Lieve lezer,
Wanneer de inhoud van dit boek je bij het lezen beroert, zal het je
dichter bij het hart van God brengen. Ik hoop, dat dit voldoende inspiratie geeft, om mij te helpen, de wereld van God op deze aarde te verbreiden. Een mogelijkheid zou zijn, dat je deze bedoeling ondersteunt
met een gift, zodat dit boek ook andere mensen kosteloos bereiken
kan. Terzelfdertijd, zoek ik ook mensen, die mij helpen kunnen, deze
boeken verder te verdelen. In elk geval ben ik jullie dankbaar voor elke
vorm van ondersteuning, die jullie mij willen geven.
Gift bankrekening Titularis van de rekening
Donations Account
Account Owner: Zahid Khan
IBAN: DE71 5085 2651 0055 1807 72
BIC: HELADEF1DIE
Tel: +49 (0)15750460172 Auteur: only Whats App
Tel: +49 (0)15253558127 Secretaris: Marion Frijette
Tel: +49 (0)15783938202 persvoorlichter: Raffael Jakob Khan
www.khanverlag.de
Email: khanverlag@gmx.de
Facebook: khanzahid
https://www.facebook.com/khan.zahid.98
Zoom Meeting: Elke zondag, 10 uur, Berlijnse tijdzone:
https://us02web.zoom.us/j/8052939288
Meeting-ID: 8052939288
Skype: live:.cid.5536a295e597333d

Gedurende een gebeuren tijdens een
van mijn spirituele
reizen, heeft onze
Hemelse Vader mij
gezegd: «alle boeken
die je in Mijn naam
geschreven hebt, zijn
Mijn boeken. Wie
ook, nu of in de toekomst, de inhoud
deels verandert, zowel gedeeltelijk,
door weglating, door
toevoeging, zal van
de boom der wijsheid en van de boom
der liefde gescheiden
worden.”
Bemerking: elke mannelijke of vrouwelijke profeet, die een
levende betrekking tot God hebben en dit zowel in het nu
als in de toekomst, kunnen de inhoud der openbaringen van
God en zijn woorden beter verklaren of een betere uitdrukking tot stand brengen. Elk van deze profeten zullen in een
ander boek onder hun eigen naam deze feiten vastleggen. In
elk geval, kan de inhoud of de woorden der openbaringen
van God in de boeken van Zahid Khan niet veranderd worden.

De nieuwe menselijke era

God
openbaart zich aan
de mensheid als een
zichtbare

God

Zahid Khan

Mijn speciale dank voor de Nederlandse vertaling
van mijn boek “God openbaart zich aan de mensheid als een zichtbare God” gaat naar Antoon Keymeulen.

Alle rechten zijn voorbehouden.
Elke nadruk, zowel gedeeltelijk of volledig, zijn verboden. Geen enkel deel
van dit werk, kan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, in welke
vorm dan ook, heruitgegeven of onder toepassing van een elektronisch systeem verwerkt, verveelvoudigt of verdeeld worden.
© 2022, Khan Verlag - Vöhl - Duitsland
ISBN: 978-3-944066-39-4

Inhoud
Inleiding tot de tweede editie .................................... 10
Voorwoord.................................................................... 13
Mijn wachten op God en mijn twaalf jaar van gebed
in het bos ..................................................................... 24
Mijn eerste observaties en ervaringen met God..... 30
De goddelijke boodschap ........................................36
God en mijn reis in zijn verleden ...............................39
Gods verschillende ontwikkelingsstadia en zijn
oorspronkelijke soorten van wezens ....................... 46
Gods innerlijke spirituele schepping - De
verschillende engelen- en djinnwezens en de
menselijke geestwezens in de spirituele wereld .... 50
De mensen en hun thuisland ................................. 50
Mijn observaties .......................................................54
De uiterlijke schepping, de wil van God en de
mensen ......................................................................... 60
Hoe krijgt de menselijke geest een fysiek lichaam,
zodat het op aarde kan leven en zich spiritueel kan
ontwikkelen? ................................................................65
Mijn spirituele reizen en ervaringen met God ......... 71
De identiteit van Satan (Lucifer) in de engelen- en
djinnwerelden en de val van de mensen samen met
Lucifer ........................................................................... 81

Mijn confrontatie met Lucifer .................................. 98
Lucifer - 17 jaar na de eerste editie van dit boek . 116
De uiterlijke schepping en de val van de mensen op
aarde ............................................................................ 127
Adams familie en de wil van God ............................ 133
Noah onthult in de spirituele wereld zijn geheim
levensverhaal aan Zahid voor de wil van God ....... 149
De eerste 40 jaar van Noah en de wil van God ... 149
De tweede 40 jaar van Noah en de wil van God 159
Abraham onthult zijn geheime levensverhaal Zahid
voor de wil van God in de spirituele wereld .......... 170
Sara’s tijd in het paleis van Farao ....................... 202
Lot en de ondergang van Sodom en Gomorra.... 216
Hagar ........................................................................237
Ismaël...................................................................... 258
Het offer van Isaac ..................................................275
Abrahams fouten in zijn missie ........................... 298
Abraham - 17 jaar na de eerste editie van mijn boek
.................................................................................. 312
Mozes openbaart zijn geheime levensverhaal Zahid
voor de wil van God in de geestelijke wereld ........ 315
Uit het leven van farao's dochter ........................ 343
Mozes in Midian .................................................... 360
Mozes keert terug naar Egypte............................ 394

Mozes en de Israëlieten in de wildernis ............. 402
Mozes en de spirituele wereld ............................. 452
Mozes - 17 jaar na de eerste editie van mijn boek
................................................................................. 455
Jezus openbaart in de geestelijke wereld zijn
geheime levensverhaal aan Zahid voor de wil van
God ............................................................................. 457
Jezus en Johannes de Doper ................................. 496
Getuigenis van Johannes de Doper ...................... 519
Getuigenis van Saulus .......................................... 546
Jezus' leven na de kruisiging................................ 578
Mijn spirituele ervaringen met Jezus ................. 588
Jezus - 17 jaar na de eerste editie van mijn boek 593
Mohammed onthult zijn geheime levensverhaal
Zahid voor de wil van God in de spirituele wereld601
Soefi's ...................................................................... 602
Mijn speciale ervaring met Mohammed ............ 608
Mohammeds levensverhaal................................. 609
De ware betekenis van de Heilige Oorlog .......... 702
Mohammeds spirituele boodschappen aan de
moslims ...................................................................723
Mohammed - 17 jaar na de eerste editie van mijn
boek .......................................................................... 737
De geheimen van het leven na de dood ................. 750

Reïncarnatie theorie en de realiteit.........................774
Reïncarnatie van de menselijke geest door werk op
aarde ....................................................................... 782
Reïncarnatie van de menselijke geest van de ene
dimensie in de spirituele wereld naar de andere
................................................................................. 785
Wat gebeurt er met kinderen die voortijdig uit het
aardse leven zijn gerukt? ...................................... 788
De laatste dagen en de vernietiging van deze aarde
..................................................................................... 792
De goddelijke mens is het huis van God................ 803
De vijf ontwikkelingsstadia voor geestelijke groei821
Eerste fase: het lichaam volgt het spirituele
verstand ................................................................... 821
Tweede fase: het verstand volgt het op God
gerichte bewustzijn .............................................. 828
Derde fase: Het bewustzijn volgt het geweten
gericht op God ....................................................... 836
Verschil tussen gelovigen en ongelovigen ..... 839
Vierde fase: het geweten volgt het hart gericht op
God .......................................................................... 854
Vijfde fase: het hart volgt Gods Geest ................ 864
Boeddha,
Krishna,
Confucius
en
andere
boodschappers in de spirituele wereld ................. 869
Krishna en de hindoe-boodschappers ............... 869

Boeddha in de spirituele wereld ......................... 875
Confucius in de spirituele wereld ....................... 882
Gabriel en de andere aartsengelen in het paradijs
..................................................................................... 888
Gods boodschap aan zijn kinderen .........................901

Inleiding tot de tweede editie
17 jaar na de eerste publicatie van mijn boek "God
openbaart zich aan de mensheid als een zichtbare
God", heb ik besloten om in de nu voorliggende
tweede editie gedetailleerder over mijn ervaringen
uit de spirituele wereld te berichten. Ten eerste, gaat
het over nieuwe informatie, maar ook over dingen,
waarvan ik nog nooit de intentie had erover te spreken. Tussen 2000 en 2017, zijn vele dingen gebeurd.
Zo hebben zich de instelling van de bekendste profeten, Mohammed, Abraham, Jezus en Boeddha, verandert, wat mij nu verplicht om daarover te schrijven, ten voordele van de toekomstige mensheid.
Ik weet dat de toekomst van de mensheid God
toebehoort en niet een van de profeten of een verlosser. Wanneer ik deze verrassende waarheid met
mij zou medenemen, zou dit niet juist zijn voor de
mensheid, en na mijn dood, zou ikzelf een pijnlijk en
treurig bestaan kennen in de spirituele wereld. Alle
waarheden, die ik van God bekomen heb en alle observaties en ervaringen, die Hij mij liet ondergaan,
zijn ten voordele van de mensheid.
Wanner God mij oplegde, om mijn vaderland te
verlatenen en mijn religie, cultuur en traditie te vergeten, openbaarde Hij zich aan mij, dat Hij Duitsland uitverkozen heeft, ver in het westen. Hij heeft
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mij gezegd dat dit uitverkozen volk zijn liefde en zijn
licht over Europa en de rest van de wereld zou verspreiden. Gedurende de 50 laatste jaren van deze
lange reis voor de wil van God, heb ik vele kruisen
op mij genomen en moest ik door vele donkere
nachten, gevuld met leed en pijn gaan. Toch heb ik
alle kruisen op mij genomen, zonder mij te beklagen. Dan sprak God tot mij: "Jij troost mijn hart en ik
ben zeer tevreden met jou. Niettegenstaande dat jij
de Messias zijt, zult jij steeds in mijn hart leven.
Deze openbaringen zijn mij gegeven worden door
de ongelofelijke gratie van God als geschenk. In de
loop van de laatste 50 jaar, met de steun van God,
was ik in de mogelijkheid een basis te leggen om dit
boek kosteloos aan het uitverkozen Duitse volk,
zelfs aan de ganse wereld, als e-book in digitale
vorm ter beschikking te stellen. Maar dit was niet
voldoende. God zei mij vervolgens: "Jij hebt alle
waarheid bekomen voor niets en jij moet dit nu verder voor niets doorgeven." Zodus is mijn missie en
mijn objectief, om de goddelijke openbaringen als
een geschenk van God aan het uitverkozen volk in
gedrukte vorm kosteloos te overhandigen. Ik heb
reeds meerdere duizenden exemplaren verdeeld.
Maar mijn financiële basis volstaat niet om gratis dit
boek te overhandigen aan 83 miljoen mensen. Mijn
aards leven duurt niet eeuwig. Zelfs al zou ik 24 uren
per dag werken, zijn mijn krachten niet voldoende
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om financieel eenieder een kopie te schenken in dit
leven. Dit kan enkel slagen wanneer vele mensen
mij daarbij helpen. Lieve lezer, wanneer de inhoud
van dit boek je bij het lezen beroert, zal het je dichter
bij het hart van God brengen. Ik hoop, dat dit voldoende inspiratie geeft, om mij te helpen, de wereld
van God op deze aarde te verrichten. Een mogelijkheid zou zijn, dat je deze bedoeling ondersteunt met
een gift, zodat dit boek ook andere mensen kosteloos bereiken kan. Terzelfdertijd, zoek ik ook mensen, die mij helpen kunnen, deze boeken verder te
verdelen. In elk geval ben ik jullie dankbaar voor elke vorm van ondersteuning, die jullie mij willen geven. Gezegend is de natie, die van God uitverkozen
is, om zijn hart aan de mensen te vertonen.
Met de beste wensen
Jullie Zahid Khan
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Voorwoord
Rond God draait de oudste vraag in de geschiedenis van de mensheid. De mensen hebben vele oceanen doorkruist om deze wereld in een betere te veranderen, waar zij geluk en tevredenheid vinden. Deze betere wereld bepalen wij door het menselijk verstand als een wereld van de wetenschap, van de
economie, van het bedrijfsleven, van de politiek of
wij kunnen ze de wereld van de sociale vorming
noemen. Het is de reis, die de externe menselijke
ontwikkeling bepaalt. Maar er is een innerlijke reis
die veel belangrijker is. De mensen moeten ook hier
vele bergen overwinnen om hun spiritueel geluk te
vinden. Met onze woorden noemen wij deze reis een
religieuze reis. Oorspronkelijk, dienden de religies
om ons te tonen langs welke weg wij de totale vereniging en geluk bekomen met God.
In onze huidige wereld zijn er enkele grote religies,
zoals het jodendom, het christendom, de islam, het
hindoeïsme, het boeddhisme en het confucianisme.
Ik, de auteur van dit boek, zet me niet in met hun
structuur en hun uiterlijke systemen, want in mijn
ogen, nodigen zij ons allemaal uit tot een spirituele
reis. Maar men stelt wel enkele vragen hierover zoals: in welke richting leiden ons deze religies en wat
is hun oorspronkelijk doel? Welk is het oorspronke13

lijke centrum, waarin al deze religies graag vertoeven willen?
Wanneer de religies een weg zijn, welk is dan de
uiteindelijke bestemming, dat te ontdekken is?
Symbolisch zijn de religies stromen, die uit verschillende richtingen komen, om zich te verenigen in de
oceaan. Maar hoelang kunnen zij hun eigen identiteit bewaren op deze spirituele reis? En waar is hun
oorspronkelijk thuisland, dat zij vergeten zijn? Alle
religieuze spirituele reizen hebben een hoogtepunt
in hun ontdekkingen – en dat is hun oorsprong, dat
wij God noemen. In Hem, vinden zij hun altijddurende en eeuwige geluk. Het verstand en het hart
van ieder mens zal echte vrede en echte vrijheid vinden in God, en zullen al de goddelijke wijsheid erven. Hier kunnen zij in een niet eindigende liefde leven. In deze mystieke omgeving wordt de liefde dienares van God en de mensheid.
Dit zijn spirituele momenten waarin de reis van de
religieuze mens naar het vinden van zijn oorspronkelijk thuisland steeds voortduurt. Wij weten, dat
de mensheid gedurende haar ganse bestaan verzocht heeft de echte liefde te ervaren. Vooral bij de
religieuze mensen wordt min of meer aangenomen,
dat de liefde van God deel uitmaakt van ons. Maar
dit is niet de realiteit. De waarheid is, dat wij, als
kinderen van God, zeer ver weg zijn van ons oor14

spronkelijk doel. Wij zijn niet in staat, ja zelfs onbekwaam om de liefde van God te ervaren. En omdat
wij dit niet kunnen, kunnen wij ook niet de liefde
van God overbrengen aan onze medemensen.
De religieuze mensen moeten daarom zelf de volgende vraag stellen: waarom is het zo moeilijk om
een ideale omgeving te creëren in deze wereld? In
alle religieuze boeken staat geschreven, dat de belofte van God een ideale wereld is, geconcentreerd
op de universele God. Een van de redenen is dat wij
dikwijls de liefde van God zoeken op de verkeerde
plaatsen. De liefde van God moet bij God gevonden
worden. Wij vermoeden dat de zetel van God op een
hoge plaats ergens in de hemel is, maar de liefde van
God begint op de nederigste locaties. Dit is de eerste
les, die de religieuzen moeten leren. De mensheid
moet zijn innerlijke reis aanvangen op de meest lage
plaatsen, om zich daar met de vibratie van de liefde
van God te verbinden. Maar waarom moet zij dit
doen? Omdat God vooreerst alle mensen wenst te
bevrijden. Diegene die de treurigheid en het leiden
van God kan beëindigen, zal diegene zijn die het
hart van God en de hemelen leert kennen. Deze
mens wordt ook diegene, welke de reis naar het
eeuwige leven aantreedt.
In het verleden, zoals in het nu, bevestigt elke religie, dat zij de enige is om de wereld te bezitten. Elke
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religie gelooft aan haar zege en aan de ondergang
van de valse religies op deze aarde. Verbazend is het
feit, dat geen enkele religie zich de moeite spaart om
hun leer op wereld schaal door te drukken. Aan de
andere kant echter, schuwt elkeen van hen om deze
waarheid in het dagelijkse leven om te zetten. Dan
zou minstens een andere spirituele omgeving op
aarde aanwezig zijn. De vertegenwoordigers van alle
religies beweren, dat de hoogste waarheid enkel in
hun religieuze boeken te vinden is. Zeer dikwijls
vergetend om de waarheid uit hun heilige boeken te
zien, doen zij niet de eerste stap om prins of prinses
te worden in de liefde van God en het wezen van
God te erven. God is noch te vinden over het stadium van de kennis der waarheid, noch in de rijkdom
of macht. Daarom kan het pijnlijk zijn voor de mensen om de kennis van de waarheid te beogen. Het
kan hen zelf triestig of in verlegenheid brengen.
Maar de liefde kan de mensheid genezen.
Alle religies kunnen aan hun doctrine de best mogelijke uitdrukkingen geven, dankzij de juridische
keuze van de woorden, om de mensheid meer nabij
te krijgen. Maar op lange termijn is dit niet voldoende om iemand te bevredigen, wanneer zij niet de diamant van hun nobele acties tevoorschijn brengen.
Zij kunnen eender welk type van openbare relaties
naar voor brengen of getuigenis afleggen over hun
religie. Maar het is duidelijk, dat de trieste geschie16

denis van de religies ons eraan herinnerd, dat de
verticale relatie met God steeds ontbrak. Geen van
de stichters van de religies waren in staat een stap
voorwaarts te zetten, indien zij niet in contact waren met God of de hemelen. Geen enkel geleid debat
in een religieus dialoog kan wie dan ook vrijwaren
van een eeuwig leven. Het eerste doel in het leven
bestaat erin zich met God voor altijd te vestigen in
het eeuwige leven. Aan dit punt, splitsen zich altijd
het goede van het kwade. God is een God van het totale goede. Bij Hem, bestaat 85% goed en 15% kwaad
niet. Dit is ook het punt, waarin de religieuzen ervaren moeten wat het betekent zich met God te verenigen: voor die mensen breekt een nieuwe era aan.
Dat wordt het begin van een nieuwe omgeving voor
de ideale wereld. Al het andere gebeurt, nadat de
verticale verbinding met God opgetrokken is.
De auteur van dit boek wil terugkomen op de oude
vraag: wie is deze originele God, die de religieuze
wereld nog niet in het licht kon brengen? Van waar
komt Hij? Hoe existeert Hij en hoe toont Hij zijn oorspronkelijke identiteit? En waarom heeft Hij het
menselijke leven beïnvloed en is Hij daarmede zo
eng verbonden? Welk origineel doel streeft Hij na,
nadat Hij de mens en de schepping in het leven riep?
Het antwoord is zeer eenvoudig: Hij wou vrij zijn en
als zichtbare God met de mensen tezamen leven.
Hier kunnen de mensen met Hem op verschillende
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wijzen en manieren communiceren. Zij kunnen Hem
spreken, zelfs omhelzen en zo uit de wolken van de
duisternis, van de zorgen en van de angsten vrijkomen. Ze zullen een licht binnengaan, waar ze hun
onwetendheid in de liefde van God kunnen afwassen. Het leven zou geen geheim fenomeen voor de
mens zijn. God zal hen begeleiden in elke stap van
hun uiterlijke en innerlijke leven. De mensheid zou
dan een spiegel zijn, waarin deze universele God
zichzelf kan zien. Maar deze spiegel heeft vandaag
meer dan één sprong. Als God in deze spiegel naar
zichzelf wil kijken, ziet hij alleen de gebroken delen
van een foto.
Daarom zou ik alle mensen op deze wereld willen
vragen om bijzondere aandacht te schenken aan het
feit, dat de auteur van dit boek niet alleen spirituele
waarheid onthult. Ik heb 30 jaar een heel triest en
eenzaam pad bewandeld, voordat ik deze God met
het gebroken hart tegenkwam, Hem ervoer en de ultieme waarheid van God ontdekte. God vroeg me
om zijn hart te vertegenwoordigen. Terwijl ik ook
over de toekomstige geschiedenis spreek, moet ik
nogmaals benadrukken: God noemt me zijn hart en
gaf me deze missie, zodat ik zijn hart en ziel dichter
bij de mensheid breng.
Daarom druk ik mezelf in mijn boek uit in eenvoudige en duidelijke woorden. Ik wil dat Gods kin18

deren niet alleen de betekenis van de woorden begrijpen, maar ook de betekenis daarachter. Daarom
vraag ik alle broers en zussen van deze wereld: leg je
vooroordelen en eigen overtuigingen opzij, voordat
je dit boek in handen neemt! Ik zal je, de mensheid,
niet alleen de spirituele waarheid overbrengen,
maar ook Gods gebroken hart, zijn verdriet, eenzaamheid en innerlijke leegte. Ik wil ook uitleggen
welke motivatie en hart Hij had bij het creëren van
de creatie van het innerlijke en uiterlijke universum.
Ik wil ook zijn gebroken hart overbrengen als de engelen en de mensen zijn afgeweken van hun oorspronkelijke beoogde ontwikkeling. Als gevolg hiervan konden ze hun reis niet voltooien en hun oorspronkelijke thuis vergeten.
Ik heb vaak het verlangen gehad, om mijn ervaringen met God op te schrijven. Gedurende vele jaren
gebeurde het volgende keer op keer: zodra ik mijn
pen pakte om te beginnen met de naam van God,
kon ik geen enkel woord schrijven. Tranen stroomden in mijn ogen, waardoor ik jarenlang niet kon
opschrijven wat ik wilde. Nadat ik God had ontmoet, werd mijn diepste zelf zo mystiek, dat ik alleen maar stil of dom kon zijn. Het water van de oceanen had in tranen moeten veranderen en uit mijn
ogen moeten stromen, om Gods hart te bevrijden.
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Op een dag vroeg ik God: "waarom kan ik geen
woorden vinden om Je te beschrijven, God? Mijn observaties kunnen niet onder woorden worden gebracht en mijn kennis kan het stadium van observatie niet begrijpen.” God antwoordde: "Zelfs als de
hele ruimte van de eeuwige hemel en aarde inkt
wordt en de harten van alle wezens van het innerlijke en uiterlijke universum in een pen veranderen,
zou dit nooit voldoende zijn om mij te beschrijven.
Ze zouden allemaal aan de droefheid breken, voordat ze mijn hart en ziel konden bevrijden." Ik vroeg
Hem: "oh eeuwige God, creëer in mijn ziel en in mijn
hart een nieuw thuis, dat het nieuwe Beloofde Land
zal zijn. Geef me de sterkte en de kracht om de missie te vervullen, die Je me gaf. Oh God, ik wil eerst
kennis over Jou overbrengen. Help me alsjeblieft,
zodat ik de juiste woorden kan vinden als ik over Je
praat." Toen zei God tegen mij: "schrijf je boek, mijn
geest is altijd bij je; Ik zal je nooit verlaten." In dit
boek heb ik mijn ervaringen en observaties voorrang
verleend en de kennis als tweede geplaatst.
Eigenlijk had ik mijn eerste ontmoeting met God
op de leeftijd van 12 jaar. Mijn ouders waren zo arm,
dat ze niet eens een dak boven hun hoofd hadden. Ik
moest met hen in de open lucht leven. Op een dag,
het was rond 16.00 uur in de middag, sliep ik naast
een drukke straat, die vol was met verkeerslawaai en
passerende mensen. Engelen kwamen naar me toe
20

en namen mijn spirituele lichaam mee. Ze namen
me mee naar de "Bergen van bewondering" en vertelden me, dat ik vanaf dat moment alleen moest
gaan. Na ongeveer 40 stappen op een smal pad, zag
ik een extreem licht, waar ik niets kon zien. Maar ik
kon letterlijk de smaak van de liefde waarnemen,
wat men niet met woorden kan uitdrukken. Er was
absolute vrede voor de geest en het hart. Ik hoorde
een stem in het licht zeggen: "Ik ben God, de God
van alle wezens. Wat is uw naam?" Ik antwoordde:
"Zahid." En God zei: "het is een goede naam. Maar
ik, de mensheid en alle wezens zullen de jouwe herinneren met de naam van liefde, want je zult mijn
hart vertegenwoordigen." Daarna brachten de engelen me terug naar de aarde. Drie dagen achter elkaar
had ik dezelfde ervaring. De engelen namen me mee
naar dezelfde bergen en ik hoorde altijd de stem
zeggen: "je naam zal die van liefde zijn en je zult
mijn hart vertegenwoordigen."
Deze ervaring heeft mijn jeugd diepgaand beïnvloed. De tweede dergelijke ervaring had ik op de
leeftijd van 16 jaar. Ik bad in een traditionele moslimmoskee en zat na het bidden in een hoek. Op dat
moment was er niemand behalve ik. Ik voelde de
vermoeidheid me overweldigen. Plots zag ik een
blauw licht op me afkomen. Het stuiterde op me en
scheurde mijn geest uit mijn lichaam. Het trok hem
verticaal naar boven in de hemel. Op het moment
21

dat ik daar aankwam, voelde ik me omringd door
absolute vrede, totale vrijheid en liefde.
Ik hoorde dezelfde stem uit die tijd zeggen: "Ik ben
de God van alle wezens, je moet je thuisland verlaten en naar Duitsland reizen. Ik heb deze natie verkozen, daarin vind je je gelijken en een nieuw thuis.
Daar zal ik aan je verschijnen. Alle landen van deze
wereld zullen gezegend worden door Duitsland. Ik
onthul vele geheimen aan jou in dit land en geef je
de missie voor de ultieme verlossing van de mensheid. Luister aandachtig! Ik beloofde de mensen in
hun heilige boeken, dat de aarde op een dag zal behoren tot degenen, die van me houden. Het is nu tijd
om deze belofte na te komen. De mensen zullen een
wereldfamilie zijn. Je bent mijn eeuwige wezen."
Toen bracht Gods licht me terug naar de aarde, ik
huilde veel, ik bad tot deze eeuwige God en zwoer
hem: "ik zal dit pad bewandelen met geloof, absolute liefde en loyaliteit. Wanneer ik op deze weg mijn
leven zou verlaten, zal dit een grote eer voor mij zijn,
zelfs met mijn laatste adem zal ik je prijzen."
Dit is het boek van God! Ik wil daarom hier niet
mijn pijn en lijden vermelden. Ik wil maar één ding
zeggen; het heeft jaren geduurd, voordat ik naar
Duitsland kwam en er een plek voor me in vond. Ik
dank God uit de grond van mijn hart, dat Hij me deze kans gaf om zijn kanaal te worden om zijn liefde
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aan alle mensen over te brengen. Ik hoop dat mijn
lezers dit boek aandachtig en met volledige ernst
lezen. Ik vroeg om Gods zegeningen en liefde, zodat
ik zijn hart en ziel aan alle mensen kan uiten. Ik
vroeg Hem ook: "laat me Je kanaal worden om Je
verloren kinderen terug te brengen naar hun oorspronkelijke thuis, waar ze voor altijd bij Je kunnen
wonen, God."
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Mijn wachten op God en mijn twaalf jaar
van gebed in het bos
Van het verlaten van mijn oude thuisland tot het
binnenkomen van dat land, gingen zeven jaar voorbij, waarin ik verschillende landen heb doorkruist,
legaal of illegaal. Toen ik in Duitsland begon te wonen, hoorde ik de stem van God. Ze zei dat ik elke
dag naar het bos moest komen om te bidden, zodat
mijn hart en ziel één met Hem konden worden God. Hoewel de Maker van deze creatie beloofde me
op een dag in het bos te laten zien, vertelde hij me
niet de tijd, het jaar, de maand, de dag of het uur.
Terwijl ik voortdurend wachtte, was ik in staat om
vele geheimen over het spirituele leven te ontrafelen
en ontdekte ik, dat er zo'n deur tussen God en de
mensen is, dat menselijke inspanning alleen niet
voldoende is om deze te openen. Ik ben ook in staat
geweest om het mysterie op te lossen, dat spirituele
kennis, aanbidding, meditatie, etc. horizontale goede praktijken op het spirituele pad zijn. Maar ze zijn
niet voldoende, om de deur tussen God en de mens
te openen. Wat is dan het ware mysterie, dat de
eeuwige deur naar God voor altijd zal openen voor
de mensheid?
1. Goddelijke kennis is de eeuwige waarheid, die
tot in de eeuwigheid zal duren. Leven in harmonie
met deze goddelijke waarheid en goddelijke kennis
24

vereist, dat de mensen God leren kennen door God
Zelf.
2. Alleen dan kunnen ze zo serieus en oprecht zijn,
dat ze al hun zwakheden kunnen overwinnen en
zich van het kwaad kunnen scheiden.
3. In het leven van zulke mensen is er een tijd in de
relatie tussen God en hen, waarin ze geduldig wachten met absoluut geloof, liefde en gehoorzame harten.
4. Mensen moeten ernaar verlangen om God te
omhelzen met een brandend hart en een brandende
ziel. Ze moeten uit eigen wil de taak doen, die God
voor hen in hun schepping voor ogen had.
Wanneer het hart brandt als een vuur in de liefde
naar God, komt het tot de momenten, waarop het
hart vleugels krijgt om de kooi van het lichaam te
verlaten en in de eeuwigheid te reizen in overeenstemming met de omvang van zijn spirituele verlangens. In dit stadium is de mens echt vrij. Hij kan de
vrijheid nemen om in de eeuwigheid naar God te
zoeken. De geest wordt dan een raket en het hart
een piloot, en wanneer ze samen harmonie in God
vinden, kunnen ze vele geheimen ontdekken over
het leven na de dood. Als gevolg hiervan opent een
dergelijk venster zich voor de mensheid, waaruit allerlei observaties en ervaringen kunnen worden gemaakt. Dit leidt de mensheid naar het punt in de
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eeuwigheid, waarin God en de mens absolute eenheid vinden. De menselijke geesten zullen dus voor
God staan, zodat geen enkele derde partij in dit universum er ooit in slaagt tussen God en hen in te
staan. Zo'n geestelijk wezen wordt bedekt door
Gods licht en valt in de oceaan van verlichting, waar
geen vragen en antwoorden meer zijn. Dit is het stadium, waarin de mens de perfectie en totale verlichting van God kan ontdekken. Het is in overeenstemming met Gods oorspronkelijke ambitie, dat
mensen dit oorspronkelijke niveau bereiken.
Dit is ook het stadium, waarin alle zintuigen en elke beweging hun thuis vinden. Het brandende vuur
van Gods liefde is ook het vuur, waarin de gevallen
verlangens van de menselijke natuur branden. Het
helpt de mens dus weer opnieuw geboren te worden, terug naar zijn oorspronkelijke aard. Ze worden
opgetild en staan voor tijd en ruimte. Zo'n persoon
noemen we een perfecte mens, die de middelaar
wordt tussen God en zijn innerlijke en uiterlijke
schepping. Oorspronkelijk en uiteindelijk is dit het
lot van elke persoon, omdat God elkeen uniek heeft
geschapen. Dat is een geheim van de liefde. Je kunt
dit mysterie alleen oplossen als je echt van God en
de mensen houdt.
Elke dag wandelde ik gehoorzaam, met absoluut
geloof en liefde in het bos. Ik wilde de waarheid
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ontdekken en welke deur God zal openen tussen
zichzelf en de mensheid. Mijn spirituele reis moet
meer verlichting brengen voor de mensen om eindelijk hun thuis te vinden. Dus gingen 12 jaar voorbij.
Op een dag terwijl ik aan het bidden was, zei ik tegen God:
"oh, geliefde God, je vertegenwoordigt de enige
echte ouders voor de hele mensheid en alle andere
wezens. Het is zo donker in het bos, dat ik mijn eigen
hand niet eens in mijn gedachten kan zien. Er is hier
niemand anders dan wij. Ik wil Je iets vertellen,
waar mijn hart zo lang naar verlangt. Toen ik een
klein kind was, was Je degene, die zijn engelen
stuurde en me naar de hemelen bracht. Hoewel ik je
niet in de hemel kon zien, hoorde ik Je stem en Je beloofde me destijds vele dingen. Jij was degene, die
me vroeg om mijn land te verlaten om naar dit
vreemde land te gaan, hoewel ik dit en de mensen
hier helemaal niet kende. Ik was lange tijd zeer eenzaam op dit pad. Er was zelfs een tijd dat de hemelen me met rust lieten. Zelfs mijn hart kon zich niet
aanpassen in dit land. Door de jaren heen voelde ik
innerlijke eenzaamheid en leegte, omdat de mensen
van deze natie verschillende karakters en gewoonten hebben. Hun verstand werkt bijna perfect in de
uiterlijke, materiële richting. God, maar hun harten
zijn zo ver van Je verwijderd. Soms dacht ik, hoe kan
dit mijn land zijn en de mensen daarin mijn perso27

nen? Hoe is het mogelijk, dat de naties van deze wereld de zegen van de Duitsers zullen ontvangen?
Maar ik heb mijn hart niet geopend om Je dergelijke vragen in gebed te stellen, omdat ik in de kern
van mijn ziel Je niet verdrietig zou maken. Ondanks
alles wat Je tot nu toe in mijn leven hebt beloofd, zal
ik voor altijd van Je houden. Ik ben mijn thuisland
vergeten en omdat Je deze natie hebt gekozen, heb
ik mijn hele hart, ziel en liefde in dienst gesteld van
deze natie. Ik moest echter een andere bittere realiteit in dit land ervaren: de mensen willen hier niets
met vreemden te maken hebben. Niettemin zal ik
van deze natie houden en altijd met Je ogen kijken,
omdat je dat zo verlangt.
Lieve hemelse Vader, moet mijn komst naar het
bos een test zijn om mijn geduld, trouw en liefde
voor Jou te zien, dan kom ik tot de laatste dag dat ik
sterf. Zelfs in het hiernamaals zal Je in mij de ware
mens vinden die op Je wacht. Ik weet zeker dat Je op
een dag naar me toe zult komen. Maar, oh hemelse
Vader, mijn leven op deze aarde is erg kort. Als ik
iets voor Je kan doen en Je via mij iemand hebt om
een nobele taak te vervullen, wees dan alstublieft
vriendelijk voor deze mensheid. Je hebt beloofd me
een geweldige missie te geven. Ik smeek Je om het
me snel te geven, want er staat een lange reis voor
de boeg, die ik in de korte tijd van mijn leven moet
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voltooien om de mensheid te bereiken. Alle lijden,
pijn, droefheid en opoffering zijn bloemen voor mij
op dit pad, maar mijn liefde voor Je zal elke uitdaging weerstaan en elk obstakel in deze wereld overwinnen.
De Duitse natie, die je hebt gekozen heeft een hart
van steen, ver weg van het spirituele gevoel. Je weet
God, mijn hele leven heb ik te maken met deze natie,
alleen zo is er hoop dat ik Je licht in de harten van
deze mensen kan brengen."
Toen kon ik niet meer bidden, maar ik huilde en
huilde. Gewoon een zin kwam steeds weer over mijn
lippen: "vergeef de mensheid en wijs me de weg
voor ons om ons lot te vinden." Nadat ik mijn gebed
had beëindigd, droogden mijn tranen geleidelijk op.
Het was ongeveer 2 uur ’s nachts, toen ik in het bos
op weg was naar huis.
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Mijn eerste observaties en ervaringen
met God
Het was al ruim na middernacht, toen ik vanuit
het diepe bos naar huis wilde. Plots zag ik een gouden, vurig licht ver weg aan mijn linkerkant. Verbazingwekkend genoeg brandde het bos niet. Het gouden, vurige licht begon naar me toe te bewegen. Op
dat moment kon ik twee dingen ervaren. Ten eerste
voelde ik zo’n angst, dat mijn hele lichaam verlamd
was en niet kon bewegen. Aan de andere kant, op
dat mystieke moment, toen ik naar het gouden, vurige licht van God keek, kon ik eeuwige liefde en
vrede in mijn lichaam en in mijn ziel ervaren.
Het licht kwam steeds dichterbij en begon om me
heen te draaien. Op dat moment voelde ik een overweldigende gelukzaligheid met al mijn zintuigen.
Zelfs als ik op dat moment zou proberen de ervaring
onder woorden te brengen, zou ik het in miljoenen
jaren niet kunnen doen.
Ik knielde voor het licht en zag mijn geest uit mijn
lichaam komen en verticaal opstijgen met het licht.
Het licht omringde mijn geest als een cirkel. Ik reisde door eindeloze dimensies van verschillende spirituele lichtwerelden. Overal waar het licht ging, bogen de wezens van de spirituele wereld voor hem. Ik
heb talloze dimensies van de spirituele wereld ge30

zien, waarin verschillende zielen leven volgens hun
spirituele ontwikkeling. Ik heb ook Jezus, Boeddha,
Mohammed, Confucius en vele andere heiligen
ontmoet. Ze leven in hun eigen dimensies en groeien
nog steeds spiritueel. Ze knielden allemaal neer voor
het licht. Maar het gouden licht reisde langzaam en
gestaag steeds hoger en bleef nooit op één plaats
hangen.
Eén ding zou ik op dit punt willen uitleggen, voordat ik mijn ervaringen met God blijf beschrijven. Ik
zag Jezus en Mohammed in het witte licht van de
spirituele wereld in verschillende stadia van ontwikkeling. De geest van Jezus scheen in wit licht met
een gouden rand. De geest van Mohammed was ook
wit, met alleen een blauwe rand. Ik zag Boeddha in
het groene lichtveld van de spirituele wereld. Zijn
geest schijnt perfect in het groene licht. Het rijk van
het witte licht, waarin Jezus leeft, wordt de relatieve
wereld van de waarheid en de relatieve wereld van
de eer van God genoemd. Mohammed is in de relatieve wereld van de waarheid, die de weg wijst naar
Gods identiteit. Het lichtrijk waarin Boeddha leeft,
wordt de wereld van loyaliteit, opoffering en vrede
genoemd; het is een relatieve wereld van ethische en
morele waarden.
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Opmerking: ik zal meer vertellen over spirituele
kleuren en hun kwaliteit in een van de volgende
hoofdstukken van dit boek.
Eén ding verbaasde me zeer veel. Terwijl het goddelijke gouden licht door de spirituele werelden van
Jezus, Mohammed en Boeddha reisde - deze werelden noemen we het paradijs in het religieuze rijk werden hun dimensies geschud als een aardbeving.
Alle wezens bogen en beefden. Ze konden niet in het
gouden licht van God kijken. Uit het gouden licht
kwam de stem van God: "deze dimensies hebben
nog niet de spirituele standaard bereikt die ik van
hen verwacht."
Ik heb ook hoge witte lichtgebieden van het paradijs gezien, waar engelenwezens en profeten samen
spiritueel groeien. Dergelijke dimensies komen biljoenen keren voor. In een van deze heb ik aartsengel
Michael, aartsengel Gabriel en andere aartsengelen
gezien. Deze hogere rijken van het paradijs worden
aardsengel dimensies genoemd. Deze geven spirituele begeleiding en hulp aan de lagere rijken. En zelfs
deze spirituele engelenwerelden bogen voor Gods
licht. Toen zei het goddelijke licht tegen mij: "Gabriel is de Heilige Geest en ik heb hem deze titel gegeven." Aangezien dit de goddelijke waarheid is,
moet ik het aan de mensheid overhandigen. Ik zal
specifiek verslag uitbrengen over de levens van deze
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profeten en de engelenwerelden in de daarvoor
voorziene hoofdstukken van dit boek.
Nu kom ik terug op mijn spirituele reis met Gods
gouden licht. Ik bewoog, of liever, ik vloog door
steeds hogere gebieden tot ik de gouden dimensies
bereikte. Er leven verschillende wezens en gouden
engelen in verschillende dimensies. De gouden dimensies leken mij als eindeloze gebieden in de eeuwigheid. Ook hier knielen alle wezens en gouden
engelen voor het goddelijke licht naar beneden en
het goddelijke licht was zo dicht bij hen dat ze het
konden zien. Hier zei God tegen mij: "ze hebben
mijn eer en mijn kracht geërfd." Het goddelijke gouden licht en ik bereikte nu de blauwe dimensies, die
we verticaal passeerden, en ook deze leken mij eindeloos. Eens waren deze in alle gebieden gelijk, ongeacht of het de witte, gouden of blauwe gebieden
waren. Hoe hoger we verticaal reisden, hoe intenser
hun kleur werd.
Wij bereikten een punt in de eeuwigheid, toen alle
blauwe dimensies eindigden. Nu reisde het gouden
licht met mij door de duisternis. Ik zag een blauw
licht met een enorme snelheid van boven naar ons
toe bewegen. Het gouden licht, dat me nog steeds in
een cirkel omhult, botste met het blauwe, goddelijke
licht tezamen. Het blauwe goddelijke licht nam ons
in zijn zelf op. Omgeven door het gouden en blauwe
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licht vlogen we met miljoenen malen de lichtsnelheid steeds hoger en hoger door de duisternis van de
eeuwigheid. Voor het eerst in mijn leven leerde ik
ware ouderlijke liefde van beide lichten. Hier besefte
ik dat het gouden, goddelijke licht de vrouwelijke
vibratie van liefde uitdrukt en het blauwe, goddelijke licht de mannelijke vibratie van liefde. Het grootste geheim openbaarde zich op dit moment aan mij:
God is de ware realiteit. Hij belichaamt de ware ouders voor de hele mensheid, alle wezens en engelen.
We kwamen in zo'n zwarte eeuwigheid, waarin
mijn emoties en zintuigen me verlieten. Ik kon niet
zien of horen. En nog steeds reisden wij door de
zwarte eeuwigheid. Ik kwam in een nieuwe eeuwigheid, waarin een licht van verschillende kleuren
werd uitgezonden. Het gouden en het blauwe licht,
dat me hierheen had gebracht, raasde met hoge
snelheid het extreem heldere licht in. De totale eeuwigheid straalde hier in dit licht en niets herinnerde
mij nog aan de duisternis. Hoe sneller ik reisde met
het goddelijke licht, hoe meer het straalde.
Het licht van deze eeuwigheid, het gouden en het
blauwe licht, bracht mij tot een wezen waarin zij
stroomden. Ik viel voor dit wezen neer en boog me.
Terwijl ik dit wezen zowel bewonderend als verbaasd aankeek, bemerkte ik, dat zijn rug naar de
donkere eeuwigheid was gericht en zijn voorzijde
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naar het licht van de eeuwigheid. Op dat moment
begon mijn ganse geest te huilen en ik snikte: "Oh
God, oh mijn Vader, ik zou hier nooit zijn als je me
hier niet had gebracht." Mijn hele ziel en geest beefde, op dat moment bukte God zich over me. Hier ervaarde ik het hoogtepunt van mystiek. Ik ervaarde
ware liefde, totale vrijheid, absolute vrede en perfecte gelukzaligheid, waar mijn ziel en mijn geest naar
verlangde tot in de eeuwigheid." God stond op en
zei: "Ik ben de God van alle wezens en Ik ben de
Schepper van het innerlijke en uiterlijke universum." Zich tot mij wendend, zei Hij: "Kom naar mij
toe en raak mij aan." Ik kon Hem niet snel genoeg
omhelzen, op dat moment kon ik alle liefde van God
voelen, die Hij voelde voor alle wezens. Dan sprak
God:
"Vertel aan alle gekleurde engelen, alle wezens en
de mensheid, dat ik een zichtbare God ben. Je bent
de eerste mens, die tot dit punt doordringen kon. Je
zult voor eeuwig mijn hart zijn." Daarna hield God
mijn hand vast en zei: "Dit is de goddelijke boodschap, spreek Mij na:
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De goddelijke boodschap
Ik ben God, ik ben de goddelijke geest. Toen er niets
was, bestond ik en als er niets zal zijn, zal Ik er zijn.
Toen er alleen duisternis was, was ik daar. Het licht
kwam door me heen. Niets bestond vóór mij.
Alles in de eeuwigheid en in het hele universum kan
zijn schoonheid verliezen. Maar Ik zal er zijn. Niets
kan mij veranderen, niets kan mij vernietigen, niets
kan mij beïnvloeden. Ik sta boven tijd en ruimte.
Als ik iets een betekenis geef, zal het door de ganse
eeuwigheid bestaan. Ik ben de schoonheid en de belichaming van liefde. Ik was in het verleden ongewijzigd en zal in de toekomst ongewijzigd blijven.
Mijn weg is beëindigd en perfect. Ik sta boven de totale eeuwigheid. Ik ben de oorsprong van al het zijn
en Ik bepaal de onveranderlijke zin. Uit mijn geest
komt elke zegen en ik ben de ware Schepper van de
totale eeuwigheid.
Ik ben de oorsprong van het licht. Ik ben het licht
van de hemel en de aarde en ben absoluut onveranderlijk. Wat Ik denk, zal Ik doen. Het universum is
geschapen door mijn wil en kan alleen mijn wil volgen.
Ik ben het ware concept van liefde, vrede en geluk,
en alle idealen zullen vervulling vinden door mij als
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centrum. Er komt bevrijding wanneer iemand van
me houdt. Ik ben de oorspronkelijke stille vrede van
het hart voor het totale eeuwige geluk. Degene die
naar mij verlangt, zal eeuwige gelukzaligheid vinden. Zonder mij is alles onvolkomen en zonder mij is
elke geest leeg.
Ik heb de duisternis bekeken en door mijn wil heb ik
het licht tevoorschijn gebracht. Toen ik de eeuwigheid begon te creëren, evolueerde alles naar zijn perfectie.
Oh Zahid, mijn hart, je zegt dat ik de Goddelijke
Geest ben. Ik zal door de ganse eeuwigheid leven.
Zowel leven als dood dienen mij. Ik kwam uit de
duisternis om liefde te vervullen en ik ben de bron,
waar liefde zich vestigt en haar thuis vindt.
Niemand is zoals Ik, was het niet in het verleden, is
het niet in het heden en zal het niet in de toekomst
zijn. En zelfs de ganse eeuwigheid is geen alternatief
voor mij. Als ik alle eeuwigheid aan mensen zou geven en ik zou er niet zijn, zou het geluk nooit vervulling vinden en zou de liefde nooit zijn oorspronkelijke thuis vinden. Zeg nogmaals dat Ik God ben, de
goddelijke geest.
Ik herhaalde alles wat Hij sprak. Toen zei God tegen mij: “Deze goddelijke boodschap is voor alle wezens, engelen en de mensheid bedoeld. Wie naar mij
verlangt, zal dezelfde realiteit ervaren als jij. Vertel
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hen dat ik een levende God ben. Ik ken de situatie
van iedereen. Volg mij en ik zal jullie allemaal naar
huis brengen." Toen zei God me opnieuw: "Vertel
alle mensen dat ik een zichtbare God ben. Wie ook
zegt, Ik zou alleen licht zijn, die zeg je: dat is niet
waar! Wie zegt dat ik alleen energie ben, die zeg je:
dat is niet waar! Wie zegt dat ik slechts een onzichtbare God ben, die zeg je: dat is niet waar! Herinner!
Al het licht en alle verschillende energieën kwamen
door Me heen."
Toen nam God mijn beide handen vast en zei:
"Kom mee, oh mijn hart, ik zal je meenemen naar
het verleden, waar je meer over mij leert. Je zult al
deze ervaringen aan de mensen vertellen en ik zal
altijd je getuige zijn. Ik ben altijd bij je."
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God en mijn reis in zijn verleden
Voordat ik verslag uitbreng over mijn ervaringen
en belevenissen in het verleden van God, wil ik één
ding zeggen: ik ben me er goed van bewust dat de
moderne, intellectuele mens en de religieuze wereld
deze goddelijke waarheid niet eenvoudig zullen accepteren en begrijpen. Vermoedelijk, zelfs waarschijnlijk, zijn de verschillende religies verward en
in de war door deze goddelijke waarheid. Maar ik
moet deze waarheid verkondigen, omdat ik spreek
tot toekomstige generaties en tot toekomstige geschiedenis. Als ik iets van Gods waarheid verberg,
weet ik heel goed, dat ik er veel voor zal lijden in de
spirituele wereld en ook in dit leven. Ik zou dat nooit
kunnen verdragen, vooral omdat de mensheid leeft
in spirituele onwetendheid en zich de goddelijke
voorzienigheid lang niet zal worden vervuld. Welk
resultaat zou dat kunnen opleveren? De hele mensheid zou lijden en de ware realiteit van het spirituele
leven niet kennen. God heeft me deze missie gegeven. En nu is het aan mij om ze substantieel op aarde te vervullen, zodat de mensheid als gezin in deze
wereld kan samenleven. Een deel van mijn missie is
het verwijderen van de obstakels tussen God en de
mens.
Natuurlijk weet ik dat het kwaad deze wereld lange tijd heeft gedomineerd. Lucifer, de gevallen
39

aartsengel en andere gevallen engelenwerelden zetten hun activiteiten in de geestenwereld voort om
de spirituele reis van de mens naar God te bemoeilijken. Ik had ook vele trieste ervaringen en moest
het lijden en de ontberingen ondergaan, die Lucifer
30 jaar lang in mijn leven brachten. Dit blokkeerde
mijn mentale werk gedurende deze tijd. Hij stond
jarenlang tegenover me in het bos. Ik zal het over
Lucifers identiteit hebben in een speciaal hoofdstuk
van dit boek. De mensheid moet weten wie Lucifer is
en hoe hij viel, terwijl hij zich voor het goede in de
geestenwereld ontwikkelde. Evenzo zou de mensheid alles moeten leren over zijn gevallen natuur en
zijn slechte activiteiten in deze en in de spirituele
wereld.
God hield mijn hand vast en we reisden verticaal
door de donkere eeuwigheid. Een gouden licht, als
een vuur, straalde van Gods Geest zo extreem, dat de
donkere eeuwigheid helder verlicht was. Ik was heel
dicht bij God en toen ik naar Hem keek, kon ik de
vorm van zijn geest, zijn ogen, handen en voeten
zien. Maar er was een verschil. Ik zag geen oogbollen. In plaats daarvan straalde op dit punt een extreem blauw licht. De buitenvorm was gouden licht
en de binnen vorm was blauw licht. Er waren geen
vingers aan zijn handen, zoals bij de mensen of engelen. Hij had een duim en de andere vingers lagen
dicht bij elkaar, vergelijkbaar met een bokshand40

schoen. Evenzo stonden zijn voeten, de grote teen en
de anderen stonden dicht bij elkaar. Hij is zo'n uniek
wezen, dat ik nog nooit in alle eeuwigheid heb gezien en in de toekomstige eeuwigheid niet zal zien.
God keek naar mij en zei: "Kom binnen in mij. De
volgende ervaringen die ik je wil laten maken, kun je
alleen ervaren als je in mij bent." Ik ging in Gods
geestelijke gedaante. Oh mensheid, ik zag dat in het
binnenste van God een eeuwigheid scheen in blauw
licht. In God is er absolute vrede en vrijheid. Er is
zoveel liefde in Hem. Tel de totale liefde op van alle
ouders van de mensen, engelen en andere wezens,
die ze voor hun kinderen hebben, vergeleken met de
liefde van God voor zijn kinderen, is het maar een
druppel water. Gods liefde is als een oceaan zonder
einde. Dit is een mystiek mysterie, dat de mensheid
en alle andere wezens moeten ontdekken door hun
eigen ervaringen in God. Ik weet absoluut dat dit het
eeuwige thuis en het doel van alle mensen is.
Ik kan moeilijk onder woorden brengen wat ervaringen met hart en ziel op dat moment doen. God is
niet alleen ware liefde. Waar ware liefde mystiek
wordt en haar zin verliest, begint God zelf. Toen ik
in de geest van God was, reisden we met een veelvoudige lichtsnelheid. Ik zag Gods uiterlijke, gouden
licht verdwijnen, waardoor alleen het innerlijke,
blauwe licht achterbleef. Toen kwam het moment
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waarop zelfs het blauwe licht van God zijn spirituele
vorm verliet. Ik keek en ervoer hoe de Geest van God
langzaam in de donkere rook bewoog en uiteindelijk
werd omringd door totale duisternis. Er was niets te
voelen en te zien in deze donkere eeuwigheid. Er
was alleen Gods Geest en ziel. Er was niets te horen,
behalve de langzame beweging van de Geest van
God.
We kwamen tot een nog diepere duisternis en ook
hier verdween Gods geestelijke vorm. Ik schreeuwde: "Oh mijn echte ouders, oh mijn god. Ben je hier
in deze donkere eeuwigheid?" Ik hoorde de stem van
God zeggen: "Wacht even, mijn zoon. Ik zal je niet
verliezen in deze donkere eeuwigheid." Hoe kan ik
de mensheid uitleggen, dat ik zelfs in een dergelijk
gebied van duisternis terechtkwam, waar alleen
Gods bewustzijn bestond. In deze zeer donkere
eeuwigheid kon ik drie dingen ervaren: Gods bewustzijn was in het verleden in totale eenzaamheid
en leegte. Er was een ongelooflijk verdriet, want de
emotie van liefde was er, maar niemand die het kon
beantwoorden. Eén ding maakte me bewust van deze ervaring. Als de hele mensheid, alle engelen en
andere wezens op een dag tot Hem terugkeren in
vereniging met God, zal er een moment in de toekomst zijn, waarin we God kunnen bevrijden van
zijn eenzaamheid, leegte en verdriet. God is altijd
alleen geweest en Hij heeft ons geschapen als zijn
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partners van liefde en als zijn kinderen. Gods droefheid was diepgeworteld en reikte tot ver in de donkere eeuwigheid. De ervaring, dat Gods liefde er al
was, maar er was niemand om ze te beantwoorden,
moeten de ware kinderen van God maken, zodat ze
begrijpen waarom God geduldig zo lang heeft gewacht om zijn ideaal te creëren. Als Gods familie
zullen we ontdekken waarom er een periode was,
dat God zo alleen was.
God heeft dit mysterie aan mij geopenbaard en als
vertegenwoordiger van zijn hart kan ik het aan de
mensheid openbaren. Er was een tijd in het verleden
van God, dat hij echt niet wist hoe hij zijn partner
van liefde kon creëren. Toen God uiteindelijk uit de
staat van duisternis kwam, schiep Hij het licht voor
zijn geliefden. Ze moeten leven in de diepe liefde van
God, Hem bevrijden van leegte en onvoorwaardelijk
van Hem houden als een partner. De mensen en de
engelenwereld vervulden Gods verwachting niet. In
plaats daarvan braken ze Gods hart. Ze verlieten
Hem en brachten verdriet, pijn, lijden. Meer details
over dit onderwerp zullen worden uitgelegd in het
hoofdstuk over de val van de mens met Lucifer in de
spirituele wereld. Lucifer speelt een centrale rol met
zijn slechte activiteiten. In het hoofdstuk "De identiteit van Lucifer" zal ik meer vertellen over de Goddelijke Waarheid en waarom de God van de liefde niet
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tussenkomt in de gewetensvrijheid en de liefde van
mensen en engelen.
Nu kom ik terug op mijn oorspronkelijk onderwerp. God leidde me achter het stadium van zijn
bewustzijn. Hier besefte ik dat het voor God, in
menselijke termen, ongelooflijk lang duurde om van
het ene stadium naar het andere te gaan. We moeten verstaan, dat de tijd toen nog niet bestond voor
God. Hij staat boven tijd en ruimte. Toen God me
meenam in de tijd, dat Hij zich nog niet bewust was
van Zijn bestaan, leerde ik dat sinds het verkrijgen
van zijn eigen bewustzijn, elk ontwikkelingsproces
plaatsvond in drie fasen, om het symbolische te zien
als de avond, de nacht en de ochtend zijn. De avond
vertegenwoordigt de tijdsperiode waarin God naar
zijn ideaal begon te bewegen. De nacht kan worden
vergeleken met de periode waarin God geduldig
wachtte, maar zich niet kon bemoeien met het ontwikkelingsproces. De ochtend symboliseert het tijdstip waarop de realisatie plaatsvond. Met andere
woorden, het was een ontwikkeling door de stadia
van vorming, groei en voltooiing. Elke fase van deze
ontwikkeling kostte bijna onbeperkte tijd. Toen
bracht God me in de diepste duisternis, waar ik de
beweging van heel donkere elementaire cellen van
spirituele materie kon voelen en observeren.
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God zei tegen mij: "Hier begon het spirituele, mechanische proces van mijn bewustzijn. Toen kwam
het stadium, waarin ik me bewust werd en alles begon te evolueren. Daarom ben ik de eerste bron van
eeuwigheid." God voegde eraan toe: "Het licht
kwam door mij heen, dus het zal eeuwig duren. Ik
moest de kracht van de principes gebruiken, omdat
deze donkerste materie geen compromis met mij
sloot. Daarom leven alle materiële bestaansmiddelen slechts gedurende een bepaalde tijd. Zelfs het
uiterlijke universum bestaat niet voor altijd. Maar ik
kan altijd energie opwekken.
Onthoud altijd: het eeuwige leven zal eeuwig duren, want ik ben de eeuwige generator."
Dat was wat God, de hemelse Vader, mij toestond
om over zijn bestaan te observeren. Ik was in staat
om te ervaren, welke gevoelens God in elke fase had.
Ik weet dat wat ik schrijf te veel kan zijn wat tot wetenschappelijke discussies kan leiden. Maar we mogen één ding niet vergeten: zelfs de waarheid in zich,
heeft observatie en ervaring nodig.
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Gods verschillende ontwikkelingsstadia
en zijn oorspronkelijke soorten van
wezens
Terwijl ik dit boek schrijf, heb ik vaak niet de kennis om God, Gods evolutie en zijn oorspronkelijke
aard in wetenschappelijke termen aan de moderne,
intellectuele mens uit te leggen. Zoals ik al eerder
zei, bewogen in het diepste stadium van de duisternis elementen van het leven zonder een specifiek
doel. In een soort zwart gat waren deze elementen
van het leven eerst onzichtbaar, gehuld in de diepste
duisternis. Later werden ze zichtbaar, maar ze hadden noch een orde, noch een vorm van discipline,
noch volgden ze bepaalde principes.
God liet me zien, dat dit het begin was van zijn
mechanische groeiproces. Toen kwam de tweede
fase, toen Hij het mechanische proces achter zich
liet en de onbewuste staat van eeuwigheid binnenging. Nogmaals, er was geen orde, discipline of principes. In de derde fase werd God bewust en nam hij
de donkere omgeving om hem heen waar. Zelfs binnen de donkere eeuwigheid was God omringd door
vele donkere schelpen (schalen) en niet in staat om
iets te doen. De buitenste schil van de duisternis
domineerde en verhinderde hem uit de duisternis te
komen. Het is verbazingwekkend, dat het begin van
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het mechanische groeiproces van God plaatsvond in
de diepste duisternis. Maar zelfs aan het begin van
dit proces blokkeerden en domineerden de vele
schelpen (schalen) van duisternis Gods bewustzijn.
Een doorbreken van deze schelpen (schalen) was
aanvankelijk niet mogelijk voor hem.
De lezers van dit boek moeten weten, dat mijn
hart schreeuwt als ik deze droevige passage in Gods
leven reflecteer. Ik ken ook de grootste goddelijke
waarheid: God is in de eeuwigheid veel meer dan
echte ouders voor ons. Zeker zullen er in de nabije
toekomst kinderen van God zijn, die Hem lief zullen
hebben buiten dit boek. Ze zullen God liefhebben
met hun hele lichaam, hun bewustzijn, geest, geweten, en vooral, met heel hun hart en en heel hun
geest. Terwijl Gods bewustzijn bestond in de diepste
duisternis, wilde Hij hun omhulsels doorbreken.
God verlangde ernaar te ontsnappen aan de duisternis. God zei tegen mij: "Oh, Zahid, aanvankelijk
ontwikkelde zich het gevoel van liefde in mij en ik
besefte dat ik alleen was. Als dit gevoel niet in mijn
bewustzijn was gekomen, had ik niet uit de schalen
van deze onvoorstelbare duisternis kunnen komen."
Op dit punt zou ik een andere goddelijke waarheid
kunnen ervaren, de emotie van de liefde is de moeder van de universele oerkracht. Gods emotie heeft
zo gezien de oer-subject positie in zich, omdat ze de
universele oerkracht, men kan het ook de oorsprong
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energie noemen, tot de geboorte verheft. Dienovereenkomstig neemt de universele oorsprong energie
de object positie aan tegenover God. Of met andere
woorden: Gods emoties zijn het interne, oorspronkelijke subject en Gods universele oorsprong energie
is het daartoe geassocieerde, innerlijke, originele object. God openbaarde mij: "Door een geven en nemen tussen mijn universele bewustzijn en mijn
emoties van liefde, is mijn universele oorsprong
energie ontstaan.
Ik zag een grote explosie binnenin, die uit de diepe
duisternis van bestaande schelpen (schalen) kwam.
Alle miljoenen, donkere schelpen (schalen) werden
uit elkaar geblazen onder een enorme rook. Toen de
rook verdween, verscheen er een heel klein blauw
licht waarin Gods universele bewustzijn binnenkwam. Ik zag hoe dit blauwe licht zich verspreidde.
Gods emoties, zijn intellect en zijn wil bevonden
zich nu in het blauwe licht zelf. Samen vormen ze
het oorspronkelijke, positieve subject, dat een mannelijke positie inneemt. Door wederzijdse reacties
tussen Gods emoties en het blauwe licht, dat kan
worden omschreven als geven en nemen, volgde een
nieuwe explosie, die aanleiding gaf tot het gouden,
vurige licht. Dit is het oorspronkelijke negatieve object van God en neemt de vrouwelijke positie in. Ik
kon toen zien, dat binnen het oorspronkelijke, positieve, blauwe licht (subjectpositie) en binnen het
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oorspronkelijke, maar tegenovergestelde, negatieve,
gouden, vurige licht (objectpositie) een wezen bestond.
Toen zei God tegen mij: "Mijn duurste Zahid, voor
elk stadium van het groeiproces heeft het oneindig
lang geduurd." Daarom is God de eerste bron in de
duisternis van de eeuwigheid. Hij neemt op zijn
beurt een subjectpositie in ten opzichte van de andere twee kenmerken: het oorspronkelijke, interne,
positieve subject en het originele, externe, negatieve
object. Gods oorspronkelijke interieur en zijn oorspronkelijke uiterlijk evenals zijn oorspronkelijke
plus en zijn oorspronkelijke minus nemen de subjectpositie in relatie tot de innerlijke en uiterlijke
schepping in. God is de eerste oorsprong, die uiteindelijk de innerlijke en uiterlijke schepping voortbracht. Zijn emotie is de oorspronkelijke essentie en
het oorspronkelijke centrum. God houdt van alle
engelen, alle andere wezens en de mensheid zonder
beperking. Toen God eindelijk de mensen schiep, gaf
Hij hen eeuwige liefde-elementen. Alleen de oorspronkelijke, ware, volmaakte mens, die één is met
Gods hart, kent de diepe waarde en liefde van God,
die God ons zonder voorbehoud heeft gegeven.
Daarom is de ware mens opgetogen en mystiek in
God.
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Gods innerlijke spirituele schepping - De
verschillende engelen- en djinnwezens
en de menselijke geestwezens in de
spirituele wereld
De mensen en hun thuisland
Mensen hebben hun thuis verloren, omdat ze gescheiden zijn van de wil van God. Ze worden omringd door een grote onwetendheid van het leven.
Mensen kennen de goddelijke waarheid, die hen wil
bevrijden niet, noch de goddelijke liefde, die ernaar
verlangt te genezen en te omhelzen.
De mensen hebben vele vragen over het leven en
het universum. Ze willen weten, waar ze vandaan
komen en wat hun oorsprong is. In hun leven op
aarde vragen ze naar de zin van het leven en hoe ze
dit doel in deze korte tijd kunnen bereiken. Ten
tweede vragen ze, waar ze na de dood zullen wonen
en wat hun bestemming zal zijn. Ze willen ook het
geheim van het leven in de spirituele wereld kennen.
Mensen hebben in de loop van de geschiedenis met
deze verschillende problemen te maken gehad,
maar ze hebben allemaal één gemeenschappelijk
antwoord.
Als de mensen ooit hun geloof, hun liefde en hun
gehoorzaamheid aan God hadden getoond, zou de
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manier van leven voor hen heel gemakkelijk zijn.
Het zou geen probleem zijn om de ware liefde van
God te ervaren. De mensen zouden zelf het mysterie
van de waarheid ontdekken, want de God van liefde
zal hen toestaan het te ontdekken door hun eigen
spirituele en ware observatie. Ze zullen de God van
liefde leren kennen door hun eigen ervaringen. Helaas is dit nooit een realiteit geworden. De geschiedenis van de mensheid heeft niet de beoogde richting aangenomen. Hun afvallige manier leidde de
mensen tot liegen en tot valse realiteit.
Terwijl het blauwe mannelijke licht van God en
het gouden, vrouwelijke licht zich verspreidde, verdween de duisternis. Het was niet gemakkelijk voor
God om zijn eigen gelijkenis te creëren. Het duurde
lang, voordat hij het concept in praktijk bracht. Deze
lange periode zou voor ons mensen een eeuwigheid
zijn. Daarom moeten de mensen God beschouwen
als hun eigen geliefde familie. Dit ontbrak in de geschiedenis en ook in de religieuze wereld. De religies
houden in vele gevallen meer van hun profeten of
redders dan van God. God werd min of meer het
concept voor hen, dat buiten het bereik van hun
menselijke verstand leeft. Soms aanbaden en loofden ze God, maar ze brachten nooit zo'n God in hun
eigen leven. Hij werd er nooit deel van. De religieuze
wereld vertrouwt op God, hoewel ze Hem nooit echt
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heeft gekend. Dit is de verbazingwekkende tragedie
van alle religies en mensen.
Nu wil ik teruggaan naar mijn observaties en ervaringen. God schiep eerst de blauwe, daarna de gouden en de witte engelen, de djinns en andere wezens. Uiteindelijk schiep Hij menselijke zielen in de
spirituele wereld. Dit betekent, dat elke menselijke
ziel ouder is dan het uiterlijke universum. Ik leg dit
in meer detail uit in een van de volgende hoofdstukken en waarom het nodig was om een uiterlijke
schepping voor de mensen te creëren. God heeft een
deel van zijn eigen licht genomen om de engelen, de
djinns en de mensen te creëren. Hun aard kan anders zijn, maar ze hebben één ding gemeen: Gods
liefde. Ze kunnen samengroeien door wederzijds, op
God gericht, groeien in een harmonieus geven en
nemen. De engelen van het blauwe licht willen bijvoorbeeld God bevrijden van zijn leegte, eenzaamheid en verdriet. Ze vertegenwoordigen mogelijk deze aard. De gouden engelen weerspiegelen Gods
liefde, zijn gevoeligheid en Gods vredige aard. De
witte engelen vertegenwoordigen Gods waarheid en
de realisatie ervan. Gods essentie, kracht en energie
verheerlijken de djinn-wezens. Mensen weerspiegelen Gods innerlijke en uiterlijke, zijn hart en zijn
liefde. Wat ik eerder al heb genoemd, mogen we niet
vergeten: al deze wezens kunnen groeien door een
harmonieus, op God gericht, geven en nemen. Door
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dit te doen, zullen ze hun unieke waarde in God vinden.
Toen het blauwe en gouden licht zich in de duisternis verspreidde, zag ik dat God communiceerde
met zijn eigen licht, nadat hij veel van zijn eigen
licht uit zichzelf had gescheiden. Vanuit dit deel van
het licht schiep Hij het onze zielen. Voordat Hij onze
zielen schiep vanuit dit licht, was dit vormloos en
reisde met God. God sprak talloze keren tot dit licht:
"Ik ben je God, ik ben je Vader." En dit licht zei onbewust: "Ja! Ik behoor tot jou!” Vaak ging dit licht
het binnenste van God binnen en kwam er weer uit,
alsof er een kind werd geboren. Daarom moeten de
engelen, djinns en de mensen nu bewust de roep van
God volgen en op Hem reageren. Herinner! Toen
God tot Zijn eigen licht sprak waaruit Hij was gescheiden: "Ik ben je God, ik ben je Vader." Wie was
daar om Hem te antwoorden? NIEMAND! Maar God
hield zoveel van ons, dat Hij het antwoord in onze
naam gaf. Deze stem van God is in elke menselijke
ziel en in elk menselijk hart. Nu is het aan ons om
Hem nu bewust te antwoorden.
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Mijn observaties
God schiep de engelen, djinns en de mensen in het
donker. Het licht dat God scheidde, was vormloos.
Daarom omringde Hij het met zwarte omhulsels.
Zijn warmte en liefde deden ze uit elkaar breken als
eierschalen. Dit proces was vergelijkbaar met toen
God engelen, djinns en de menselijke zielen schiep.
Het enige verschil is dat God interne en externe elementen aan menselijke zielen gaf. Daarom noemen
we de mensen wezens van de microkosmos. Ze vertegenwoordigen beide aspecten van God, het innerlijke en het uiterlijke.
Nadat God de verschillend gekleurde engelen, de
djinns, de andere wezens en uiteindelijk de menselijke zielen had geschapen, groeiden en ontwikkelden ze zich in hun eigen dimensies. Ze hadden ook
de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar te
leren kennen, gebaseerd op een wederzijdse relatie
van geven en nemen. In het begin bestond God alleen voor engelenwezens gedurende een schijnbaar
eeuwige periode. Toen kwam de tijd, dat God de
nieuw geschapen djinn-wezens aan de engelen introduceerde. Aanvankelijk ontstond afgunst onder
de engelen, omdat ze voor altijd alleen met God in
de spirituele schepping wilden leven. Ze vroegen
God zelfs of ze iets misten, dat ze Hem niet konden
geven, en betuigden hun gehoorzaamheid aan God.
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Ze vreesden, dat de nieuwe wezens in conflict zouden kunnen komen tussen hen en God. In hen kwam
het beangstigende gevoel, dat Hij meer aandacht besteedde aan de nieuwe schepping, en daarom zou de
liefde van God voor hen niet dezelfde zijn als voorheen.
Dit gebrek aan begrip is gemakkelijk te begrijpen.
De engelen hadden nog steeds geen perfecte liefdesrelatie met God, omdat ze nog steeds groeiden. In de
tijd van ontwikkeling is afgunst als een zwarte
schaduw in een relatie. Maar wanneer je een ideale,
verticale relatie met God bereikt, kan geen enkele
macht in dit universum die relatie verbreken. En dit
is het hele geheim. God wacht daarom geduldig op
elk wezen. Toen God uit de duisternis kwam en zich
van Hem bewust werd, zwoer Hij dat Hij elk wezen
dezelfde vrijheid van het bewustzijn, van de vrede,
van het geweten en van de liefde zal geven. Ik moet
op dit punt vermelden, dat de engelen die voor eeuwig in onze ogen leefden, het geheim van deze goddelijke waarheid kennen. Evenzo kent Lucifer, die
Satan werd, dit geheim. Alle wezens weten dat God
geen geweld zal gebruiken in deze ideale relatie,
noch in het proces om het te bereiken. Maar waarom
gaf God deze vrijheden zelfs aan de engelen, de
djinns en de mensen? We mogen niet vergeten dat
de vrijheid van bewustzijn, van geweten en van lief55

de altijd op natuurlijke wijze hun ideale relatie wil
vervullen.
De vraag rijst echter waarom de engelen, djinns en
uiteindelijk de mensen vielen? Het antwoord is dit:
het was misbruik van liefde in het groeiproces,
voordat de perfectie van een verticale, ideale relatie
met God werd bereikt. Deze wezens hebben God
niet gevolgd in hun evolutie tot het einde. Hierdoor
lijdt de ganse innerlijke en uiterlijke schepping.
Daarom waren religies een tijdelijk hulpmiddel voor
God om zijn wezens terug te brengen naar het punt,
waarop ze hun oorspronkelijke, natuurlijke, evolutionaire ontwikkeling kunnen hervatten. God was
oorspronkelijk niet van plan om religies te creëren in
deze wereld voor de mensheid. De religies werden
alleen door hun val gecreëerd. Anders zouden de
mensen en andere wezens nooit een religie hebben
gekend, laat staan nodig zou zijn voor hun spirituele
ontwikkeling en begeleiding. Daar zal ik in een van
de volgende hoofdstukken ook over spreken. Vaak
weet ik niet waar ik met mijn uitleg moet beginnen.
Ik moet over zovele dingen praten in de naam van
God voor de mensheid en natuurlijk ook over zijn
verdriet, eenzaamheid en zijn gebroken hart.
Ik kom nog eenmaal terug op mijn oorspronkelijk
thema. Ik sprak over de engelenwereld, die God eigenlijk en heel vaak adviseerde deze djinn-wezens
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niet te scheppen. Maar God zei tegen hen: "Laten we
nog een paar stappen zetten in de richting van ons
ideaal." Natuurlijk waren de djinn-wezens op veel
manieren anders dan de engelen hadden verwacht.
De djinnwezens en de engelen gedroegen zich als
twee tegenovergestelde polen. Er is een sterke omhelzing nodig van Gods liefde om ze samen te brengen. De liefde van God is zo overweldigend, dat het
elk wezen kan bereiken. De aard en interesses van
engelen zijn zo verschillend van die van de djinncreatie en konden niet sterker tegenovergesteld zijn. De
djinn-wezens waren onmondig, niet volwassen en
evolueerden nog steeds naar God om een ideale relatie te hebben. In dit stadium van ontwikkeling,
omdat ze zo lang bij God hebben geleefd, hadden de
engelen meer liefde voor dit nieuwe djinncreatie
moeten tonen. Het is begrijpelijk, dat de djinns meer
liefde van God hebben ontvangen in dit groeiproces,
omdat ze nog relatief jong waren. Ze hadden God
gehoorzaam moeten volgen. Maar dit gebeurde niet.
De wezens van deze creatie wilden in hun eigen dimensies leven.
Dit is een reden voor de vele scheidingen tussen de
spirituele creaties. Ten slotte schiep God de menselijke zielen, die het hoogtepunt vormen van zijn creaties. God heeft alles geïnvesteerd in de schepping
van de mensen. Mensen zijn de enige in de ogen van
God, die alle wezens kunnen verenigen en daardoor
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in staat zijn Gods hart te bevrijden. In de ogen van
God zijn mensen het centrum van zijn schepping.
Toen de menselijke zielen door God in de spirituele
wereld werden geschapen, waren de engelen en
djinns erg jaloers, omdat God hen vaak vertelde, dat
de mensen zijn kinderen waren. God zei over hen,
dat Hij elke vonk van energie in hen investeerde.
Daarvoor leefden alle andere wezens in groepen in
de spirituele wereld van hun eigen dimensies, maar
niet omdat God het wilde. Mensen hadden dat kunnen veranderen.
De mensen leefden heel, heel lang in de spirituele
wereld, voordat God de uiterlijke schepping voor
hen creëerde. Nu rijst de vraag, waarom had God
deze uiterlijke schepping nodig voor de mensen? Het
antwoord van God op deze vraag is het volgende:
zelfs in de eeuwigheid duurt het heel lang, voordat
de verschillende wezens hun ziel ontwikkelen. Dit
betekent dat er geen vergelijkbaar concept van tijd is
in de spirituele wereld. Het proces van het ontwikkelen van zielen in de spirituele wereld is erg langzaam. De tijd gaat veel sneller voorbij in de buitenwereld, en dit speelt een grote rol in de groei van
zielen door het fysieke lichaam. Wanneer een mens
80 jaar op aarde leeft met zijn fysieke lichaam, komt
dat overeen met een tijdsperiode in de spirituele wereld van 29.200.000 jaar. God schiep een uiterlijke
schepping voor zijn kinderen, zodat ze in de kortst
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mogelijke tijd kunnen groeien en ontwikkelen; het
toont ook Gods hoogste uitdrukking van liefde.
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De uiterlijke schepping, de wil van God
en de mensen
Door God heb ik geleerd, dat de uiterlijke schepping slechts voor een bepaalde tijd bestaat. Alleen
God weet wanneer deze tijd voorbij zal zijn. Aan de
andere kant is het een feit dat dit universum een
grote rol speelt in onze spirituele ontwikkeling. Oorspronkelijk vertegenwoordigen de mensen voornamelijk Gods hart en ziel. De andere wezens vertegenwoordigen daarentegen slechts één aspect van
Gods karakter. Tegelijkertijd kunnen ze groeien, in
afstemming met God, door een geven en nemen met
andere wezens en met de mensen. God, die het onderwerp is van innerlijk en uiterlijk leven en liefde,
verlangt dat de engelen, de djinns en de mensen hun
liefde op natuurlijke wijze verticaal met Hem verbinden.
De vraag is, waarom is deze relatie zo belangrijk
voor God? We mogen niet vergeten, dat God de bron
van de eeuwigheid is. Wij zijn het resultaat, waardoor God zijn liefde kan vervolmaken. Ik kan dit
mysterie aan alle mensen vertellen, omdat ik miljoenen keren met mijn geest door het uiterlijke universum heb gereisd en weet, dat het leven in vele delen van dit universum bestaat. Op een dag zal het
leven van het universum zich verbinden met het
aardse leven. Door de kracht en autoriteit, die mij
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door God is gegeven, kan ik met mijn geest door miljarden hemelen vliegen. Natuurlijk heb ik het hier
over spirituele hemelen. Al het geluk in de hemelen
hoort de mensen en andere wezens toe. Ze kunnen
zelf de schoonheid van het uiterlijke en het innerlijke universum bezitten. En toch, zal op een dag in
deze eeuwigheid, vragen naar boven komen als:
Waar zullen alle engelen, djinns en mensen hun
eeuwige vrede en hun eeuwige vrijheid ontdekken?
Waar zullen ze de oneindige gelukzaligheid voor
hun geest en ziel en hun eindeloze liefde in de eeuwigheid vinden?
Al deze idealen en nog veel meer bestaan in God.
Alle wezens en mensen, die deze idealen in God ontdekken, zullen op die dag voor God buigen met de
woorden: "God, alleen Jij bent onze Vader, alleen Jij
bent ons ware subject en alleen Jij kunt de ware ouders voor ons zijn. Lieve God, Je bent zowel voor ons
als voor onze families, de wereld, de hemel en alle
eeuwigheid de ware moeder en de ware vader. Je
bent het onderwerp van allen en iedereen."
Maar alle verschillende engelenwezens en de
djinns kennen ook een ander mysterie: God was zo
mystiek en verliefd op de mensen, dat Hij de materiele elementen kuste, van waaruit hij het uiterlijke
fysieke lichaam van de mensen maakte. Op dit moment moeten de mensen en vooral de lezers van dit
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boek een moment van rust nemen en proberen zich
in te leven in hoeveel God van hen hield, toen ze in
de geestenwereld leefden, waar de tijd veel langzamer verstrijkt en de groei veel langer duurt. Daarom
schiep God het uiterlijke universum voor zijn kinderen, waar zij zich spiritueel sneller kunnen ontwikkelen. Maar het is te wijten aan de onwetendheid van de mensen, dat ze de goddelijke waarheid
niet kennen en deze niet willen leren kennen. Omdat de mensen God ongehoorzaam zijn geweest en
hun geloof in hun Schepper hebben verloren, zo is
het ook met de val. De mensen hebben hun thuis
verloren. God is hun thuis. De hele mensheid is
sindsdien omringd door onwetendheid en leeft
sinds het begin van de geschiedenis in conflicten en
tegenstrijdigheden. Sinds hun val tot op de dag van
vandaag worden ze vergezeld door ongeluk, ongevallen, ziekten, ontberingen, hebzucht, onwetendheid en alles wat slecht is.
De mensen willen ook hun ogen niet openen en
zich afvragen waarom deze bepaling alleen voor hen
is. Ze willen zichzelf niet afvragen: wat heb ik verkeerd gedaan, dat ik nu het slachtoffer ben van al
deze omstandigheden? Door de geschiedenis heen is
er nooit een moment voor de mensheid geweest om
in vrede te leven. Het antwoord is ook hier heel eenvoudig! De mensen maakten dezelfde fouten als de
engelen en djinns. Ze hebben hun spirituele reis
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naar God niet beëindigd. Waar ik het hierover heb is
de echte realiteit. De mensen zullen zich afvragen
welke barrières hen omringen in de spirituele wereld. Er zijn ontelbare hemelen boven hen, maar ze
zijn leeg. Slechts een paar engelen, andere wezens of
mensen zijn erin geslaagd om tot daar te komen. Ik
wil graag herhalen, dat slechts enkelen erin zijn geslaagd om de hemelen in te gaan waar God zichtbaar is. God heeft me deze missie gegeven, zodat de
mensheid een hoger niveau kan bereiken. Maar wat
moet en kan ik doen?
30 jaar zijn verstreken. Ik kon niet eens een paar
mensen vinden, die geloven dat ik door God en de
hemelen was gezonden. Gedurende deze tijd heb ik
geprobeerd sommige mensen te helpen een gezin
van God te worden. Ik moest altijd kijken hoe ze me
verlieten. Zelfs vandaag ben ik alleen. Soms spreek
ik tot de bomen, vogels en dieren. Zelfs tegen de natuur vertel ik de goddelijke waarheid van onze
Schepper voor vele, vele uren. Ik zei tegen God: "het
is mij niet gelukt om Je boodschap aan de mensen te
brengen en Je hart aan hen uit te leggen. Ik bid Je
God, geef me nog 40 jaar. Dan zal ik zeker in staat
zijn om Je missie, waarvoor ik ben uitverkozen door
Je unieke liefde, te versnellen en te vervullen." Terwijl ik dit boek schrijf, huilt mijn hart en verlang ik
ernaar de mensheid te bereiken. Lucifer blokkeerde
al mijn stappen, die ik in liefde wilde gaan doen om
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de mensheid te bevrijden. 30 jaar waren zo donker
voor deze missie, dat de enige hoop en het enige
licht waarop ik kon vertrouwen, God Zelf was.
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Hoe krijgt de menselijke geest een
fysiek lichaam, zodat het op aarde kan
leven en zich spiritueel kan
ontwikkelen?
God zelf heeft twee aspecten van het leven, dat betekent twee kenmerken, een intern karakter en een
externe vorm. En daarom heeft God beide elementen gegeven aan zijn liefdespartner, de mens. In
Gods schepping vertegenwoordigen de mensen als
microkosmos de macrokosmos. Het innerlijke en uiterlijke universum, die altijd in beweging zijn, kunnen door de mensen worden verbonden. Het innerlijke, spirituele universum, evenals het uiterlijke
universum hebben elk hun eigen extreme zwaartekracht, die elkaar tegelijkertijd aantrekken en afstoten. Het is niet eenvoudig om van het innerlijke naar
het uiterlijke universum te gaan, omdat deze extreme krachten eerst moeten worden overwonnen. Natuurlijk is hetzelfde principe van toepassing, wanneer je van het uiterlijke naar het innerlijke universum verandert. Er is een ongelooflijk sterke kracht
voor nodig om een wezen van de ene naar de andere
kant te trekken. Dit proces wordt gevolgd door de
engelen. Het innerlijke universum bevindt zich in de
positie van het subject en kan daarom de externe
zwaartekracht overwinnen en naar zich toe trekken.
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Het uiterlijke universum is daartoe niet in staat. Het
kan het innerlijke universum niet aantrekken. Zelfs
als het innerlijke universum, het uiterlijke aantrekt,
gaan de extreem afstotende krachten tussen de twee
niet verloren, maar worden ze over elkaar gelegd.
Het leven op aarde begon met een cel, en dit proces ging door, totdat de menselijke vorm tevoorschijn kwam. God en de engelen hadden een duidelijk concept van de vorm van het menselijke, fysieke
lichaam. Wat gebeurde er toen de omgeving werd
vastgesteld voor het menselijke, fysieke lichaam?
God begon de menselijke geest naar de aarde te sturen. Hij moet zich zo snel mogelijk in zijn fysieke lichaam ontwikkelen en zo de tijd verkorten, die nodig is voor zijn spirituele groeiproces.
Maar hoe vindt dit fenomeen plaats? Wanneer de
vrouw zwanger wordt door de man, gebeurt de fysieke vorm van het kind niet per toeval! Aan het begin van de zwangerschap, de tijd van conceptie,
stuurt de spirituele wereld de menselijke geest. Op
dit moment verenigen de twee cellen zich, mannelijk en vrouwelijk. De menselijke geest, afkomstig uit
de spirituele wereld, drukt de fysieke cellen zodanig,
dat de fysieke vorm zich ontwikkelt in de buik van
de moeder. Deze vorm benadert alleen het uiterlijk
van deze vrouwelijke of mannelijke geest. De fysieke
materie heeft zijn eigen identiteit en staat de mense66

lijke geest niet volledig toe het fysieke lichaam af te
drukken en te vormen. Als gevolg hiervan is het uiterlijk van het menselijk lichaam 80% dat van de
menselijke geest. In naam van God beheersen de engelen de systemen in dit proces.
Voor de menselijke geest zijn er drie verschillende
periodes gedurende de tijd van de zwangerschap. In
de eerste drie maanden na de conceptie kan de geest
naar eigen inzicht het lichaam op elk moment verlaten. Hij kan teruggaan naar de geestenwereld en terugkeren in het lichaam. Hij is in staat om van de
spirituele wereld naar de uiterlijke wereld te gaan en
vice versa. In deze drie maanden komt de engelenwereld niet tussenbeide in dit proces. In de tweede
fase, de volgende drie maanden, heeft de menselijke
geest toestemming nodig om zich tussen de twee
werelden te verplaatsen. In de laatste drie maanden
van de zwangerschap moet de menselijke geest
voortdurend in de baarmoeder blijven. Op het moment van geboorte verliest hij in het fysieke lichaam
van het kind, elke herinnering aan de spirituele wereld. Alleen in zijn onderbewustzijn blijft ze behouden. Terwijl de geest op aarde groeit, komt ook zijn
spirituele geheugen relatief terug, zodat hij weet,
waar hij leefde vóór de fysieke geboorte in de geestenwereld.
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De taak van de mens is nu om zijn spirituele leven
in het fysieke lichaam in dit aardse leven te ontwikkelen. Dus de geest kan spiritueel groeien in een relatief korte tijd. Helaas gebeurt dit niet zo vaak omdat we opgroeien en leven in een verkeerd beïnvloedbare omgeving. Het geval van de mens bracht
zo'n slechte omgeving met zich mee, dat de geest
zijn eerste prioriteit, zijn werkelijke doel, niet kan
herkennen. De mens kwam onder de sterke invloed
van Lucifer. Daarom is zijn leven op aarde sterk gericht op materiële dingen. De geschiedenis van religies is dus relatief een geschiedenis van herstel voor
de mens.
Sommige mensen hebben hun spirituele groei relatief ten goede bereikt en hebben een basis gevonden voor het geven en nemen met God en het ontdekken van vele delen van het spirituele leven. Ik
ken mensen die dit mysterie hebben weten op te
lossen. Onder hen zijn beroemde mensen zoals
Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed en in het Verre
Oosten, Boeddha en Confucius en vele anderen. Ik
heb zelf vele passages uit mijn vorige spirituele leven leren kennen.
Nu rijst de vraag, of dit fysieke lichaam slechts
eenmaal aan de menselijke ziel wordt gegeven? Of
kan de menselijke ziel altijd een nieuw lichaam krijgen? Het volledige antwoord zal worden gegeven in
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het hoofdstuk over reïncarnatie aan het einde van
dit boek. Een kort en eenvoudig antwoord, dat ik
heb ontvangen van mijn observaties en ervaringen
in de hemelen en ook van God is dat het fysieke lichaam van de menselijke ziel slechts eenmaal en
dan nooit meer wordt gegeven!
Dit is een zeer pijnlijk antwoord voor de mensen,
die geloven dat ze steeds opnieuw herboren worden
in verschillende menselijke lichamen, om zichzelf te
corrigeren. Maar de waarheid sluit met niemand een
compromis! Als je eenmaal je fysieke lichaam hebt
verloren, zal je ook ervaren wat een geweldige kans
God je gaf als een geschenk om in spirituele perfectie te groeien. In de spirituele wereld zullen de mensen met een diepe pijn in hun hart beseffen, wat ze
hebben verloren. Hier kun je niets veranderen en
wordt je toegewezen aan je mentale gebied. Duizenden en miljoenen jaren zullen daar worden besteed voor valse activiteiten op de aarde. Daarom is
het erg belangrijk, dat de mensen het geweldige geluk ervaren, dat ze hebben bij het voltooien van hun
reis naar God met hun fysieke lichaam. Ze kunnen
hun spirituele gelukzaligheid verticaal en horizontaal vinden en alle idealen realiseren, waarmee God
ze oorspronkelijk heeft gezegend. De volgende drie
grote zegeningen die God de mens als zijn kinderen
heeft gegeven:
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1. Voltooi je je perfectie met God verticaal en horizontaal, dan kun je handelen als God en zoals Hij
leeft voor het goede en het heilige.
2. Man en vrouw moeten dit realiseren in afstemming met God, zodat ze allebei met Hem kunnen
communiceren. Dan zullen ze kinderen krijgen, die
de aard van het goede in zich dragen. Op zeer jonge
leeftijd kunnen deze kinderen contact maken met
God. Vanaf dit punt kan een samenleving, een natie
en uiteindelijk een wereld op een substantiële, op
God gerichte manier worden gerealiseerd.
3. In feite is het Gods wens, dat de mens regeert
over de externe en interne schepping in de naam van
God en de ware eigenaar wordt van dit universum
en van enig ander universum.
Maar nu is de vraag, waarom zijn deze idealen, die
God voor het volk wilde, niet werkelijkheid geworden? Ik zal daarover praten in het hoofdstuk over
Adams familie.
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Mijn spirituele reizen en ervaringen met
God
Ik heb vele reizen en ervaringen gehad met God en
andere spirituele wezens. Dus besloot ik om enkele
van mijn ervaringen met God met de mensheid te
delen. Ze zou moeten weten, wie onze hemelse Vader is.
1. Op een dag, toen ik om middernacht voor de
mensheid bad, vroeg ik God om de harten van de
mensen te openen. Ik zei tegen God: "het leven moet
als een rechte weg zijn voor de mensen, om hun innerlijke leven te zien voordat ze thuiskomen. De
mensheid hoeft niet omhoog te kijken in de hemel
om de berg van zorgen te overwinnen. Als kinderen
van God zouden ze de antwoorden van deze andere
kant al kennen. Nu is het pad van spirituele gelukzaligheid niet de weg naar vrijheid, maar eerder een
manier van lijden en ontbering. We reizen deze kant
op, in de hoop ergens aan te komen. Wanneer het
aardse leven eindigt, ontdekken de mensen, dat er
nog vele obstakels zijn, die moeten worden overwonnen, wat bijna onmogelijk lijkt. Nu heb ik Je,
God, namens de mensheid gevraagd om onze handen vast te houden, zodat we onze toekomst morgen kunnen ontmoeten. Help me om het pad van
liefde voor de mensheid te bepalen, zodat de reis
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van Je kinderen veilig en ongestoord eindigt in Je
koninkrijk."
Terwijl ik dit bad, hoorde ik de stem uit de hemel:
"we hebben alle poorten van de hemelen geopend,
zodat je gebed God kan bereiken." Ik zag een blauw
licht op me afkomen. Toen het me aanraakte, vloog
ik verticaal omhoog. In elke hemel die ik passeerde,
zei ik tegen de engelen: “houdt me niet tegen, laat
me doorgaan. Ik draag de zorgen van mijn medemensen. Ik moet deze tot God brengen." Ik hoorde
uit de hemelen, dat hier lang geen kind van God is
voorbijgegaan. In het koninkrijk van God bogen engelen van verschillende kleuren voor mij en zeiden:
"je gebroken hart voor God en de mensheid heeft je
hier gebracht." Met mijn eigen ogen zag ik dat de
engelen alleen een brug moesten slaan tussen God
en de mensen, maar het vergeten hebben terug te
keren naar hun eigen vaderland. Door het lijden en
het verdriet naar de mensheid te brengen, konden ze
niet teruggaan naar hun hemelse Vader. De talloze
hemelen leken me een wonder tijdens mijn reizen,
maar Gods kinderen waren er niet.
Ik ontmoette blauwe engelen, die ik vroeg: "waarom konden Gods kinderen hier niet komen?" Ze zeiden: "de dood scheidde hen van hun hemelse thuis."
Ik vroeg de engelen om dit in eenvoudige bewoordingen aan mij uit te leggen. "De zonde is de dood",
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antwoordden ze. "Het voorkomt een verticale vlucht
in de hemel." "Wat is de gemakkelijkste manier voor
de mensheid om hier te komen?" Wilde ik weten. "Je
moet worden zoals God. Jullie Vader in de hemel is
heilig en de hemelen zijn heilige plaatsen. Vertel de
mensen, dat ze een gevoelig hart moeten hebben
voor hun Schepper, die alles alleen voor zijn kinderen heeft gegeven. Zijn kinderen weten nog niet,
dat de hele schepping en de hemelen Gods kinderen
oproepen om zich te vestigen in vrede, vrijheid en
harmonie met hun hemelse Vader. Vertel hen dat ze
Gods liefde moeten kennen. Wanneer liefde in de
hemelen van de hemelse Vader arriveert, wordt het
mystiek. Als liefde het territorium van God overstijgt, verliest het zijn zinnen. Vertel de mensen, dat
het doel van liefde is om naar de hemelen te gaan en
de eeuwige, onbeschrijflijke God te ontdekken."
Toen ik terugkeerde van deze reis, was ik nog
steeds mystiek. Ik rende de stad in en riep: "ik heb
het antwoord voor mijn medemens." Maar de mensen waren druk bezig en gehaast. Van tijd tot tijd
keken ze me aan alsof ik gek was. Ik kon niemand
vinden, aan wie ik de geheimen van de hemel kon
delen. Na middernacht waren de trottoirs leeg en
ging ik terug naar het bos, als een vermoeide oude
man met een gebroken hart.
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2. Op een andere spirituele reis liet God me zo ver
teruggaan naar het verleden, waarin zelfs het innerlijke leven nog niet was geschapen. Ik zag, hoe God
met zijn blauwe en gouden licht door de eeuwigheid
reisde zonder een duidelijke richting te hebben.
Toen ik God naderde, zag ik tranen uit zijn ogen
stromen. Zijn tranen vielen op mijn ziel. Dus ik leerde, dat de eenzaamheid van God diepgeworteld is in
Hem. Ik ervoer situaties in de donkere eeuwigheid,
waarin God nog steeds zijn bestemming zocht.
3. Toen ik in het koninkrijk van God kwam, ontmoette ik God. Hij kuste mijn voorhoofd. De engelen
zongen, dat het vandaag een belangrijkere dag is,
waarin Jacob zijn zoon Joseph ontmoette na jaren
van scheiding.
God zei tegen mij: "Ik behoor tot jou en jij behoort
tot Mij." Hij omhelsde me, pakte mijn hand, liep met
me door de hemelen en zei: "Ik wachtte te lang in de
eeuwigheid, een man als jij, te zien. Je bent mijn familie."
4. Ik had een andere spirituele ervaring, na het
bidden voor de mensheid in het bos met tranen in
mijn ogen. Het was drie uur ’s nachts, toen ik terugkeerde naar mijn appartement. Ik ging op mijn bed
liggen. Plots explodeerde blauw licht voor mijn ogen
en engelen stonden voor me. Ze zeiden tegen me:
"Ga met ons mee! God heeft je geroepen." We reis74

den met de snelheid van het licht verticaal omhoog
naar het koninkrijk van God. Daar aangekomen zeiden de engelen tegen mij: "Hier begint het koninkrijk van God." Ik hoorde de engelen mijn komst aankondigen met trompetten. Ik zag talloze gekleurde
engelen. Lichtflitsen schoten uit hun handen, ja, uit
hun hele geest. Vele geestwezens bogen zich voor de
troon van God. Ik vroeg de engelen, wie ze waren. Ze
antwoordden mij dat dit profeten waren. Ik passeerde deze profeten en zag engelen met extreem
blauw, gouden of wit licht rond de troon staan. Ik
boog voor God en ging zwijgend bij zijn troon zitten.
Ik hoorde de stem van God tegen mij zeggen:
"Kom naar mij." Ik benaderde hem. God stond op en
daagde mij uit om "op mijn troon te zitten". Ik antwoordde: "ik houd van Je, maar niet daarvoor." "Dat
weet ik heel goed." Gaf Hij als antwoord. "Op deze
troon te zitten is alleen voor Jou", zei ik tegen Hem.
Hij pakte toen mijn hand, leidde me naar zijn troon
en gebaarde me daar te gaan zitten. Hij sprak heel
zachtjes in mijn oor: "Als je geen vrijwilliger bent,
zal iemand anders het misschien in de toekomst
doen. En wat als hij mijn identiteit vervormt?" Toen
ik dit hoorde, ging ik vrijwillig op zijn troon zitten.
God glimlachte.
Hij stond achter me en hield mijn schouders vast.
Op dat moment kon ik alles zien, wat er in dit uni75

versum en in het innerlijke leven gebeurde. De engelen loofden God in de hemelen. "Je bent van mij geliefde zoon en jij bent mijn hart," zei God. Ik antwoordde: “Hemelse Vader, ik heb me zelfs nooit in
mijn dromen herinnerd zo dicht bij Je te zijn. Ik heb
lang op het antwoord van de mensen gewacht. Ik
dacht dat ik geluk zou hebben als de engelen me
zouden leiden. En nu zit ik hier op Je troon. Als ik de
mensen erover in mijn boek vertel, zal dit zeker tot
veel verwarring leiden. Ik weet dat Je me gezegend
hebt. Vroeg of laat zal iedereen deze verbazingwekkende, goddelijke genade en gunst kunnen waarnemen en ervaren. Maar wat gebeurt er als de
mensheid mij de aandacht en liefde geeft die alleen
Jij verdient? Dat wil ik zeker niet, hemelse Vader. Ik
wil niet tussen Jou en Je kinderen gaan staan. Deze
eervolle reputatie is alleen aan Jou te danken. Daarom, beste God, laat geen verwarring ontstaan over
Je identiteit als Schepper. Sta me toe om van Je troon
op te staan en mijn plaats in te nemen in de rij van
andere profeten en Messias die voor je buigen."
God zei tegen mij: "Maak je geen zorgen, deze keer
zal er geen verwarring zijn, want je hebt me nooit
gevraagd om deze erkenning. Voor alles wat je me
vandaag op deze troon vraagt, wordt je verleend."
"Ik vraag vergeving namens de mensen en alle andere wezens. Genees alstublieft onze ziel. Maak het
gemakkelijker voor de mensen om hun weg naar Jou
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te vinden en elimineer alle obstakels, die Lucifer en
zijn gevallen engelen hebben opgebouwd voor de
mensheid op weg naar Jou. Maak het ons gemakkelijker Je te leren kennen. Vernietig in de nabije toekomst alle hellen, die Lucifer en zijn gevallen engelen creëerden.
Lieve hemelse Vader, hoewel niemand mij op aarde kent noch naar me luistert, en als ik 's nachts over
de miljoenen hellen vlieg, kan ik de roep van de
mensheid horen. Ik weet niet wat ik kan doen om
haar te bevrijden. Als ik miljoenen levens zou hebben gehad, zou ik elk leven benutten in het bevrijden van Je kinderen," antwoordde ik.
Ik zag dat God, alle engelen en alle profeten in de
hemelen begonnen te huilen. God zei tegen mij:
"Vertel de mensheid, ik zal ze bevrijden. Ik heb lang
gewacht en gewerkt aan hun redding. Vertel ze dat
ik dichter bij hen sta, dan hun eigen adem. Ik wacht
voor de deuren van hun harten. Je moet me gewoon
toestaan bij hen te komen. Zeg dat ze me, God, toestaan om ze bij de hand te nemen om in mijn voetstappen te lopen. Het ligt in mijn macht om elk wezen te bevrijden en te verlossen. Zeg dat ze Me met
hun leven mogen laten delen. Dan zullen ze niet
bang, bezorgd of verdrietig zijn om iets te verliezen.
Ik zal aan hun zijde staan, hen begeleiden en beschermen. Onderweg zal niemand verloren en ver77

mist worden." Ik dankte God en de tranen waren in
mijn ogen toen, ik wilde buigen. Maar God stond het
niet toe. Hij vertelde me dat mijn plaats niet daar
was. Hij droeg me op zijn schouders. In de hemelen
werd er gezongen en God danste met hen. Hij kuste
mijn gezicht, mijn handen en mijn voeten en zei: "Ik
hou van je, je bent mijn kind." Niemand weet welke
mystieke omgeving en diepe liefde in de hemelen
bestaat. Alleen de zonen en dochters van God, die
daar konden doordringen, kunnen dat weten.
5. Op een dag vloog ik naar de hemelen. Plots
hoorde ik Gods gouden vuurlicht naderen. Hoe dichterbij het kwam, hoe minder de engelen en andere
wezens het konden weerstaan. Ze sprongen een
voor een in blauw water, wachtend tot wanneer God
langs hun hemel voorbijkwam. Toen ik dit zag, blies
ik mijn adem naar het gouden en blauwe licht van
God uit. Ik deed dit drie keer en toen koelde het licht
van God af. Ik riep in de hemelen: "kom uit het
blauwe water en kijk naar je hemelse Vader." Alle
engelen en andere wezens kwamen uit het blauwe
water en keken op naar God. De hemelen waren gevuld met gezang en iedereen danste. Eindelijk was
iemand gekomen om de hitte van Gods licht te koelen en dit genadig op Gods licht af te stemmen. Onze
hemelse Vader keek naar mij en zei: "Je adem kon
mijn licht koelen." God raakte mijn mond aan. Op
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dat moment stroomde er blauw en goud licht uit
mijn mond, ogen en handen.
6. Het was 3 uur ’s nachts, toen ik opstond om te
bidden. Ik werd rechtstreeks tot God gebracht en Hij
zei: "Uw naam zal altijd worden herinnerd in verband met de mijne. Je kunt me moeder noemen." En
ik vroeg Hem: "zal ik je moeder noemen?" Hij antwoordde: "Door jou is een nieuw tijdperk begonnen
in het eeuwige leven. Nu kunnen de mensen en anderen wezens mij ook moeder noemen.'' "Jij bent
voor mij de enige vader en de enige moeder," antwoordde ik. "Kom met mij mee, ik heb een geschenk
voor je", zei God. We vlogen omhoog en God nam
me mee naar een nieuwe hemel. Tranen stroomden
uit mijn ogen en ik omhelsde God, terwijl ik tegen
hem zei: "Oh, mijn geliefde moeder. Ik hou niet van
Je voor al die heerlijke hemelen." God keek me aan
en zei: "Neem haar! Ik heb het alleen voor jou gemaakt en ik heb nog steeds talloze andere hemelen
voor jou. Als je voor altijd in het eeuwige leven bent,
zal ik ze je allemaal geven." Bij de volgende vraag
keek God mij recht in de ogen: "Welke voorwaarden
stelt je aan de mensen, engelen en andere wezens
om in je hemel te komen?
Ik antwoordde hem zonder aarzeling: "Er zullen
geen voorwaarden zijn voor Je kinderen of voor alle
andere wezens. Wat van Jou is, is van mij. En wat
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mij toebehoort, is niet alleen voor de mensen, maar
voor alle wezens. Ik zal alles doen in mijn leven op
aarde en in het eeuwige leven om Je zonen en dochters bij Je terug te brengen. Ik zal hen op mijn rug
dragen en door de hemel vliegen tot de laatste van Je
kinderen uit de hel zijn bevrijd." Ik huilde en God
omhelsde me. Toen zei Hij: "Dat is hoe mijn zonen
en dochters zouden moeten denken en leven." Ik
beweerde: "Het is mijn diepste gebed, dat iedereen
leert wie Je werkelijk bent."
7. Na het hoofdstuk "De identiteit van God" te
hebben voltooid, nam ik de geschreven pagina's om
middernacht naar mijn gebedsplaats in het bos. Ik
bad in tranen tot God om de pagina's te zegenen, die
over Hem vertelden. Ik zag hoe blauw licht uit de
hemel kwam en die de speciale pagina’s aanraken.
Het papier en zelfs ik scheen in het blauwe licht. Ik
zei: "oh God, kom alsjeblieft naar de aarde als ik Je
over veertig jaar vraag of Je kinderen Je willen zien."
Daarna gingen de hemelen boven mij open en ik zag
God en de engelen. Gods stem klonk: "Op deze manier zal ik verschijnen als je me roept." Knielend in
de aanwezigheid van God zei ik: "Ik heb je deze belofte gedaan, in het belang van de mensheid."
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De identiteit van Satan (Lucifer) in de
engelen- en djinnwerelden en de val van
de mensen samen met Lucifer
De oorsprong van liefde en ware heiligheid is God.
Dit feit is bekend bij alle wezens in de spirituele wereld. Omdat de mensheid God niet langer volgde,
keerden ware heiligheid en ware liefde zich ook van
hen af. Ze leven alleen met hun gevallen natuur, die
niets met God te maken heeft. In de menselijke geschiedenis zijn nog steeds oorlogen en grote conflicten te vinden. De mensen leven met de oorsprong
van het kwaad, met Lucifer, die uit zijn positie is gevallen. Tot op de dag van vandaag weet niemand
wie Lucifer echt is en welke slechte activiteiten hij
zich in de spirituele wereld ontplooit. Ik wil over
hem en zijn leven hier praten. God heeft me vele
fragmenten uit het leven van Lucifer in de spirituele
wereld laten zien. Ik zal ook spreken over mijn observaties en ervaringen, toen ik tegenover Lucifer
stond.
12 jaar lang bracht ik vele nachten in het bos door
en wachtte, zoals God mij had gezegd, op onze hemelse Vader. Gedurende deze tijd verscheen Lucifer
vele malen in de duisternis van de nacht. Hij demonstreerde zijn kwade kracht om te voorkomen, dat ik
op God wachtte. Omdat ik niet bang was, raadde hij
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me aan mijn hoop op te geven, omdat God me niet
zou ontmoeten. Toch had hij geen succes. Hij suggereerde een ruil voor mij: ik zou eerst het bos moeten
verlaten en hij zou ervoor zorgen, dat al dit aardse
geluk van mij is. Dat heb ik ook afgewezen. Toen
bood hij me al het aardse geluk aan, als ik maar eindelijk het bos verliet. Toen ik daarop niet reageerde,
werd hij onwaarschijnlijk boos en hatelijk. Hij liet
vele slangen en gevallen, gevaarlijke wezens voor
mij verschijnen. Ze probeerden me allemaal bang te
maken en me ervan te overtuigen, dat God niet bestaat. Ze wilden me suggereren, dat er naast de vele
spirituele wezens vele goden waren en niet slechts
één. Ik negeerde echter alles. Gedurende die twaalf
jaar zat Lucifer vaak op enige afstand in het bos en
keek naar mijn middernachtgebed.
Op een nacht, net toen ik mijn middernachtgebed
beëindigde, kwam Lucifer naar me toe. Hij sprak
kalm, maar met nadruk tot mij: "zelfs als ik je vanaf
nu verlaat, zal ik wachten en zien wat voor nieuwe
waarheid God je zal geven. Zelfs als je vele geheimen
over God leert, weet dat deze wereld van mij is. Bovendien is een groot deel van de mensheid, evenals
vele gevallen engelen en djinns van mij. God is alleen en alle hemelen zijn leeg. Er wonen daar maar
een paar wezens. Op de dag, dat God de hogere
waarheid aan jou doorgeeft en je het bos uitkomt
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om met de mensen te praten, zal ik ervoor zorgen
dat je de rest van je leven alleen op dat pad gaat.
Deze nieuwe waarheid zal met jou worden begraven. Je zult hetzelfde voelen als Jezus, die vele geheimen van de hemelen met zich mee moest nemen,
waarover hij niet op aarde kon spreken. Alle andere
profeten deden het goed. En dit zal jou ook overkomen. Ik zal nooit toestaan, dat deze missie op aarde
slaagt. Ik haat je en ik haat je missie duizend keer
meer. Alleen als je sterft, ben ik vrij en tevreden. Als
ik met mijn eigen ogen zie, dat je lichaam zal worden begraven, zal ik herstellen." Daarna keerde hij
me de rug toe en liep weg. Als iemand wil weten hoe
Lucifer eruitziet in de spirituele wereld, kan ik zeggen dat hij lang en dun is en hij heeft een klein, smal
hoofd. Zijn scherpe kleine ogen, zijn lange neus en
zijn zeer kleine lippen steken uit zijn gezicht.
Nu wil ik het hebben over Lucifers leven in de spirituele wereld. Een lange, lange tijd geleden woonde
daar een engel met de naam Dan in de witte rijken
van de spirituele wereld. Dit deel van de spirituele
wereld noemen we "gehoorzaam aan de waarheid".
Dan woonde daar heel, heel lang. Op een dag besluit
hij naar de dimensies van de djinns te reizen. Daar
werd hij tijdens zijn verblijf verliefd op een vrouwelijk djinnswezen. Later bracht hij haar in zijn rijk van
de engelenwereld. Haar naam was Qualla. Hij
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trouwde met haar en ze baarde twee kinderen. Het
eerste kind was een zoon genaamd Lucifer, het
tweede was een meisje. De naam Lucifer is ook bekend in de Bijbel. In de Koran wordt hij Iblis genoemd. Van de zijde van zijn moeder stroomde het
vurige bloed van de djinnwereld in zijn aderen, en
aan de vaderszijde het bloed van de engel van het
witte licht.
Lucifer groeide op en leefde in het rijk van de witte
lichtengel, die gehoorzaam aan de waarheid zijn.
Toen hij opgroeide, naar school ging en later naar de
universiteit, was hij het meest geïnteresseerd in spirituele wetenschappen. Dit werd zijn favoriete vak,
dat hij vervolgens studeerde. In zijn ontwikkeling
was hij een zeer dominant wezen. Later was hij zo
intens betrokken bij de spirituele wetenschappen,
dat hij vele dingen kon ontdekken. Hij zei zelf tegen
de wezens van de spirituele wereld, dat alles door de
spirituele wetenschappen kon worden ontdekt. Aan
de andere kant maakte hij grote stappen in zijn spirituele ontwikkeling en demonstreerde hij in vele
opzichten zijn benadering van het spirituele leven.
Daarbij volgde hij het pad van de principes, dat ook
wel “gehoorzaamheid aan de waarheid” wordt genoemd. We mogen niet vergeten, dat de witte gebieden van licht van de engelen, we ook paradijs
noemen, eveneens gebieden van groei of ontwikkeling van engelen zijn. Deze rijken staan niet onder de
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rechtstreekse heerschappij van God, omdat God onzichtbaar is voor de engelen en andere wezens in die
rijken. In deze dimensies kan alleen de individuele
persoon de stem van God horen in overeenstemming met zijn groei.
De tijd kwam in het leven van Lucifer, toen hij
door God werd geroepen om een profeet te zijn. Later werd hij benoemd tot vader van het geloof in de
geestelijke wereld; zoals Abraham, die dezelfde positie in de mensheid inneemt. Door de afstammelingen van Abraham kwamen de grote religies naar voren, zoals het jodendom, het christendom en de islam. En er was ook een belangrijke afstamming onder de nakomelingen van Lucifer. Uiteindelijk gaf de
hemel hem de titel "Morgenster". Maar geenszins
was Lucifer een volkomen en perfect wezen in de
ogen van God. Hij groeide op dezelfde manier als
Abraham vandaag groeit in de spirituele wereld. Het
enige verschil is dat Abraham aan Gods kant staat
en met Hem opgroeit; Lucifer daarentegen viel en
verliet God lang geleden.
Ik zou graag terug willen gaan naar het verleden
van Lucifer. Er was een tijd, dat Lucifer de verlosser
werd voor zijn engelenrijk en die hem dichterbij bij
God bracht. Natuurlijk was hij het kanaal voor een
reeks dimensies van wit licht. Voordat hij viel, was
hij een van de aartsengelen, die toegelaten waren,
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de hogere gouden en blauwe dimensies van licht te
bezoeken. Net zoals hij is Gabriel ook een aartsengel.
God gaf Gabriel toen de naam "Heilige Geest". Door
de genade van God kon Gabriel zo diep doordringen,
dat God zichtbaar voor hem werd. En evenzo was
het door de genade van God mogelijk voor Lucifer
om naar zeer hoge gouden en blauwe werelden te
gaan, waar God voorwaardelijk zichtbaar is. De engelen in het paradijs en de vele andere creaties van
de engelen kunnen God alleen zien als een gouden
vuurlicht, dat geen vorm heeft terwijl het vliegt. Het
lijkt alsof Gods licht alle dimensies overtreft. Wanneer je het gouden licht van God ziet, voel je je bevrijdt, verlevendigd en genezen. Tegelijkertijd kun je
een geweldige grote liefde voelen. Op hetzelfde
moment dat het gouden vurige licht van God door
de engelenwerelden en het paradijs vliegt, lijkt het
alsof deze spirituele werelden worden bezocht door
een aardbeving. Alles trilt en dreigt te vernietigen.
Daarom zijn de wezens van deze dimensies ook
bang om God onder ogen te zien.
Ikzelf, de auteur van dit boek, had zulke ervaringen in het paradijs al heel vroeg in mijn spirituele
groei. In die tijd ging ik vaak naar de engelenwerelden en het paradijs om Abraham, Jezus, Mozes, Mohammed en andere profeten te ontmoeten. Ik was in
staat om de volgende situatie keer op keer te observeren. Wanneer Gods gouden licht door deze di86

mensies reist, buigen en knielen de profeten onmiddellijk. Niets en niemand, zelfs geen van de wezens
op dit moment heeft genoeg moed om naar het gouden licht van God te kijken. Wanneer God door deze
dimensies reist, lijkt het erop dat het hele licht van
het universum naar je toe beweegt. Het lijkt erop,
dat de dag van het laatste oordeel is begonnen. Degenen die in harmonie met God zijn, voelen zich vrij.
Maar degenen die nog steeds niet in harmonie met
God zijn, wensen dat dit goddelijke licht hen zo snel
mogelijk zou passeren.
Op dit punt zou ik mijn lezers een andere ervaring
willen beschrijven. Op een dag, toen ik in het paradijs was en aartsengelen ontmoette, naderde Gods
gouden licht plotseling en vloog hoog boven ons
hoofd. Iedereen boog angstig. Elk wezen, inclusief
ik, voelde de wens om Gods licht zo snel mogelijk te
zien passeren. Toen het licht op enige afstand boven
ons stopte, klonk er een stem vanuit het licht: "Kom
naar mij, mijn zoon." Een gouden hand trok me in
het gouden licht, ik reisde in het gouden, vurige licht
en het bracht me in een rooskleurige hemel. Deze
zag eruit als een enkele grote bloem. Het rook overal
naar rozen. Zulk een heerlijke zoete geur had ik nog
nooit op aarde geroken. God en de gouden engelen
toonden me vele delen van deze hemel.
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Toen zei God tegen mij: "Ik heb deze hemel voor
jou met mijn eigen handen gemaakt." Ik antwoordde: "Geliefde hemelse Vader, ook al lijkt deze hemel
een wonder voor mij, mijn ogen verlangen er nog
steeds naar Je te zien. Het doel van mijn leven is alleen om Je te ontmoeten en te omhelzen." Toen
glimlachte God en vroeg me om naar Hem te komen.
Ik rende naar Hem toe en omhelsde Hem stevig in
mijn armen. Ik huilde en huilde, tranen stroomden
over mijn gezicht alsof ik uit een oceaan kwam. God
zei tegen mij: "Kijk naar mij, je zult altijd in mijn
hart leven."
Nu keer ik terug naar de passage in Lucifers hoofdstuk, waarin hij voorwaardelijke toestemming kreeg
om naar de hogere hemelen te gaan. Daar zag hij
eerst de gouden engelen en later de blauwe engelen.
Uiteindelijk stond God hem toe naar zijn eigen koninkrijk te komen. In het begin kon Lucifer God alleen vanop een afstand zien, later mocht hij God
ontmoeten. Toen Lucifer terugkeerde van zijn reis
uit de hogere dimensies, werd hij volledig overstuur
door de fantasie en het unieke karakter van deze
hemel, maar vooral om God te hebben ontmoet. Zijn
rationele geest ontwaakte en begon te berekenen:
"God is slechts één wezen, en er zijn geheimen boven mijn dimensie. Alles is geschapen volgens spirituele, wetenschappelijke waarheid." Bij zijn terug88

keer was zijn geest nogal in de war, omdat Lucifer
een zeer intellectueel wezen was.
Wat zou er gebeurd zijn als Lucifer was opgegroeid in diepe liefde voor God? In geen geval zouden deze ervaringen hem in verwarring hebben gebracht. Boven alles zou hij geduldiger en nederiger
zijn geweest tegenover God. Zelfs voordat hij God
ontmoette en nog vele malen later reisde Lucifer
door de dimensies van de menselijke geestwezens.
Hij keek naar de mensen van heel dichtbij. Hij besefte dat God heel veel van hen hield, en hij besefte ook
dat God alleen een fysieke schepping schiep voor de
mensen, waar ze geestelijk zo snel mogelijk met het
fysieke lichaam kunnen groeien. Tegelijkertijd gaf
God Lucifer de taak om menselijke zielen te onderwijzen en hen te helpen groeien in de spirituele wereld.
Toen God de uiterlijke wereld schiep, merkte ik het
volgende op. Door de relatie van geven en nemen
tussen het blauwe en het gouden licht van God, ontstond een witte bal van licht. Hij bewoog en wendde
zich op enige afstand van Gods blauwe en gouden
licht. Het blauwe en gouden licht van God was het
onderwerp en de witte lichtbal het object. De hemelse engelen vertelden me dat de witte lichtbol
3000 keer groter is dan de zon.
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Opmerking: Er zijn talloze zonnen in het universum, die veel groter zijn dan onze zon. Om die reden
kan ik niet precies zeggen welke zon bedoeld is.
Toen kwam de tijd dat God zijn licht uit het licht
van de witte bal trok. De witte lichtbal verloor daarbij zijn centrum en explodeerde in stukken die zich
in de ruimte verspreidden. Vanaf die tijd bleef het
uiterlijke universum zich uitbreiden.
Zoals ik al eerder zei, zijn er levens in vele delen
van dit universum. We zijn niet alleen. Er zijn ook
wezens zoals wij, maar met een ander temperament
en uiterlijk. Hun uiterlijk is aangepast aan de omstandigheden en leefomstandigheden van hun planeet. Op een dag zullen we ze leren kennen in ons
universum. Lucifer zag dit lang, lang geleden. Hij
heeft ook veel over God geleerd. Wat heeft Lucifer
van God geleerd?
Dat is wat ik je hier wil vertellen. God vertelde de
blauwe en gouden engelen, de djinns, de witte engelen en alle andere wezens het volgende: op de dag
dat God zich bewust werd van Zichzelf en Hij in het
licht wilde komen, zwoer Hij en beloofde Hij dat Hij
ook dezelfde vrijheid van liefde geeft aan zijn partner, wie hij geschapen heeft. Hij zal het verstand en
het geweten absolute vrijheid geven. En meer dan
dat. Hij zal zijn partners van de liefde nooit aan zijn
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zijde dwingen en de ziel van geen enkel wezen vernietigen.
Ik heb nog een ander goddelijk mysterie meegemaakt: de ziel kan niet leven zonder de instructie
van God, want dit is een directe goddelijke daad.
Broeders en zusters van deze wereld, ik wil jullie
zeggen, dat God onveranderlijk en uniek is en zijn
belofte nooit zal breken! In de Bijbel of in de Koran
kan men lezen, dat God zijn machtige krachten gebruikte. De gebeurtenissen, die in deze boeken beschreven waren, waren te wijten aan de activiteiten
van engelen, djinns of de menselijke wereld. Ze hebben nooit iets met God te maken gehad! Ik weet heel
goed welke moeilijkheden ik moet overwinnen als ik
me met deze waarheid tot de religieuze wereld
wend. Maar dat maakt mij niets uit, omdat Gods
waarheid verkondigd moet worden.
Lucifer, die later Satan werd, kent deze waarheid
ook. Zijn voordeel is dat hij lange tijd in de spirituele
wereld leeft. Deze periode lijkt voor ons een eeuwigheid. Hij is extreem slim en wijs en kan zo dingen snel tot een geheel samenvoegen. Figuurlijk gezien kan hij dingen herkennen aan hun geur in de
lucht. Ik wil de mensheid meer vertellen over Lucifer. Er was een tijd in het verleden in de geestenwereld, waar Lucifer een zeer invloedrijk wezen werd,
hoewel er andere aartsengelen waren zoals Michael
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of Gabriel. Lucifers invloed en kracht strekte zich uit
over de dimensies van de engel van het witte licht,
de djinn en de menselijke geestwezen.
Terwijl hij menselijke zielen over God onderwees,
observeerde en leerde hij vele geheimen in de hierboven genoemde dimensies. De wezens van deze
spirituele werelden maakten vele fouten tijdens hun
ontwikkeling en brachten daardoor vele conflicten
in deze dimensies. Lucifer werd in de loop van de
tijd erg jaloers, want hoewel hij het pad van principes en waarheid volgde en zelfs zijn best deed om
deze waarheid te gehoorzamen, hield God meer van
de mensen dan van de engelen. Terwijl Lucifer in de
dimensies van de menselijke geestwezen en de
djinns woonde, zag hij hoe ze God ongehoorzaam
waren. Ze brachten niet alleen vele conflicten met
zich mee, ze probeerden ook zelfmoord te plegen.
Dit was een aspect van menselijke zielen en djinns
in hun tijd van hervorming en groei in de spirituele
wereld. Aan de andere kant had de engelenwereld
een betere en hogere standaard om God op een intelligente en intellectuele manier te volgen. Ik zal in
een ander deel van dit boek uitleggen hoeveel fasen
nodig zijn om perfect te zijn met God, want God
heeft me deze goddelijke waarheid gegeven.
Lucifer begon langzaam de dimensies van de engelen van het witte licht, de djinns en de menselijke
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zielen in zijn voordeel te domineren. Later heeft hij
de waarheid verdraaid en heet zoveel verwarring
veroorzaakt. Hij loog tenslotte in de naam van God.
Dit alles gebeurde, omdat Lucifer overstuur was op
God en in hem haatgevoelens groeiden jegens menselijke zielen. Dit alles gebeurde, voordat de uiterlijke schepping werd geboren. Lucifer verdraaide niet
alleen de waarheid, maar hij verspreidde dat God
een onzichtbaar wezen is en eigenlijk alleen een
kosmische geest. Hij beweerde dat hij, Lucifer, het
lichaam van God is waarin God binnengaat. Lucifer
wist dat zolang de engelen, djinns en menselijke
geesten niet rechtstreeks met Hem verbonden zijn,
God altijd een kanaal of medium gebruikt zodat deze wezens zonder druk kunnen evolueren en groeien. Als ze op een dag het einde of hoogtepunt van
hun ontwikkeling bereiken, moet elk individu alleen
zijn reis naar God beginnen om zijn perfectie te bereiken. Eenmaal daar zullen ze direct in Gods koninkrijk zijn, waar ze leven onder de directe heerschappij van Gods liefde. Aan de andere kant weet
Lucifer ook, dat nadat de mensen hun eenheid met
God hebben bereikt, door hen de engelen, djinns en
andere wezens hun perfectie met God kunnen bereiken op basis van hart en ziel.
Dit verhaal is al miljarden jaren aan de gang in de
spirituele wereld. Lucifer heeft eigenlijk al een lange
tijd een grote impact op de spirituele wereld. Hij
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bracht vele revoluties tegen God en verhoogde de
haat tegen menselijke geestwezen. Hij slaagde erin
de dimensies van de engelen en djinns en die van de
menselijke geesten tegen elkaar en onder elkaar te
inspireren.
Toen hij God verliet, vielen vele engelen, djinns en
menselijke geesten met hem. Dit kon gebeuren, omdat hij een symbolische positie innam en als het kanaal van God werd beschouwd. Toen Lucifer echter
zo'n verwarde situatie creëerde, wilden aartsengelen zoals Michael, Gabriel en andere engelen, djinns
en menselijke geesten, die al een hogere graad van
ontwikkeling naar God hadden bereikt, geen compromis sluiten met Lucifer en zijn gevallen wezens.
Dus het kwam tot oorlog in de spirituele wereld. Dit
splitste de spirituele wereld in twee kampen. De wezens aan de zijde van God wonnen de oorlog en
verwierpen alle boze geesten enz. uit hun dimensies.
Sindsdien opereren Lucifer en zijn gevallen engelen,
met hun slechte activiteiten, in de lagere rijken, die
zeer donkere plaatsen zijn. In religieuze zin noemen
we deze gebieden hel. Lucifers vader Dan en zijn zus
zijn niet gevallen, maar wel zijn moeder Qualla. Ze
woont vandaag met Lucifer in een gevallen djinnwereld in de hel.
Dan heeft me ooit verteld dat hij nog steeds veel
van zijn vrouw houdt. Beide groeiden immers in de
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richting van God. Maar sinds Qualla zich aansloot
bij haar zoon Lucifer, die Satan werd, ging Dan nooit
naar die donkere, gevallen werelden om zijn geliefde
te zien. Dan zei dat hij God nooit zou verlaten en op
een dag zouden alle wezens ontdekken, dat degenen
die met Lucifer vielen een grote fout maakten. Zelfs
vandaag heeft Dan in de spirituele wereld spijt dat
zijn zoon, door hem is geboren, die zoveel leed en
zoveel ontbering bracht. Deze zoon brak Gods hart,
hoewel God zoveel voor hem, Lucifer deed.
Aartsengel Gabriel zei tegen mij in het paradijs:
"het was noodzakelijk om Lucifer uit het paradijs te
verbannen, omdat hij de bron van vele slechte wezens werd. Zijn donkere schaduw mocht nooit in de
goede dimensies blijven." Gabriel zei ook dat Lucifer
niet van mensen zoals God hield en hen niet met
Zijn ogen kon zien. Hoewel God hem een hoge positie gaf en hem zijn zegen gaf, verliet Lucifer hem. Hij
verwarde de meeste spirituele dimensies in relatie
tot God en de goddelijke waarheid. En niet alleen
dit. Hij keerde de heerschappij van God om. Met zijn
dictatuur, dit betekent, met zijn gewelddadige en
gevallen aard probeerde hij tot vandaag te regeren.
Hij oefende een heel donkere en slechte invloed op
de spirituele wereld uit. Door hem was het mogelijk,
dat de grote zonde zich vermenigvuldigde.
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Gabriel zei ooit tegen me: "als je het mij eerlijk
vraagt, heb ik alleen een woord nodig om Lucifer te
beschrijven. Hij heeft de aard van een slang. Op de
dag, dat de wereld zich tot het goede keert, zal Lucifer heel hard worden beoordeeld." Gabriel is de
aartsengel, die de titel "Heilige Geest" van God ontving. Hij mag rechtstreeks naar het Koninkrijk van
God reizen. Een geheim dat ik, de auteur, hier zou
willen onthullen, is dat de gouden en de blauwe
schepping nooit zijn aangeraakt door de kwade
schaduw van Lucifer, omdat hij nog niet het spirituele niveau had bereikt om in deze dimensies te leven. Zelfs de hogere witte gebieden van de spirituele
wereld worden beschermd door de goede engelen
van deze dimensies. Alleen de plaatsen, die de dimensies van de midden wereld of de midden werelden van de djinns worden genoemd, staan onder invloed van Lucifer. De lage spirituele werelden, ook
wel hellen genoemd, zijn de gebieden, die het meest
worden gedomineerd en bestuurd door hem. God
gaf Lucifer een hoge positie en een grote zegen.
Gabriel zei daarom tegen mij: "als aartsengel Lucifer van mensen hield zoals God, zou hij nooit gevallen zijn en tot op de dag van vandaag zijn slechte activiteiten niet voortzetten. Als Lucifer zich toen had
verenigd met mij en de andere aartsengelen, zou hij
nooit zijn gevallen. De eerste prioriteit van Lucifer
was om God absoluut te vertrouwen en te geloven.
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Als hij God van harte had liefgehad en absoluut gehoorzaam aan Hem was geweest, zou dit extreem
gevallen verhaal nooit zijn begin hebben gevonden.
God liefhebben is een heel natuurlijk proces, dat de
mensen en alle andere wezens gemakkelijk kunnen
volgen. Zodra dit gebeurt, zullen de mensen hun
ware thuis in de nabije toekomst vinden."
Als ik het over Gabriel heb, moet men zich er altijd
van bewust zijn, dat hij sinds het begin van de donkere mensheid met vele profeten heeft gewerkt. Hij
slaagde er vaak in deze tijd een brug te zijn tussen
God en de mensen. Gabriel is niet alleen de geestelijke vader van vele profeten, maar hij is ook een belangrijke en nobele leraar. Hij is degene die vele religieuze grondleggers heeft geïnspireerd. Hij werkt
intensief met de joden en het christendom en de islam samen. Hij beïnvloedde en inspireerde Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed en een oneindig
aantal andere profeten.
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Mijn confrontatie met Lucifer
Ik had talloze ontmoetingen met Lucifer. Ik zou er
hier een paar willen vernoemen:
1. Elke keer als ik op reis was in de hel van de spirituele wereld, realiseerde ik me, dat Lucifer de oorlog
verklaarde aan de goede geesten en engelen. Telkens
wanneer ze afdalen in de donkere hellen, worden ze
aangevallen en vervolgd door Lucifer en zijn slechte
volgelingen. Daarom sluiten de goede geesten en
engelen zich af als "Hemels Leger" in deze gebieden.
Een of twee goede geesten mogen niet naar de hellen reizen, vooral als hun licht nog niet, zoals dat
van een kristal is. Lucifer en zijn volgelingen proberen de goede geesten aan te vallen en te vangen.
Wanneer ik in deze donkere hellen reis, straalt
mijn geest blauw en gouden licht uit. Daarom blijven Lucifer en zijn metgezellen bij me weg. Ze trekken zich voor korte tijd terug. Zodra ik deze gebieden verlaat, komen ze terug om hun heerschappij
voort te zetten. Het grootste probleem in de donkere
hellen is, dat alle gevallen wezens, of het nu engelen,
djinns of menselijke geesten zijn, zich hebben verbonden met Lucifer. Ze willen in de donkerste plaatsen van de hel leven. Lucifer creëerde miljoenen van
deze donkere dimensies. Hier demonstreert hij zijn
duistere kracht.
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Elke slechte geest, die op aarde heeft geleefd, zal
hier een basis vinden voor zijn slechte activiteiten,
die allemaal bij Lucifer behoren. Ze leven hier in
donkere dimensies volgens hun slechte activiteiten
op aarde. Wanneer het licht van de hemelse engelen
deze hellen raakt, kruipen de gevallen geesten naar
de donkerste plaatsen. Lucifer en soortgelijke geesten haten het, wanneer dat licht de donkerste hellen
verlicht, waarin hij en zijn volgelingen leven. Ze
roepen naar de goede engelen: "ga weg. Je wilt onze
dimensies aan je opdringen." Ze hebben een diepe
wrok tegen God en de hemelen. In deze hellen vinden voortdurend vergeldingsoorlogen plaats.
Op een nacht, toen ik de afgrond van de donkerste
hel beklom, ontmoette ik Lucifer daar. Hij was erbij,
zijn ergste gewetensmensen te onderwijzen. Hij zei
tegen hen: "eerst moeten jullie seksuele praktijken
verwerven. Daarna leren jullie ze van elkaar te houden. Ten slotte bidden jullie tot mij, omdat ik het
antwoord ben op alle gebeden van mijn discipelen."
Ik onderbrak Lucifer en vroeg: "waarom bedrieg je al
deze geesten?" Hij antwoordde: "zie je niet, dat zij
tot mij en ik tot hen behoor?" "Hoe dan ook, Lucifer,
ik wil je nog steeds corrigeren. Eerst begin je met
bidden, zodat de mensen hun Schepper leren kennen. Liefde betekent een verticale relatie hebben
tussen God en de mensen. En ten derde, wat je seks
noemt, is een vorm van door God geschonken liefde
99

tussen man en vrouw om het ideale gezin van Gods
gezin te realiseren. De seksuele daad kan de geboorte zijn van Gods zonen en dochters.
Maar je hebt dit deel misbruikt vanwege je gevallen aard. En daarom introduceerde je deze valse, op
seks gebaseerde liefde, die de mensen vernietigt. Ik
wou dat je Lucifer was gebleven, die de engelen in
de goede richting leidde en die dingen met God en
de ogen van de hemelen kon zien." Lucifer antwoordde: "ik hoef de dingen niet vanuit het perspectief van God en de hemelen te zien. Ik wilde mijn eigen wereld creëren en heb het al gedaan. Nu ben jij
degene die mijn dimensies verstoort." Toen riepen
de boze geesten naar mij: "ga uit onze dimensies.
We hebben je niet nodig. We zijn met Lucifer. Hij is
onze meester en we willen hem volgen. Hij zal ons
redding brengen."
Toen ik deze plek wilde verlaten, kwam Lucifer
dicht bij me in de buurt en zei: "weet je waar ik vanaf hier heen ga?" Ik zei: "Ik weet het niet." "Ik ga van
hier naar de andere hellen, waarin Duitse geesten
zijn. Door hen en mijn beste discipelen zal ik Duitsland economisch op de knieën brengen om er een
arm land van te maken." Ik vroeg hem: "waarom
Duitsland? Waarom niet een ander land?" Hij antwoordde: "het antwoord is eenvoudig, alleen al omdat je er bent. God heeft Duitsland gekozen als het
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Beloofde Land en je begint vanaf daar je missie." Ik
antwoordde kalm: "doe het en je zult zien hoe ver je
inspanningen je zullen brengen. Het kan zijn, dat
Duitsland economisch geruïneerd is, maar het zal
sterk zijn aan de spirituele kant." Lucifer antwoordde: "de Duitsers hebben geen spiritualiteit nodig.
Alles wat je nodig hebt is werk. Als ik de veiligheid
van het materiële leven van hen onttrek, zal angst en
verwarring zich daar verspreiden." Toen verliet hij
mij.
2. Terwijl ik om middernacht in het bos bad, verscheen Lucifer zoals gewoonlijk met ontelbare boze
geesten. Hij schreeuwde hatelijk en boos: "ben jij
degene die tegen mij en mijn kinderen zal winnen?"
Ik bleef kalm. Hij riep opnieuw: "ben jij degene, die
de godsdiensten wil verenigen?" Hij en zijn slechte
kameraden lachten hardop. Ik antwoordde hem:
"dat zal gebeuren, want dit is de wil van God!" Antwoordde Lucifer: "laat me je vertellen, wat ik met al
deze religies ga doen. Ik zal haar met een hamer op
het hoofd slaan om haar te overtuigen, dat alleen
haar eigen religie de enige ware is en niet de anderen. Ik zal hen beïnvloeden, zodat de gelovigen elkaar niet benaderen. Ik zal ze verleiden elkaar te haten. Ik zal onenigheid en conflicten onder hen aanwakkeren en hen inspireren om een heilige oorlog te
beginnen in naam van hun eigen religies." Vervolgens drukte hij symbolisch twee vingertoppen tegen
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elkaar en zei: "Ik zal ze verleiden om steeds weer tegen elkaar te vechten. Ik zal ze laten geloven, dat alleen hun profeten de grootste en enige ware zijn en
nooit de anderen. Samen met mijn kinderen zal ik er
alles aan doen om God op de achtergrond te plaatsen en hun profeten op de voorgrond te plaatsen."
Ik schreeuwde terug: "je bent niet alleen de verkeerde vader voor je kinderen, je bent de slechtste."
Hij keek me aan met zijn slangachtige, koude
moordlustige ogen en zei: "mijn grootste uitdaging
is jou vermoorden en de missie te vernietigen, dat je
hebt ontvangen. "Ik zei: "ik zit alleen in het bos in
het midden van de nacht. Naast mij staat niet eens
een tweede persoon, die mij volgt. Maar het lijkt mij
dat ik je pijnlijke plek heb aangeraakt, omdat je altijd boos op me bent. "
Hij beval al zijn geesten op de grond te gaan liggen. Hij ging erbij liggen en zij veranderden in slangen. Als een slang kroop hij naar me toe en siste: "ik
heb mijn kracht in de geschiedenis al aangetoond en
ik heb altijd gewonnen." Ik antwoordde: "je laatste
dagen zijn al geteld door God en de hemelen. De tijd
die je doorbrengt wordt steeds korter. In mijn boek
zal ik dit geheime gesprek tussen jou en mij vermelden, en in het bijzonder benadrukken, dat je achter
alles zit."
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Lucifer ging er tegenin: "als je je boek publiceert,
zorg ik ervoor dat je het na enige tijd recyclet kan."
Hij maakte heel veel lawaai met zijn vrienden, voordat zij tezamen verdwenen.
3. Tijdens mijn nachtelijke reizen door de hellen
heb ik vele muren afgebroken om de geesten daar te
bevrijden. Telkens realiseerde ik me dat ze niet de
kracht hadden om uit deze cirkels te komen. Ze waren te donker en zwaar. Aan de andere kant worden
deze hellen, omringd door het leger van Lucifer.
Toen ze me zagen, vielen ze me aan. Lucifer en zijn
metgezellen konden mij echter niet verslaan en
daarom beval hij hen nog meer te kwellen, nadat ik
deze hel had verlaten. Hij vertelde me ook om aanklachten in te dienen tegen een neutraal hof van engelen, omdat ik probeer af te dwingen om de geestwezens uit de hel te bevrijden.
Hij wendde zich tot mij en zei: "wat vraagt je van
God voor deze missie? Je moet Hem om iets vragen,
dat voor je eigen voordeel is. Ik zal je een geheim
vertellen. Als je geen missie hebt en al in de spirituele wereld bent, zal God je niet dezelfde aandacht geven als nu. Als je me niet gelooft, kun je de profeten
vragen, die in de verschillende dimensies leven. Nu
zijn deze profeten erg eenzaam. God riep hen alleen
voor deze speciale gelegenheid. Maar hier zijn ze
niet zo optimistisch als op aarde. Nu begrijpen ze
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niet, waarom God zich van hen distantieert. Zo zal je
trieste einde in de spirituele wereld eruitzien. Daarom geef ik je het wijze advies: vraag God om een
speciaal voordeel, zodat je zekerheid hebt in het
eeuwige leven. Bind God aan zijn belofte. Ik zou je
beste vriend kunnen zijn. Waarom zie je je vijand in
mij? Hoe kun je denken, dat ik vijandig tegenover je
sta?
Ik ken vele geheimen over God. Ben je vergeten,
dat ik ooit een aartsengel was? Aartsengelen zoals
Gabriel of Michael gehoorzaamden mij. Ze moesten
zich onderwerpen aan mijn bevel. Ik heb vele miljoenen jaren bij God gewoond. Ik ken Hem zo goed,
dat je het jezelf niet kunt voorstellen in een droom.
Je bent een gekke, kleine, slechte jongen. Word
wakker! Ik geef je een intelligent advies. Kijk, Krishna en Boeddha wilden heer worden. De mensen
zouden hen moeten aanbidden. Hun wens werd hun
geschonken als heer. Jezus vroeg om roem en erkenning, autoriteit en heerschappij. Hij heeft ook alles
bekomen. Mohammed vroeg om gelukzaligheid in
het eeuwige leven. Hij bond God en Gabriel aan hun
belofte. Ze moesten hem vele dimensies in het paradijs geven. Je weet niet eens wat Gabriel met Mohammed verhandelde. Het meest verstandige is nu
dat je zelf een belofte aan God doet. Vraag Hem om
je de troon te geven, waarop Hij je vele malen heeft
laten zitten. Hij zou voor altijd van jou moeten zijn.
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God zou je absolute macht moeten geven om het
eeuwige leven te regeren. Persoonlijk heb ik niets
tegen God. Ik wil gewoon, dat de geliefde God met
pensioen gaat. Hij zou moeten herstellen. Ik weet
heel goed, dat God je wens niet kan weigeren, omdat
je nu de missie hebt. Jij bent de centrale persoon!
God heeft geen keus. Bind Hem daarom aan Zijn belofte. Je weet niet dat in de miljoenen jaren van de
geschiedenis vele profeten en verlossers overeenkomsten met de hemelen hebben gesloten. God
moet onzichtbaar blijven en zij wilden zelf zichtbaar
als God worden verklaard. Krishna en Boeddha zijn
hier uitstekende voorbeelden van. Er zijn zelfs een
paar mensen in jouw tijd. Ik weiger om hun namen
te geven. Je leert ze vroeg of laat kennen. Maak gebruik van je voordeel, anders krijg je er later spijt
van. Het is jammer dat je niet al enkele kostbare beloften van God hebt weggenomen. In het verleden
waren er al belangrijke persoonlijkheden, die net zo
mystiek waren als jij in de liefde voor God. Maar
toen ze het spirituele leven binnenkwamen, vonden
ze het jammer, want hier moeten ze een heel geïsoleerd leven leiden."
Na deze toespraak, slim gemaakt door Lucifer, zei
ik tegen hem: "voorwaar, als iemand de waarheid
wil verdraaien, dan kan hij het van je leren. Je hebt
al je perfectie in deze kwade richting bereikt. Je bent
heel slim en hebt de kinderen van Adam voortdu105

rend misleid. Nu geef ik je een nieuwe uitdrukking
van de waarheid: je hoeft niets te vragen, omdat alles al door God aan je is gegeven, zelfs zonder deze
eisen! Vul nu je deel in en breng God in je leven!"
Antwoordde Lucifer: "je bent een dwaas. Je bent
niet zoals de andere boodschappers. Nu begrijp ik
waarom God je een ‘boer’ noemt. Je zou beter moeten leven in het bos of op het platteland. Wat weet je
over het leven in de stad?" Op dat moment verscheen Jezus in de hel. Hij kuste mijn voorhoofd begroetend en zei tegen mij: "wat geweldig klinkt het
als je zegt: vraag niets, want alles is je al door God
gegeven! Beste Zahid, vandaag heb je het Nieuwe
Testament voltooid." Zich tot Lucifer wendend, zei
hij: "ik wou dat je je mond kon houden en naar
Zahid kon luisteren." En naar mij gekeerd sprak hij:
"hij heeft de mensheid tot vernietiging geleid. Hij
sleurde vele engelen en andere wezens met zich
mee. En het slechte is, dat hij nog steeds over zijn
onschuld praat."
Toen Lucifer dit hoorde, beledigde hij Jezus zeer
grof. Maar Jezus zei tegen mij: "let niet op hem. Zijn
tijd is snel voorbij. Slechts een korte tijd zal hij deze
onzin van zichzelf nog geven. God en de hemelen
zullen hem en zijn kameraden voor altijd op hun
plaats zetten en hem laten zien waar zijn grens is."
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Daarna vlogen Jezus en ik verticaal omhoog en lieten Lucifer alleen in de hel achter.
4. Weer een andere nacht reisde ik door een midden spirituele wereld. Daar zag ik een grote tempel
van duizenden meters hoog. Licht schijnt vanaf de
top van de tempel. Aan de voet, vlakbij de tempel,
zag ik Lucifer en zijn trawanten. Toen hij mij zag, zei
hij: "tot op de dag van vandaag kon geen enkele profeet deze tempel beklimmen. Ik heb altijd gewonnen. Het lijkt erop, dat je hier ook bent gekomen, om
je geluk te beproeven. Het is niet toegestaan om te
vliegen. Je kunt geen wonderen of Gods autoriteit of
macht claimen. Je moet het gewoon beklimmen. Alleen dan zal ik je geloven."
Toen ik de tempel naderde om omhoog te klimmen, schreeuwde Lucifer tegen zijn trawanten: "hij
gelooft dat hij de menselijke geschiedenis kan veranderen. Nooit, nooit! Hij kwam hier gewoon om
het te proberen." Ik antwoordde Lucifer: "het verlangen om deze tempel te beklimmen is zo diep in
mij, dat ik het miljoenen keren opnieuw probeer als
ik faal. Ik zal het proberen totdat ik het haal." Lucifer wendde zich tot zijn groep: "ken je Zahid Khan?
Hij is degene die zichzelf Gods hart noemt." Ik antwoordde: "je liegt. Ik heb nooit beweerd Gods hart
te zijn. Maar God zei dat ik zijn hart ben."
107

Eerder toen ik voet zette om de tempel van religies
te beklimmen, bad ik tot mijn hemelse Vader: “Jij
bent de enige van wie ik hou. Door Jou heb ik de
identiteit van liefde leren kennen." Toen begon ik te
klimmen. Lucifer kwam van achteren om me neer te
halen. Eens kwam hij zo dicht bij me, dat hij bijna
mijn been kon grijpen om me naar beneden te trekken. Hij ziet eruit als een slang, is absoluut zwart en
net zo sluw en snel. Hij kon me niet halverwege inhalen. Ik was vastberaden en geïnspireerd. Na de
eerste helft werd het moeilijker. Ik kon geen goede
stop vinden. Daarom verzamelde ik al mijn kracht
weer en herinnerde ik mijn liefde voor God. Dit inspireerde me zo erg dat ik weer steun vond op de
gladde muren van de tempel. Dus kwam ik bij het
gedeelte, dat een extreem sterk wit licht uitstraalde.
Daar stonden witte lichtengelen mij in de weg, anders kon ik de top van de tempel van religies bereiken. Hier onthulde zich voor mij het geheim, dat de
religies werden geïnspireerd door de engelenwerelden. Ik ging de strijd aan tegen deze engelen. Uiteindelijk verdwenen ze allemaal van de top van de
tempel. Toen Lucifer me zag vechten en triomferen
over alle engelen, volgde hij me alleen maar aarzelend. Ik kon aan zijn uitdrukking zien, dat hij betwijfelde of hij me kon verslaan. Desondanks bleef hij
langzaam klimmen, met de bedoeling me in te halen.
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Nu naderde ik al de glanzende koepel van de tempel. Hier voelde ik hoe ik nieuwe kracht en energie
kreeg. Het laatste stuk kon ik kalm beklimmen. Terugkijkend zag ik Lucifer worstelen om op te staan
tegen het extreem heldere licht van de tempel. Het
verhinderde hem in zijn vooraan komen. Op dat
moment gaf hij eindelijk zijn plan op. Ik hoorde zijn
stem luid en duidelijk: "we moeten ook veilig afdalen van deze tempel. Wie eerst veilig aankomt, heeft
gewonnen." Ik schreeuwde toen tegen hem: "dat is
niet waar. We moeten de koepel van de tempel bereiken door het gloeiende licht. Dan springen we
naar de top van de koepel en proberen erop te gaan
staan." Lucifer antwoordde: "wij waren het daar
niet mee eens. En laat me nu veilig naar beneden
gaan." Ik zei tegen hem: "spring naar de top, of ik sla
je van hieraf naar beneden." "het is heel intrigerend
wat je zegt," antwoordde Lucifer. "als je zelf van hier
naar beneden springt, zullen Gods engelen ervoor
zorgen, dat je niet op de grond valt." Ik riep hem:
"nee, ik zal je omverwerpen. We zullen zien of je boze geesten je helpen." Lucifer antwoordde: "wel, je
springt eerst naar de top." Ik stemde toe. Voordat ik
sprong, bad ik opnieuw tot mijn hemelse Vader. "
Lieve God, met zekerheid is er geen dood voor je heilige kinderen." Daarna sprong ik, vasthoudend aan
de bovenkant van de koepel en bovenop hem
staand. Toen ik naar de hemel keek, zag ik God. Ik
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riep Hem: "glorie en roem zijn alleen aan Jou. Je bent
degene, die de innerlijke en uiterlijke schepping en
de eeuwige hemelen voor Je kinderen heeft geschapen." God stond op van zijn troon. De engelen loofden mijn overwinning op Lucifer.
Toen keek ik naar beneden. Lucifer was niet eens
van plan om te springen. Ik schreeuwde tegen hem:
"wel, jij stiekeme slang, wat aarzel je nog?" Omdat
hij mij niet antwoordde, riep ik uit: "tot op de dag
van vandaag heb je de dood gebracht aan anderen
en beschuldigde je de mensen voor God." Ik las in
zijn slangenogen: "wat moet ik nu doen? Wie kan ik
kiezen tot offer om mezelf te redden? Ik zei tegen
hem: "dat is precies wat je in de geschiedenis hebt
gedaan. Je hebt anderen opgeofferd om jezelf te beschermen. Je hebt tegen de mensheid op weg naar
God gestaan en hen misleid. De hemelen vertelden
me dat je tegen alle engelen loog, die met je vielen.
Hetzelfde als wat je de mensen hebt aangedaan. Ik
ga je nu niet in de steek laten." Voor het eerst zag ik
dat angst zich over het gezicht van Lucifer verspreide. Ik sprong op hem af.
Na een kort gevecht wierp ik Lucifer van de tempel. Hij kon niets vasthouden. Toen Lucifer viel, riep
hij zijn boze geesten om hulp. Ze vielen hem echter
aan, toen hij de grond raakte. Hij kreeg zoveel stoten
als niemand eerder. Toen begroeven de boze geesten
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Lucifer levend. Ik hoorde haar smeken: "help ons!
Vergeet ons niet!" Antwoordde ik hen: "ik zal je helpen en je bevrijden." Toen sloeg ik mijn ogen op en
zei tegen God: "ik ben nooit op het pad van deze
missie getreden." Ik sprong in de lucht. De hemelse
wind en de engelen brachten mij in de boezem van
God. Daar zei ik tegen hem: "vandaag zal ik voor het
eerst heel lang in het eeuwige leven slapen." God
glimlachte en zei: "Vanaf nu zal ik je niet laten slapen. Vandaag heb je mijn hart bevrijd en mijn zorgen verdreven. Vanaf nu behoren jullie allemaal tot
mij. Ik zal mijn gezicht niet meer verbergen voor
mijn kinderen."
5. Er zijn altijd oorlogen in de hellen. Op een nacht
ging ik ondergronds naar een zeer donkere hel. Daar
waren de geestenwezens extreem zwart. Speeksel
morste uit hun mond, terwijl ze spraken en op de
grond viel. Hun handen en voeten bloedden. Daar
zag ik ook gevallen engelen, die de boze menselijke
geestwezens aanvielen om hen in nog diepere hellen
te duwen. Meestal waren de engelen succesvol.
Wanneer nieuwe, slechte, menselijke geestwezens
in deze hellen aankomen, verwachten ze hetzelfde
lot. De gevallen engelen haten het om menselijke
geestwezens in hun dimensies te zien. Ze geven hun
de schuld voor hun zaak vanuit hun oorspronkelijke
positie in de spirituele wereld. Plots zag ik een witte
engel, wiens licht scheen als een kristal, naar me toe
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komen. Ik vroeg hem: "wat voor hel is dat?" En hij
antwoordde: "alle hoogmoedige, wraakzuchtige, arrogante en andere boze geestwezens worden tot op
de bodem van deze hel verbannen." Deze geuren
ruiken walgelijk. En geen van hen kan aan deze hel
ontsnappen. Dit is alleen voorbehouden aan degenen, die van God een licht hebben ontvangen, dat
schijnt als een kristal en verticaal kan vliegen.
Op deze plaats zag ik ook Lucifer met zijn slechte
vrienden. Toen hij me zag, lachte hij en zei: "je hebt
een eeuwigheid nodig, om al deze hellen te zien." Ik
zag Lucifer en zijn boze geesten verdwijnen in een
soort tunnel, die naar nog diepere hellen leidde. Ik
volgde hen. In deze hellen waren de huizen van teer
gemaakt. Veel duistere geestwezens gaven zich over
aan groepsseks. Ze waren zo zwart dat het moeilijk
te zeggen was of ze van menselijke afkomst waren.
De geslachtsdelen van deze mannen en vrouwen
waren verwond en bloedend. Ook hier werd mijn
aanwezigheid opgemerkt door Lucifer en zijn boze
geesten. Ze kwamen naar me toe en zeiden: "we
hebben God gewaarschuwd geen mensen te creëren.
Je kunt nooit zijn gelijkenis zijn. Maar God luisterde
niet naar ons." En met haat voegden ze eraan toe:
"de mensen zijn onze aartsvijanden. Vanwege hen
houdt God niet meer van ons."
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Groepsseks en homoseksualiteit werden gecreëerd
door Lucifer, zijn gevallen engelen en djinns. Ze
misbruikten deze vorm van gevallen liefde om de
aarde te vernietigen. Daarna verliet ik deze hel.
6. Tijdens mijn reizen door de geestelijke wereld
heb ik vele profeten ontmoet. Ze vertelden me, dat
Lucifer zijn leer op aarde en in de spirituele wereld
heeft vervormd. Plots verscheen Lucifer en sprak tot
de profeten: "jullie hebben de mens vele voorwaarden opgelegd. Hebben jullie nooit medelijden met ze
gehad? Ik bleef gewoon doorgaan met lesgeven, die
ik ontving door je eigen kennis en die van de engelenwereld." Niemand wilde het woord van Lucifer
beantwoorden. Lucifer wendde zich tot mij: "ik
kwam hier om met je te concurreren in het zwaardgevecht." Hij begon me onmiddellijk aan te vallen.
Aanvankelijk wilde ik mezelf alleen maar verdedigen, omdat zijn aanvallen waren zo intens, dat ik
terug moest vechten. Uiteindelijk heb ik hem verwond en overwonnen. Ik liet hem los en vervolgde
mijn reis. Maar na een tijdje was hij weer achter me,
klaar om weer met me te concurreren. Dit keer was
zijn aanvallende instrument de kennis. Hier moest
ik opnieuw ontdekken, dat zijn argumenten voortkomen uit zijn verraderlijke, slangachtige kennis.
Tijdens een verbale strijd zei hij tegen mij: "je hebt
ook veel kennis. Wees er trots op." Ik antwoordde:
"kennis vergaren is absoluut niet het doel van Gods
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kinderen." Terwijl ik mijn reis probeerde verder te
zetten, volgde hij me opnieuw. Deze keer was hij
van plan me aan te vallen in het rijk van de waarheid. Zijn talent voor het verdraaien van de waarheid is opmerkelijk en tot in de perfectie.
Zelfs toen ik deze dimensie verliet en naar een andere midden spirituele wereld reisde, liet Lucifer me
niet in de steek. Ik vroeg hem toen: "wat doe je op
dit gebied?", Antwoordde hij, "ik kan elke middenmentale dimensie binnengaan, omdat ik hier ook
mijn basis heb gebouwd." Hij keek strak in mijn
ogen en zei: "ik heb zoveel kennis dat noch de profeten, noch jij er een idee van kunnen krijgen." Daarna
begon hij me te beledigen. Ik negeerde hem eenvoudigweg, wetende dat een hernieuwd argument niet
zou werken. Dit maakte hem zo boos dat hij slechte
dingen over God begon te zeggen. Ik waarschuwde
hem om onmiddellijk te stoppen. In plaats van mijn
waarschuwing op te volgen, viel hij het liefst mij aan
met zijn kwaadaardige spookleger. Lucifers leger
vluchtte onmiddellijk toen de goede engelen mij te
hulp snelden. Tegen deze engelen zei ik: "ik zou
graag persoonlijk voor Lucifer willen zorgen." Het
duel begon tussen ons. Op een afstand zag ik Gods
gouden vuurlicht en hoorde zijn stem: "breng hem
naar mijn gouden vuurlicht." Tijdens het gevecht
spoorde ik Lucifer zo dicht bij het gouden vuurlicht
aan, dat ik het uiteindelijk in hem duwde.
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Hier gebeurde iets vreemds. Toen hij uit het vuur
kwam, volgde een blauw vurig licht vanuit het gouden vuurlicht. Dit licht brandde Lucifer. Alleen zijn
hoofd en een deel van zijn schouders bleven intact.
Lucifer kroop als een slang over de grond. Ik liet hem
niet los en ving hem opnieuw. Ik wilde dat, de overgeblevenen delen weer in het vuur werden gegooid.
Toen hoorde ik de stem van God: "zijn gedachten
lieten hem vallen met zijn lichaam. Daarna nam hij
een slechte wending en verleidde vele wezens om
met hem mee te gaan. Deze vielen ook. Daarom heb
ik zijn lichaam weggenomen. Nu heb ik een voorbeeld van hem gemaakt. Alle wezens kunnen er nu
hun lessen uit leren."
Hier besefte ik, dat Lucifer een lange tijd voorwaardelijk bij God verbleef. Daarom was het nooit
gemakkelijk voor de mensen om hem te overwinnen. De wereld van Lucifer vernietigen is alleen mogelijk als de mensheid, als een wereldfamilie, substantieel het "goddelijke" op aarde vervult. Dat is
alle redding voor het individu, het gezin, de samenleving, de natie, de wereld en de hele kosmos.
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Lucifer - 17 jaar na de eerste editie van dit
boek
Het verhaal gaat ver terug in de tijd, dat God het
uiterlijke universum nog niet had geschapen. In die
tijd leefden de menselijke geesten alleen in groepen
met degenen, die hen leuk vonden, samen in de vele
dimensies van de spirituele wereld. Lucifer was toen
niet gevallen. Als profeet onderwees en leidde hij de
engelen en menselijke geestwezens naar God. In de
engelenwereld was hij zeer succesvol en door hem
konden vele engelen opstijgen naar hogere dimensies, waar ze God ontmoetten. Zijn begeleiding en
hulp brachten zo veel succes in de engelenwereld,
dat hij de titel ’Morgenstern’ van God ontving voor
zijn buitengewone toewijding.
Helaas slaagde hij niet in de menselijke dimensies.
Hoe meer hij de spirituele groei van menselijke
geestwezens in hun dimensies zocht, hoe meer teleurgesteld en gefrustreerd hij werd. Hij trok zich
langzaam terug en begon over hen te klagen tegen
God. Lucifer zei tegen Hem: "hoewel Je zoveel van
deze schepping houdt, keert het Je de rug toe en wil
het niets met Je te maken hebben. Hoe meer ik mezelf laat zien in de menselijke dimensies, hoe meer
deuren zich voor mij sluiten. Ze tonen geen interesse
in Je spirituele waarheid om Je bij Je te vestigen." El116

ke keer troostte God Lucifer door te zeggen: "de
menselijke schepping is nog jong. Zodra ze zich
mentaal heeft ontwikkeld, zullen jij en ik veel liefde
van hen ontvangen." Omdat God Lucifer vaak
troostte, was hij in staat om de menselijke schepping miljoenen jaren te leiden om het doel van hun
leven te vervullen, zijnde om zich met God te vestigen.
Opmerking: je kunt meer lezen over het leven van
Lucifer in mijn boek ’Gesprekken met God, hemelse
wezens en Lucifer’.
Eindelijk, na een ongelooflijk lange tijd, kwam de
dag in het leven van Lucifer, toen hij zijn geduld verloor. Hij was erg overstuur over de menselijke
schepping, omdat er geen plaats was voor God in
hun hart. Hij besloot zijn missie voor de wil van God
om de menselijke geest te helpen, op te geven. Deze
beslissing leidde tot een grote verdeeldheid onder
de aartsengelen. Volgens de aartsengelen Gabriel en
Michael moet Lucifer de menselijke geest blijven
helpen en dienen, ook al waren ze erg egoïstisch,
met alleen liefde voor hun partners of een beperkt
aantal geestwezens. Het leek erop dat alle inspanningen geen succes hadden. Alle aartsengelen waren
het met Lucifer eens, dat de aard van de menselijke
geestwezens zo ingewikkeld is, dat ze geen plaats in
hun hart hebben voor hun Schepper, die alles in hen
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investeerde omwille van de liefde. Ze zeiden tegen
Lucifer: "zelfs als het resultaat bitter is, moeten we
de wil van God blijven vervullen, zelfs als de menselijke schepping Gods leiding niet door ons wil aannemen en haar deuren voor ons wil sluiten. God wil
dit. Toen God de mensen schiep, hadden we veel ruzie met Hem. We wezen erop, dat deze schepping
lijden, pijn, bloedvergieten, oorlog en andere creaties mee kan sleuren. God antwoordde: "Ik ken deze
schepping beter dan jij, en ik weet wat je er niet van
weet." God heeft de toekomst van de mensheid gezien. Als ze eenmaal haar volledige spirituele groei
en verlichting heeft bereikt, zal ze de mooiste en
meest prachtige creatie zijn. Helaas was de rebellerende aard van de menselijke geestwezens, na een
oneindig lange tijd nog steeds gericht tegen hun
Schepper. Daarom had Lucifer er genoeg van en
klaagde bij God: "er is een oneindige hoeveelheid
tijd verstreken en ik heb alles gedaan voor de menselijke schepping. Er is niets ten goede veranderd,
alles is alleen maar erger geworden. Nu weet ik dat
het een vergissing was om de menselijke geestwezens te creëren. Je kunt er niets positiefs in vinden of
verwachten, dat ze spiritueel groeien. Slechts enkele
zielen zijn je dankbaar." God zweeg hierover. Toen
was er een grote deling tussen de engelen aan de
zijde van Aartsengel Gabriel, die de menselijke
schepping bleven ondersteunen en de engelen die
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het standpunt van Lucifer vertegenwoordigden. Dit
resulteerde uiteindelijk vanwege de menselijke
geestwezens tot een oorlog in het paradijs. Aartsengel Gabriel heeft op Lucifer gewonnen en verbant
hem en zijn engelen uit het paradijs. Sinds die tijd is
Lucifer Satan geworden en zijn de engelen die tegen
Hem rebelleerden gevallen engelen geworden.
Na deze gebeurtenis verstreken triljoenen jaren in
de spirituele wereld. Al het gewicht lag op de schouders van aartsengel Gabriel en de engelen. Ze bleven
de menselijke schepping dienen, omdat het Gods
verlangen is. Maar er was geen hoop, dat de eeuwige
val van menselijke geestwezens zou eindigen. Gedurende deze tijd heeft God het uiterlijke universum
geschapen. Hij wilde de menselijke schepping een
tweede kans geven door hen een fysiek lichaam te
geven om hun spirituele groei te versnellen.
Nadat de uiterlijke creatie was gemaakt, begonnen
God en de aartsengelen de menselijke geestwezens
naar de aarde te sturen. God nam de herinnering
van de mens aan hun leven in de spirituele wereld
door de geboorte in het fysieke lichaam. De geest
kan snel in het lichaam op aarde groeien in 80 jaar,
wat overeenkwam met 29 miljoen jaar in de spirituele wereld. Het kostte God miljoenen jaren om het
uiterlijke universum en de omgeving op aarde voor
de mensen te creëren. Nu leven de mensen zo lang
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op aarde. Maar hun mentale ontwikkeling is niet
veranderd. In de 80 of 100 jaar dat ze op aarde leven,
groeien ze snel maar meer in de verkeerde richting.
Wanneer de menselijke geestwezens zijn fysieke lichaam verlaten om voor altijd in de spirituele wereld te leven, heeft het meestal de perfectie bereikt
in het kwaad. De meeste mensen zijn egoïstisch, zijn
op hun eigen baat gericht en willen niets met God te
maken hebben. Dit wordt weerspiegeld in hun
geest, die er angstaanjagend en donker uitziet.
Daarom zijn de meeste mensen lange tijd in duistere
dimensies gekomen, waar Lucifer, die Satan werd,
en zijn gevallen engelen voor hen zorgen. Ze nemen
grote wraak op de menselijke geestwezens en maken hen tot hun slaven. Vanaf dat moment begint
hun straf echt en brengt alleen pijn en lijden. Ze huilen en smeken God en de engelen om hulp. Maar in
deze donkere dimensies en de hel is er geen hulp.
God en de hemelen hebben dit nooit gewenst.
De menselijke geschiedenis gaat al miljoenen jaren
op aarde, maar ik wil het alleen hebben over de laatste 6000 jaar hier. In de laatste 6000 jaar die ons
bekend zijn, zijn er ongeveer 148.000 profeten verschenen, maar de mensen zijn nog steeds gevallen
en er is niets veranderd ten opzichte van hun Schepper. Omdat de menselijke geestwezens met een fysiek lichaam op aarde leeft, zijn er ook vele aartsengelen en engelen, die hen blijven helpen zich te ont120

wikkelen tot het goede. Ze hebben vele profeten geinspireerd om mensen geestelijke leiding te geven.
Zoals we weten, hebben de aartsengelen ook sommige religies op aarde geïnspireerd om de mensen
terug te brengen naar God. Het volk stelde God en de
aartsengelen teleur. Helaas hebben ze vele profeten
gedood, die hen wilden helpen. Vele profeten waren
eenzaam, uitgeput en geïsoleerd van de wereld. Ze
gaven het op en keerden de missie de rug toe. Helaas
hadden sommige profeten geen andere keuze dan
‘heilige oorlogen’ te leiden om de mensen met geweld aan de goede kant te brengen. Hun inspanningen zijn in alle gevallen niet succesvol geweest,
maar de gevallen menselijke natuur heeft de deur
geopend voor meer rampen en uitdagingen. God
heeft me tenslotte in de 21e eeuw geroepen als profeet en Messias en noemt me zijn hart om zijn gebroken hart tot uitdrukking te brengen aan de
mensheid.
Mijn leven voor de wil van God begon op de leeftijd van 12 jaar; dus ik ben al lang op dit pad. Ook
kon ik tot nu toe geen significant resultaat opnemen. Naar mijn mening kon ik God en de hemelen
geen hoop geven. Sinds het begin van mijn zendingsleven heeft Lucifer in mij zijn ergste vijand gezien en me bijna 45 jaar aangevallen. Ik ben een zeer
mystieke man in de liefde van God. Ik overwon elke
trieste en hartverscheurende situatie, hoewel diep
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in mijn ziel een stem zei: "je kunt mensen en deze
wereld niet veranderen!" God heeft me altijd veel
liefde gegeven. Deze overweldigende liefde van God
gaf me de hoop om mijn missie voor Gods wil voort
te zetten tot de laatste dag van mijn leven. Omwille
van de liefde, als een trouwe zoon van God met een
positieve houding, zal ik altijd alles geven tot mijn
laatste adem.
Dat is niet het enige trieste wat mij overkwam.
Zowel de Bijbel als de Koran profeteren, dat sterren
uit de hemel zullen vallen. Met de sterren worden de
profeten bedoeld, die in het paradijs leven. Vele profeten keerden zich tegen mijn missie, hoewel ze me
hadden moeten helpen het koninkrijk van God te
vestigen. Anderen houden zich terug en kijken naar
mijn activiteiten vanuit het paradijs, om te zien hoe
ver ik kom. Dit was de meest trieste en bitterste les
die ik moest leren. En toch gaat mijn reis voort uit
liefde, ook al weet ik niet waar het naartoe leidt. Alleen God kent het einde. Ik heb God nooit gevraagd
hoe ver ik op dit pad moet gaan. Ik heb in mijn leven
besloten om de melodie van liefde, indien nodig, te
voltooien, zelfs in een een-man-show. Als ik sterf,
kan ik tegen God zeggen: "ik heb nooit opgegeven,
maar Je wil uitgevoerd tot mijn laatste ademhaling.
Je nomineerde me als Je hart en vertrouwde me. Ik
stelde Je vertrouwen niet teleur tot mijn dood. Mijn
hele leven gaf ik alleen voor Jou wil, waardoor mijn
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liefde tot het uiterste werd gebracht. Ik sterf, maar
mijn ogen blijven open in de hoop, dat de mensheid
op een dag naar Je terug zal komen. Deze hoop overtreft mijn verwachting.
Na 40 jaar mijn boek geschreven te hebben, ’Gesprekken met God, hemelse wezens en Lucifer’, bad
ik zoals gewoonlijk 's nachts bij de boom, waar ik de
openbaring van God ontving. Lucifer, die Satan
werd, verscheen en zei tegen mij: "ik kon je niet verleiden om de missie van God te verlaten. Hoe ga je
me wreken in dit boek? Zal je op me wraak nemen?
Stel je me voor als een egoïstisch wezen? Jezus
noemt me een moordenaar en geeft mij de schuld
van al het bloedvergieten. Mohammed noemt me de
ergste vijand van de mensheid. Hij gaat nog verder.
In naam van God beweert hij dat ik voor altijd de
ergste vijand van God en van de mensen zal zijn. Hij
staat niet alleen met deze visie. Vele profeten zeggen
hetzelfde over mij en voegen eraan toe, dat ik ze heb
misleid." Ik antwoordde op Lucifer: "sinds je val zit
er een waarheid in. Ik zal nooit wraak op je nemen.
Ik zal de mensheid onthullen, hoeveel je van God
hield voordat je werd geschapen. Je hebt zelfs vele
engelen en andere creaties bij hun ontwikkeling geholpen, zodat ze bij God konden leven. Sommige van
je familieleden zijn vanwege je naar de zeer hoge
hemel gegaan, waar ze van tijd tot tijd bij God kunnen zijn. Ik zal rapporteren over je oneindige inzet
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en toewijding in de naam van God aan de menselijke
geestwezens en engelen. Evenzo zal ik schrijven over
je gedichten, die zijn voortgekomen uit je liefde voor
God en die onvergelijkelijk zijn in de hemelen. Ze
herinneren aan de dagen dat alles nog in orde was
en schitterde in de schoonheid van God. In die tijd
bewoog je liefde God zo erg dat Hij je ’Morgenster’
noemde. Je bracht Gods licht van waarheid naar de
menselijke geestwezens en vele andere creaties."
Toen hij deze woorden hoorde, keerde hij mij de rug
toe. Hoewel ik niets in het donker kon zien, voelde ik
tranen vloeien in zijn ogen. Ik vroeg hem om zich tot
mij te wenden. Het leek alsof zijn voeten hem nauwelijks konden dragen en hij liep heel langzaam van
me weg in de duisternis.
Toen mijn boek ’Gesprekken met God, hemelse
wezens en Lucifer’ verscheen, kwam hij op een
avond tijdens mijn gebed bij me in het bos. Hij had
een rekening van 200 euro in zijn hand. Aan de ene
kant stond mijn afbeelding en aan de andere kant
een kasteel. Ik vroeg hem waar het allemaal om
ging. Hij antwoordde: "ik ben gekomen om je boek
te kopen, ‘Gesprekken met God, hemelse wezens en
Lucifer’. "Vanaf nu zal de mensheid hun vijand niet
langer in mij zien, maar medelijden voelen." Ik vroeg
hem:

124

"waarom staat mijn foto op de rekening van 200
Euro en aan de andere kant een kasteel?" Hij zei: "je
beeld zal voor altijd in de toekomst bewaard blijven,
evenals je liefde voor God, om de mensheid te inspireren, om God te ontmoeten. De foto toont het kasteel, dat in het paradijs van mij was toen ik de titel
’Morgenster’ droeg. God heeft me vaak bezocht om
me zijn liefde en leiding te geven. Ik heb genoeg van
deze donkere dimensies. Ik wil terug naar huis als
Lichtengel Lucifer. Als ik op een dag slaag, wil ik niet
terug naar dit kasteel, maar als een gewone engel in
de spirituele wereld leven. Je verdient dit paleis
meer dan ik. Het zal je herinneren aan de zonnige
dagen tussen God en mij. Dit kasteel werd mij gegeven van iedereen, die door mij met God kunnen leven. Ik voel met heel mijn hart, dat het van jou zou
moeten zijn. Er zitten vele onbekende verhalen van
liefde tussen God en mij. Mocht op een dag mijn
wens in vervulling gaan en als een lichtengel kan terugkeren, dan zou je in dit paleis moeten wonen." Ik
zei tegen Lucifer: "ik accepteer het geld niet. Je bent
een heel sluw en slim wezen, niet dat je me in een
val lokt. Ik zal je het boek geven." Hij vroeg me het
geld te accepteren. Ik zei: "ik zal het God eerst vragen." Hij antwoordde: "kijk in mijn ogen, voor het
eerst heb ik mijn hart voor iemand geopend. Ik zal je
niet verraden. Ik geef het van harte aan jou." Dat
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bracht me in tranen en ik accepteerde het geld. Hij
staarde me een tijdje aan voordat hij vertrok.
Nu, na 17 jaar, moet ik de hele waarheid opschrijven over wat er is gebeurd. Daarom heb ik alle wijzigingen in de tweede editie van dit boek vermeld.
Voor mij is het erg belangrijk om de waarheid aan
het licht te brengen. Ieder mens voelt anders in zijn
hart. Iedereen heeft zijn eigen mening en het recht
om die te uiten.
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De uiterlijke schepping en de val van de
mensen op aarde
God investeerde zijn eigen energie, die ook de horizontale, universele energie wordt genoemd om de
omgeving voor de mensen te creëren. Maar we kunnen ook vanuit wetenschappelijk perspectief zien
hoe God alles schiep. Ten eerste investeerde God
zijn energie om de deeltjes en atomen te creëren. Later kwamen moleculen, mineralen en vervolgens de
plantenwereld en het dierenrijk. Uiteindelijk schiep
God de mensen. Evenzo en parallel kunnen we de
evolutie van de mensheid zien. Het begint bij het individu, het gezin, de samenleving, de natie, de wereld en het universum. En uiteindelijk keert alles als
een cirkel terug naar God. Al deze voorbereidingen
waren voor de mens, hoewel het pas aan het einde
was. God leeft voor jou en mij.
Toen de atmosfeer klaar was, zond God de mensen
naar de aarde, zodat ze daar zo snel mogelijk met
hun lichaam konden groeien. God wilde dat zijn
kinderen elke vorm van liefde zouden ervaren. Er is
de ouderlijke liefde, de liefde tussen man en vrouw,
de liefde voor de kinderen of de liefde tussen broers
en zussen, de liefde voor het gezin, de samenleving,
de natie, de liefde voor deze wereld, het universum
evenals de liefde voor de innerlijke eeuwigheid, voor
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verschillende wezens en uiteindelijk en vooral voor
God.
Eerlijk gezegd kan de hele schepping niet de plaats
innemen die een persoon in de ogen van God heeft.
Daarom hebben we een unieke waarde in de ogen
van God. Oorspronkelijk wilde God, dat zijn kinderen in zijn naam dit universum en de innerlijke
spirituele wereld regeerden. We moeten niet vergeten, dat de schepping zelf niet is gevallen, maar alleen de mensen samen met Lucifer. Ze hebben hun
oorspronkelijke thuis verloren. In het religieuze rijk
waren Adam en Eva de eerste mensen, die aan de
menselijke geschiedenis van de val begonnen.
De hemelen vertelden me dat God eerst vele menselijke geestwezens naar de aarde zond, die daar
met hun fysieke lichaam woonden. Onder dezen
koos God Adam als een profeet of redder voor de
mensheid. We kunnen het woord Adam gebruiken
voor een "term" van mensen bekijken. Maar Adam,
gekozen door God, was geenszins de eerste man. De
redder en profeet genaamd Adam kwam later. Hij
woonde in Irak in een landelijk gebied. Het is opmerkelijk dat in het christendom, het jodendom en
ook in de islam kan worden gezien, dat God altijd
drie soortgelijke zegeningen aan de mensen heeft
beloofd:
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• Wees vruchtbaar.
• Vermenigvuldig jullie
• De aarde onderwerpen.
Deze drie zegeningen zelf vereisen uitleg. Het staat
geschreven in de Koran en er moet op dit moment
aan worden herinnerd, dat God de engelen riep en
zei: "Ik wil de mens maken en hem gelijk aan mij
maken." Dat betekent dat de mens God op aarde zal
vertegenwoordigen. God belichaamt onze ware ouders. Hij wil ons alles geven, wat we nodig hebben
om alles op een natuurlijke manier te bereiken. Er is
niets dat God voor zijn kinderen wil verbergen of
weg wil houden. Aan de andere kant betekent dit
ook, dat de mensen in hun hart het duidelijke concept van innerlijk leven niet hebben begrepen. Als ze
deze realiteit echt diep in hun hart hadden opgenomen, zou de geschiedenis van de mens anders zijn
verlopen.
Adam, die God profeet noemde, woonde ongeveer
6000 jaar geleden in een landelijk gebied van Irak.
Maar zelfs vóór deze Adam had God hiervoor duizenden Adams geroepen. Elk van hen had 6.000 jaar
om de geschiedenis van de mensheid te transformeren van kwaad naar goed. Helaas is dit nooit gebeurd. Als gevolg hiervan betekent dit, dat de geschiedenis van het kwaad al miljoenen jaren op deze
aarde bestaat. Lucifer kreeg daarom de gelegenheid
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om zijn slechte activiteiten op aarde te vermenigvuldigen. Evenzo waren er miljoenen jaren waarin
God geen Adam kon vinden, die de geschiedenis ten
goede gebruikt. Deze zeer donkere tijd was het trieste tijdperk voor God en de hemelen. Elke 6000 jaar
wonnen Lucifer en zijn gevallen engelen en djinns
met hun slechte activiteiten op aarde. De prijs is altijd de vernietiging van de mensheid geweest; weinig mensen overleefden. De beschaving heeft lang
geduurd om een uiterlijke en innerlijke ontwikkeling te bereiken, waarin God terugkeerde op zoek
naar een Adam, die de mensen van het kwaad zou
redden en hen zou beschermen.
Dit is waar ik wil beginnen met onze Adam, die
6000 jaar geleden leefde. In zijn tijd zullen we vele
parallellen vinden met de geschiedenis van de
mensheid tussen goed en kwaad. Maar God en de
hemelen hebben me iets meer geopenbaard: de laatste 6000 jaar zijn de eerste keer in de geschiedenis
van miljoenen jaren, dat God zes primaire profeten
kon vinden, die relatief in staat waren de geschiedenis van God te begrijpen, om kwaad in goed te veranderen. Waarom kon Gods ideaal niet worden gerealiseerd? Ik zal in de naam van God en de hemelen
spreken over wat niet door deze profeten werd bereikt. Deze zes profeten zijn: Adam, Noah, Abraham,
Mozes, Jezus en Mohammed. Maar er waren al vele,
vele andere profeten, die de basis voor hen hadden
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gelegd. Ik vraag de religieuze wereld om vergeving
als het deze hemelse waarheid niet gemakkelijk kan
verdragen en aanvaarden. Ik wil de religieuze wereld vertellen, dat ik net zoveel van hun profeten en
verlossers houd als zij, en natuurlijk respecteer en
aanbid alles wat ze voor God hebben gedaan. Ondanks alles zal ik de waarheid vertellen over waarom Gods wereld niet op aarde is gerealiseerd. Nu wil
ik eerst met Adam beginnen, dan zal ik het hebben
over Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed.
De mensheid zal ervaren waarom Gods wereld niet
kon worden gerealiseerd. Onze tijd waarin we leven
is een heel belangrijke tijd. Na miljoenen jaren is
Gods koninkrijk weer binnen handbereik, zodat het
ware verhaal van God kan beginnen. Ik vroeg God
om mijn leven te beschermen, totdat ik mijn missie
had volbracht. Indien nodig ben ik bereid miljoenen
keren te sterven voor God en mijn naaste. Er is geen
kracht in dit universum, die me kan bedreigen of de
voortgang van mijn missie kan blokkeren. Wetende
dat deze wereld op een dag zal veranderen, is genoeg voor mij om mijn hart te troosten. Deze wereld
is momenteel een gevallene, geregeerd door Lucifer.
Ik weet het, echte liefde zal nooit falen. Misschien
kan ik Gods wereld al in mijn leven zien of misschien morgen als ik oud ben. Misschien zie ik haar
pas morgenochtend, wanneer ik niet langer op deze
aarde leef met mijn fysieke lichaam. Dan zal ik met
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mijn geest verschijnen om te zien hoe Gods ochtendlicht de aarde met het absolute goede raakt. Lucifer zal voor altijd afscheid moeten nemen van deze
aarde. Eén ding zou ik nog graag duidelijk hebben
gemaakt aan het einde van mijn leven: ik zou alles,
mijn hele hart en mijn hele ziel aan God, aan de
mensen en aan de andere wezens hebben gegeven.
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Adams familie en de wil van God
Adam leefde tussen Irak en Turkije in een bergachtig landschap. Zijn echte naam was Ons. Hij was een
zeer ijverige man en deze hardheid was van zijn gezicht af te lezen. Hij groeide op in een zeer landelijke
omgeving en hielp zijn vader Heran in het veldwerk.
In het gezin van zijn vader, Heran, was Adam het
zesde en laatste kind. In die tijd woonden mensen
samen in berggebieden in verschillende stammen.
De familievereniging was toen erg sterk en hecht.
Adam was in zijn jeugd heel dicht bij zijn vader. Hij
vertelde me in de spirituele wereld dat hij op 16jarige leeftijd zijn eerste geweldige ervaring met God
had. Later leidden de engelen hem en hielpen hem
te begrijpen, wat God hem persoonlijk had doorgegeven. De engelenwereld onthulde hem, dat hij later
de vader van de mensheid zou worden.
Adam vertelde mij het volgende: “door onze familietradities was ik reeds verloofd op mijn zesde levensjaar met Eva. Zij was mijn nicht. Sinds mijn
kindertijd was ik verliefd op Eva. Meermaals was het
lastig, ook maar enkele minuten gescheiden te zijn
van elkaar. Wij waren als twee lichamen met een
ziel. Ik vertelde haar alle ervaringen, die ik had met
God en de engelen. Wij hadden geen geheimen voor
elkaar. In deze tijd was zij 15 jaar. Ik heb ook mijn
familie verteld van de spirituele ervaringen. Met uit133

zondering van mijn vader dacht iedereen dat ik een
slachtoffer was van boze geesten of werd op zijn
minst aangevallen door hen. Maar mijn vader nam
mij ernstig. Meermaals vroeg hij me, om terug te keren naar de berg en daar innig te bidden, omdat het
mogelijk kon zijn, dat ik zo meer boodschappen van
de engelen of van God kon bekomen. Mijn moeder
waarschuwde mijn vader voortdurend, dat hij
moest oppassen, dat zijn zoon niet het slachtoffer
wordt van de slechte wereld.
In mijn tijd baden de mensen alleen tot de hoge
geest van God. Naast Hem vereerden zij nog vele andere spirituele zielen, die verschillende posities voor
God innamen. Zij geloofden, door deze verschillende
zielen te aanbidden, deze hen naar God zullen brengen.
Adam getuigde aan mij, dat Eva zich meer tot hem
aangetrokken voelde dan tot God, omdat zij erg verliefd was op Adam. Ze was brutaal en maakte graag
grapjes met anderen. Ze had daarin veel plezier. Ze
was niet alleen heel intelligent, maar ook heel slim,
in staat nieuwe dingen heel snel te volgen en snel te
begrijpen. Adam vertelde Eva, dat Gods licht naar
hem toe kwam en hij Gods stem kon horen. Hij vertelde haar ook, dat engelen aan hem verschenen om
Gods waarheid te onderwijzen. Dit verraste Eva
zeer. Later begon ze hem de betekenis van de sym134

bolen van zijn visioenen uit te leggen. Vaak kon ze
zijn dromen interpreteren.
"Vele malen," vertelde Adam me, "verliet mijn ziel
mijn fysieke lichaam en vloog naar de spirituele wereld. Ik vertelde Eva alles en ze was geïntrigeerd.
Toen ze 16 werd, begon ze met mij gemeenschappelijk te bidden. Door mijn gebeden voor God opende
de spirituele wereld zich ook voor haar. Zij zag vele
dingen over de spirituele wereld en de mensen die
om haar heen leefden. Wanneer ze haar ogen sloot
en bad, zag ze dingen over God en de hemelen. Eva
haar familie en haar stam, die ongeveer 600 mensen
telde, keerden zich tegen mij, nadat ik met hen over
God had gesproken. Zij wilden hoegenaamd niet,
dat ik de weg van God ging, Eva hield van mij. Zij geloofde in God en in mij, maar om eerlijk te zijn was
ze dichter bij me, dan bij God en alleen door mij wilde ze de reis naar God maken."
Toen God aan Adam overbracht, dat hij de boom
des levens was, en zijn vrouw de boom was met de
vruchten van goed en kwaad, had dit de volgende
betekenis: als Adam erin slaagt perfect te zijn in zijn
liefde voor God, kan hij een zuivere en perfecte
bloedlijn geven aan zijn nakomelingen. Hij zou het
perfecte kanaal van God zijn. Wanneer Eva de weg
van Adam volgt om haar perfecte relatie met God te
vinden, zal ze het leven schenken aan kinderen van
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goede natuur, waar God naar verlangt en wil zien in
Adams familie. Als Eva God niet zou volgen, zou ze
kinderen met een slechte natuur hebben. De waarheid eenvoudig uitgedrukt, was als volgt: God had
Adam en Eva gevraagd om hun verticale relatie met
Zijn hart op te bouwen. Als ze erin slagend om één
met God te zijn, zou God hen Zijn zegen voor hun
huwelijk gegeven. Op dit punt zou God het centrum
zijn voor Adam en Eva. Samen, als een ideale echtgenoot en ideale echtgenote, zouden zij de aanvankelijke basis leggen voor een ideale familie. Uitgaande hiervan zou de ideale samenleving, de ideale
natie en de ideale wereld, in lijn met God, ontstaan.
Dit was het plan dat God en de hemelen Adam heel
duidelijk toonden.
Adam vervolgde: "Op 17-jarige leeftijd scheidde
Eva van mij, omdat haar familie en stam zich tegen
mij keerden. Ik kreeg voorwaarden opgelegd, om
Eva terug te krijgen. Ik moet de missie van God opgeven en verlaten. Tragisch genoeg stond Eva onder
de sterke invloed van haar familie en haar stam. Dus
stuurde ze me het bericht, dat ik mijn missie moest
opgeven en een normaal leven met haar moest leiden. Alleen dan kan ik me bij hun stam en hun familie voegen en gelukkig met hen leven. Mijn eigen
familie spoorde me aan om deze, in hun ogen goede
omstandigheden, te accepteren om mijn liefde te
bewaren. Dit was een heel triest en eenzaam mo136

ment in mijn leven. Ik hield voortdurend van Eva en
kon me niet voorstellen zonder haar te leven. Daarom heb ik de voorwaarden geaccepteerd. Toen we
trouwden was ik 18 en Eva 17 jaar oud. Dit alles gebeurde tegen de wil van God en de hemelen.
Korte tijd later begonnen we ons familieleven. Eva
vertelde me, dat in visioenen elke nacht een engel
aan haar verschijnt en zij verliefd op hem is geworden. Ik heb door mijn eigen visioenen geleerd, dat
Lucifer elke avond aan Eva verscheen. Op dit punt
begon haar verwarring tussen God en de slechte spirituele wereld. Maar waarom? Omdat ze een slechte
conditie voor me had gelegd. Eerst vroeg ze me om
een normaal leven met haar te leiden zonder God.
Aan de andere kant stond ze aan de kant van haar
familie en haar stam, dus aan de kant van het
kwaad. Daardoor ontstond haar verwarring. Haar
geweten, dat de basis van God is, kon niet de juiste
weg van het goede inslaan. Op dat moment werd ze
het slachtoffer van Satan. Hij vond in haar, het fundament van hun vernietiging, ook al had ze eerder
vele openbaringen van God en de hemelen ontvangen."
Ik, de auteur van dit boek, heb zelf visioenen over
deze tijd gezien. Ik zag Lucifer in Eva's visioenen
komen. Hij is een zeer sluw en slim wezen. Langzaam voelde Eva zich tot hem aangetrokken. Hij
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loog tot de tralies spreekwoordelijk werden gebogen
en de leugen uiteindelijk de waarheid werd. Hij loog
in de naam van God en de hemelen. Hij liet Eva geloven, dat wat hij voor waarheid noemt, dat is wat
God bedoelt en waar de engelenwereld in gelooft.
Langzaam verleidde hij haar seksueel en ze gleed
steeds meer naar zijn zijde. Ze had sympathie voor
Lucifer en kwam dichter bij hem. Ze brachten veel
tijd samen door, totdat ze eindelijk verliefd werden.
Vanaf dat moment luisterde Eva, hoewel ze wist dat
haar man Adam was, niet meer naar de stem van
haar geweten.
Eva gebruikte vaak verschillende parfums, trok
zwarte kleding aan, opende haar haarsnit en bereidde het bed in het donker voor. Toen noemde ze Satan met zijn oorspronkelijke naam Lucifer. Lucifer
kwam naar haar toe en hield haar stevig vast met
zijn sterke armen. Ze brachten uren in bed door en
hadden vaak seksuele betrekkingen. Lucifer heeft
nooit echt van Eva gehouden. Vanaf het begin wilde
hij Adam door Eva vernietigen. Uiteindelijk won hij.
Later bracht hij vele andere gevallen engelen en
stelde hen voor aan Eva. Lucifer trok zelf zich terug
en liet Eva over aan de andere gevallen engelen, die
ook fysieke betrekkingen hadden met Eva.
Ik weet het, nu vraagt de intellectuele mens zich
af. Hoe is zo'n relatie tussen geest en fysieke mens
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mogelijk? Spirituele mensen wiens spirituele zintuigen open zijn, weten dat zo'n relatie mogelijk is. Zelf
had ik vaak vergelijkbare ervaringen. Wanneer de
engelen naar me toe komen, met me praten en me
knuffelen, kun je het voelen met je lichaam. Als profeten als Jezus, Mohammed of anderen aan mij verschijnen, drukken ze hun liefde uit door een knuffel.
God hield me ook vaak in zijn armen. Dit zijn echte
ervaringen, die veel wezenlijker zijn dan met het fysieke lichaam kan worden ervaren. Mensen die zelf
in de spirituele wereld reizen, zijn het daar mee
eens. Wanneer twee geesten elkaar ontmoeten en
elkaar raken, is dit een veel wezenlijkere relatie, die
nog reëler is dan de fysieke realiteit. Kijkend naar
deze satanische wereld, vinden we veel parallelle
verhalen, waarin Lucifer zijn gevallen natuur aan
mensen gaf. Alle verhalen die zich in de Hof van
Eden hebben afgespeeld, worden tegenwoordig dagelijks in de wereld herhaald.
Uiteindelijk verliet Lucifer Eva, nadat hij haar had
misbruikt en uitgebuit. Lucifer vernietigde hier de
eerste goddelijke menselijke familie. Voor mensen,
die leven onder de sterke invloed van Lucifer, is hij
misschien gewoon een concept of een sprookjesfiguur. Ik ben er zeker van, dat op een dag de ware
mensen, die zich verenigen met God, het bestaan
van Lucifer zullen leren kennen. Ze zullen leren, dat
hij de oorzaak is van vele oorlogen in de menselijke
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geschiedenis. Hoewel hij meestal achter het gordijn
werkt, wil hij de controle over de mensen niet opgeven. Lucifer is de reden, waarom de mensen in de
hele menselijke geschiedenis hun ware vrede niet
konden vinden. In de wereld van Lucifer is er geen
echte gelukzaligheid, die kan worden gekoppeld aan
spiritueel leven. De mensen dienen twee meesters.
Hoewel God Lucifer voor het goede doel heeft geschapen, viel hij. Zijn jaloezie, zijn haat, zijn egoïsme
tegenover de mensen en het misbruik van liefde waren de reden voor zijn val. God vroeg Lucifer om geduldig te zijn en te wachten tot alle idealen werden
gerealiseerd. Maar dat volgde hij niet. Lucifer veroorzaakte vele complicaties in de wereld van de engelen en djinns.
Op aarde heeft Lucifer zoveel invloed op het leven
van de mensen, dat hij hun aard bijna volledig heeft
veranderd en in het tegenovergestelde slechte heeft
verdraaid. Deze slechte aard heeft oorspronkelijk
niets met de mensen te maken. De mensheid leeft
tegenwoordig in ontbering, lijden, angst, zorgen en
hebzucht, egoïsme en vele andere slechte gewoonten, die Lucifer haar als een geschenk gaf. Ze is ziek
en sterft, maar ze weet nog steeds niet de reden voor
deze hel, waarin ze leeft. Om dit probleem echt op te
lossen, moet de mensheid terugkeren naar God en
zich serieus wenden naar haar innerlijke leven. De
mensen moeten weten, wie ze zijn en wat ze in deze
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korte tijd op aarde kunnen doen om hun innerlijke
doel te bereiken. Dan zullen ze voor altijd vrij en gelukkig zijn in hun eeuwige leven.
Als de mensen me om mijn eerlijke mening vragen,
kan ik alleen maar zeggen, dat sinds ik God heb
ontmoet, ik kan zeggen dat de engelen, djinns en
mensen het hart van God hebben gebroken en veel
pijn en lijden aan Hem hebben toegebracht. Door
mijn vele persoonlijke ervaringen weet ik, dat God
vaak terugging naar de duisternis om daar te wonen. Hij wilde deze slechte wereld en de slechte activiteiten in de spirituele wereld niet bekijken.
Wanneer er grote profeten kwamen, zoals Krishna,
Boeddha, Confucius, Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed of anderen, schiep God nieuwe hoop. Er
waren zelfs profeten wiens namen ik nog niet heb
genoemd, die Gods hart konden troosten. Ze gaven
hoop aan God en gaven Hem het gevoel geen fout te
hebben gemaakt, toen Hij de mensen schiep. In de
schepping van de mens zei God slechts één ding:
"De mensen zijn wezens van liefde."
Sinds ik Lucifer heb ontmoet, heeft mijn hele familie me verlaten. Mijn discipelen verlieten me, dus ik
voelde dat een grote donkere wolk mijn leven zou
verduisteren. Sinds ik het huis verliet en God volgde
om Europa en uiteindelijk Duitsland te bereiken,
drong een diepe nacht van droefheid tot me door.
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Lucifer vocht met me zo fel, dat ik anderhalf jaar
naar de gevangenis moest in Afghanistan. Hetzelfde
ongeluk trof me in Irak en Turkije. In deze gevangenissen dacht ik, dat ik het ochtendlicht nooit meer
zou zien. Toen kwam ik naar Joegoslavië en Hongarije en ook hier werd ik opgesloten. Over het algemeen werd ik vijf en een half jaar vastgehouden in
deze landen, waaronder enkele Europese landen.
Duitsland is voor mij het beloofde land van God.
Maar zelfs hier heb ik drie jaar gevochten voor politiek asiel. Dit was een gevecht met ups en downs om
eindelijk hier legaal te wonen. Lucifer probeerde me
constant van mijn missie af te houden. Hij beloofde
me een leuk leven op deze aarde.
In de toekomst, wanneer Gods kinderen op aarde
leven, zullen ze ontdekken, dat alles wat gezegd is
diep vanuit mijn hart kwam. Ze zullen me sympathie geven, God liefhebben en me dankbaar zijn, dat
ik mijn liefde voor God en de mensen geef. Zodra ik
de prijs van herstel aan Lucifer heb terugbetaald, zal
God zeker een nieuwe deur voor me openen. Hij zal
me zijn gunst tonen en me zijn zegen geven. Op deze
basis zal ik het Duitse volk wakker maken en met
deze natie in de rug zal ik de wereld tegemoet treden. Er zal een nieuwe ideale wereld ontstaan. De
Duitse natie, als een gekozen land, zal er veel doen
opdat God zich opnieuw op aarde kan vestigen en
vrede op haar terugkeert. Daarom heb ik deze straf
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en ruwe behandeling van Lucifer op mij genomen.
Lucifer moet Duitsland verlaten en deze natie moet
aan Gods kant staan.
Nu kom ik terug op de uitvoeringen van Adam.
Adam zei: "Ik zag, hoe Eva het slachtoffer werd van
Satan en hoe ze een relatie met hem had. Nu verdraaide ze de waarheid. Plots stond ik voor een heel
andere Eva, die bekrompen was en mij en God beschuldigde. Als ik maar trouw en standvastig aan
Gods zijde zou blijven, klaar om elke prijs van schadevergoeding te betalen, zou er een kans zijn geweest om mijn gezin te redden. Ik voelde me sterk
seksueel aangetrokken tot Eva, zelfs zonder de toestemming van God. Op dit punt was mijn verlangen
naar Eva sterker dan naar God. Eva beschuldigde me
later van het feit, dat ik God nooit ontmoette, anders
zou ik niet met haar zijn gevallen, maar zou ik haar
in plaats daarvan hebben beschermd.
We leefden vanaf nu, net als iedereen, een gewoon
leven. Eva en ik konden geen spirituele visioenen
meer zien, daar onze mentale zintuigen stierven. In
feite hebben we God en ons spirituele leven verlaten. Het is waar, als mijn liefde voor God groter was
geweest, zou ik Hem en de hemelen nooit alleen
hebben gelaten.
We hadden zes kinderen, voordat Kaïn als zevende
werd geboren en Abel als het achtste kind. Later
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kregen we nog een zoon. Abel was heel dicht bij me
en ik probeerde hem alles over God te leren. Maar
toen Kaïn en Abel opgroeiden, waren ze niet als
broers, maar het leken vijanden te zijn. Ik wist dat
dit de vrucht was van de fouten van mij en Eva, omdat we God niet volgden. Kaïn en Abel werden verliefd op dezelfde vrouw. Zij hield alleen van Abel.
Kaïn was jaloers. Abel zei tegen Kaïn, dat zijn spirituele zintuigen waren geopend en dat Gods goedheid met hem was. Kaïn had ook moeten beginnen
God te aanbidden. De jaren gingen voorbij, maar het
resultaat van Kain bereikte nooit dat van Abel.
Daarom ging Kaïn steeds meer van God weg en uiteindelijk wilde hij niets met Hem te maken hebben.
Kaïn was geïrriteerd door Abel en haatte hem, omdat hij een relatie had met God en de geestenwereld." Kaïns moeder, Eva, speelde hierin een cruciale
rol. Het was een van de redenen, dat hij zijn broer
Abel en zelfs zijn vader Adam haatte. Als gevolg van
deze ontwikkeling doodde Kain op een dag zijn
broer Abel tijdens de veldoogst op het land. Dit werd
de grootste tragedie in de familie van God, die God
eigenlijk had uitgekozen om de ouders van de
mensheid te worden.
Terwijl Adam me tijdens onze ontmoeting in de
geestenwereld over zijn leven vertelde, weende hij
bitter en zei: "Ik hield zoveel van Abel. Hij werd in
mijn leven op aarde voor mij mijn hele wereld. Toen
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Abel werd gedood door Kaïn, werd mijn wereld
donker. Ik heb al mijn hoop op Abel gesteld, dat hij
het kanaal van God zou worden en het licht in deze
wereld zou brengen. Kaïn haatte me zelfs, wat me
bang maakte. Ik dacht dat hij mij ook kon aanvallen.
Uiteindelijk verliet Kaïn ons op een dag om met zijn
vrouw in het Oosten te wonen. Zij was dezelfde,
waar Abel van hield. Kaïn stal Abels liefde en trouwde met haar. Tegen hun wil steunde hij haar familie
financieel en zij huwelijkte haar met Kaïn uit. De
vrouw had geen andere keuze, dan zich te onderwerpen. Hoewel Kaïn door mij werd geboren, was
hij een echt satanische vrucht, omdat hij zwaar
werd beïnvloed door Lucifer en Eva.
Omdat Eva een normaal leven met mij had geleefd, wilde ze niets met God en de spirituele wereld
te maken hebben. Soms probeerde ik er met haar
over te praten, maar ze toonde er geen interesse in.
Na de dood van Abel beschuldigde ze me heftig, dat
hij nooit zou zijn gedood als ik hem niet aan de spirituele kant had geplaatst. Ze ging zover dat ze zei
dat het beter zou zijn om in de hel in de spirituele
wereld te leven, dan met mij en met God op deze
aarde. Later hebben we onze relatie hervat en een
kind ontvangen met de naam Seth. Dit had Eva's karakter en werd later een relatief agressieve jongen.
Uiteindelijk wilde Eva niet meer bij mij wonen en
ging ze terug naar haar stam. Vanaf dat moment
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onderhield ze geen enkel contact meer met mij. Ze
stond onder de sterke invloed van haar familie en
haar stam, die hoe dan ook vanaf het begin tegen
mij waren. Ik werd heel verdrietig en eenzaam, omdat Eva een compromis had gesloten met haars gelijke en me had verlaten.
Hoewel God me advies gaf over wat ik moest doen,
negeerde ik zijn stem. Ik volgde noch God, noch de
door Hem gegeven missie. Als ik God had gevolgd,
zou de situatie in de menselijke geschiedenis vandaag anders zijn. Ik ben niet de ouder van de mensen geworden, omdat ik het gevoel had, dat ik nooit
de positie kon bereiken die ik zou moeten hebben
tijdens mijn leven. Dit bracht veel lijden en ontbering voor God."
Toen Eva Adam verliet, was hij daardoor bijna gebroken. Na 40 jaar van onwetendheid kon Adam
zich bekeren en huilen voor God. Aan het einde van
zijn leven werden zijn ogen zwakker en was het
moeilijk om iets te erkennen. Voordat Adam stierf,
bezocht God hem, maar hij kon niet in zijn licht kijken. Dit alleen vanwege zijn onwetendheid. Dat
deed hem veel pijn en hij schaamde zich voor God.
Hij kon geen woord zeggen. God verbrak de stilte
door te zeggen: "Adam, ik vergeef je. Ik beloof je dat
ik bij degenen van je nakomelingen zal zijn, die de
oplossing voor deze wereld zullen brengen en mijn
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stem en mijn pad zullen volgen." Toen God tot
Adam sprak, ervoer hij deze bittere droefheid: God
huilde! Het was zijn laatste ontmoeting met Hem.
In de afgelopen jaren, voordat Adam stierf, kwam
zijn zoon Seth naar hem toe en vroeg hem om vergeving. Hij zei tegen Adam: "vader, het zou beter zijn
geweest als je het pad van God had gevolgd." Toen
bracht hij zijn eigen zoon Enosh naar Adam en vroeg
hem: "bid voor hem om Gods weg te volgen." Adam
brak in tranen uit. Dit was een zeer emotioneel moment in zijn leven. Adam bad urenlang, dat beiden
aan Gods zijde zouden blijven. Hij stierf negen jaar
later.
Adam leeft nu in zo'n spirituele wereld, waardoor
alle goede en slechte geesten moeten komen. Als hij
dit bekijkt, breekt zijn hart elke keer. Deze spirituele
wereld waarin hij leeft, ligt precies tussen de twee
tegenovergestelde spirituele werelden. Rechts ziet
hij het goede en links alleen het slechte, de gevallen
geestelijke wereld. Dit is erg pijnlijk voor hem en hij
lijdt er sterk onder, hoewel de wereld waarin hij
leeft niet slecht is. Omdat hij de oorzaak is van het
grote lijden van God en de mensen, kan hij zichzelf
niet bevrijden van zijn lijden, pijn en verdriet. Eva
leeft in een zeer lage, spirituele wereld met de gevallen engelen. Ze heeft veel wrok tegen hem en God.
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Uiteindelijk zei Adam tegen mij: "Ik zou je mijn levensverhaal niet hebben verteld als je niet als Gods
hart was gekozen. Ik vertelde hem over mijn leven,
omdat ik erop vertrouw dat je de wil van God vervult en een einde maakt aan het lijden, de pijn en de
ontbering van God en de mensen." Toen ik afscheid
van Adam wilde nemen, sprak hij tegen mij deze
laatste woorden: "je zult voor altijd het hart van God
zijn in de nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde."
Toen omhelsde Adam mij en huilde erg. Keer op keer
zei hij dezelfde woorden tegen mij: "verlaat God
nooit en verlaat in zijn belang de mensheid nooit!
Laat haar nooit alleen. De wereld kent je vandaag
niet, maar je kent de wil van God."
Ik richt de volgende woorden rechtstreeks tot mijn
geliefde broeders en zusters en vooral tot de religies
van deze wereld: als je twijfelt aan wat ik heb gesproken, dan kun je bidden en God rechtstreeks vragen. Ik, de auteur van dit boek, bid dat God de duistere onwetendheid uit je ogen zal nemen en dat je
geen religieuze blinde mensen zult worden. Ik bid
specifiek voor de mensen, omdat ze moeten groeien
om te zien met Gods ogen, om te horen met Gods
oren, om te voelen hoe God zich voelt en om dingen
te ervaren met Gods hart. Dit is mijn laatste gebed
voor alle mensen, engelen, djinns en de andere wezens.
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Noah onthult in de spirituele wereld zijn
geheim levensverhaal aan Zahid voor de
wil van God
De eerste 40 jaar van Noah en de wil van
God
Ik ontmoette Noah in de spirituele wereld. God
stond me toe om in het verleden van Noah te reizen
toen hij op aarde leefde. Zo heb ik veel geleerd over
zijn missie en delen van zijn leven. Noah was in feite
een afstammeling van Adam, maar Abel, Enosh, Henoch en Lamech legden de basis voor de missie die
God aan Noah had gegeven. De tijd waarin Noah op
aarde leefde, was een heel donker tijdperk. Het
wordt beschouwd als een van de slechtste en donkerste tijden in de menselijke geschiedenis, omdat
er niets van het goede over was. Het was de tijd van
de bloei van het extreme kwaad. Homoseksualiteit,
groepsseks, familie- en kinderseks en alle vormen
van criminaliteit waren altijd zeer welkom en een
plezierige gebeurtenis. Zelfs de gevallen engelen, die
God hadden verlaten, hadden seksuele relaties met
fysieke vrouwen op aarde. Dit was het plan van Lucifer, waarnaar hij zeer lang had verlangd te volbrengen. Zo'n wereld wilde altijd Lucifer op aarde
hebben, maar Gods profeten en de religies blokkeer149

den zijn verlangen tot dan en hij kon het hoogtepunt
van het kwaad niet bereiken.
Noahs tijd was ook een van de slechtste tijden,
omdat er geen goddelijke mensen meer waren, die
het pad van de samenleving naar hun eigen vernietiging konden stoppen. Dit was de grootste tragedie
van die tijd. De hele samenleving verenigd om het
pad van het kwaad samen te nemen. Dit tijdperk
lijkt op het tijdperk van Lots, ook hier wilden de engelen de toenmalige samenleving vernietigen. Maar
toen kwam Abraham tussenbeide en vroeg de engelen: "zullen jullie echt goed en kwaad samen vernietigen? Misschien wonen er 50 rechtvaardige mensen
in deze stad. En deze zullen ook samen met de slechte mensen sterven? Wat voor rechtvaardigheid is
dat?" En de engelen antwoordden Abraham: "als we
50 rechtvaardige mensen vinden, zullen we de steden Sodom en Gomorra sparen en niet vernietigen."
Abraham vroeg opnieuw: "misschien vindt je slechts
40 goede mensen. "En toen antwoordden zij: "Zelfs
dan zullen we deze stad niet vernietigen." Abraham
was daar niet tevreden mee: "misschien zijn er maar
30 of zelfs maar 20 en als de hoge engel van de Heer
me niet boos maakt, misschien vind je maar 10 van
zulke mensen.” En toen antwoordden de engelen:
"In het belang van de 10 godvrezende mensen, zullen we deze steden niet vernietigen." Abraham liet
het goed zijn en met een tevreden hart ging hij naar
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huis, gelovend dat de engelen tien goede mensen
zouden zijn in de steden van Sodom en Gomorra. De
realiteit was echter anders. Ze vonden geen 10 mensen en daarom kwam de dag van het laatste oordeel
door de engelenwereld. Dit had de samenleving tijdens het leven van Noah kunnen overkomen. Omdat
Noah de missie van God aanvaardde, na zijn mislukking, gebeurde dit lot in een later tijdperk.
Noah leefde, net als Adam voorheen, in een bergachtige rotsachtige woestijn tussen Irak en Turkije.
God koos Noah om zijn natie van dit lot te redden.
Gabriel leidde en ondersteunde hem op dit pad. Als
je zegt dat Gabriel als aartsengel met iemand werkte, betekent dat natuurlijk dat vele, vele andere engelen met deze profeet hebben gewerkt. Maar het
leiderschap komt door de aartsengelen.
Noah kan worden omschreven als een zeer moedige man, in termen van de missie die hem is gegeven.
Hij had een sterk en stevig karakter. Als het niet ging
zoals hij wilde, was hij vaak opvliegend. In Noahs
leven waren de mensen waarmee hij in zijn samenleving te maken had, erg corrupt. Een directe confrontatie met hen bleef daarom niet uit. De leer van
Noah, die dit aan zijn samenleving wilde doorgeven,
was dat men door de schepping God kon ontmoeten. Steeds weer probeerde hij de mensen van zijn
leer te overtuigen. Hij zei dat zo'n prachtige schep151

ping niet vanzelf kon ontstaan, maar dat zij een
Schepper moet hebben. Hij legde ook uit dat God elke persoon dezelfde positieve kracht heeft gegeven,
zodat iedereen zich zeer snel tot de enige ware God
kan ontwikkelen. God zal hen zeker niet vergeten en
ook dat deze God hen superieure wijsheid en spirituele kennis geeft om hen te helpen hun spirituele
bestemming te vinden.
Toen Noah zijn goddelijke boodschap verkondigde, lachten de mensen hem eerst uit. Later begonnen ze hem te negeren en beschouwde hem als geestesziek. Maar Noah gaf niet op. Hij maakte heftig ruzie met zijn tijdgenoten en probeerde hen keer op
keer te overtuigen. In die tijd werd de samenleving
geregeerd door een kring van zeer gerespecteerde
maar slechte mensen. Ze wilden de missie van Noah
niet geloven. Ze zeiden tegen hem: "je bent net als
wij. Je bent niets beter. De mensen die naar je luisteren zijn alleen leden van een lagere kaste. Je fantaseert je eigen verhalen tezamen om van ons te profiteren. Je bent een man van leugens." Antwoordde
Noah: "kijk, want wat ik dag en nacht over God en
het hiernamaals leer, daarvoor eis ik geen enkele betaling. Je kunt zien hoe serieus ik ben met de samenleving. Geef ik de missie op die God me heeft gegeven, ontken ik de waarheid en bundel ik de krachten
met je slechte activiteiten, dan vraag ik je, wie mijn
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ziel zal redden in het eeuwige leven? Ik heb God, de
hemelen en de geestelijke waarheid ontmoet."
Noah verkondigde voortdurend de waarheid, die
God en de hemelen hem gedurende 40 jaar gaven.
Daarna brak er een moeilijke tijd voor hem aan, omdat de samenleving en de natie hem niet langer wilden tolereren. Om hem te beschimpen, zeiden ze: "je
hebt ons je boodschap gegeven en veel met ons gesproken en ruzie gemaakt. Je bent zover gekomen
omdat we je hebben toegestaan je boodschap aan te
kondigen. Nu is het voorbij. Je moet nu de Dag des
Oordeels tot stand brengen, die je profeteert voor
het geval wij je niet volgen."
Deze 40 jaar was erg frustrerend voor Noah. In zijn
hart verspreidden zich pijn, wrok en woede tegen de
samenleving. In feite was Gods plan en het plan van
de hemelen, dat Noah met geduld zijn missie in zijn
hart doordrukken kon. Zelfs als zijn hart zo gebroken en zwaar was, moest hij altijd bidden voor de
mensen van zijn natie. Noah had zijn natie echt
moeten vergeven en nog steeds diep vanuit zijn hart
van de mensen moeten houden. Alleen zo kon Lucifer deze natie niet hebben gegrepen. Gods zegen zou
dan doorgaan aan Noahs kant, omdat hij 40 jaar
lang geprobeerd had de mensen terug te brengen
naar God. Toen Noah klaagde over zijn natie en het
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uiteindelijk vervloekte, vernietigde Lucifer de 40
jaar.
Laten we nu eens kijken wat Noah tegen God zei:
"ik heb dag en nacht gewerkt om deze natie aan Je
zijde te krijgen. Hoe meer ik met de mensen sprak,
hoe meer ze wegliepen. Al 40 jaar hoop ik dat ze Je
zullen volgen door de boodschap, die ik hun breng.
Maar dat gebeurde niet. Deze natie is erg egoïstisch,
trots en haar inwoners zijn eigenwijs. Ze verwierpen
me en hielden zelfs mijn oren vast zodat ze niet naar
me hoefden te luisteren. Ik heb er alles aan gedaan
om ze te bekeren. Maar ze hebben me verdoemd!
God, deze natie heeft vele, vele slechte plannen tegen mij gesmeed en hun mensen zijn de meest ongehoorzame op deze aarde." Daarna vervloekte
Noah zijn natie zeggend: "vanaf nu zullen jullie
stappen jullie altijd tot falen leiden. De rechtvaardige straf zal jullie overvallen voor jullie zonden."
Toen richtte Noah zich rechtstreeks tot God: "vernietig deze natie van deze aarde, en laat geen huis
van deze mensen overeind staan, die Je en Je missie
hebben ontkend. God, als Je dat niet doet, zal die natie zelfs de rest van de mensheid in verleiding brengen. Zij zal nooit kinderen baren, die Je niet zullen
ontkennen. Jullie kinderen zullen altijd aan Lucifers
kant staan."
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De hele menselijke geschiedenis hing af van de
centrale figuur en van de aard en de manier waarop
ze haar beslissing nam in haar zendingsleven. We
kunnen dit waarnemen bij alle profeten, die zijn geroepen om de mensheid te beschermen. Je leven
wordt meestal in tweeën gedeeld.
1. In hun persoonlijke leven waren er vele ups en
downs veroorzaakt door hun gedrag, hun persoonlijke karakter, hun eigen denken en spirituele groei
naar God. De zojuist genoemde redenen werden een
soort traditie, gevolgd door de religieuze wereld,
want zelfs in dit deel van hun leven deden de profeten veel voor God. De vraag blijft echter: waarom
vestigde de ideale wereld zich niet, waarnaar God
verlangt en aan de mensen beloofde? Het doet er nu
niet toe, dat de beroemde grondleggers van de grote
religies ooit zeiden, dat ze de weg zijn, waarop de
mensen God en de hemelen bereiken.
De realiteit is deze: God en de hemelen lijken vandaag zelfs verder weg, dan dat we een realisatie in
deze wereld kunnen bedenken. Aan de ene kant
kunnen we de uitgesproken woorden van de religieuze leiders even mystiek begrijpen als ze dergelijke dingen profeteerden. Maar ze hebben de wil van
God niet fundamenteel vervuld of hun missie op deze aarde niet voltooid. Daarom spraken Krishna,
Boeddha, Jezus en Mohammed ongeveer dezelfde
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woorden tegen hun volgelingen. Ze zeiden allemaal
dat ze terug zouden komen. Maar dat betekent dat
God iemand kiest om zijn onafgemaakte missie over
te nemen.
2. God zelf is absoluut, uniek, eeuwig en onveranderlijk. Daarom is zijn ideaal voor de djinns- en engelenwereld en voor de mensen onveranderlijk. God
wil dat de mensheid zijn unieke doel met Hem bereikt. Ze moeten mensen worden, die op natuurlijke
aard en wijze uit zich met God verenigen - als heilige
mensen, die niets gemeen hebben met kwaad en
zonde. Je moet echt liefhebben en zo perfect zijn als
God in de eeuwigheid is.
Maar wie kan getuigen, dat we oprechte mensen
zijn? God zal getuigen! Hij zal getuigen, dat we zijn
geworden zoals Hij bedoelde. Ik weet dat de grote
religies zoals de islam, het christendom en anderen
het hier niet met me eens zijn. Ik ben niet op aarde
om deze religieuze wereld te bevredigen, maar ik
ben hier om de wil van God te vervullen en in Zijn
naam te spreken. Ik spreek ook tot de toekomstige
geschiedenis. De religieuze wereld moet zich verenigen, omwille van God en de wil van de mensheid.
In plaats daarvan verwachten ze dat God zich met
hen verenigt omwille van religie.
God en de hemelen vonden 16 generaties later een
man als Noah. Vele malen was het moeilijk voor God
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en de hemelen om een profeet op aarde te vinden.
God draagt vele zorgen in zijn hart. Evenzo is de situatie van de hemelen meer dan triest, omdat het zo
moeilijk is om met een profeet op aarde te werken.
Ze kunnen alleen zovele hemelse geheimen aan de
uitverkorenen overbrengen, als ze kunnen dragen.
Wanneer ze het gevaar zien, dat de profeet van hun
keuze zijn geloof of de ontberingen en het lijden, die
deze missie met zich meebrengt, zal verliezen of met
de idee speelt om de missie te verlaten, proberen ze
hem voorzichtig, wijs en positief te beïnvloeden. Dit
gebeurde vanaf dit punt door de gehele geschiedenis
heen. De val van de mensen maakte de omstandigheden voor God en de hemelen erg ingewikkeld. We
zullen dit nu zien en leren door de levensverhalen
van enkele grote profeten. We zullen horen wat ze
vandaag te zeggen hebben over hun missie in het
paradijs.
Noah werd zeer gefrustreerd, boos en verloor zijn
hoop tijdens de eerste 40 jaar van zijn missie. Aan
het einde van die 40 jaar wilde hij niets meer met
zijn natie te maken hebben. In deze eerste helft trok
hij bijvoorbeeld vaak zijn eigen conclusies, dat deze
natie zich niet tot God zou bekeren. Op dit punt
heeft hij de zaak uit Gods handen genomen. Hij gaf
Lucifer ook de kans om zijn missie te vernietigen.
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Ik wil graag wat meer vertellen over Noahs persoonlijke leven, dat hij me in het paradijs vertelde.
Noah zei dat hij de afgelopen 40 jaar voortdurend in
de problemen was met zijn vrouw, die de missie afkeurde. Ze vond altijd fouten in het dagelijkse leven
van Noah. Ze bekritiseerde hem en alles wat hij
deed. Noah zei dat hij snel zijn kalmte verloor. Vanwege zijn opvliegendheid ging veel van zijn missie
mis. Hij zei ook dat hij door zijn gedrag God en de
hemelen in een positie plaatste, waar ze niet wisten
wat ze met hem moesten doen. Bovendien had Noah
alcoholproblemen, waardoor zijn familierelatie
werd verbroken. Hij had ook vele problemen met
zijn discipelen. Vaak was hij zo dronken, dat hij niet
meer wist wat hij tegen de mensen, zijn vrouw of
zijn kinderen zei. Alcohol werd een deel van zijn leven, omdat hij altijd eenzaam was en geen basis kon
vinden voor Gods missie op aarde. Zijn vrouw en
enkele van zijn zonen waren tegen zijn missie.
Sommige van zijn zonen verlieten hem zelfs, op advies van hun vrouwen. Slechts twee zonen stonden
aan de zijde van hun vader. Zijn discipelen verlieten
hem daarvoor vaak. Overal waren er zovele problemen die zijn missie hinderden.
Noah kon alleen de stem van God in zijn leven horen. Hij zag visioenen en dromen, die hem vanuit de
hemelen aan zijn leiding werden toevertrouwd. De
nacht was voorbij en de dag begon aan te breken, en
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hij voelde zich weer alleen. Hij was niet in staat om
een basis met de mensen op te bouwen. Soms vond
hij niemand aan wie hij zijn boodschap had kunnen
verkondigen. Noah vroeg zich af hoe hij de visioenen
en dromen van de hemelen in deze samenleving kon
realiseren. De mensen in zijn tijd waren erg arrogant. Elke dag maakte hij ruzie met hen en deden zij
hem vaak lichamelijk pijn. Noah zei dat in de 40 jaar
van zijn missie zoveel pijn in zijn hart was opgestapeld dat hij het langzaam in alcohol probeerde te
verdrinken. Uiteindelijk werd hij bijna alcoholist. Hij
was extreem agressief en altijd van streek over zijn
samenleving.
De tweede 40 jaar van Noah en de wil van
God
Het was heel triest voor God en de hemelen om te
zien, hoe Noah zijn samenleving vervloekte en God
vroeg om deze mensen te straffen. Noah zelf wilde
de missie niet voortzetten. Dit was ook heel goed
nieuws voor Lucifer, die door de jaren heen intensief
naar Noah had gekeken. Lucifer eiste zijn gepaste
rechten op Noah en de andere mensen, toen Noah
de hele samenleving van zijn tijd vervloekte. Het resultaat was het mislukken van de eerste 40 jaar van
Noahs missie.
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Noah had de eerste 40 jaar van de missie moeten
vervullen met liefde in het hart, de nodige gehoorzaamheid aan God en de hemelen en zonder te klagen over de mensen. Als hij geen voorwaarden voor
Lucifer had geschapen, God om genade en vergeving
voor zijn samenleving en natie had gevraagd en
daarmee de mensen van zijn tijd een nieuw leven
had gegeven, zou Lucifer de eerste 40 jaar van zijn
missie nooit hebben kunnen vernietigen. Voor Lucifer zou het onmogelijk zijn geweest, zelfs de vernietiging van de toenmalige natie uit te voeren.
Toen Noah zijn volk vervloekte, overhandigde hij
het tegelijkertijd aan Lucifer. God kon deze mensen
niet terugvorderen voor zijn zaak. God en de hemelen hadden geen andere keuze dan Noah te vragen
om de ark bovenop de berg te bouwen. Noah zei dat
hij begon te beseffen wat er zou gebeuren als de Ark
klaar was. Het duurde bijna 21 jaar voordat het schip
werd gebouwd zoals vereist door de hemelen. Dit
was deels te wijten aan de interne tegenstellingen in
Noah. Hij zei dat zijn geloof vele malen werd uitgedaagd door de hemelen, toen hij de ark op de top
van de berg moest bouwen. Door de bouw van de
ark dachten zijn medemensen en zijn gezin dat hij
gek was. Slechts acht mensen hielpen hem het schip
op de berg te bouwen. Zijn medemensen lachten
hem uit. Zelfs zijn familieleden dachten dat hij geestelijk ziek was en overweldigden hem met een veel160

voud aan beledigingen en kwaadaardige titels, die
zijn dwaasheid en waanzin beschreven. Hij werd bespot, hij zou het God opnieuw moeten vragen, want
het zou tenslotte kunnen, dat hij de boodschap verkeerd heeft begrepen. Ze zeiden tegen hem: "het
slaat nergens op. Waar moet het water vandaan
komen in het midden van de woestijn om het schip
te verplaatsen? In het bijzonder, hoe moet het water
zo hoog stijgen, dat het de berg bereikt waar je de
ark bouwt?" Noah wist niet wat hij moest antwoorden. Hij zei dat de hemelen hem dat had gezegd, en
in zijn geloof in God en de hemelen, zou hij dat precies doen, voordat de Dag des Oordeels begint.
Voor de mensen was de hele onderneming onlogisch. Ze bespotten hem en zijn missie meer dan ooit
tevoren. Ze beschuldigden Noah van leugens en zeiden zelfs dat hij de profetie over de Dag des Oordeels had uitgevonden. Ze zouden hem alleen geloven als ze het water in de woestijn zien. Ze geloofden zeker niet in hun ondergang, want ze zouden
kunnen ontsnappen naar de toppen van de hoge
bergen, waar de overstromingen hen niet zouden
bereiken. Er waren in deze tijd vele hatelijke discussies tussen Noah en zijn medemensen. Noah bracht
21 jaar door op de berg om de ark te bouwen. Vaak
ging hij naar de stad om zijn boodschappen te doen.
Hij bezocht zijn familieleden en aanverwanten. Hij
profeteerde dat de Dag des Oordeels in de nabije
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toekomst zou zijn. Deze natie zou zeker worden gestraft voor het volledig ontkennen van Gods missie.
Maar ze luisterden niet naar hem en wilden hem
niet bezoeken. Noah hield van zijn familie en familieleden, hoewel ze zich tegen hem keerden. Hij wilde haar koste wat kost redden.
Op een nacht had Noah een visioen dat hij voortaan over drie dagen in de Ark zou verschijnen en alleen de acht mensen zou meenemen, die hem in dat
visioen werden getoond. De volgende dag werd
Noah erg verdrietig, omdat veel van zijn familieleden de ark niet mochten betreden. Noah was teleurgesteld in de hemelen en had een gebroken hart.
Uiteindelijk deed hij wat hem werd gevraagd, hoewel zijn hart en verstand niet daarvoor bereid waren. Hij en de andere acht mensen namen ook een
paar dieren mee om later als boeren te overleven.
Noah zei: "het was een zeer stormachtige nacht. Ik
was zo bang in mijn hart dat ik me afvroeg en verwonderde of we deze storm in de Ark zouden overleven. Het is waar dat het 40 dagen constant regende en de storm woedde. Het water bereikte de berg
en dreef het schip alle kanten op. Tussen twee bergen in een vallei zag ik plotseling mijn zoon en verschillende anderen van mijn familie. Ze probeerden
een hoge berg te beklimmen. Ik riep hun: “kom naar
mij in de ark om je leven te redden!” Mijn zoon en de
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anderen schreeuwden tegen me, dat ze dit hemelse
schip niet nodig hadden om te overleven. Het zou
voldoende zijn om de hoge berg te beklimmen.
Noah zag plotseling een grote golfslag aanrollen,
die boven op de berg, die zijn familie probeerde te
redden, oversloeg. Voor zijn ogen vielen ze in het
water en verdronken. Deze zoon en zijn gezin hadden ook de missie ontkend. Noah riep: "oh God,
waarom heb je me dit aangedaan? Mijn geliefde
zoon en familie stierven voor mijn ogen?" Noah
klaagde heftig tot God totdat hij zijn stem hoorde:
"Dit was niet jouw zoon en dit was jouw familie
niet. Als je blijft schreeuwen, moet ik het je vertellen
dat je een dwaas bent." Noah was bang dat hem
hetzelfde lot zou overkomen en de weinige overgebleven leden van zijn familie die bij hem in de Ark
waren. Hij sprak met luide stem: "God, vergeef mij.
Als je ons niet vergeeft, zullen ook wij niet overleven." Noah hoorde opnieuw de stem van God:
"Zwijg!"
Noah zei dat het water de bergen overstroomde en
6 miljoen mensen doodde. Het duurde even voordat
het water weer verdween en de ark zich op de grond
zette. Allen verlieten het schip en begonnen een leven als boer. Er was onenigheid tussen de families,
want ook zij hadden dierbaren verloren in de overstromingen. Ze verhuisden allemaal ver van de
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plaats van de vloed en bundelden hun krachten met
de mensen die ook de vloed hadden overleefd. Mensen klaagden over Noah. Hij is verantwoordelijk
voor het ongeluk, omdat hij de natie heeft verdoemd
en wilde koste wat kost alleen zijn eigen gezin redden. Uiteindelijk geloofden ze niet langer in Noah.
Noah keerde zich af van zijn medemensen en viel
opnieuw voor de alcohol. Zijn twee zonen probeerden hem te stoppen, maar hij luisterde niet naar
hen. Aan het einde van zijn leven was hij weer eenzaam en gefrustreerd. De weinige mensen die met
hem in de Ark overleefden, groeiden uit tot een kleine stam, maar zij volgden God niet. Noah zei dat dit
de laatste woorden van God waren voordat hij zelf
stierf: "Noah, je kon de mensen niet met mijn ogen
zien." Noah leeft vandaag in een goede geestelijke
midden wereld, maar zelfs daar is hij alleen. Hij betreurt vandaag zelfs dat hij de mensheid heeft vervloekt.
Opmerking: God wilde eigenlijk dat Noah medelijden voelde voor alle mensen in zijn hart, niet alleen
zijn eigen familie. In de ogen van God zijn alle mensen Zijn kinderen, niet alleen Noah's familie. Hoewel
Noah de hele mensheid vervloekte, wilde hij toch
zijn gezin redden. In deze situatie werd hij het
slachtoffer van zijn egoïsme. Hij was niet in staat om
de hele situatie met Gods ogen te bekijken.
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Dit gedrag was vergelijkbaar met dat van Lucifer,
die Satan werd. Hij voelde ook afgunst en afkeer van
menselijke creatie. Lucifer was erg blij met zijn eigen
familie, de engelen en djinns, voordat de mensheid
werd geschapen. Hij kon veel bereiken in de engelenwereld. Sinds God de mens schiep, trok hij zich
terug van Hem en van de mensen. Omdat Lucifer
zijn positie verloor, vervloekte hij de mensen. Er
ging geen dag voorbij zonder dat Lucifer de mensen
actief probeerde te vernietigen. Hij deed er alles aan
om de mensheid in de ergste, laagste en slechtste
situaties te brengen, zodat hij hen van God kon beschuldigen. Sinds het begin van de menselijke geschiedenis staat Lucifer erop, dat God spijt heeft dat
hij de mensheid heeft geschapen.
In de tweede 40-jarige loopbaan van Noahs missie
waren er vele situaties waarin Noah niet blij was de
missie van God te hebben ontvangen. Vaak klaagde
hij bij God of er geen andere persoon was, die Hij
voor zijn missie kon uitkiezen. Hier ontwikkelde
zich dezelfde situatie als bij Lucifer, die werd gekozen, Gods waarheid aan de mensen te brengen. Lucifer kon zich niet als ouder voor de mensen voelen.
Na enige tijd had hij er spijt van dat God hem voor
zo'n doel had gekozen.
Op hetzelfde moment dat Noah de mensheid vervloekte, legde hij de kwaadaardige samenleving in
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handen van Lucifer. Dit was een fout op zijn weg.
God kon dit proces niet omkeren, omdat Hij Noah
als Zijn object had gekozen. Noah hief zijn handen
op en gaf zijn missie op. Noah veroorzaakte dus een
fout aan de zijde van God. Natuurlijk daagden Lucifer en de gevallen engelen deze slechte samenleving
uit, omdat ze wilden dat God zou stoppen met werken op die basis. Natuurlijk wisten Lucifer, de gevallen engelen en djinns de fundamentele waarheid dat
het lang zou duren, voordat God weer iemand uit
een andere natie zou roepen, als ze erin slagen Gods
uitverkoren volk te vernietigen. In de tussentijd
hebben Lucifer en zijn kwade krachten voldoende
tijd en ruimte om hun slechte activiteiten te vermenigvuldigen.
Ik zal in het hoofdstuk over Jezus' leven uitleggen,
dat Lucifers eerste strategie was om Jezus door de
gekozen natie te kruisigen. Hij wilde dat Jezus
geenszins het hele plan voor het koninkrijk van God
op aarde zou overbrengen. Als Jezus de wil van God
gedurende 40 jaar substantieel op aarde in zijn centrale missie had vervuld, zou dit voor hem mogelijk
zijn geweest. Maar dit gebeurde niet. In plaats daarvan triomfeerde Lucifer over Jezus en verliet hij zijn
missie. Jezus stierf niet aan het kruis, maar leefde
een eenzaam leven in Kasjmir. Ik zal er meer details
over vertellen in het hoofdstuk over Jezus.
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In de tweede 40-jarige koers van Noah hoopte
God, dat Noah perfectie met Hem zou bereiken en
zijn natie zou leiden op de manier die God voor hen
bedoelde. Noah kon zijn houding ten opzichte van
zijn natie echter niet veranderen en bleef eraan
vasthouden. Noah wilde alleen zijn familie en familieleden redden. Maar dat was niet waarvoor hij
werd gekozen. Hij had zijn familie en familieleden
moeten opofferen, omwille van zijn natie. Een aanklacht zou niet mogelijk zijn geweest door Lucifer.
Voor de tweede 40 jaar van zijn missie had Noah
zijn natie met goede moraliteit en ethiek naar voren
moeten leiden, volgens de wil van God, om Gods
voorzienigheid te vervullen. Wanneer dit niet gebeurde, wilden God en de hemelen Noah en zijn discipelen beschermen. Ze hoopten dat het goede in de
nieuwe samenleving zich ontwikkelde vanwege de
acht mensen die Noah geloofden en werkten voor de
wil van God. In de ogen van God was deze ark een
symbool van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarom mocht Noah niet toestaan dat slechte
mensen hun voet op de ark zouden zetten. Maar helaas deed hij dat. Later, toen hij zijn zoon en familieleden zag, negeerde hij de richtlijnen van de hemelen. Hij wilde gewoon zijn slechte familie redden, die
toch aan Lucifers kant stond. Aan de andere kant
volharde dit slechte gezin verder bij haar standpunt
en bleef zij verder Noah afwijzen. Hij nodigde Luci167

fer formeel uit om de ark te vernietigen. Door zijn
acties bracht Noah God en de hemelen in een pijnlijke en gevaarlijke situatie, waarin ze niet langer met
hem konden werken. Als gevolg daarvan kon Lucifer
nu de ark betreden. Hij had op dit moment gewacht.
Toen de mensen uit de ark hun voeten weer op de
grond zetten, zaaide hij onenigheid onder hen. Lucifer deed hen denken aan hun geliefden, die stierven
vanwege de vloek van Noah en dat Noah zelf alleen
zijn gezin wilde redden.
Noah leefde nog enkele jaren. Toch kon hij deze
acht mensen niet blijven onderwijzen over de wil
van God. Hijzelf was niet in staat om een morele
norm te vinden. Hij was sprakeloos en trok zich terug. De acht mensen gered door de Ark konden
Noah niet vergeven voor het redden van zijn slechte
familie, vijanden van God. Later beschuldigden ze
Noah ervan de vloed te hebben veroorzaakt door
zijn ongeduld. Zelfs zijn zonen, die met hem werden
gered in de Ark, leefden in onenigheid met hem.
In de laatste jaren van zijn leven was Noah eenzaam en voelde hij zich leeg en uitgezogen. Hij had
spijt voor God, dat hij voor zo'n geweldige missie
was gekozen. Zijn gedrag vernederde God en de hemelen. Toen Noah stierf, kwam hij in een middelmatige, relatief goede spirituele wereld. Zelfs daar
spreekt hij weinig, leeft teruggetrokken en ontmoet
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liever niemand. Later noemde de hemelen- en engelenwereld hem Noah en gaven hem de titel "Man
van moed". Nu lieten ze hem naar een hogere wereld
gaan. Bij de laatste ontmoeting na openbaring van
zijn levensverhaal in de spirituele wereld nam hij
afscheid van me: hij omhelsde me stevig en huilde
veel. Hij vraagt de mensheid om vergeving door mij.
Nogmaals moet ik vermelden dat het voor mij
nooit gemakkelijk is geweest om de situatie van God
en de hemelen tot uitdrukking te brengen. Ik bid
gewoon dat de mensen hun les zullen leren door deze verborgen waarheid in het verhaal en niet opnieuw een soortgelijke fout zullen maken in het heden. Ik heb alleen goede wensen voor alle mensen in
mijn hart en ziel. Ik hoop dat de mensen toelaten,
dat God en de hemelen een nieuwe aarde en een
nieuwe hemel bouwen, zodat Lucifer en zijn kwade
krachten voor altijd afscheid kunnen nemen van deze aarde. Laat deze profetie van God "Deze aarde zal
toebehoren tot mijn geliefden" uitkomen.
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Abraham onthult zijn geheime
levensverhaal Zahid voor de wil van God
in de spirituele wereld
Voordat ik het over Abraham heb, wil ik zijn positie in de spirituele wereld benadrukken op basis van
een verhaal. Ik heb Abraham een paar keer eerder in
de spirituele wereld ontmoet. Eens stond hij naast
God, die zijn hand om de schouders van Abraham
legde en iets in zijn oor fluisterde. Toen God mij zag,
kwam Hij tot mij. Hij hield mijn hand vast en zei:
“Abraham staat heel dicht bij mij. Hij is een goede
vriend voor mij. Als ik iets speciaals wil doen, vraag
ik Abraham om zijn advies.” Sindsdien heb ik veel
respect en liefde voor Abraham getoond.
De vader van Abraham kwam uit Ur en verhuisde
later naar Haran. Dit is ook de plaats waar God tegen Abraham zei: "Verlaat je huis en ga naar het
noordwesten naar het land Palestina." God beloofde
Abraham, dat dit land aan hem en zijn nakomelingen zou toebehoren. Abraham en de mensen van
zijn stam - de Aberanis - woonden in dit land en waren vee herders, evenals de uitgebreide families van
de Sami-stam er woonden.
In zijn leven reisde Abraham door Egypte, Arabië,
Irak en vele andere landen over de hele wereld. Hij
vestigde zich echter nooit ergens. Hij voelde zich
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overal een vreemde in een vreemd land. Vanwege
zijn verlangen naar God voelde hij zich nergens
thuis. Zelfs God kon geen plek op aarde hebben en
zich daar thuis voelen. Abraham voelde hetzelfde.
Abraham riep later drie grote religies op, het jodendom, het christendom en de islam. Natuurlijk legden de joden de basis voor het ontstaan van religies.
Daarom kunnen christenen en de islam hun relatie
met het jodendom niet ontkennen, noch hun afstamming met hem uiten. Abraham woont nu in een
zeer hoog gebied van het paradijs, dat behoort tot de
spirituele wereld van de aartsengelen. Hij heeft het
voorrecht gehad om God vele malen in zijn koninkrijk te zien en te bezoeken. Het is een speciale eer. In
Gods koninkrijk kunnen plots 70.000 speciaal geselecteerde engelen verschijnen, die de mogelijkheid
krijgen om God te zien. Maar in tegenstelling tot
Abraham, weten deze engelen na deze unieke kans
niet wanneer ze de volgende keer weer met hun
Schepper zullen worden geconfronteerd.
Uit de getuigenis van Abraham zullen we leren,
dat het nooit overeenkwam met Gods plan om religies te creëren. De drie grote religies werden gecreeerd, omdat Abraham fouten maakte. God vergaf
Abraham vanwege zijn ernstige toewijding en loyaliteit. Abraham houdt van God met heel zijn hart.
Volgens Gods plan zou Abraham wezenlijk de basis
moeten leggen voor de universele familie, zodat de171

ze familie de belichaming van God wordt. Gods
diepste wens is om met Zijn kinderen te leven als
een zichtbare God. Om deze reden koos God Abraham en gaf hem, omwille van de mensheid, de titel
"Vader van het geloof". Abrahams verantwoordelijkheid was om te leven volgens Gods wil. Maar de
realiteit is, dat het concept van een familiewereld
niet is uitgekomen. De fouten die Abraham maakte
in zijn missie veroorzaakten de opkomst van de drie
grote religies, die tot op de dag van vandaag met elkaar strijden.
Eerst moet je je verticale relatie met God opbouwen, om een antwoord te krijgen op de vraag, waarom deze dingen gebeurden in de geschiedenis van
religies. Anders zal er altijd veel verwarring zijn in
de menselijke geschiedenis. Op een dag, wanneer
God en de hemelen de sluier voor onze ogen verwijderen, zullen we duidelijk zien, waarom het zo
moeilijk is geweest om deze slechte wereld te herstellen en een ideale omgeving op aarde te creëren.
Hier wil ik het levensverhaal van Abraham, dat hij
me in de spirituele wereld vertelde, rechtstreeks
weerspiegelen. Ik heb in mijn gebed elke zin van
Abrahams getuigenis betreffende zijn leven met heel
mijn hart opgenomen. Ik stortte veel tranen in de
hoop, dat dit getuigenis de joden, christenen en
moslims bij elkaar kan brengen, zodat ze allemaal
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zouden herkennen, dat ze uit een familiewortel
kwamen. God noemt Abraham de "vader van het geloof" en Hij beloofde hem het beloofde land, waar
melk en honing stromen. Melk symboliseert Gods
wil en goddelijke waarheid en Honing symboliseert
de eeuwige liefde van God en zijn aanwezigheid.
Nu rapporteer ik over het leven van Abraham. Hij
sprak hierover in het paradijs met me, omdat God
hem erom vroeg. Als ik het zendingsleven van Abraham schriftelijk wil reproduceren, beeft mijn hand.
Mijn hart en ziel huilen zodat de mensheid God kan
bereiken. Zoals reeds vermeld, stamde Abraham af
van de afstammelingen van de Sami-stam, die leefde
onder de sterke invloed van de oude Babylonische
stad Ur.
Abraham vertelde me het volgende: "toen ik opgroeide, aanbaden de mensen om me heen de zon,
de maan, de sterren en verschillende eeuwige zielen.
Mijn vader Terach bezat een winstgevend bedrijf,
dat verschillende afgodsbeelden produceerde. Toen
ik opgroeide, wilde mijn vader, dat ik meer interesse
in dit bedrijf zou tonen, om het uit te breiden. Het
maken van afgodsbeelden was zo lucratief, dat mijn
vader al snel een productiefaciliteit kon openen.
Daar liet hij beelden van hoge kwaliteit maken. De
uitbreiding van zijn bedrijf verleende hem meer respect en verhoogde zijn reputatie in de samenleving
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op dat moment. Zo kon hij naam maken. Zelfs met
de toenmalige heersende koning onderhield hij verschillende handelsbetrekkingen.
Eerst hielp ik mijn vader, zijn bedrijf uit te breiden.
Later frustreerde alles me. Mijn hart verkrampte
toen mijn vader, die beter wist, het bedrijf in de verkeerde richting leidde, door de vele afgodsbeelden te
verkopen. Ik vroeg mijn vader vaak: "we weten dat
deze beelden nooit onze echte leiders kunnen zijn.
We verkopen ze alleen voor het geld. Door dit te
doen, misbruiken we de zwakte van deze samenleving." Mijn vader antwoordde: "laat de mensen
dwaas zijn, als ze het zelf willen." Ik antwoordde:
"we kunnen deze mensen helpen als we hen uitleggen, dat ze handgemaakte goden zijn en dus producten van de mensen zijn." Elke keer dat mijn vader boos werd en zei: "ga onmiddellijk uit mijn
zicht. Het lijkt mij dat je me op een dag in een vreselijke situatie zult brengen, zodat ik mijn winkel moet
sluiten. Abraham, je zult ongeluk, vooral over mij en
jouwe gezinsleden brengen." De meeste van onze
gesprekken eindigden zo onaangenaam.
Tijdens mijn leven voegde ik me bij enkele bewegingen, die probeerden de Schepper te ontdekken
door zijn schepping. Ik ben altijd een van de meest
actieve volgers geweest, die meer wilde weten over
deze creaties en de Schepper ervan. Na verloop van
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tijd kwam ik tot mijn eigen conclusies en realiseerde
ik me, dat Degene, die de aarde en de hele schepping
schiep, zeer in harmonie met zichzelf moest zijn. Ik
heb altijd diepe vrede en harmonie gevoeld in de natuur. Wanneer ik naar verschillende bewegingen
ging om de Schepper van deze creaties te zoeken,
kon mijn hart geen voldoening vinden. Gedurende
deze tijd werd het idee ook tot uitdrukking gebracht,
dat verschillende eeuwig levende geestwezens, samen als partners, deze creaties creëerden. Deze idee
ging zelfs zo ver, dat verschillende zielen verschillende delen van deze creatie creëerden. Dit was de
heersende situatie in mijn leven. Deze omstandigheden distantieerden me en isoleerden me van mijn
samenleving.
Op een dag zat ik in de woestijn te kijken naar de
zonsondergang. Mijn hart vervuld van droefheid en
in tranen zei ik: "oh Schepper van deze schepping,
breng mij uit deze duisternis naar het licht. Laat me
alsjeblieft de ware manier zien om bij Je te komen.
Als Je me het antwoord niet geeft, zal ik me alleen
mijn hele leven verbazen, maar ik zal Je niet leren
kennen. Als Je ergens aan de andere kant bent, antwoord me dan, zodat ik de waarheid kan achterhalen. Oh God van deze schepping, ik verlang heel lang
naar Je." Daarna huilde ik en snikte bij mezelf.
Overweldigd door vermoeidheid ging ik liggend slapen. Toen ik wakker werd, was het al nacht. De
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nacht was zo helder, dat ik de sterren aan de hemel
kon zien en er was een diepe stilte om me heen.
Plots zag ik een blauwe bal van licht mij met hoge
snelheid naderen. Toen het me naderde, cirkelde het
zeven keer om me heen. Ik kon op dat moment niet
bewegen. Ik was aan het zweten en voelde zelfs de
angst in mijn botten. Toen schoot het blauwe licht
met dezelfde snelheid terug de lucht in en ik hoorde
de stem, die tegen mij sprak: "Oh Abraham, o Abraham. Ik ben de God van het universum. Ik ben de
God van het eeuwige leven. Oh Abraham, ik keek in
je hart en vond er zoveel verlangen naar Mij in.
Abraham, volg mij!" Ik zei toen: "oh God, ik heb zo
lang naar Je gezocht en mijn hart verlangt zo lang
naar Je, hoewel ik Je niet ken." God antwoordde: "Ik
zal je de weg wijzen, dat je naar mij en mijn huis
brengt. Abraham, ik wil dat je je perfectie in mij voltooit." Ik viel op mijn knieën en boog voor de eeuwige God. Dit was mijn eerste spirituele ervaring met
hem.
Deze ervaring heeft mijn leven zo veranderd, dat
er letterlijk een revolutie in mijn hart plaats vond.
Toen ik de volgende dag met mijn vader werkte, was
ik erg kalm. Na een lange tijd sprak mijn vader erover met me: “het lijkt me, dat je vandaag bijzonder
stil bent. Hoe zit het met jou?” Eerst wilde ik vermijden om over geestelijke dingen te praten. Maar mijn
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vader bleef echter verder boren, totdat ik hem vertelde over mijn ervaring met God in de woestijn van
gisteravond. Hij zei tegen mij: "dit moet een slechte
droom zijn geweest of het product van je verbeelding, omdat zulke dingen altijd in je hoofd rondgaan." Ik antwoordde: "luister, dit gebeurde mij allemaal met open ogen. Ik was absoluut wakker." De
volgende dag kwam mijn vader Terach naar me toe
en vroeg me om hem de plaats te laten zien, waar
alles was gebeurd. We gingen samen naar de plaats
van mijn eerste ervaring met God. Mijn vader ging
even zitten, voordat hij tegen me zei: "Abraham, we
zijn afstammelingen van Adam en Noah. Ik heb vaak
aan Noahs God gedacht. Deze God vroeg Noah om
onze natie te veranderen. Maar Noah was niet succesvol in zijn missie. In plaats daarvan kwam de
zondvloed en vele, vele mensen stierven, zelfs een
deel van Noahs familie. Dit bracht veel wrok en
woede naar de God van Noah. Zie je, vandaag hebben we allerlei soorten aanbidding. Elke familie
heeft een standbeeld van hun eigen familie God. Er
is een maatschappij God en daarboven een nationale
God, die ons allemaal toebehoort. Wij geloven in
hen en aanbidden hun afgoden. We aanbidden ook
de beelden van bepaalde koningen. We hebben speciale stenen, waarvan we verschillende beelden en
afgodsbeelden maken en ze dus veel waarde geven.
Het zijn gewoon stenen, waar we dol op zijn. Deze
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beelden en stenen zijn symbolisch voor onze ontberingen. Voor deze stenen vragen we dat onze wensen worden vervuld, waarmee onze traditie wordt
voltooid. Zelfs vrouwen vragen hun kinderen voor
deze stenen te bidden. We bidden ook tot bomen,
dieren, koeien, geiten en zelfs slangen. Aan de andere kant aanbidden we verschillende eeuwige zielen,
evenals goede en slechte geestwezens, die onze
schepping hebben gecreëerd. Hoe zou jij, Abraham,
in dergelijke omstandigheden de identiteit brengen
van een God, die alles schiep en de enige Schepper
van dit universum is? Ik ben ook erg beïnvloed door
de leer van mijn voorouders, hoewel ik het soms niet
eens ben met zo'n soort aanbidding in mijn geest en
hart."
Ik antwoordde toen tegen mijn vader: “luister, je
bent al heel dicht bij de waarheid. Ik zal tot God
bidden en je vragen om je ogen en je hart te openen." Terach antwoordde: "je bent een dwaas Abraham. Vraag eerst aan je God om te stoppen met je
zulke onzin te vertellen en je met rust te laten. Abraham, je kunt een heel vredig leven leiden en er net
zoveel van genieten als iedereen. Ik adviseer je,
breng geen vernietiging aan je familie door je fanatieke goddelijke leer. Laten we teruggaan naar ons
bedrijf. Je bent een zeer wijze man in het bedrijfsleven en ik verwacht veel van je. Je bent de slimste van
mijn zonen. Je succes in ons bedrijf is de garantie
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voor onze goede naam. Je bent een rolmodel voor
onze familieleden in elke situatie. Ze willen zijn zoals jij en naar je opkijken. Stel hen niet teleur. Ze
vragen je vaak om advies in hun dagelijks leven of
hun sociale relaties. Je bent een symbool voor hen.
Elke koning heeft van je gehoord en wil je leren kennen. Abraham, volg mijn eerlijke advies en geef je
gekke concept en fanatiek geloof in God op. Spiritueel leven scheidt je van je familie en familieleden en
vernietigt alle relaties tussen de mensen. Abraham,
als je weer normaal bent, zal je zien, dat deze aarde
veel dingen klaar heeft staan om je te plezieren. Ik
geloof dat je op een dag een zeer belangrijk persoon
voor deze natie zult worden en iedereen zal ernaar
streven je te volgen." Ik zei echter: "waarom wil je
niet zo'n God volgen, die een levende God is?" Hij
wil je hier uit de duisternis naar het licht brengen.
Hij is de ware Schepper van innerlijke en uiterlijke
schepping. Hij heeft ons geschapen en ons leven
zinvol gemaakt om Hem te volgen. Alleen dan zullen
je gezin, je samenleving en je land geen enkele vorm
van scheiding kennen. Je zult over de hele wereld en
in het komende leven succesvol zijn. Je zult echte
vreugde hebben. Nu ben je alleen op zoek naar aardse vreugden en gelukzaligheid, die ons slechts voor
een korte tijd worden verleend. Deze tijd gaat voorbij en uiteindelijk zie ik de mensen meestal ongelukkig, zelfs als ze tot rijkdom zijn gekomen. Aan het
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einde van hun leven, zie ik meestal alleen de spijt in
hun gezicht. Ze weten niet hoe morgen of hun toekomst er na de dood uit zal zien. Ik vertel je de
waarheid, mijn vader. Jullie zijn vanaf nu al mijn vijanden, omdat jullie proberen me te weerhouden
Gods waarheid te volgen. Alleen in deze enige echte
wereld van God zullen we allemaal de gelukzaligheid vinden, waarnaar we op aarde verlangen en
waarvoor we bidden."
Terah, mijn vader, antwoordde: "Abraham, je doet
er niet goed aan je mond te openen. Het maakt de
zaken alleen maar erger. Vooral tegenwoordig heeft
je God je maar één missie gegeven om me te irriteren. Je stoort en vernietigt alleen je familie en familieleden. Wat voor soort God is dit, dat alleen problemen veroorzaakt tussen families, mensen en de
hele natie? Je God moet vredig ergens in de hemelen
zitten en de mensen niet storen." Ik antwoordde
hem: "je hebt jezelf je hele leven gestoord en je hebt
ook de mensen om je heen gestoord. Maar de God
van liefde wil je de echte manier tonen om van deze
onaangename verstoring af te komen en vooral hoe
en waar je je echte thuis kunt vinden." Terach zei
alleen: "je hebt genoeg ruzie met mij gemaakt. Ga
uit mijn ogen, voordat ik je vijand word en je vermoord.”
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Ik verliet mijn vader en ging nooit meer terug naar
de fabriek, waar hij de beelden maakte. Dit feit
maakte mijn vader alleen maar bozer, omdat hij
voelde, dat hij zijn zoon had verloren, door wie hij
een wereldse toekomst had kunnen bereiken. Een
van mijn jongere broers woonde op enige afstand
van mijn vader en zijn zakelijke activiteiten. Hij was
een eenvoudige man. Mijn andere jongere broer had
een ziekte, waaraan hij voortdurend leed en tenslotte aan stierf.
We hadden vele familieleden en kennissen, die om
de zaak van mijn vader woonden. Nadat ik dit bedrijf had verlaten, begon ik mijn eigen leven te leiden. Mijn financiële situatie verslechterde en ik
werd steeds armer. Op de een of andere manier
slaagde ik erin om te overleven. Vanuit het perspectief van vandaag van je moderne wereld was ik
waarschijnlijk een soort dakloze. De ruzie tussen mij
en mijn vader bracht de totale scheiding tussen ons.
Hij kwam vaak naar me toe, maar altijd met de bedoeling me terug te brengen naar zijn materiële wereld. Ik weigerde altijd, omdat mijn vader de boodschap en missie haatte, die God me had gegeven. Ik
zei altijd tegen hem: "vader, je bent alleen wereldlijk, maar ik heb geestelijk honger naar God. We
kunnen op geen enkele manier samenkomen. Ik zou
alles voor je kunnen doen als je Gods boodschap en
missie zou volgen. Ik kan je leiden naar je eeuwige,
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innerlijke leven, zodat je eeuwige vrede zult vinden,
en dit reeds in dit leven." Mijn vader wilde dit niet.
Sindsdien hebben hij, mijn familie en familieleden,
zich tegen mij gekeerd.
Ik heb mijn hele leven lang naar de spirituele richting verlangd. Waar ik hoop had, ongeacht welke
beweging of groep, ging ik op zoek naar meer waarheid. Het was de diepste wens van mijn hart om de
Schepper van deze hele schepping goed te leren
kennen. Daarom begon ik de reis in die richting.
Mijn spirituele dorst en honger konden nergens
worden bevredigd, want ik had al een directe ervaring met de God van deze schepping in de woestijn.
Die ervaring was ook de reden waarom mijn hele
leven veranderde. Tegelijkertijd werd ik heel verdrietig, eenzaam en geïsoleerd van de samenleving.
Ik keerde toen terug naar de plaats, waar ik mijn
eerste ervaring met het blauwe licht van God had.
Op deze plaats bad ik drie dagen met tranen, innig
en diep biddend tot de eeuwige God. Ik vroeg hem:
"God help mij meer over Je te leren. Sta me toe mijn
spirituele kennis te verdiepen door de observatie
van het eeuwige leven." Op de derde nacht, terwijl ik
tot God bad, zag ik plotseling het blauwe licht weer
met hoge snelheid op me afkomen. Toen het me deze keer naderde, stopte het eindelijk voor me. Het
licht verlichtte de hele woestijn. Er was een wezen
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in dat licht. Ik boog mij en hoorde de stem: "Ik ben
nog nooit zo dicht bij iemand gekomen om mezelf te
laten zien. Kom tot mij en je zult voor altijd mijn
vriend zijn." Ik benaderde hem en zag dit wezen, dat
onze al eeuwige God en Vader is. God zei: "Abraham,
wees niet bang voor mij. Ik riep je om de beschermer
van deze wereld te zijn. Mijn zegen en bescherming
zullen altijd bij je zijn." Ik deed een paar stappen
dichter bij God en knielde aan zijn voeten: "Zeg tegen alle mensen dat ik de enige God in de eeuwigheid ben. Er is niemand naast me als partner. Ik ben
de enige in alle eeuwigheid. Leer en vertel de mensen, dat ze op een dag allemaal naar me toe moeten
komen in het eeuwige leven. De Dag des Oordeels
ligt in mijn handen, en alleen ik zal beslissen, oordelen en recht spreken. Wie dichter bij me wil komen,
zal zijn totale redding vinden." Daarna steeg het
licht verticaal de hemel in en God was in dat licht. Ik
heb nog nooit met iemand over deze ervaring gesproken. Ik dacht dat het de mensen zou irriteren en
hen in de verkeerde richting zou leiden, omdat ze al
vele andere eeuwige zielen aanbaden en hun eigen
beelden van hen maakten. Als ze leren, dat God ook
een wezen is, zou dat alleen de identiteit van God
verwarren.
Toen ik de mensen de nieuwe boodschap van God
begon te geven, werd ik na een paar jaar opgejaagd.
De mensen haatten het om een les te horen over een
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God, die de enige Schepper van alles is. Ze hebben
me tenslotte volledig verboden om voortdurend
Gods boodschap en leer te verkondigen. Ik vertelde
hen, dat de levende God met mij is. Uiteindelijk
brachten ze me naar de rechtbank en beschuldigden
ze me van het vernietigen van hun geloof. Ze beschuldigden me ook van het aanvallen van hun goden en hun leer, dus zetten ze me in de gevangenis.
Toen ik werd vrijgelaten, moest ik erkennen, dat de
paar discipelen, die zich bij mij hadden aangesloten
mij verlieten. Ik was heel eenzaam en verdrietig. Er
was niemand op aarde die mijn hart had kunnen
openen.
In hetzelfde jaar, dat ik uit de gevangenis kwam,
stuurde Sara me het bericht, dat de tijd gekomen
was voor onze bruiloft. Weinigen in de geschiedenis
weten wie Sara echt was. Ze was eigenlijk mijn stiefzuster. We hadden dezelfde vader, maar verschillende moeders. Ik ben met haar opgegroeid tijdens
onze jeugd. We hielden van elkaar, totdat we tieners
werden. Ik was ze al die jaren nooit vergeten. Ze
leefde altijd in de herinnering van mijn hart. Maar
de omstandigheden van mijn missie maakten het
onderhandelen en omgaan met de mensen zo ingewikkeld, dat ik niet de kans kreeg om voor mijn persoonlijke leven te zorgen. Toen Sara me het bericht
stuurde en me aan onze liefde en overeenkomst herinnerde, liepen de tranen over mijn gezicht. Mijn
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vader, haar moeder en alle andere familieleden wilden niets met mij te maken hebben. Het is alleen
dankzij Sara's liefde voor mij, dat ze haar familie kon
overtuigen om echt van me te houden en geen andere man te nemen dan ik. Dat was de enige reden
waarom we konden trouwen. Op de dag van ons
huwelijk bad en bedankte ik God. Na zo'n lange tijd
van eenzaamheid stelde Hij me in staat om met Sara
te trouwen, van wie ik al zo lang had gehouden. Ze
werd mijn geweldige partner. Wanneer er problemen waren met mijn missie, adviseerde ze me zo
goed als zij kon. Ik vertelde haar veel van mijn spirituele ervaringen met God. Ze kwam altijd in mijn
buurt toen ze luisterde naar wat ik te zeggen had
over mijn missie.
Op een dag hoorde ik de stem van God, die me zei
een tijdje fysieke onthouding met Sara te oefenen.
God vroeg ons om te proberen onze liefde met Hem
in deze periode verticaal op te bouwen. Na een tijdje
klaagde Sara over de door God opgelegde toestand
en wilde deze niet langer volgen. Ze heeft zelfs een
paar keer ruzie over deze kwestie gemaakt. Ze
maakte heftig ruzie en was uiteindelijk geïrriteerd.
Ze heeft me dagenlang niet gesproken. Dit maakte
mijn leven weer verdrietig. Ik wist niet, wat ik moest
doen. Hoe kon ik haar laten begrijpen, dat we Gods
verzoek met een gelukkig hart moeten volgen en
niet met een zak vol klachten. Na verloop van tijd
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nam ze afstand van mij. Ik bad tot God en vroeg
Hem wat ik moest doen. God beantwoordde mijn
gebed: "Het zou beter zijn voor Sara als ze geduld
had en mij zou volgen. Het zou goed voor je zijn,
Abraham, als je meer aan mijn kant stond in deze
zaak." Daarna stopte God met praten over dit onderwerp.
Een paar dagen later, tijdens mijn gebed, ontmoette ik God in de woestijn. Het was al nacht en ik zag
een wezen met wit licht om hem heen cirkelen. Eerst
was ik verrast en bang. Dit wezen benaderde mij en
zei: "Abraham, ik ben aartsengel Gabriel. Ik ben uit
de hemel gezonden om je te leiden. Abraham maakt
Sara niet tot je vijand. Ga naar haar toe en doe wat
ze van je vraagt. De tijd zal haar leren welke fouten
ze maakt." Dus ging ik terug naar Sara en hervatte
onze intieme relatie op haar verzoek. Over het onderwerp zelf, wilde ze niet meer met me praten. Ik
bleef proberen Gods missie te vervullen.
Er waren vele kasten in de sociale structuur van
mijn tijd. Mijn vader Terach behoorde tot een hogere kaste. Ik heb veel geleden onder dit systeem. Al in
mijn tienerjaren had ik genade en medeleven met de
mensen. Ik dank God voor het voelen van de pijn en
het lijden van de mensen met mijn hart. Ik wandelde
niet alleen naar heel veel kleine plaatsen, maar verkondigde ook mijn leer aan in de steden. Aan het
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einde van elke reis keerde ik echter terug naar Ur,
waar ik woon. Vele mensen kwamen serieus naar
me luisteren. Maar ze wilden nog steeds vasthouden
aan hun overtuigingen en tradities.
De tijd verstreek. Ik kreeg de waarschuwing om te
stoppen met het verkondigen van mijn boodschap.
Ze dreigden me levend te verbranden of in een lederhuid te stoppen en me in de rivier te gooien. Ze
bespotten me en zeiden, dat mijn God zou moeten
komen om me van dit lot te redden. Fanatisme bestaat niet alleen in de moderne religieuze wereld,
het was er al in mijn tijd. Dit heeft zich ontwikkeld
tot een slechte ziekte in religies. Religieuze volgelingen zijn bijzonder fanatiek, die nauw hun eigen religie volgen. God wilde nooit zo'n beperkend beeld.
De hemelen wilden de praktijken van religies zoals
geweld, fanatisme en bekrompenheid vernietigen.
De volgelingen van de verschillende religies maakten allerlei beschuldigingen tegen mij. Uiteindelijk
brachten ze me opnieuw voor het gericht. Ze beschuldigden mij ervan iets tegen hun vele goden te
hebben en slecht over hen te praten met het doel de
verschillende erediensten te vernietigen. Ik zou geruchten verspreiden over hun goden en de jeugd
verwarren. In hun ogen was ik ongehoorzaam en
wilde ik de wetten van de koning niet volgen. Daar187

om hebben ze me ter dood veroordeeld door te verbranden.
Er is geen dag voorbijgegaan zonder droefheid
sinds ik God ontmoette en Hij zijn wil aan mij openbaarde, zoals hij de wereld wil zien. Ik had geen idee
hoe ik de mensen kon overtuigen, dat absolute gelukzaligheid bestaat in God, die de Schepper van het
universum is. De maatschappij van mijn tijd was
gewelddadig. Ze oefende altijd druk op me uit, dus
ik moest elke dag in angst leven. Omdat ik God kende, verborg ik mijn lijden en mijn ontberingen voor
Hem. Ik wist dat God heel verdrietig was om zijn
kinderen op aarde te zien lijden. Uiteindelijk werden
de levens van de mensen gekenmerkt door tragedies, ontberingen en tegenslagen.
Toen ik ter dood werd veroordeeld door verbranding, wilden ze ook een voorbeeld van mij maken.
Een dergelijke criminele onderneming moet in de
toekomst worden voorkomen. Zelfs de koning vereiste, dat ik ontkende, dat ik de missie van de enige
echte God van deze eeuwigheid had ontvangen. Als
ik weiger, willen ze me opofferen aan hun goden. Ik
had zes dagen om erover na te denken. Ik beefde helemaal en wist niet wat ik moest doen. Moet ik echt
proberen mijn leven te redden door alle waarheid en
realiteit te ontkennen, die God me had laten zien?
Kan ik echt alleen maar als een gewone man leven
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en alles vergeten? Of moet ik het aan God overlaten
om iemand anders te vinden, die deze missie op zich
neemt? Deze zes dagen waren zo donker voor mij. Ik
wist niet eens wat ik tot God moest bidden. Moet ik
smeken om mijn leven of God vertellen, dat hij de
verkeerde persoon heeft gekozen? Anderzijds wilde
ik mijn wanhopige situatie niet aan God verspreiden, omdat ik maar al te goed wist wat er met de
families van Adam en Noah was gebeurd. God was
toen weer alleen. Tegelijkertijd wilde ik de natie niet
vervloeken, omdat het niet werkt. Alleen Satan en de
gevallen engelen hadden er profijt van kunnen hebben. Ik voelde in mijn hart dat als ik de mensen vergeef, die mij dit aandoen, er misschien hoop is voor
de toekomstige generatie om God te volgen. Gods
voorzienigheid zou naar voren komen. Dus besloot
ik het branden van mijn aardse lichaam te accepteren. Ik zat hier in een hopeloze situatie, maar één
ding duidelijk: ik zou God en zijn missie nooit ontkennen en nooit in de steek laten. Ik zou bij hem
blijven tot de laatste ademtocht. Toen de zesde dag
kwam, was het middernacht, de Heilige Geest Gabriel verscheen aan mij in een visioen en vroeg me:
"als je mijn hulp nodig hebt, vraag het me gewoon.
Ik kan ervoor zorgen, dat je niet in de vlammen
sterft, omdat ik de macht heb om je leven te redden." Ik antwoordde hem: "bedankt voor je hulp. Ik
zal me onderwerpen aan de wil van God. Als de
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kwade krachten mijn leven eisen, dan heeft God zeker een speciaal plan om de mensheid te beschermen." Gabriel antwoordde: "als je mijn hulp niet
nodig hebt, bid dan tot God. Ik zal je gebed tot Hem
brengen." Ik vroeg toen: "hoe dicht kun je bij God
komen om mijn gebed te bezorgen?" Gabriel antwoordde: "tot nu toe kan niemand dichter bij God
doordringen dan ik, om je gebed over te brengen." Ik
wilde van hem weten: "kent God mijn situatie? Weet
hij wat er met mij gebeurt?" Gabriel zei tegen mij:
"God kent de situatie van elk wezen. Hij is de enige,
die het laatste woord heeft en de uiteindelijke beslissing neemt." Ik antwoordde toen: "het is voldoende voor mij dat God mijn persoonlijke situatie
kent. Ik wil niet dat hij meer lijdt onder mijn gebed."
Daarna verliet Gabriel mij.
Toen de ochtend na de zesde dag aanbrak, werd ik
uit de gevangenis gehaald, om me te verbranden.
Een grote menigte had zich al verzameld en wilde
het schouwspel bekijken, terwijl ik in het vuur omkwam. De boze menigte uitte hun afkeuring door
middel van scheldwoorden. Ik zweeg. Ik wist enkele
ogenblikken later, dat ik in het eeuwige leven zou
zijn, dat ze me nooit zouden kunnen afnemen. Ik zei
tegen mezelf: "Abraham, wees sterk! Je slachtoffer
zal altijd verbonden zijn met de goede zaak van God.
Het zal nooit worden vergeten."
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Ze namen me mee naar de troon en kondigden luid
elk van mijn vermeende misdaden aan en legden uit
waarom alleen dit type dood een optie is. Uiteindelijk werd mij voor de laatste keer gevraagd of ik klaar
was om te ontkennen, wat ik verkondigde over deze
ene Schepper van het universum, missie en waarheid. Als ik dat deed, zou ik weer kunnen leven als
een normaal mens in de maatschappij. Maar ik
zweeg. Ze herhaalden hun vraag drie keer. En elke
keer antwoordde ik niet. Toen brachten ze me langzaam naar mijn executieplaats. Plots hoorde ik de
stemmen van mijn vader en mijn familie uit de menigte. Ze zaten op de eerste rij en riepen tegen mij:
"Abraham, Abraham, ontken je God en red je leven.
Oh, Abraham, wat voor God heb je, die je wilt zien
branden? Heb je geen medelijden met je God? Zelfs
vandaag zijn je handen gebonden aan je God en kan
Hij je niet helpen. Heb je zo'n God ontmoet?" Dat
was teveel voor me. Ik kon niet langer accepteren,
wat zij tegen mijn God zeiden. Ik draaide mijn gezicht naar hen toe en zei: “Luister! Het maakt niet
uit hoe lijden, ontbering, zorgen en zelfs de dood tot
mij zal komen. Eén ding zal echter onvergetelijk
blijven in de eeuwigheid. God is de oorsprong van
liefde en Hij is degene, die het een thuis heeft gegeven."
Ik schreeuwde de woorden hardop naar mijn familie. Ze werden dus gehoord door de koning en zijn
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hof. De koning beval, dat ik naar hem toe moest
worden gebracht. Toen ik voor hem stond, zei hij tegen mij. "ik heb zoveel over je gehoord. Je wordt beschouwd als een wijze man onder de mensen en je
hebt hen sociaal geholpen. Maar vandaag zie ik een
andere Abraham voor mij. Het lijkt mij dat je het
vermogen hebt verloren om je verstand te gebruiken. Abraham, waarom gebruik je je wijsheid niet
om je leven een paar ogenblikken te redden? Abraham, de dood is niet iets om grappen over te maken." Ik antwoordde de koning: "grote Koning. Dat
is niet waar. Ik ben vandaag net zo wijs als vroeger.
Ik ben zelfs slimmer dan ooit, omdat ik de echte Maker van deze schepping heb ontmoet. Hij is de ware
en enige God voor ons allemaal. Grote Koning, volgens je wetten en onderdanen moest ik de waarheid
en de realiteit ontkennen, die ik aan de mens moet
leveren. Grote koning, zelfs als ik doe wat je mij
vraagt, zou ik nog steeds niet kunnen leven zoals je,
misschien leef ik met mijn lichaam, maar zou ik mijn
ziel doden. Om mijn ziel te redden, ben ik klaar om
mijn lichaam op te offeren. Terwijl ik de missie volbreng, leef ik in de aanwezigheid van Gods liefde. En
aangezien Hij altijd aanwezig is voor mij, kan ik dan
ook in liefde om Hem sterven. Ik weet dat mijn liefde
altijd zal voortleven in de herinnering aan Gods
hart."
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De koning stond op en stapte recht voor me uit,
recht in mijn ogen kijkend. Hij vroeg me: "heb je
echt zo'n God ontmoet, die de Schepper van alles
is?" Ik zei: "ja, dat is de hele waarheid. Ik herinner
me Hem met elke ademhaling. Ik weet zoveel, dat jij
en deze mensen het zich niet eens kunnen voorstellen. Als je echt de waarheid wilt doorgronden, moet
ik zeggen: ik heb mijn hele leven gezocht naar de
Maker van deze schepping. Als ik God nu verlies, op
het moment van angst voor het vuur, weet ik niet
hoe ik de rest van mijn leven moet leven. In mijn
hart en in mijn ziel heb ik God zo diep lief, dat ik het
niet in woorden voor je kan uitdrukken, koning." Ik
begon te huilen. De koning vroeg me de reden voor
mijn tranen. Ik antwoordde: "dit zijn geen tranen
van angst, maar tranen van liefde, die ik met God wil
delen in de laatste momenten van mijn aardse bestaan." De koning bleef naar me kijken, maar zei
niets tegen mij. Hij beval zijn bedienden mij naar het
vuur te brengen, zodat de straf kon worden uitgevoerd. Op weg naar mijn executieplaats zocht ik Sara in de menigte. Ze moest op de eerste rij staan met
mijn familie. Ik wilde haar vaarwel zeggen toen ik
afscheid nam. Eindelijk kon ik haar zien, maar ik
durfde haar niet in de ogen te kijken. Toen ik dat
deed, zag ik er veel verdriet in. Tranen vielen uit
haar ogen, toen ze me zag. Ik schreeuwde: "wacht
even, Sara! God zal altijd bij je zijn. Hij zal je leiden
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en op een dag zal je me weer zien in het eeuwige leven." Ze bleef naar me kijken. Ik had de wens om afscheid te nemen van haar en haar in mijn armen te
nemen. Dit was niet mogelijk. Toen ik voor het vuur
stond, vroegen ze me naar mijn laatste wens. Het
was een heel emotioneel moment voor mij. Nu herinnerde ik me mijn kindertijd en de zoektocht naar
God. Ik herinnerde me hoe ik Hem uiteindelijk vond.
Daarom wilde ik gewoon op dat laatste moment tot
Hem bidden.
"Oh god van de schepping. Weet je nog toen ik je
voor het eerst ontmoette? Je vroeg me Je te volgen.
Oh God van het eeuwige leven, het is waar, wat ik
toen zei. Zelfs in mijn laatste uur, zeg ik hetzelfde. Ik
zal Je graag willen zien op elk moment van mijn
eeuwige leven." Nu was ik klaar om in het vuur te
sterven en was niet bang voor de dood van de vlam.
De beul schreeuwde, dat hij klaar was en vroeg om
het bevel om me in het vuur te gooien. Plots stond
de koning op en stak zijn hand op om de executie te
stoppen. Ik werd opnieuw voor hem gebracht. Hij
zei: "Abraham, je bent een echte man wat je geloof
betreft. Dat is alles wat ik te zeggen heb. De mensen
staan je niet toe in dit land te wonen. Jij en je familie
kunnen dit land verlaten. Maar je zult hier nooit
meer terugkomen." Hij gaf me een bepaalde tijdslimiet, waarbinnen ik zijn koninkrijk moet verlaten.
De koning stond op en ging weg. In de menigte ver194

spreidde wrok zich over de beslissing van de koning.
Ze durfden echter niet, mij in hun handen te krijgen.
Ik knielde voor God, die me weer een leven had
gegeven. Ik hoorde de stem die ik al ken zeggen: "Oh
Abraham, ik ben erg blij met je. Ik zal je een leider
van de mensheid maken." Ik vroeg: "maak ook mijn
kinderen leiders, zodat zij de mensen naar Je toe
kunnen brengen." God antwoordde: "Mijn belofte
zal je zondige, slechte kinderen niet bereiken."
Abraham vertelde verder: "dit hoort bij mijn leven,
voordat ik mijn land verliet. Mijn vader verloor zijn
zaak. Mensen wilden mijn vader en familieleden
niet meer zien, omdat ze op de een of andere manier
met mij verbonden waren. Mijn vader Terach kwam
naar me toe kort, voordat ik het land wilde verlaten
en zei: "door jou is er nu geen plaats meer voor ons
in dit land. Ik verloor mijn bedrijf, mijn familie en
mijn familieleden zijn overstuur. Mensen willen niet
dat we langer met hen samenleven. Het is allemaal
jouw schuld!" Daarom bood ik mijn vader en zijn
hele gezin aan om met me mee te gaan. Mijn vader
en een aantal van hen volgden deze suggestie. Hij
zei: "ik doe dit alleen, omdat ik geen keus heb." De
meeste familieleden bleven echter in Ur. Sara en Lot
waren de enigen, die met me mee wilden gaan. Toen
ik aan mijn reis begon, verscheen aartsengel Gabriel
aan mij en zei dat de bestemming van mijn reis Ka195

naän was. Dit zou het land zijn, dat God mij en mijn
volgelingen heeft beloofd.
Zahid, toen ik dit land verliet, was ik 52 jaar oud.
Onze bestemming was Kanaän, omdat dit door Gabriel was voorspeld. Toen we in Haran waren,
wilden mijn familie en familieleden niet verder reizen naar Kanaän. Er was disharmonie. Sara en Lot
wilden ook een tijdje in Haran leven. Ik had deze
keer geen keus. Daarom ben ik in Haran gebleven.
Hoewel Gabriel me vertelde om naar Kanaän te
gaan, deden zich vele problemen door mijn familie
voor. Niet alleen onze financiële situatie, maar ook
de immigratie naar Kanaän was moeilijk. We mochten Kanaän niet betreden. God begreep, dat ik me in
een ellendige situatie bevond en stond me toe om
een bepaalde tijd in Haran te wonen. Zelfs in Haran
ben ik nooit vergeten, dat Kanaän mijn bestemming
was. Nadat ik God had ontmoet, voelde ik me nergens thuis. Ik ken Zahid, sinds je je thuisland hebt
verlaten, voel je je nergens thuis. Als ik naar je situatie kijk, lijkt het me nog ellendiger dan iemand anders in de geschiedenis, omdat je God en zijn hart
hebt leren kennen." Abraham omhelsde me en zei:
"je bent echt Gods familie. De hemel houdt heel veel
van je. Ik ben trots dat God zo'n man uit mijn voorouderlijke lijn heeft laten komen." Ik zei: "Abraham,
als de mensheid zijn bestemming vindt in God, als er
een einde aan het lijden van onze Schepper komt en
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de hele mensheid bevrijd is van de hel, zou ik graag
alle heiligen en boodschappers willen leren kennen,
die zoveel lijden en ontbering hebben doorstaan
voor God en de mensheid." Abraham zei: "Deze dag
is in de nabije toekomst. Zeker zult je eenieder ontmoeten, die speciaal is in de ogen van God."
Abraham ging verder: "Ik woonde meer dan 21 jaar
in Haran. Ik heb alles in het werk gesteld, dag en
nacht, om God dichter bij de mensen te brengen. Het
liefst sprak ik over God. Ik verklaarde dat Hij niet alleen het individu, maar de hele mensheid wilde behouden. Zijn redding is voor alle mensen en wezens.
Ondanks mijn inspanningen was mijn missie niet zo
succesvol in Haran. Ik was in staat om enkele financiële problemen op te lossen, maar slechts een paar
mensen namen deel aan mijn missie. Soms maakten
ze grapjes over mij: "in je leven draait het allemaal
om je missie. Abraham, je bent zo druk met de wil
van God bezig, dat je meestal niet merkt, hoe de
ochtend komt en de nacht valt. Abraham, je vergeet
jezelf tijdens het vervullen van de Missie." Ik bleef
maar zeggen tegen Sara: "op een dag zullen Gods
kinderen heel blij zijn met de hoeveelheid liefde, die
we voor hen hebben." Sara glimlachte en zei: "ik zou
deze dag snel willen zien, omdat ik geen geduld heb
om eeuwig te wachten." Onze gesprekken eindigden
meestal zo.
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Op een dag zei ik tegen Sara, Lot en mijn discipelen: "jaren geleden vestigden we ons in Haran. Het is
tijd om verder te gaan naar Kanaän om de wil van
God te vervullen. Ik kan niet langer wachten." Ik
werd gedwongen alle ontberingen te aanvaarden,
hoewel ze er niet blij mee waren. Hun harten bleven
echter achter in Haran. Ik was nu in een betere financiële positie om met de Kanaänieten te onderhandelen om de immigratievergunning te verkrijgen. Toen ik in Kanaän kwam, was de realiteit niet
het beeld, dat ik erover had. Dit koninkrijk hield niet
van buitenlanders en vreemden. Als je mij vraagt om
je sociale structuur te beschrijven, moet ik zeggen
dat deze natie veel gemeen heeft met Duitsland. Ik
denk dat de Duitsers nog subjectiever zijn dan de
Kanaänieten. Daarom kan ik begrijpen, waarom God
dit land voor jou heeft gekozen. En jij, Zahid, zult
spoedig mijn hart begrijpen." Abraham glimlachte
toen hij dit tegen mij zei: "als je Gods overwinning
over deze natie wint, wordt het ook Gods overwinning in Europa. Uiteindelijk zal de hele wereld God
volgen. Duitsland is de sleutel om de deuren van de
hele wereld te openen.
Als je meer wilt weten over Kanaän, moet ik het als
volgt beschrijven. Er waren veel koninkrijken rond
Kanaän, die werden geregeerd door andere heersers.
Ik werd een bronnen bouwer, wat mij veel geld opleverde. De economie van Kanaän was op dat mo198

ment niet zo ontwikkeld. Mijn geld en bezittingen
daalden heel snel. Daarom besloot ik om voor een
korte tijd naar Egypte te gaan. Toen we naar Egypte
kwamen, gebeurde er een grote tragedie bij mij, die
de mensen niet helemaal weten, vooral omdat het
allemaal in de religieuze boeken werd vervaagd.
Zahid, je moet alles precies opschrijven voor de
mensheid. Laat de mensen weten wie Abraham
werkelijk was in Gods voorzienigheid. Ik weet dat
moslims en joden daar overstuur van zullen worden.
Maar dat is de waarheid en ik, de ’vader van het geloof’, ging deze pijnlijke weg. Dit verhaal zal vele religies helpen, elkaar en hun vijanden te vergeven.
Toen ik naar Egypte kwam, was ik erg arm. Tegelijkertijd hadden sommige hovelingen van de koning, die zeer machtig en invloedrijk waren in deze
natie, hun ogen op Sara gericht. Deze situatie heeft
bijna mijn hart gebroken. Toch zei ik tegen Sara:
"weet je, God heeft me de missie gegeven en er is
veel tijd verstreken zonder dat ik veel heb bereikt.
Nu sta ik voor een andere ellende. Het lijkt erop dat
de hovelingen die in jou geïnteresseerd zijn me in de
gevangenis zullen gooien of me zelfs zullen doden,
alleen omdat ik je man ben." Sara antwoordde: "je
bent ook mijn stiefbroer vanuit een familieperspectief. Waarom vertel je ze niet, dat ik je zus ben? Op
deze manier kun je je leven redden."
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Abraham zei tegen mij, de auteur van dit boek: "ik
was niet bang voor gevangenis of dood. Ik wist dat
ik lange tijd op reis was geweest voor de wil van God
en daardoor een oude man was geworden. Maar wat
zou er gebeuren als ik op dat moment was gestorven? Wie had Gods belofte kunnen vervullen om
zich in Kanaän te vestigen? Ik hield zelfs meer van
God dan van mijn leven, mijn familie of iets anders.
De wil van God was de reden waarom ik Sara zelfs
wilde opgeven. Ik wilde Egypte verlaten en alleen
voor God blijven werken.
Sara begreep mijn gedachten en gevoelens. Op een
avond kwam ze naar me toe om met me te praten.
Ze omhelsde me met haar armen en begon te huilen.
Ze zei tegen mij: "Abraham, je weet hoeveel ik van je
hou. Al die jaren kon ik je pijn en lijden niet zo goed
begrijpen. Ik had geen idee hoe je de wil van God
zou vervullen. Maar je hebt altijd in mijn hart geleefd. Ik zal er alles aan doen om mijn geliefde te
helpen overleven." We omhelsden elkaar en huilden
samen. Sara heeft in dit geval heel wijs gehandeld.
Terwijl de hovelingen hun aandacht op haar richtten, was zij op haar beurt van plan de farao te ontmoeten. Toen hij ze zag, wilde hij ze zelf hebben. Dit
was erg triest en mijn hart verkrampte. Ik moest kijken hoe Sara de vrouw van de koning werd. Ik kon
het me niet voorstellen, dat ze het bed samen deelde. Ik kon er niets aan doen en werd gedwongen al200

les te accepteren. Wat ik je nu vertel zal geweldig
zijn voor zowel joden, moslims als christenen. Maar
ik moet de waarheid overbrengen, zodat alle drie de
religies elkaar leren vergeven. Je moet weten dat de
titel "vader van geloof" niet door God aan mij is gegeven om de mensen te entertainen. Mijn hele leven
ter wille van God kan in twee woorden worden samengevat: ontbering en verdriet. Ik vergeef mijn vijanden en heb geleerd ze lief te hebben, zoals God
dat doet. Sara werd me ontnomen. Ze werd een van
de vrouwen van de farao van Egypte. Ze woonde
enige tijd bij hem. De wereld verduisterde voor mijn
ogen. Ik stuurde haar zelfs het bericht om de koning
te vertellen wie ze was. Maar ze zei niets. Op dit
moment wist ik niet wat ik moest doen. Moet ik
Egypte zonder haar verlaten of wachten tot Sara
haar stilte verbrak? Ik besloot om Egypte niet te verlaten, voordat ik haar nog een laatste keer sprak. Als
ze vrijwillig besloot om bij de Farao als zijn vrouw te
gaan wonen, zou ik stilletjes Egypte de rug toekeren
en teruggaan naar Kanaän. God had deze plek voor
mij gekozen tot het einde van mijn leven. Sara
stuurde me eindelijk de boodschap van het paleis
van de farao, dat ik in Egypte zou moeten blijven
totdat God een beslissing voor ons neemt.
Na 17 maanden vroeg de Farao aan Sara toen hij alleen met haar was: ‘omdat jij mijn vrouw bent, heb
ik vele angstaanjagende dromen gezien. Vooral in de
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nachten, dat ik bij je ben, heb ik nachtmerries, dat er
iets met me zal gebeuren. Soms verschijnen er engelen in mij, die je van me weg willen nemen. In sommige dromen waarschuwen ze me, dat ik zal sterven
en ik zie de ondergang van Egypte. Sara, ik smeek je,
heb je de wijsheid om me de betekenis van deze
dromen te vertellen? Of vertel me wie je bent!
Sara’s tijd in het paleis van Farao
Sara zei tegen mij, de auteur van dit boek: "de farao van Egypte was een erg humeurige man. Soms
liet hij de mensen vermoorden voor kleine dingen
als hij ze niet leuk vond. Ik wilde Abrahams leven
niet riskeren, omdat hij alles was voor mij. De farao
had vele vrouwen en elk moest wachten tot het haar
beurt was om hem te zien. Het hing allemaal af van
zijn humeur, welke vrouw hij wanneer wilde zien.
Veel van zijn vrouwen wachtten daarom maanden,
voordat de Farao hen herinnerde. Terwijl ik in het
paleis woonde, was alles extern beschikbaar. Toch
was dit de meest trieste tijd in mijn leven, omdat ik
heel veel van Abraham hield. Hij was de enige man
met wie ik mijn hele leven wilde doorbrengen. Nu
was ik hier in het paleis als Farao's vrouw en kon
niet met hem praten. Soms was het zelfs verboden
om met de farao te spreken. De vrouwen waren zeer
goed voorbereid op de ontmoeting met de farao.
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Toen ze aan de beurt kwamen, waren ze zeer grondig voorbereid. Ze baadden in verschillende geurende essences. Deze mogelijkheid werd soms maar om
de zes maanden aangeboden. Voordat ze naar de
slaapkamer werden gestuurd, werd hen geleerd hoe
ze de farao moesten beantwoorden als hij haar iets
vroeg.
Deze omstandigheden haalden mijn adem weg en
gaven me het gevoel dat ik in een kooi zat. Dit was
de eenzaamste en meest pijnlijke tijd in mijn leven.
Ik huilde elke nacht in mijn bed en vroeg om Gods
hulp zodat er een wonder kon gebeuren. Ik herinnerde me de tijd dat de koning van Babylon Abraham wilde executeren. Op dat moment was er een
moment waarop ze hem echt in het vuur wilden
gooien. Mijn hele wereld stortte in. Ik wist dat ik de
dood van Abraham niet zou overleven. De laatste
keer dat Abraham me seconden aankeek, was niet te
beschrijven. Ik huilde zo veel, maar mijn liefde was
hulpeloos om Abraham te redden. Het was alleen
God die het leven van Abraham kon beschermen.
Voor het eerst in mijn leven besefte ik hoeveel ik van
hem hield. In het paleis van de Farao herinnerde ik
me alles wat ik met Abraham had meegemaakt.
Zelfs kleine dingen waren aanwezig voor mij.
Vaak bad ik de hele nacht in het paleis van de Farao en zei tegen God: "mijn motivatie was oprecht.
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Via de hovelingen wilde ik de farao van Egypte ontmoeten en hem vragen mijn man financieel te helpen. Ik weet dat hij een godvrezende man is en God,
je weet dat hij je gezant is. Abraham was zijn hele
leven zo arm en kon er niet eens van dromen om een
plaats voor jou te kopen, waar hij met de mensen
had kunnen praten. Oh God, sinds je hem uit de
handen van de koning van Babylon in de stad Ur
nam en dus zijn leven redde, werd Abraham uit zijn
eigen land verdreven. Je hebt hem gevraagd om naar
het beloofde land Kanaän te gaan. Maar we hebben
hem verhinderd dit te doen omdat we niet genoeg
geld hadden. Ambtenaren in Kanaän weigerden
hem officieel immigratie, omdat hij de financiële zekerheid niet kon opbrengen. Op de een of andere
manier wilde Abraham niet zonder ons gaan en
woonde hij 21 jaar bij ons in Haran. Maar zijn gedachten zijn altijd in Kanaän geweest, vanwege Je
belofte. Abraham vertrok 21 jaar later naar Kanaän.
Daar vond hij niet de basis om met de mensen om te
gaan. Ze waren zo anders dan wij. Abraham werd
eenzamer en droeviger, omdat hij niet wist hoe hij Je
boodschap moest overbrengen op de mensen in dit
vreemde land, vooral omdat zij geen interesse toonden in de goddelijke boodschap. De mensen van Kanaän behandelden ons altijd als vreemden. We
kwamen naar hun land om daar te werken en ons te
vestigen. Het fortuin van Abraham smolt snel weg.
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Hij kon geen financiële steun ontvangen. Abraham
ging naar Egypte in de hoop zijn financiële situatie
te verbeteren om naar Kanaän terug te keren. In
Egypte raakten de koninklijke hovelingen plotseling
geïnteresseerd in mij, wat niemand van ons had
verwacht. Op een dag werd Abraham officieel gearresteerd. Ze wilden weten, wie hij was en waarom
hij naar dit land kwam en welke relatie hij met mij
heeft. Abraham werd dagenlang ondervraagd. Na
een lange tijd werd hij vrijgelaten op voorwaarde,
dat hij moest ontkennen dat ik zijn vrouw was, omdat ze me naar het hof wilden brengen. Toen Abraham thuiskwam, vertelde hij me alles. Die dag zag ik
zoveel verdriet in zijn gezicht. Ik barstte in tranen
uit en omhelsde hem. Voor het eerst in mijn leven
besefte ik dat het aan mij is om mijn liefde te beschermen. Ik zei tegen Abraham dat ik alles zou
doen zodat er niets met hem zou gebeuren. Dus ik
wilde profiteren van de zwakte van de hovelingen
om de Farao te ontmoeten. Er mag niets gebeuren
met mijn geliefde Abraham. Dat is de enige reden,
dat ik met de Farao wilde spreken. Aan de andere
kant wilde ik de Farao om financiële hulp vragen,
zodat Abraham zijn missie voor Je wil kan blijven
vervullen. Ik hield mijn echte motieven voor Abraham weg; in feite verborg ik ze. Ik herkende de ware
bedoelingen van de hovelingen, alleen toen ze me
naar de Farao brachten. Ze hoopten op voordelen
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van hem. Mijn motivatie was compleet anders, namelijk degene die ik eerder noemde. Ergens ontstond een hele nieuwe situatie. De farao vroeg me
met hem te trouwen. Dit schokte niet alleen de hovelingen van de farao, maar ik was ook verrast om
dergelijke woorden van de farao te horen. Voor het
eerst besefte ik hoe ernstig de situatie was. Ik was in
het paleis gehuisvest en had me drie maanden voorbereid om de vrouw van de Egyptische farao te worden. Tegelijkertijd stuurden de hovelingen me een
geheim bericht. Ze hebben me gechanteerd om mijn
verleden te vergeten. Ik zou me moeten voorbereiden om een nieuw leven te leiden als Farao's vrouw.
Als de farao ooit de waarheid zou ontdekken, zouden ze ons allemaal doden, inclusief Abraham.
Daarom was ik bang om over mijn verleden te praten. Ik wist dat de Farao het niet zou accepteren als
hij er ooit achter zou komen dat we vals spelen."
Al deze gedachten schoten uit mijn herinneringen,
toen de farao me oprecht vroeg: "Sara, vertel me iets
over jezelf. Waarom heb ik last van zulke verontrustende dromen over jou?" Ik dacht dat ik nooit zo'n
hechte relatie met de Farao zou kunnen opbouwen.
Nu opende God deze mogelijkheid voor mij. De farao
maakte zich grote zorgen. Dit was het juiste moment om hem alles te vertellen. Ik had al drie dagen
eerder een mooie droom. Ik was in de engelenwereld en hoorde de stem van de hemel: "Sara, wees
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niet bedroefd. Je zult je geliefde weer zien. We brengen je terug naar Abraham." Na deze droom werd ik
wakker. Ik kon niet stoppen met huilen. Ik was zo
geraakt, dat God de situatie van iedereen kent. Ik
bad de hele nacht en herhaalde: "oh God van Abraham, je bent een levende God. Je zult echt redding
brengen aan Je volk en zij zullen de basis leggen voor
de hele mensheid, om naar het Beloofde Land te
komen. Je zult daar bij ons wonen."
Toen de farao me vroeg om over mijn leven te vertellen, zag ik het verleden voor mijn ogen voorbijgaan. Ik kon mijn tranen niet verbergen voor de farao. Hij hield mijn hand vast en zei tegen mij: "Sara,
wees niet bang voor mij. Praat met me, misschien
kan ik je en de betekenis van je dromen beter begrijpen." Ik antwoordde hem: "oh farao, ik ben gewoon
een bescheiden persoon, ik ben de dienares van je
dienaren. Staat je mij toe je alles te vertellen. Maar
beloof me alsjeblieft, dat je daarna niet boos zult
worden, maar eerder genade zult tonen." De farao
hief zijn gouden scepter in de lucht en zei tegen mij:
"wat Sara ook zegt, haar wens zou vervuld moeten
worden." Ik begon: "grote farao, wij zijn mensen, die
geen thuis op aarde hebben. We reisden altijd van
stad naar stad, van land naar land. De reden is als
volgt: lang geleden woonde een man in Ur, een stad
in Babylon. Hij werd door God gekozen om de
mensheid te verlossen. God gaf hem de belofte, dat
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er een beloofd land is waar de rechtvaardige en eerlijke mensen als een gezin samenleven. De naam van
de uitverkorene is Abraham. Hij kon zijn missie in
zijn eigen land niet vervullen. Daar wachtte hem te
veel ontbering en lijden. Uiteindelijk wilden zijn eigen landgenoten hem in het vuur verbranden, omdat ze zijn nieuwe leer verwierpen. Maar op het
laatste moment redde God zijn leven door mededogen te wekken in het hart van de koning van Babylon. We werden verbannen uit ons vaderland en
moesten in korte tijd vertrekken. God zei tegen
Abraham dat hij naar Kanaän moest gaan. Maar we
konden niet emigreren vanwege onze armoede en
zijn familie wilde in Haran blijven. Na 21 jaar slaagde
Abraham erin Kanaän te bereiken. Maar onze besparingen verdwenen daar zichtbaar. Er waren vele
moeilijkheden voor ons. Dus kwamen we naar
Egypte in de hoop, dat we onze armoede konden
veranderen. We wilden terugkeren naar Kanaän,
omdat dat expliciet was wat Abraham wilde. God
profeteerde hem vele dingen over dit land.
Maar andere complicaties wachtten in Egypte. Je
hovelingen waren geïnteresseerd in mij. Ze begonnen Abraham lastig te vallen, namen hem gevangen
en chanteerden hem om zijn eigen vrouw te ontkennen. Toen vroegen ze hem om Egypte voor altijd
te verlaten. Ze hebben hem op deze voorwaarde
vrijgelaten. Dus ik vertelde Abraham, dat hij ook
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mijn stiefbroer was. We hebben dezelfde vader,
maar verschillende moeders. Hij zou moeten zeggen, dat ik zijn zus ben. Abraham zei toen: "Ik weet
wat de hovelingen van je willen. Als je me als een
onbekende man doodt, weet je niet wat voor soort
straf uit de hemel zal komen." Ik zei tegen mijn echte echtgenoot: Abraham: "vertrouw op God, Hij zal
altijd bij je zijn." "Omdat we elkaar kennen, houden
we van elkaar. Vandaag heb je me iets speciaals verteld, dat me enorm heeft geïnspireerd. Natuurlijk
weet ik dat God met mij is. Misschien dat ik je op
aarde verlies, maar mijn liefde zal je altijd herinneren en dit ook in het volgende leven. In mijn herinnering zal je voortleven als de meest geweldige
partner, die mijn hart kon troosten in de moeilijkste
situaties toen ik zo eenzaam was," antwoordde hij.
Toen vroeg hij me wat ik in deze situatie ging doen?
Ik vertelde hem mijn plan en mijn motivatie niet.
Ik gebruikte de zwakte van je ondergeschikten, om
je de farao, te bereiken. Ik zei tegen een van je onderdanen, als hij het mij mogelijk zou maken om je
te ontmoeten, zou dit ook hem ten goede komen. Hij
antwoordde: "Je bent zo mooi, misschien wil de farao je of misschien maakt hij je een van zijn vrouwen. Dus alsjeblieft Sara, onthoud mij gedurende
deze tijd. Misschien kun je me een hogere positie
geven bij de farao." Ik heb het hem beloofd. Maar
diep in mijn hart geloofde ik niet, dat jij, farao, mij
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leuk zou vinden en mij zou vragen je vrouw te worden. Ik wilde je gewoon ontmoeten om je te vertellen over ons lijden in dit land. Ik hoopte op je hulp
voor mijn echtgenoot Abraham. Alleen jij kunt zijn
leven beschermen en zijn financiële situatie veranderen.
Grote farao, ik weet dat hij een man van God is en
God heeft hem geroepen voor een heel speciaal doel.
Ik zou alles doen om zijn leven te redden en zijn
missie te ondersteunen. Daarom ben ik toen naar je
toe gekomen." Ik vertelde de farao alles over het leven van Abraham: "Farao, omdat je de hele waarheid niet kende, nam je zijn vrouw van hem weg.
Daarom stuurde God je zulke enge dromen als een
waarschuwing. Hij liet je zien wat er met Egypte gebeurt als je me als je vrouw houdt. Abraham staat
heel dicht bij God en hij is een heel speciale profeet
van God. Daarom heeft God me een manier gegeven
waarop ik je alles kan vertellen."
De farao van Egypte was erg geïnspireerd en blij
om het levensverhaal van mij en Abraham te horen;
specifiek over het offer, dat ik bereid was te brengen
voor Abraham. Hij vertelde me, dat hij Abraham
wilde ontmoeten. Het was de gelukkigste dag in
mijn leven. Ik heb dit ook tegen de farao gezegd. Hij
glimlachte en liet me met rust. Ik rende naar mijn
dienaren en vertelde hen om Abraham de bood210

schap te brengen, dat hij naar mij zou moeten komen. De volgende dag verscheen Abraham voor de
farao. Hij had Abraham naar een speciaal deel van
het paleis geleid. Abraham was verbaasd mij naast
de farao te zien. Zijn ogen weerspiegelden het verdriet in zijn hart. Hij verwelkomde de farao naar behoren. De heerser wuifde met zijn hand en gebaarde
naar Abraham om te gaan zitten. De farao zei: "je
hoeft niet bang te zijn. Er zal niets met je gebeuren,
alles zal goed voor je komen." Abraham antwoordde: "oh grote farao, in mijn hele leven was ik nooit
bang voor mezelf, maar alleen voor mijn missie.
Daarom was mijn hele leven gevuld met angst en
verdriet. Ik ben ouder geworden en wil omwille van
Gods missie langer leven." De farao antwoordde:
"Sara heeft me alles over je verteld."
Abraham zei: "grote koning, ik weet veel meer over
God dan Sara je had kunnen vertellen." Farao vervolgde: "als je wilt, zal ik de koning van Babylon bevelen om respectvol naar je huis terug te keren en zij
zullen je daar verwelkomen." Abraham antwoordde:
"dat is erg gul van je, maar ik heb geen thuis gehad
sinds God me riep. Mijn huis zal zijn, waar God me
vraagt mij te vestigen." De farao zei: "je gaat heel ver
in je gedachten over God." Abraham antwoordde:
"ja, ik heb de ware Heer van deze schepping leren
kennen, die ons allemaal het leven gaf." De farao
vroeg aan Abraham: "als je zo dicht bij de Schepper
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van alles bent, beantwoord me dan een vraag. Maar
voordat je mij antwoordt, steek je hand op en zweer
bij je God, die je hebt ontmoet, dat je niet tegen mij
zult liegen." Abraham stak zijn hand op om te zweren: "God, - die mij mijn hele leven geleid heeft en
mij zo vele realiteiten beloofd heeft, die in de toekomst uitkomen - ik getuig en zweer bij Je naam, dat
ik alleen de waarheid vertel, wat de farao ook van
mij wil weten."
Nu vroeg de farao: "vertel me de waarheid, hoeveel
weet je over het leven na de dood? Of is het gewoon
de hoop van de mensen, dat het leven na de dood zal
doorgaan." Abraham vroeg de farao: "moet ik je het
antwoord geven over het leven na de dood volgens
mijn kennis of volgens mijn observaties en echte ervaringen?" De farao zei: "ik heb zelf voldoende kennis, omdat ik constant omringd ben door wijze en
wetende mensen. Ik wil weten wat je echte ervaring
met deze kwestie is."
Abraham zei: "hoor dan de waarheid. Ik had ook
twijfels over het leven na de dood, zelfs nadat ik God
had ontmoet. Op een dag vroeg ik God: "hoe ga je
ons een nieuw leven geven, wanneer mensen uiteindelijk sterven en er niets meer overblijft, dat hen
aan hun fysieke lichaam herinnert en ze weer deel
van deze aarde worden?" God vroeg me: "Abraham,
het is niet genoeg, dat ik mezelf aan je liet zien en je
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een eeuwig leven beloofde? Of geloof je me niet?" Ik
antwoordde: "oh God, ik geloof je absoluut zeker, ik
stel alleen deze vraag om mijn hart tevreden te stellen. Maar verder stel ik Je de vraag in de naam van
de toekomstige mensheid, zodat ze me geloven als
ik tot hen spreek." God zei: "De echte persoon, die
zich met Mij zal verenigen, is voor hem het eeuwige
leven niet onzichtbaar, terwijl hij op aarde in zijn
fysieke lichaam leeft. Ik raad je aan Abraham om mij
te ontmoeten en je reis te voltooien om een goddelijk mens te worden." Toen scheidde God mijn geest
van mijn lichaam. Ik zag mijn geest en mijn lichaam
tegelijkertijd op de rotsachtige berg liggen. God zei
tegen mij: "In het belang van de mensheid ben je nu
vrij om in de eeuwigheid te reizen, waar je ook heen
wilt." Dus, sublieme farao, reisde ik door vele dimensies. Er waren eindeloze hemelen daar, maar ze
waren leeg. Ik vroeg God waarom en Hij antwoordde: "mijn kinderen zijn hier nog niet geweest. Voor
dit doel heb ik jou gekozen, Abraham." Ik snikte: "oh
God, oh God, laat me teruggaan. Deze keer kan ik Je
kinderen hier krijgen." God zei: "Heb je nog meer
wensen die Ik je zou moeten vervullen?" Ik vroeg
God: "ik heb maar één wens, laat me terugkomen,
zodat ik mijn missie kan vervullen, die Je me gaf."
Heer farao, God bracht mijn geest terug naar de
rotsachtige bergen, waar mijn lichaam lag. Mijn
geest ging in mijn lichaam en God zei: "Dus ik zal
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alle doden opwekken." Na deze ervaring volgden vele soortgelijke. Wanneer ik deze ervaringen met de
mensen op aarde wilde delen, vond ik er vaak geen
aanknopingspunt mee. Maar grote koning als je het
mij eerlijk vraagt, moet ik zeggen dat ik daardoor
een heel eenzame man op aarde ben geworden. 's
morgens en 's avonds verlangen mijn ogen ernaar
deze realiteiten te zien vervuld worden voor de
mensheid, die ik in de hemel heb waargenomen.
Grote Farao, als je me vergeeft, zou ik je nog een
laatste keer willen spreken." De farao knikte: "je
hebt het recht om te spreken." Abraham zei: "Grote
farao, ik reken je tot de materieel georiënteerde
mensen, die alleen een aards leven willen leiden
zonder de Schepper. Voor mensen zoals jij lijkt die
wereld erg klein en smal. Dit is de grootste goddelijke waarheid, die ik je kan geven, verheven koning."
De farao antwoordde Abraham: "Abraham, het was
heel fascinerend om naar je te luisteren. Terwijl je
sprak, groeide een wens in mijn hart. Het zou geweldig voor me zijn als ik zou kunnen zijn zoals jij.
Als alles wat je vandaag hebt gesproken de waarheid
is, dan begrijp ik dat er maar één echte realiteit is: ik,
als een grote farao, zal uit de geschiedenis verdwijnen en niemand zal mijn naam onthouden. Maar jij,
Abraham, zal door het hele verhaal worden herinnerd, omdat de echte God bij je is." De farao pauzeerde even voordat hij verderging: "Abraham, Sara
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is een opmerkelijke vrouw. Haar motivatie was zo
sterk om iets heel speciaals voor je te doen. Ze had
geen controle over de omstandigheden, die haar tegenkwamen. Omdat ik niet wist dat ze al je vrouw
was, trouwde ik ook met haar. Ik wil haar je teruggeven. Abraham, ze houdt van je met heel haar hart
en diep in haar ziel. Zij is van jou." Daarna gaf de farao Abraham vele rijkdommen. Abraham wilde het
geld, de slaven, dieren, etc. niet accepteren. De farao
zei toen tegen hem: “Sara heeft deze moeilijke tijd
meegemaakt om je geluk te brengen. Respecteer
mijn verlangen om te aanvaarden, wat ik je van ganser harte geef, zelfs als je het niet wilt." Abraham
antwoordde: "dan accepteer ik het met dankbaarheid, omdat God deze mogelijkheid voor mij opende." De farao keek recht in de ogen van Abraham. en
zei: "Ik heb nog een wens." "Farao, ik ben maar een
van je kleine dienaren. Je hoeft me alleen maar te
bevelen," zei Abraham. De farao zei: "vergeef Sara en
onthoud altijd dat ze je het grootste geluk heeft gebracht." Abraham antwoordde: "grote farao, mijn
liefde voor haar is groter dan vergeving."
Abraham omhelsde me en huilde. Na een tijdje zei
de farao tegen me: "Sara, ik zie je voor de laatste
keer. Ik weet niet waar je in de toekomst zult zijn,
maar ik zal je altijd herinneren als het beste, wat me
in het leven had kunnen overkomen. Je zult voor mij
altijd een prachtige droom zijn, waaruit ik ontwaak215

te. Ik zal je herinneren op rustige momenten. Jij,
Abraham, wekte vele gevoelens in mijn leven. Ik beloof je dat ik vanaf nu mijn koninkrijk wijzer zal regeren en meer voor mijn onderdanen zal zorgen.
Maar als je liever in Egypte blijft, ben je vrij om dat
te doen." "Grote Farao," zei Abraham, "laat me teruggaan naar Kanaän, zoals God me zei te doen." Ze
begroeten elkaar nog een laatste keer en de farao
fluisterde in Abrahams oor: "als je de nieuwe koning
in de hemel bent, vergeet me dan niet." Hij draaide
zich om en liep weg. De farao verklaarde later dat
het gezin van Abraham het recht had om in Egypte
te blijven of met alle rijkdom te vertrekken."
Lot en de ondergang van Sodom en
Gomorra
Abraham bleef me vertellen: "ik verliet Egypte als
een rijke man. Ik had talloze kamelen, koeien, schapen, paarden, slaven, goud, zilver en talloze waardevolle dingen. Ik heb de rijkdom met Lot gedeeld.
Terug in Kanaän begon Lot voor moeilijkheden te
zorgen. Hebzucht sluimerde in de natuur van Lot,
zodat deze ergernis niet kon worden vermeden. Ik
scheidde van hem en vroeg hem om weg te gaan. Hij
ging naar Sodom, maar we hielden nog wederzijds
contact.
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Voordat ik meer over mijn leven praat, wil ik iets
over Lot zeggen. Ik ben zelfs zijn oom. Hij was de
zoon van mijn broer, die stierf in Ur. Ik heb hem geadopteerd. Toen ik mijn huis moest verlaten, gedwongen door de koning van Babylon, nam ik hem
mee. Ik leerde hem over Gods wil en investeerde veel
in hem. Lot was ook de man, die constant naar fouten in mij op zoek was. Hij was niet zozeer een man
van God, maar meer bezig met wereldse dingen. Als
ik niet vanaf zijn jeugd voor hem had gezorgd, zou ik
niet hebben geweten of hij zijn eigen leven had kunnen leiden.
Na de gebeurtenissen in Egypte heeft Lot Sara
vaak bekritiseerd, wat de familiesfeer vergiftigde.
Om deze reden was Sara tegen het delen van de rijkdommen, die we alleen hadden verkregen door het
grote offer van Sara in Egypte. Toch deed ik dat. Dit
leidde tot vele grote discussies tussen mij en Sara.
Voor Lot waren de gegeven bezittingen niet voldoende. Ik kon nauwelijks geloven, dat hij meer van
mij vroeg en dat hij zo ontevreden was. Daarom was
er een onoverkomelijke spanning tussen mij en hem
en tussen onze mensen. Ik vroeg hem om te vertrekken of anders zou ik hem daartoe dwingen. Dit zou
het einde van onze relatie zijn geweest.
Ik zei tegen Lot: "je weet, dat er maar één doel in
mijn leven was en dit was om Gods wil te voldoen.
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Ik heb alles met je gedeeld, hoewel niets van jou is.
Ik dacht dat je mijn zoon was. Wat ben je nu aan het
doen? Je hunkert naar wereldse dingen, die vergankelijk zijn. Je moet je verenigen om Gods wil te
doen." In plaats van me te begrijpen, verdedigde Lot
alleen zijn gedrag. Dagen later kwam hij naar me toe
en zei dat hij liever in het oosten van het koninkrijk
zou wonen, waar minder woestijn en meer groene
valleien waren. Ik vertelde hem, dat ik Kanaän niet
kon verlaten voor mijn missie. In mijn hart wilde ik
echter dat hij bij me bleef. Ik heb hem opgevoed, zodat hij iets voor de missie kon doen. Maar hij weigerde en wilde zijn eigen leven leiden. Ik vroeg hem:
"nu hebben we geen financiële problemen meer. Als
je echt naar het oosten wilt verhuizen, moet je Gods
wil meenemen en het aan de mensen daar leren." Hij
gaf me echter geen bevredigend antwoord en verliet
mij. Ik werd daar heel verdrietig van. Ik had gewenst
en gehoopt, dat hij mijn rechterhand zou zijn in de
missie. Maar hier heeft hij me verlaten. Ik moest me
realiseren dat hij enkel moeilijkheden voor me zou
betekenen, en dus liet ik hem eindelijk gaan.
Als de mens niet verbonden is met God en niet
leeft voor het welzijn van anderen, wordt zijn rijkdom zijn grootste vijand. Dit gebeurde ook met Lot.
Hij nam vele mensen mee, die ik had voorbereid op
de missie. Ik huilde en vroeg God wat ik in deze situatie moest doen? Ik zei tegen God: "het was heel
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moeilijk om mensen voor je voor te bereiden, en het
is nog treuriger als ze zich van je afkeren." Op een
avond, toen ik naar de vele sterren aan de hemel
keek, vroeg ik me af: is er een onder al deze sterren,
die het licht van deze wereld kan brengen? Terwijl ik
deze gedachte met mijn hart overpeinsde, hoorde ik
de stem uit de hemel: "Abraham, oh Abraham, kunt
je de sterren aan de hemel tellen?" Ik zei: "hoe zou
dat mogelijk zijn?" De stem antwoordde: "onder je
nakomelingen zullen ontelbare sterren zijn, die deze
wereld licht zullen brengen. Abraham, je zult de
“vader van het geloof” zijn, die de deur voor hen
opende en de weg voor hen effende. Er zullen belangrijke kinderen in je geslacht zijn, die redding
zullen brengen in de wereld. Oh Abraham, ze zullen
heel dicht bij Gods hart komen. Ze zullen zo'n hoog
spiritueel niveau ontwikkelen, dat de mensen naar
hen opkijken, net als jij naar de sterren aan de nachtelijke hemel."
Op dit punt stopte Abraham en huilde onophoudelijk. Ik, de auteur van dit boek, nam hem in mijn
armen en zei tegen hem: "Abraham, oh vader van
het geloof, het was jouw geloof en liefde in je hart,
die de hemelen in staat stelden hun belofte aan je
nakomelingen te vervullen." Abraham keek naar mij
terwijl hij tot mij sprak: "Zahid, ik wil veel meer
zien. De kinderen van God zouden op deze aarde
moeten opgroeien en God zou alles voor hen moeten
219

zijn. Dit is de enige manier, waarop Satan hen met
rust moet laten. Zahid, sinds God je de missie heeft
gegeven, heb ik alle hoop in je gesteld, dat je als een
instrument van God en als een drager van hoop van
de hemelen, de wil van God kan vervullen. Dus ik
moest met je praten over mijn leven. Ik heb een paar
duizend jaar gewacht om met een man als jij te praten die zo dicht bij Gods hart is gekomen, dat God
zich aan hem openbaart. Dit zal een groot voorrecht
zijn voor de mensheid en de hemelen."
Ik zei tegen Abraham: "je weet dat ik van je hou en
ik ben er trots op een van je nakomelingen te zijn. Je
stelde me in staat om Gods hart op de meest prachtige manier te leren kennen." Abraham omhelsde
me heel stevig en zei: "ik zal je alles over mijn leven
vertellen. Het is aan jou of je alles opschrijft of alleen
de essentie. Wanneer je de behoefte voelt om enkele
geheimen van mijn leven aan de mensheid te openbaren, dan aarzel niet om het te doen. God en ik zijn
het van harte eens. Ik weet dat dit gebeurt ten voordele van de mensheid. Ze moeten de verborgen
waarheid ervaren, zodat ze zichzelf, hun buren en de
wil van God beter kunnen leren kennen."
Abraham vervolgde zijn levensverhaal: "ik steunde
Lot onvoorwaardelijk in alles wat hij van mij verwachtte te doen. Lots houding ten opzichte van het
leven was: als iemand hem iets geeft, geeft hij ook.
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Als de anderen niets geven, hebben ze niets van hem
te verwachten. Terwijl hij in Sodom woonde, begonnen de naburige koninkrijken met elkaar oorlog
te voeren om hun koninkrijk uit te breiden. Het koninkrijk Sodom en Gomorra verloor de oorlog tegen
de andere koningen. Lot, zijn familie en familieleden
werden gevangengenomen. Ze werden ontdaan van
al hun rijkdom en tot slaaf gemaakt. Toen ik dit
nieuws kreeg, riskeerde ik mijn leven om Lot, zijn
familie en de mensen te bevrijden. Onder hen waren
enkele bekende inwoners van Sodom. Dit evenement verhoogde mijn reputatie in de andere koninkrijken en verleende me het respect van de koning
van Sodom.
Ik probeerde Lot opnieuw te inspireren voor de wil
van God, door te zeggen: "zie hoe alles je is afgenomen, je familie, je bezittingen en bijna je leven. God
hielp je met mijn hand. Je zou er je conclusie uit
moeten trekken en alleen de wil van God nog volgen. Aan het einde van je leven zal je dus de gelukkigste man zijn. Alle geluk zal je volgen in je leven en
in het eeuwige leven na de dood." Hij luisterde een
tijdje naar me en besloot het zendingswerk in Sodom te hervatten. Ik was erg blij, dat hij eindelijk de
zegen naar Sodom zou brengen. De mensen in Sodom frustreerden Lot na een korte tijd opnieuw. In
verschillende gevallen was Lot net zo opvliegend als
Noah. Hij werd snel boos als het niet ging zoals hij
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wilde. Op een dag kwam hij naar me toe en vroeg
om advies. "wat moet ik doen? De mensen van Sodom zijn tegen mij alsof ik hun vijand ben. Hoe meer
ik druk om de maatschappij te veranderen, hoe meer
ze me vervolgen. Sodom en Gomorra willen ook dat
andere koninkrijken homoseksualiteit toestaan.
Weet je wel Abraham, dat het tegen de wil van God
is." Ik antwoordde hem: "ik weet dat je gelijk hebt.
De dingen zijn nu zo in de war, dat we ze niet kunnen beheersen. Dus laten we onze missie blijven
doen, dit is onze topprioriteit. Eerst en vooral moeten mensen God leren kennen. Dan kunnen we ze
vertellen, wat ze in dit leven moeten doen. We moeten eerst de mensen, die geïnteresseerd zijn in God
aan onze kant krijgen. Andere dingen kunnen we
later verduidelijken. Zodra mensen weer over God
horen, kan de realiteit een plek in hun leven vinden,
omdat ze vele ervaringen zullen hebben." Lot antwoordde mij: "dit vergt veel geduld." Ik antwoordde: "we zullen eerst samen ons deel voldoen. God zal
voor de rest zorgen. God heeft altijd zijn deel gedaan, alleen de profeten niet die van hen.”
Lot werd stil, maar zijn vrouw begon met mij te
vechten: "wat je Lot vraagt om te doen is te veel. Ik
en Lot hebben geen tijd om een normaal gezinsleven
met onze kinderen en familieleden te hebben." Het
was niet de eerste keer, dat ze de kant van Lot koos
en ruzie met mij begon te maken. Dus zei ik tegen
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haar: "je bent God zo ondankbaar. God gaf je zegeningen door mij. God heeft je leven op het laatste
moment door mij gered. Ik heb je bevrijd uit het leger van de andere koning. Dit zou meer dan een teken voor je moeten zijn om Gods wil te volgen. Hoe
meer je krijgt, hoe meer je vraagt. Je bent zo ondankbaar. Je moet jezelf gelukkig prijzen, dat je de
kans hebt gekregen van God om je naaste te dienen." De vrouw van Lot antwoordde mij: "Abraham,
niemand kan zijn zoals jij. Alleen jij bent genoeg
voor God. Niet iedereen kan dag en nacht leven voor
de wil van God. Abraham, je moet normaler en realistischer zijn." Ik antwoordde: "ik ben normaler en
realistischer, dan wie dan ook op aarde. Ik ken vele
realiteiten, die in de toekomst op je wachten, maar
dan zal het te laat zijn. Je zult alleen zijn, ontelbaar
vele bittere realiteiten kennen en er zal niemand in
je familie zijn, die je kan helpen. Het spijt me, maar
ik zal er niet zijn om je te helpen." Ze antwoordde:
"als deze tijd komt, zullen we zien wat we moeten
doen. Ik zei: "zoals je wilt, maar je bent geen goede
vrouw voor Lot. Op een dag zal hij moeilijkheden in
het eeuwige leven hebben vanwege jou."
Lot zat neder en luisterde, maar vond het niet leuk
wat ik zei. Hij zei tegen mij: "Abraham, je moet mijn
familie niet de schuld geven." Ik antwoordde: "zoals
je wilt. Ik denk niet dat ik je iets kan vertellen over
Gods wil, dat je nog niet kent. Je hebt veel geleerd. Je
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onwetendheid is groter dan je geloof." Ze keerden
terug naar Sodom, maar waren erg ongelukkig met
mij. Lot heeft mijn advies niet opgevolgd. In plaats
van over God te onderwijzen, begon hij de mensen
van Sodom te bekritiseren, vooral hun homoseksualiteit en moraliteit. Dit maakte de mensen boos en ze
wilden zijn gedrag niet blijven tolereren. Hij zou
zich niet moeten bemoeien met hun levensstijl. Ze
werkten samen tegen hem en begonnen hem te vervolgen. Ze zeiden: "Je bent naar dit land gekomen als
een vreemde om hier te wonen en nu wil je ons regeren. Tegelijkertijd heb je vele slechte wensen voor
ons, bijvoorbeeld dat God ons zal vernietigen. Verlaat ons land of we zullen je beter leren als je niet zo
fanatiek en vloekend met ons praat." Na dit argument voelde Lot zich niet langer gewenst om in Sodom te blijven leven; de mensen waren hoe dan ook
tegen hem. Vooral de homoseksuelen wilden hem
niet en wilden hem vermoorden. Lot vervloekte hen
en zei: "God zal je straffen voor je slechte daden."
De engelen toonden me twee keer visioenen, dat
ze Sodom en Gomorra wilden vernietigen. Maar dit
mocht tijdens mijn leven als profeet op deze aarde
niet gebeuren. Dus reisde ik naar Sodom, waar Lot
woonde. Ik gaf openbare toespraken over hoe men
vrede en dialoog tussen gelovigen en ongelovigen
brengen kan. Ik vertelde homoseksuelen, dat ze niet
het recht hadden anderen tot homoseksualiteit te
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dwingen. Ik vertelde hen, dat het tegen de natuurwet, principes en Gods waarheid was. Ik bleef in
mijn positie in deze dialoog en uiteindelijk vonden
we punten, die overeenkwamen. In ieder geval zou
er geen geweld mogen uitgaan van de strijdende
partijen. De homoseksuelen zeiden: "Lot kan vrijuit
praten over spirituele dingen, maar we zullen hem
niet toestaan ons te bekritiseren en te veranderen."
Vroeger stierven mensen aan beide kanten. Ik wilde
voorkomen dat dit opnieuw zou gebeuren.
Ik keerde terug in de hoop dat beide partijen zich
zouden houden aan de afspraak, die ik met hen had
gemaakt. Het duurde deze keer een tijdje, voordat
mijn missie doorging en de mensen bereikte aan wie
ik het visioen van God kon uitleggen. Ik deelde mijn
visie ook met de koning van Sodom, erop wijzend
dat hij speciale zorg moest dragen voor de moraal
van zijn koninkrijk. Ik vertelde hem, dat God en de
hemelen hem alleen konden helpen, als hij niet aan
de verkeerde kant stond als koning. De koning besteedde niet veel aandacht aan mijn boodschap. Dus
vroeg ik hem: "wat gebeurt er als je koninkrijk wordt
gestraft door de engelen?" Hij vroeg me hoe ik er zo
zeker van kon zijn, dat dit ooit zou gebeuren. Ik vertelde hem dat ik door God en de hemelen alles kan
ervaren, terwijl ik door de spirituele wereld reisde.
De koning zei tegen mij: "Abraham, ik respecteer je
als zakenman en je wereldse opvattingen. Ik weet
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dat je tot nu toe veel hebt bereikt in dit land. Vertel
me nu geen sprookjes, anders verlies ik mijn respect
voor je." Ik antwoordde hem: "koning van Sodom en
Gomorra, je moet dit heel serieus nemen." Hij vroeg
me: "ben jij de koning of ik?" "jij bent de koning,"
antwoordde ik. En hij ging verder: "ik moet dit land
regeren en niet jij. Ik moet de zaken van mijn land
regelen en nu kunt je gaan." Ik zei: "ik wens je en je
land het allerbeste. Het lijkt mij echter, dat ik in
jouw ogen te klein en nietig ben, om de waarheid
van mij te accepteren."
Ik keerde terug naar Kanaän met een zwaar hart,
en in tranen bad ik tot God: "hoeveel tijd moet er
verstrijken in de geschiedenis van de mensheid,
voordat de mensen hun les leren en niet opnieuw
dezelfde fouten maken?" Wat moet ik doen voor de
mensen van deze wereld, die zo onwetend zijn? Hoe
kan ik Sodom en Gomorra van de ondergang redden?" Ik hoorde Gods stem tegen mij zeggen: "Abraham, ik ken de situatie waar je doorheen gaat. Als je
contact maakt met mij en doet wat ik je zeg, zal je
zeker nieuwe hoop en de juiste basis creëren om deze mensen te beschermen. Abraham, wees geduldig!
Loop op mijn pad met een nederig hart en voltooi je
spirituele reis naar de perfecte mens, zodat ik je een
kanaal voor de mensen kan maken."
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Drie maanden later, op een middag, zat ik voor
mijn tent te denken aan God, toen drie engelen voor
mij verschenen. Alle drie verborgen ze hun gezichten voor mij. Toen ik hen zag, was ik bang. Ze zeiden
tegen me: "Abraham, wees niet bang voor ons. We
gaan naar Sodom en Gomorra. Het kwaad heeft iedereen in bezit genomen. We zullen voorkomen, dat
de mensen van Sodom en Gomorra deze kwade ziekte verspreiden. We zullen ze gebruiken om een
voorbeeld te stellen voor andere naties, zodat ze
daaruit een les kunnen trekken." Toen ik dit hoorde,
werd ik heel verdrietig en vroeg: "maar wat als er
nog steeds oprechte mensen wonen? Hoe zit het met
Lot en zijn volgelingen?" De engelen antwoordden:
"als we daar oprechte mensen vinden, zullen we Sodom en Gomorra en Lots leven sparen voor jou."
"Misschien vind je maar 50 oprechte mensen of
slechts 40 of misschien slechts 10?" De drie engelen
luisterden heel kalm naar mij en zeiden tegen mij:
"Abraham, wil je nog iets zeggen of ben je klaar?
Zelfs als we slechts 10 oprechte mensen in Sodom en
Gomorra vinden, zullen we niets vernietigen. Abraham, je bent een heel speciale persoon voor God."
Toen verlieten ze mij. Ik was tevreden en geloofde
dat ik Sodom en Gomorra had gered van de vernietiging, want er zouden zeker 10 rechtschapen mensen
te vinden zijn.
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Een paar dagen later werd ik 's ochtends wakker
op mijn gebruikelijke gebedstijd. Ik wilde naar de
bergen gaan om daar te bidden. Plots zag ik vanuit
het oosten een zwarte rookwolk opstijgen in de
lucht. Mijn hart bevroor, omdat dat was waar Sodom en Gomorra lagen. Ik wist dat hun vernietiging
door engelen was begonnen. Ik rouwde om het volk
van Sodom, Lot en zijn volgelingen. Ik ging meteen
naar Sodom met een aantal van mijn mensen. Daar
aangekomen kreeg ik een beeld van horror en gruwel te zien. Er was een enorm zwart gat, waar Sodom ooit stond. Het zicht was zo verschrikkelijk, dat
ik daar niet langer kon blijven. Ik zei tegen mijn volk,
dat we deze plek zo snel en zo ver mogelijk achter
ons moesten laten. Ik kon bijna ruiken, dat de engelen van de dood er nog waren. Ik keerde terug zonder te hebben ontdekt, hoe Lot en zijn volk het hadden overleefd. Na mijn gebed tot God had ik een
droom. Het was Lot gelukt om op tijd te ontsnappen. Ik zocht hem overal en gaf nooit de hoop op. Ik
wist, dat de hemel nooit tegen me zou liegen.
Zes maanden later werd mij verteld, dat Lot was
gevonden. Maar Lot wilde niets met ons te maken
hebben. Mij werd verteld, dat Lot heel ver weg zou
wonen in een klein stadje genaamd Sogra in het oosten met zijn twee dochters. Ik kon niet begrijpen,
dat Lot weigerde contact met ons op te nemen. Dus
ik wilde hem zelf bezoeken. Toen hij hoorde, dat ik
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voor zijn deur stond, wilde hij deze niet openen. Hij
schreeuwde boos van binnenuit, dat hij geen mensen zoals ik wilde zien. Eerst was ik erg geschrokken.
Ik kon niet gaan zonder met hem te praten. Dus riep
ik: "Lot, open de deur. Ik wil nog één keer met je praten." Hij zei toen: "Abraham ga hier weg. Ik wil je
gezicht nooit meer zien. Je bracht veel ongeluk over
mij, mijn familie en mijn mensen. Je God heeft ze allemaal vernietigd." Dit uit zijn mond te horen maakte mij verdrietig. Dat was niet de Lot, die ik kende. Ik
riep opnieuw: "Kom naar buiten, ik wil je in het gezicht zien. Dan kun je me vertellen wat je wilt."
Maar hij deed zijn deur niet open. Na een tijdje
kwamen zijn twee dochters naar buiten en zeiden
tegen me: "onze vader wil niet met je praten. Wat
wil je van hem. Is het niet genoeg, dat we ons gezin,
onze bezittingen en onze mensen hebben verloren?
Wil je meer onheil in ons leven brengen?" Ze begonnen te huilen en schelden me uit. Ik keerde terug
naar Kanaän zonder Lot te hebben gezien. Ik vroeg
Sara later om Lot en zijn twee dochters te bezoeken.
Ze antwoordde mij: "als hij de deur niet voor je
opent, waarom zou hij het dan voor mij doen? Na
wat je voor hem deed en hoe hij je nu behandelt,
stierf hij voor mij."
Ik dacht erover hem weer te bezoeken. Deze keer
ging ik echter wijzer te keer. Eerst stuurde ik een
boodschapper naar Lot, die hem het volgende
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bracht: "Abraham vertelt je dat hij je geliefden niet
terug kan brengen, maar hij kan wel de bezittingen
terugbrengen, die je hebt verloren. Tegen het einde
van je leven hoef je je geen zorgen meer te maken
over wat je morgen gaat eten en drinken." Toen hij
het nieuws hoorde, dat ik mijn bezit met hem zou
delen, was hij eindelijk klaar om mij te ontmoeten.
Dus reisde ik opnieuw naar hem.
Deze keer opende hij de deur en liet me binnen. Hij
verontschuldigde zich onmiddellijk voor zijn gedrag
van de laatste keer. Ik zei tegen Lot, dat ik liever alleen met hem zou praten. Hij stemde toe. Ik zei:
"Lot, je weet dat ik God heb ontmoet en hij heeft mij
ook de missie gegeven. Je bent heel vaak in je leven
geïnspireerd door Gods wil. God heeft je net zovele
visioenen over deze speciale wereld laten zien. Vertel me nu alsjeblieft, wat er echt met jou, je familie,
je mensen en het koninkrijk van Sodom en Gomorra
is gebeurd. Ik wil het uit jouw mond horen. Dan zal
ik God vragen of het allemaal waar is.” Hij begon te
huilen.
Hij zei: "oh, Abraham, waarom wil je alles weten?
Is het niet genoeg, dat ik voortaan heel mijn leven
zal rouwen vanwege deze pijn. Als je me echt een
laatste plezier wilt doen, help me dan financieel. Bedankt, omdat je me in het verleden zo vaak hebt geholpen om financiële crisissen te overwinnen. Dit is
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de laatste keer, dat ik je om deze hulp vraag." Ik
antwoordde: "Lot, ik ben hier niet gekomen vanwege je financiële problemen. Ik kwam hier om met je
te praten over Gods wil. Het is tijd, dat je Gods wil in
je botten voelt. Maar eerst wil ik weten, waarom deze straf tot Sodom en Gomorra kwam, omdat je daar
bent geweest en Sodom en Gomorra als de centrale
persoon van God op het juiste pad zou moeten leiden? De engelen beloofden me, dat ze daar tien oprechte mensen zouden vinden om Sodom en
Gomorra te sparen. Je weet dat er meer dan
600.000 mensen in deze steden woonden. Ik kan dit
feit niet zomaar negeren. Ik heb beloofd, dat ik je zal
helpen als je me de hele waarheid over Sodom en
Gomorra vertelt. Dit is ook mijn toestand, zodat ik je
financieel kan helpen. Anders doe ik het niet." Lot
zei tegen mij: "laten we naar een rustige plek in de
bergen gaan waar we alleen zijn."
We gingen heel ver de bergen in tot we een plaats
bereikten waar alleen stenen waren. Alleen daar
ontspande hij zich en voelde hij zich vrij. Toen zei
hij: "Abraham, als ik je echt de hele waarheid vertel,
ben ik bang, dat je niets meer met mij te maken wilt
hebben. Mijn geweten zegt me, dat ik schuldig en
verantwoordelijk ben voor wat er in Sodom en
Gomorra is gebeurd." Ik antwoordde hem: "vertel
me alles voor de toekomst van de mensheid. Op een
dag moet de mensheid de verborgen waarheid leren,
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waarom de wil van God niet door de profeten is vervuld." Lot begon: "Abraham, toen ik een kind was,
aanvaardde je mij als een zoon. Je hebt me mijn hele
leven op het pad van God geleid. Ik weet zelf dat er
een tijd in mijn leven was, dat ik zo geïnspireerd was
om niets anders te doen dan de wil van God. God en
de hemelen gaven me ook veel inspiratie, openbaringen en visioenen. Ik kan deze realiteit, die ik met
mijn eigen spirituele ogen heb gezien niet ontkennen. Maar toen kwam er een tijd in mijn leven, toen
ik begon te twijfelen aan Gods visioenen en de hemelen. Ik kon de visioenen, die aan mij werden getoond niet naar mijn medemensen en mijzelf overbrengen. Sinds ik ben getrouwd en een gezin heb gesticht, heb ik het spirituele pad steeds meer verlaten. Mijn vrouw en familie hadden een slechte invloed op mij en wekten wrok tegen jou in mijn hart.
Daarom wilde ik niet bij je blijven. Dit was ook de
reden, waarom ik het je leven moeilijk maakte. Ik
wou, dat je me wegstuurde, hoewel je al je rijkdom
met me deelde. Toen je je realiseerde, dat ik in geen
geval bij je wilde blijven, vroeg je me om de missie in
Sodom en Gomorra te starten. Helaas ben ik het met
je eens, maar in mijn hart wilde ik niets met je missie te maken hebben. Mijn familie en mijn mensen
voelden hetzelfde. Je hebt ons later bevrijd van de
slavernij van de andere koningen en daarmee je eigen leven geriskeerd. Daar waren we in onze harten
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heel dankbaar voor. Maar die inspiratie duurde niet
erg lang. Na een tijdje keerden we ons weer af van je
missie. Ik begon kritiek te geven op de morele opvattingen van de mensen van Sodom en Gomorra. We
gebruikten het geld, dat je bleef sturen om de missie
in Sodom en Gomorra voor onszelf te gebruiken.
Daarom wilden we je niet ontmoeten.
Ons geweten vertelde ons elke dag dat we schuldig
zijn. We begonnen de steden Sodom en Gomorra te
verachten, dit nam bijna toe tot haat. We vervloekten de homoseksuelen en we vervloekten Sodom en
Gomorra door te zeggen: "als we maar de macht
hadden, zouden we de strijd tegen het kwaad aangaan en bijgevolg Sodom en Gomorra hun rechtvaardige straf doorvoeren. Maar we waren te zwak
en hadden te weinig bondgenoten in dit land om
iets te bereiken. De engelen verschenen vaak aan mij
en vroegen me om vergeving te bidden voor de mensen in deze steden. Maar ik voelde geen sympathie
voor hen. Ik negeerde alle openbaringen van de engelenwereld. In de ogen van God nam ik geen verantwoordelijkheid voor deze mensen. Hier faalde ik
in mijn missie.
Mijn hart sloot zich voor de missie op, omdat ik
zwaar heb gezondigd. Ik weet dat je de enige bent,
die God om vergeving voor mij kan vragen, zodat
mijn ziel zal genezen." Ik antwoordde hem: "vertel
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me wat je zo verkeerd hebt gedaan, dat je zonen, je
vrouw, je schoonzonen en al je mensen moesten
sterven op de Dag des Oordeels in Sodom en Gomorra." Lot ging verder: "toen ik mijn missie voortzette,
keerde mijn vrouw zich van mij en de missie af. Al
mijn zonen, dochters en schoonzonen lachten om
mijn missie. In de tussentijd heb ik ook een grote
zonde begaan in de ogen van God en de hemelen. Ik
ging vaak naar mijn jongere dochters, voordat de
dag des oordeels over Sodom en Gomorra kwam. De
hemel waarschuwde me vaak voor zo'n grote zonde.
Ik vroeg elke keer om vergeving, maar maakte steeds
opnieuw dezelfde fout. Juist deze twee jongere
dochters wilden, dat ik meer over God en de missie
zou praten. Vanwege mijn eigen zonde kon ik het
niet. Er kwam zelfs later een tijd, dat ik niet meer
kon bidden. Ik distantieerde me meer en meer van
God en de hemelen. Drie dagen voordat het laatste
oordeel tot Sodom en Gomorra kwam, zag ik al een
visioen van de vernietiging door de engelen van deze
steden. Het is nooit in me opgekomen, dat mijn
vrouw, mijn kinderen en mijn mensen op dezelfde
manier zouden sterven door dit strafhof.
De nacht voor de vreselijke gebeurtenis, de ochtend was al aan het dagen, hoorde ik angstaanjagende stemmen en geluiden. Ik ging naar buiten om
te zien, wat er op straat aan de hand was. Ik zag dat
de engelen me in het donker passeerden en ruzie
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maakten over mij: "Lot moet ook sterven op de dag
des oordeels in Sodom en Gomorra." Sommige engelen antwoordden: "zijn leven moet worden gespaard, want Abraham bad voor hem." Andere engelen
hielpen me, dat ik leefde omwille van God. Terwijl
ze ruzie met elkaar voerden, voelde ik de angst in
mij opkomen. Plots zag een engel mij. Hij keek naar
me en zei tegen mij: "verlaat deze plek zo snel mogelijk en neem je twee jongere dochters mee, want je
bent verantwoordelijk voor hun zonden. Ik ben een
engel des doods. Ik bescherm je leven, omdat Abraham de missie heeft ontvangen. Anders zou je samen met de snode mensen in Sodoms en Gomorras
moeten sterven."
Ik nam mijn twee dochters en ging meteen op weg
naar het stadje Zoar, waar slechts zeventig mensen
woonden. Later was ik zo bang, dat ik mezelf verstopte in een grot in de bergen. Ik woonde daar, totdat ik mijn angst kon overwinnen. Maar zelfs in deze
grot herhaalde ik mijn zonden. Ik dronk alcohol en
ging weer naar mijn dochters. Deze keer gebeurde er
iets ergers. Beiden zijn zwanger van mij geworden.
Nu verloor ik volledig mijn hele spiritualiteit. Ik ontving geen enkele boodschap van God en de hemelen.
Er was geen openbaring en ik kon ook geen enkele
droom zien. Daarom wilde ik je niet meer zien. Als je
niet had ontdekt, waar ik zelf woon, zou ik nooit
meer onder je ogen zijn gekomen op deze aarde. Ik
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weet dat ik verantwoordelijk ben voor de ondergang
van Sodom en Gomorra, mijn familie en mijn mensen. Als ik meer wilskracht had gehad en alleen aan
Gods kant stond, zou deze tragedie niet zijn gebeurd. Ik heb gefaald! Ik ben ook de reden, waarom
mijn volk zich afkeerde van je missie die God je gaf.
Oh Abraham, mijn leven werd een hel. Vanaf dat
moment wist ik niet wat ik moest doen."
Ik vroeg aan Lot: "Wat ga je de mensen in dit stadje vertellen over je dochters. Ik bedoel, hoe verhouden ze zich tot jou?" Lot antwoordde: "hier denken
de mensen dat ze mijn twee jonge vrouwen zijn." Ik
zei tegen hem: "stop nu, anders zullen de hemelen
ons nog meer straffen. Ik zal voor je twee dochters
zorgen, die je twee zonen hebben gegeven."
Ik nam de dochters van Lot mee naar Kanaän. Lot
wilde niet met me meekomen. Ik steunde hem nog
steeds financieel, zodat hij het overleven kon. Toen
ik terugkeerde naar Kanaän, trouwde ik beide dochters met twee van mijn discipelen. Ik zei tegen beiden: "vergeet je verleden en begin een nieuw leven
met je echtgenoten." Later verloor ik het contact
met Lot toen hij zich verder naar het oosten vestigde. Hij leefde als een onbekende man voor de rest
van zijn leven. Tegenwoordig bevindt hij zich in een
lagere, middelmatige spirituele wereld. Ik heb hem
een keer ontmoet en zelfs daar heeft hij spijt van zijn
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acties en beschuldigt hij zichzelf. Hij was een man,
die werd gekozen voor de missie. Ik accepteerde
hem als mijn zoon en hield zoveel van hem als
Ismael en Isaac. Maar hij verbond zich niet met mij
om de basis te leggen voor Gods missie. Het was erg
belangrijk voor mij om te praten over mijn relatie
met Lot en over zijn leven.
Hagar
Maar nu wil ik terugkeren naar Sara en mij en naar
het leven, dat we samen deelden om de wil van God
te vervullen. De mensheid zou moeten ervaren,
waarom de wil van God ook niet door mij kon worden gerealiseerd. Nadat we terugkwamen uit Egypte, vestigden we ons weer in Kanaän. Al onze bezittingen, die we de onze hebben genoemd, waren een
uitdrukking van Sara's liefde. Alleen via haar was
het mogelijk om verschillende centra in Kanaän op
te zetten. Maar Sara kon niet vergeten dat ze 17
maanden farao's vrouw was. De tijd daar had haar
veranderd. Ze was vooral verdrietig en wanneer ze
sprak over de tijd in het paleis, had ze een schuldig
geweten. Ze hield van me en toch voelde ze, dat er
een soort kloof was tussen mij en haar. Ik probeerde
haar lijden te verlichten. Ik vertelde haar dat dit het
grootste offer in mijn ogen was, dat ze als vrouw kon
brengen om het leven van haar man te redden. Ik zei
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tegen haar: "je hebt meer gedaan dan alleen dat.
Uiteindelijk heb je ons in zo'n goede financiële positie gebracht, dat ik mijn hele leven heb kunnen wijden aan het realiseren van Gods missie en wil."
Ze keek me vaak recht in de ogen en vroeg me: "is
dat echt waar? Druk je echt uit wat je in je hart
voelt?" "Ja, dat is echt waar. Het brak bijna mijn
hart, wanneer je de vrouw was van de farao. Maar ik
zie het vandaag anders. Dit was jouw unieke offer
voor mij." Vaak vroeg ze me om haar te beloven, dat
we voor altijd in de spirituele wereld zouden leven.
En ik antwoordde haar: "ik beloof het je. Als ik eerder sterf dan jij, zal ik op je wachten in de spirituele
wereld." Toen zei ze dat ze dit lijden kon verdragen.
Op een dag kwam ze naar me toe en vroeg me:
"Abraham, als je echt van me houdt, zou ik je iets
willen vragen. Ik denk niet dat je dit verzoek zult
weigeren." Ik antwoordde toen: "nee, nooit. Ik zal je
geven wat je wilt." Ze zei tegen mij: "maar beloof me
eerst en zweer God dat je die belofte zal nakomen."
Ik beloofde haar en zwoer bij de naam van God.
"Sinds we trouwden, was mijn grootste wens om
kinderen met je te hebben. Maar jaren zijn verstreken en het is niet uitgekomen. Ik wil mijn eigen nakomelingen hebben, die Gods wil kunnen blijven
doen. Ik weet dat je Hagar erg leuk vindt. Ze is jong
en mooi en ze is mijn slaaf. Ik zal haar bevrijden en
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zij kan je vrouw worden. Ze gehoorzaamt me en zal
doen wat ik wil. Ik wil dat je haar bezoekt en kinderen bij haar bekomt. Deze kinderen zullen de jouwe en de mijne zijn."
Ik was geschokt en zei tegen Sara: "ik hou van je.
En als het Gods wil is om zonder kinderen te leven,
stoort het mij niet in het minst." Maar zij antwoordde mij: "ik wil je naar believen Hagar geven. Ten
tweede wil ik via haar kinderen kunnen krijgen. Het
is mijn laatste wens om kinderen bij je te hebben. Ik
wil trots zijn op mijn eigen nakomelingen en ook dat
jij de vader van mijn kinderen bent." Toen weende
ze en zei: "oh Abraham, ik hou zoveel van je en ik
weet dat jij ook van mij houdt." Tranen kwamen in
mijn ogen en ik antwoordde: "ik vind het moeilijk
om een andere vrouw naast je te hebben. Ik weet
niet wat de toekomst in dit geval voor ons in petto
heeft." Ze probeerde me te sussen en zei: "er zal
niets gebeuren. Onze liefde zal altijd hetzelfde zijn.
Ik zal je kinderen opvoeden als de mijne. Het is de
diepste uitdrukking van liefde tussen jou en mij. Je
hebt het beloofd en aan God gezworen." Dit was erg
moeilijk voor mij, omdat ik van Sara hield. Helaas
stemde ik ermee in om met Hagar te trouwen. Voor
de anderen heb ik zelf de basis gelegd voor het idee
van Sara, omdat ze besefte dat ik Hagar leuk vond.
Hagar was erg aantrekkelijk. Haar charisma, haar
persoonlijkheid, haar schoonheid en de manier
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waarop ze zich gedroeg verleidde me. Toch zou ik
nooit alleen met haar zijn getrouwd, omdat ik veel,
veel dieper van Sara hield. Wat kan ik nu zeggen? Ik
ben verantwoordelijk voor de fouten, die ik maakte
toen ik Gods wil deed.
Ik trouwde met Hagar en zij werd zwanger. Mijn
hart hing tussen Sara en Hagar. En hier begon het
gevecht tussen ons drieën. Hagar probeerde Sara uit
te sluiten, omdat ze voelde dat ze meer mijn vrouw
was. Ze was tenslotte de moeder van mijn kind. Ze
gehoorzaamde niet langer aan Sara. Ze wilde dezelfde rechten. Soms gaf ze pittige antwoorden aan Sara. Sara werd boos en ze was jaloers. Ze wilde weer
de bazin van Hagar worden. Na verloop van tijd beschuldigden beide vrouwen mij, dat ik de schuld had
van deze situatie, omdat ik niet duidelijk zou zeggen
tot wie ik echt behoor. Mijn leven werd een hel, omdat ik ze allebei voor mezelf wilde hebben en dit
zonder tweedracht.
Sara kwam op een dag naar me toe en zei dat het
mijn schuld was hoe Hagar haar behandelde. Ze zei:
"Hagar vernedert me en behandelt me heel slecht,
sinds ze je vrouw werd en een kind van je kreeg. Ze
wil me niet eens naast je zien. God zal je in het eeuwige leven straffen voor wat je me hebt aangedaan."
Ik wist niet wat ik tegen Sara moest zeggen. Aan de
andere kant klaagde Hagar, dat Sara haar nog steeds
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als een slaaf behandelde, en veel erger dan voorheen. Ze zei dat Sara haar haatte en haar niet langer
kon uitstaan. Ze zei: "Sara's loutere aanblik irriteert
me."
Ik probeerde vaak vrede tussen de twee te sluiten,
maar dat duurde meestal maar kort. De spanningen
namen toe. Toen Hagar Ismael baarde, bracht het
veel vreugde in mijn leven, omdat God me een zoon
gaf. Aan de andere kant leidde dit ook elke dag tot
meer disharmonie tussen de twee vrouwen. Ik heb
vaak met Hagar gesproken over het offer, dat Sara
voor haar had gebracht." Sara gaf je haar eigen man
om kinderen te krijgen. Het bevrijdde je van de slavernij en vertrouwde je. Ze geloofde dat je net zo gehoorzaam zou zijn als je dezelfde rechten zou hebben. Je kunt Sara's hart met liefde winnen als je haar
laat voelen, dat ze niet alleen is. Natuurlijk Hagar, ik
weet dat als je je hart voor Sara opent, haar je kind
laat opvoeden en je liefde en loyaliteit aan haar
toont, dan zal haar hart snel verzachten en Sara zal
veranderen. De eenheid tussen jou en Sara is erg belangrijk voor mijn missie. Jullie weten allebei, dat ik
al een oude man ben." Hagar zei tegen mij: "geef me
de tijd om na te denken. Ik moet nadenken of ik
Ismael Sara kan geven of dat hij met haar zou moeten opgroeien." Ik antwoordde haar: "ik bid voor jou
en Ismael. God zal altijd bij je zijn als je het aan Sara
geeft. Ik zal God vragen om je kind niet te vergeten
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en Ismaël al het geluk te geven. God zou hem een
man moeten maken, die zijn belofte bij zich houdt.
God zal Ismaël rechtstreeks op het spirituele pad
leiden." Toen verliet ik Hagar en ging naar Sara. Ik
zei tegen haar: "luister, je hebt veel ups en downs
meegemaakt in mijn leven en vooral in mijn missie.
Je bent ook mijn partner die veel leed en verdriet
met mij deelt in deze missie. Waar ik vandaag sta en
wat ik in de missie heb bereikt, ben ik de genade van
God en jou verschuldigd. Je weet Sara, dat ik de eenzaamste persoon op aarde ben. Niemand weet precies wat ik wil bereiken voor God en voor de mensen
op aarde. Niemand kent mijn hart, alleen God en de
hemelen."
Opmerking: Abraham huilde zo veel op dit punt in
zijn verhaal, dat hij een tijd lang niet kon blijven
spreken. Het was meer dan inspirerend om het levensverhaal te horen van de man, die God de ’vader
van het geloof’ noemt. Er was zoveel liefde in mijn
hart voor deze man, die voor God weende als een
kind, dat Gods hart en het lijden van de mensheid zo
diep kent.
Abrahams gezicht weerspiegelde al het verdriet
van God en de mensheid. Toen zijn tranen waren
opgedroogd, vervolgde Abraham zijn verhaal: "Sara,
jij was degene die de hele tijd kinderen wilde. Je wilde zelf dat ik God erom vroeg. Ik schaamde me toen
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God me niet antwoordde. Op de dag dat God me niet
antwoordde, leerde ik dat God al zijn kinderen wil
bewaren en beschermen, die op aarde en in de spirituele wereld leven en lijden. Tegelijkertijd vroeg ik
God om eigen fysieke kinderen. Op dit moment kon
ik Gods hart niet ervaren. Ik zag niet de hele mensheid als mijn eigen kinderen. De hemel onthulde dit
gebrek aan mijn hart. Ik werd me ervan bewust dat
ik de verlossing van zijn kinderen niet kon zien met
Gods ogen. Daarom heb ik de volgende jaren veel
gehuild. Ik bleef God en de hemelen om vergeving
vragen. En toen kwam je! Je hebt me deze belofte
opgelegd en me laten zweren, voordat je me zelfs
vertelde wat je wilde. Ik dacht dat je een materiële
wens had. Ik was verbaasd dat je me weer om een
kind vroeg, zelfs tegen de prijs van het moeten
trouwen met Hagar. Jij was degene die haar van de
slavernij bevrijdde en haar vroeg om zo snel mogelijk met me mee te doen. Hoe dan ook, ik kon deze
situatie destijds niet duidelijk beoordelen, omdat ik
niet wist welke deal je met Hagar achter mijn rug
had gesloten. Ik bezweek aan de verleiding, omdat
Hagar jong en mooi was. Natuurlijk wilde ik ook
kinderen hebben, dus stemde ik zo snel in met alles.
Op dit moment heb ik God en de hemelen niet eens
om advies gevraagd. Toen ik later mijn relatie met
Hagar begon, liet ze me echter een ander gezicht
zien. Ze had minder liefde voor me en wilde me
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meer domineren. Pas nu werd ik wakker. Maar het
was al te laat voor mij.
Toen kwam je met allerlei problemen. Hier zag ik
wat een fout ik had gemaakt. Maar wat kan ik nu
doen? Het is alsof je de pijl al hebt geschoten en het
doel hebt geraakt. Ze trouwde met me en werd de
moeder van mijn kind, maar ze wilde het je niet geven. Ooit wilde je je kind koste wat kost pakken. Ze
rende weg. We wisten niet waar ze waren en zagen
ons ook lang tijd niet. Ik was verdrietig en bezorgd
om mijn kind. Ze kwam terug, omdat de hemel in
een droom haar liet zien wat ze in een dergelijke situatie moest doen. Maar zelfs toen de hemel haar
leidde, was ze niet onvoorwaardelijk bereid om bij
ons te wonen. Ze wilde haar kind alleen grootbrengen. Hagar luisterde niet naar wat de hemel van
haar vroeg. Sara, vertel me nu wat ik in deze situatie
moet doen. Ik kan het kind van een moeder niet
wegnemen en het aan jou geven."
Sara begon te huilen en zei tegen mij:" Abraham,
ik heb Hagar bevrijd en haar toegestaan je vrouw te
worden op voorwaarde, dat haar kind van mij zou
zijn. Dit kind moet opgroeien als het mijne. Ik wilde
dat het me aan je zou herinneren als je eerder sterft
dan ik, omdat je nakomelingen altijd bij me blijven
voor de rest van mijn leven. In mijn ogen en in mijn
hart zou er zekerheid en voldoening zijn, dat een
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deel van mijn Abraham nog bij mij op deze aarde
woonde." Ik hield Sara in mijn armen en we huilden
allebei. Ik vroeg haar: "waarom toonde je deze gevoelens niet, voordat je om een kind vroeg?" Sara
antwoordde: "Abraham, ik kon me echt niet voorstellen hoe het zou zijn om zonder jou te leven als je
eerder sterven zou. In mijn gebed wilde ik God vragen mij eerst te laten sterven. Ik had op je gewacht
in de spirituele wereld." Ik antwoordde haar: "maar
zelfs daar zou je alleen en zonder mij zijn." Ze antwoordde: "maar God zou er zijn en de hemelse engelen. Ik zou daar gemakkelijker op je kunnen wachten." Ik werd heel kalm en verdrietig. Op dat moment ging ze verder: "het was mijn laatste en grootste wens om een kind van je te krijgen. Dat is waarom ik blind werd en mijn geliefde echtgenoot aan
een andere vrouw gaf. Maar vanaf nu ga ik niet meer
met Hagar vechten voor dit kind. Als ze alle beloften,
die ze aan mij heeft gedaan, is vergeten, is het prima.
Ik hoop dat God me en mijn offers, die ik heb gemaakt omwille van de liefde niet zal vergeten."
De tijd verstreek en Hagar stond Ismael niet eens
toe Sara te benaderen, omdat ze hem zelf wilde opvoeden. Hagar en Sara woonden nu afzonderlijk in
Kanaän. Ze namen in de loop van de tijd steeds meer
afstand van elkaar. Hagar wilde me altijd meer bij
zich hebben. Ze was erg trots om de moeder van
mijn kind te zijn. Ik had zo lang naar een kind ver245

langd, dat mijn hart aan Ismael kleefde. Ik wilde
meer en meer tijd met Ismael doorbrengen, zelfs als
hij bij zijn moeder woonde, meer dan drie mijl van
Sara. Sara wist dat ik het grootste deel van de tijd
met hen doorbracht. Ze werd heel kalm en sprak
niet langer over dit onderwerp.
Hagar toonde echter een heel ander karakter. Als
ik haar om een gunst vroeg, deed ze meestal wat ze
wilde. Ze hield eenvoudigweg haar mening vele malen vast. Aan de andere kant heeft Sara, gezien haar
leeftijd, de hoop op een kind al opgegeven.
Er waren bijna vijftien jaar verstreken sinds ik terugkeerde uit Egypte. Ik onderwees voortdurend
Gods wil in Kanaän. Het aantal van mijn volgelingen
nam langzaam toe, omdat de mensen van Kanaän
meer met hun hoofden luisterden dan met hun harten. Ismael groeide ook heel snel op. Zijn passie was
jagen. Ik gaf hem een zelfgemaakte boog met vele
pijlen. Nu ging hij vaak op jacht met mijn volk. Toen
ik op een avond thuiskwam, vond ik Sara alleen en
verdrietig. Ik vroeg haar de reden. Ze antwoordde:
"Abraham, ik wil je iets vragen, maar ik verwacht
een eerlijk antwoord van je." "Natuurlijk, ik zal niet
tegen je liegen," antwoordde ik. Ze begon: “heel lang
geleden, toen we in de stad Ur woonden, vroeg God
ons, net als broer en zus, om voor onbepaalde tijd te
leven zonder een intieme relatie. Na een tijdje kon ik
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niet meer aan deze eis voldoen. Ik stond op een intieme relatie met jou. Ik wilde op dit moment niet
doen wat God me vroeg te doen. Op een dag verscheen er een engel, die je vertelde aan mijn verzoek
te voldoen. Er zal een tijd in mijn leven zijn, dat ik er
mijn les uit put. Abraham welke fout heb ik gemaakt? Aan welke voorwaarde kon ik niet voldoen?
Welke les zal ik ervan leren? Leg me dat alsjeblieft
uit!"
Ik zei tegen Sara: "je vraagt me vandaag iets heel
speciaals. Ik kan je alleen het antwoord geven op basis van mijn ervaringen met God en de hemelen.
Toen God ons deze voorwaarde lang geleden oplegde, had het een spirituele achtergrond. Vandaag zie
ik dat veel duidelijker. Adam viel in handen van de
gevallen aartsengelen. Dit was ook de reden, dat vele andere engelen met hem vielen en het kwaad
vermenigvuldigde. Satan was een van die hoge
aartsengelen, die als enige verantwoordelijk was
voor de val. Hij is nu een slecht wezen. Vele zegeningen, die God de mensheid beloofde, werden door
Satan opgeëist, voordat ze de mensheid bereikte.
Toen God ons destijds deze specifieke voorwaarde
oplegde, kan met zekerheid worden aangenomen
dat Hij hetzelfde vroeg aan Adam en Eva. Omdat
God later zijn kinderen een veel grotere zegen wilde
geven. God wil dat we Hem eerst vinden en onszelf
reinigen, zodat God met ons kan leven. Dan is er
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geen kracht in staat om deze liefde te vernietigen.
Onze God is een ware God en hij heeft een ware,
unieke, onveranderlijke aard. Dus wilde God zijn object zien, dat zijn karakter, zijn hart en zijn ziel substantieel kan weerspiegelen. Vandaag weet ik heel
goed, dat deze zegen voor ons een kind was. Dat is
de reden waarom God ons deze voorwaarde oplegde
om geen intieme relatie voor onbepaalde tijd te
hebben. Ik volg God, omdat mijn hart diep verbonden is met Hem. Maar je was erg ver van God. Dus je
kon hem niet volgen. Toen vroeg je me om je een reden te geven. Maar dat lukte me niet." Sara zei: "dat
is heel waar. Ik moest mijn les op een zeer pijnlijke
manier leren. Op dit moment vraag ik vergeving aan
God en de hemelen voor mijn ongehoorzaamheid."
Op dat moment voelde ik veel sympathie en liefde
voor haar. Ik antwoordde aan Sara: "wat je voor
God, voor mij en voor de missie hebt gedaan, is zo
enorm, dat de mensheid op een dag je echte leven
zal leren kennen. Misschien zal de geschiedenis je
vergeten, maar God zal je altijd herinneren."
Abraham hield Sara's hand in zijn dimensie in het
paradijs vast en zei tegen haar: "zie, vandaag was dit
liefdesverhaal een paar duizend jaar geleden. Maar
nogmaals, een man van God zit voor ons en schrijft
dit historische feit op dat andere religieuze stichters
niet konden ontdekken. God gaf Zahid grote autoriteit in de hemel en op aarde." Abraham keek me
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recht in de ogen, raakte me aan de schouders en zei
tegen mij: "de hemelen hebben lang gewacht op een
persoon als jij. Vandaag zijn mijn hart en ziel vrij en
zijn door jou genezen. Je zult onze heer in de hemel
zijn. Zahid, dit zijn niet alleen mijn woorden, God en
de hemelen zeggen dit ook." Ik zei tegen Abraham
dat het beter zou zijn om niet op te schrijven wat hij
me zojuist had verteld. Maar hij antwoordde: "je
moet. De mensheid moet weten wat een speciale
man je bent in de ogen en het hart van God. De
mensheid zal aandachtiger en nauwgezetter naar je
luisteren." "Ik zal doen wat je me zegt," zei ik. Abraham antwoordde: "dit is niet alleen wat ik wil. De
hele profetie in het paradijs wil je precies hetzelfde
vertellen - je bent onze heer in de hemel en op aarde.
God en de hemelen, de engelenwerelden en alle dimensies van de eeuwigheden houden van je. God gaf
je de meest nobele ervaring van liefde, toen hij je zijn
hart noemde."
Ik onderbrak Abraham: "dat is genoeg nu. Hoe zal
ik al deze verklaringen aan de joden, de christenen
en de moslims uitleggen? Ik moet met hen ermee
omgaan." Toen Abraham dit hoorde, lachte hij: "ik
ben de vader van deze drie religies. Ze zullen naar je
luisteren als je tot hen spreekt in mijn naam." Maar
ik antwoordde hem: "dat is wat je zegt. In plaats
daarvan zal je snel horen wat deze drie religies
doen.” Abraham lachte. "Maak je geen zorgen, God
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is met je." "Daarom schrijf ik al deze waarheden op,
anders zou ik het niet doen," zei ik. Abraham antwoordde met een glimlach: "je weet beter." Hij bleef
me vertellen: "toen God ons dwong om geen intieme
relatie met elkaar te hebben, begreep ik deze toestand zelf niet. Na verloop van tijd werd het me echter duidelijker. Ik voel een zware last op mijn hart,
zelfs vandaag, wanneer Sara God, de hemelen en mij
om vergeving vraagt als we over dit onderwerp praten. Ik keek in haar bezorgde gezicht. Ik vroeg haar
om met mij te gaan wandelen. We gingen naar de
plaats, waar ik altijd alleen bad. Ik hield haar hand
vast en begon mijn gebed. We riepen allebei: "oh,
eeuwige God, we hebben zovele fouten gemaakt in
dit leven en vooral in je missie. Jij bent de enige die
dat weet. We zijn oud geworden op het pad van de
missie. Oh, God vergeef ons onze fouten en geef ons
Jouw handen, omdat wij jouw kinderen zijn. Breng
ons naar huis. Oh Schepper van dit universum, laat
Je wil onze ware gelukzaligheid worden. Maak het
ons eenvoudig om Je weg te volgen die ons naar Je
huis brengt. Ik, Abraham, bid ook voor Sara. Geef
haar vrede in haar gedachten en in haar hart. Open
haar hart meer, zodat ze van alle mensen kan houden. Ze zou moeten leren van Ismaël en Hagar te
houden, zelfs als Hagar haar kind niet aan haar kon
geven."
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Drie maanden later, op een middag, zat ik alleen
bij de ingang van mijn tent. Drie engelen verschenen
aan mij in een visioen. Ze zeiden: "God hoorde je gebed. We komen met goed nieuws. Volgend jaar zal
Sara je een zoon baren." Ik knielde voor God en de
engelen vervolgden: "God zal je een nieuwe belofte
geven met deze zoon, omdat je op God vertrouwt.
Maar Sara's geloof in God is niet sterk genoeg." Ik
ging naar Sara en vertelde haar dit visioen. Ze glimlachte naar me en zei: "Abraham, wat vertel je? Je
bent een heel oude man en ik ben ook niet veel jonger. Hoe is het mogelijk om onder dergelijke omstandigheden een kind te krijgen? Je hoeft me geen
valse hoop te geven. Ik ben ook zo blij met jou. Het is
genoeg voor mij, dat je van me houdt." Toen ik dit
hoorde, werd ik erg geïrriteerd en boos: "waarom
kun je niet gewoon Gods woorden geloven, die zijn
engelen hebben gestuurd?" Ze verontschuldigde
zich bij mij. In haar hart vroeg ze zich dat nog steeds
af. Daarna had ik drie dromen. De naam van het
kind moest Isaac zijn. De redding van de mensheid
zou met hem en zijn nakomelingen beginnen. In
mijn visioenen werd mij gezegd alles te doen om ervoor te zorgen, dat Ismael en Isaac niet uit elkaar
gaan. De families Saras en Hagars zouden zich moeten verenigen, omwille van God en de mensheid.
Ik heb deze visioenen gedeeld met Sara en Hagar.
Op deze manier ervoeren ook zij de wil van God. Ka251

naän zou het nieuwe land van God zijn en het centrum van deze wereld, waarin de mensen in Gods
vrijheid leven. In Kanaän moeten alle beloften, die
God ons heeft gegeven, uitkomen. Ik heb ze allebei
verteld dat ik mijn hele leven naar Gods wil heb verlangd. Sinds ik mijn huis heb verlaten, ben ik het visioen van Kanaän nooit vergeten. Hier zou het
nieuwe huis van God op aarde zijn van waaruit de
zon van liefde, de hele mensheid zou bereiken. Ik
wilde dat Abraham in dit land zou leven en sterven,
hoewel dit land nog steeds vreemd voor mij is in
mijn hart en in mijn ogen. Ik weet dat op een dag de
zwarte wolken zullen passeren en Gods licht zal
schijnen van over de hele wereld vanuit Kanaän, die
God voor ons heeft gekozen.
Sara en Hagar waren korte tijd heel geïnspireerd.
Maar ze konden hun oude antipathieën niet lang
onderdrukken. Beide waren de oorzaak van mijn
pijn en lijden, dat tot het einde van mijn leven aanhield. Steeds opnieuw waren er discussies, klachten
en problemen tussen hen. Ik heb geleerd kalm te
zijn. Sara probeerde soms in vrede met Hagar te leven. Maar Hagar was een vrouw, die haar gedrag
niet wilde veranderen. Dat is de reden waarom geen
van beiden dicht bij elkaar kon komen. Hagar heeft
haar agressiviteit tegenover Sara nooit overwonnen,
hoewel Sara erg aardig tegen haar was. Deze omstandigheden hebben me bijna uitgeput. Elke dag
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was ik zo verpletterd, dat ik niet wist hoe ik moest
handelen. Ik wilde beide zonen, Ismael en Isaac bij
elkaar houden, omdat ik heel veel van hen hield.
Maar de situatie verslechterde dagelijks.
Op een dag vroeg ik Sara: "wat moet ik met jullie
twee doen, zodat ik vrede in mijn hart kan vinden?
Je veroorzaakt me meer innerlijke pijn dan Lot. Toen
hij me verliet, gingen veel van mijn volgelingen met
hem mee. Het was de reden voor de vernietiging van
Sodom en Gomorra. Nu zijn jullie geen bondgenoot.
God heeft je beloofd, dat Hij grote zegeningen aan
de toekomstige wereld zal geven door Ismael en Isaac. Vanuit Kanaän zal deze zegen zich over de hele
wereld verspreiden. God heeft beloofd deze zegen te
geven aan de nakomelingen van Ismael en Isaac.
Ismael en Isaac zullen twee naties creëren, die de
wereld domineren. Maar jullie twee zijn niet met mij
verbonden. Je haat elkaar zo erg en wilt daarom
niets met elkaar te maken hebben. Je zult Ismael en
Isaac ook tegen elkaar in de war brengen. Ik weet
niet welke prijs de nakomelingen van Ismael en Isaac aan het kwaad moeten betalen. Net zoals Satan
de prijs claimde van Adams familie in de Hof van
Eden en zijn nakomelingen, zo deed de familie van
Noah en zijn nakomelingen dat ook."
Sara en Hagar gaven me geen duidelijk antwoord.
Sara vroeg me een paar dagen later: “er is veel tijd
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verstreken en Hagar kon geen vrede met me sluiten.
Wat gebeurt er als je sterft? Zij zal proberen de controle te grijpen. Ze zal met mij ruzie maken over bezittingen. Het is beter, dat je nu de woning deelt en
Hagar en Ismael ver weg laat gaan. Dan hoeven we
niet meer te vechten na je dood." Persoonlijk vond ik
het advies van Sara niet leuk. Ik wilde niet dat
Ismael me zou verlaten. Mijn hart was erg aan hem
gehecht. Ik wilde hem elke dag, elk uur en elke minuut om me heen hebben. Dus ging ik naar Hagar
om met haar te praten. Ze wilde in geen geval bij Sara wonen na mijn dood. Hagar zei: "na je dood zal
Sara denken dat ik al de bezittingen wil grijpen." Ze
begon hardop te roepen: "het is beter om nu ver van
Sara weg te gaan. Abraham, je kunt me beter laten
gaan, omdat je dat altijd zou moeten doen om bij
Sara te blijven. Sara maakt nu grote verschillen tussen Ismael en Isaac. Ze zal Ismael nooit als je zoon
accepteren, hoewel hij door jou is verwekt."
Ik vroeg God om hulp en leiding. De engelen verschenen aan mij in een visioen en zeiden: "Abraham,
sinds God de mensen heeft geschapen, hebben ze
vaak de verkeerde weg ingeslagen. In het begin zijn
Gods verlangen en leiding echter altijd heel duidelijk. Je kunt er niets aan doen. Jij, Abraham, hebt verschillende fouten gemaakt in Gods voorzienigheid.
Hierdoor kon Satan Sara en Hagar beïnvloeden, die
ook grote fouten maakten. In de spirituele wereld
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zal je ontdekken welke goede en slechte omstandigheden je hebt geplaatst in Gods voorzienigheid.
Het was heel triest en moeilijk voor God om met
spiritueel onderontwikkelde mensen om te gaan.
Het zal lang duren, voordat God de geschiedenis van
kwaad naar goed transformeert. Vanaf nu zullen we
met je werken in de naam van God en na je met alle
andere profeten. Vanaf nu zal er veel tijd verstrijken,
voordat een perfect persoon op aarde verschijnt met
wie God rechtstreeks kan werken. Zo iemand zal
niet alleen Gods waarheid geloven, hij zal met die
waarheid leven zoals God. Luister naar Abraham,
twee grote afstammelingen zullen op aarde verschijnen door Ismaël en Isaac. Je zult de wereld regeren. Maar het verdeelt de wereld ook in twee
kampen en ervaart daardoor niet duidelijk Gods wil.
Er zal veel onenigheid zijn in deze wereld door deze
twee geslachten. Het begint in je familie.
Laat Hagar en haar zoon Ismael daar vandaan
gaan. Maar vertel Sara en Hagar dat ze een groot
conflict in deze wereld beginnen, waarvan ze de
omvang kunnen zien in de toekomstige geschiedenis. Luister naar Abraham, je zult zelf geen vrede
vinden in de spirituele wereld, zelfs als God je de
hoogste plaats zal geven om daar te wonen. Je zult
voor de rest van je leven in de spirituele wereld huilen, dat je geen gebruik hebt gemaakt van deze mo255

gelijkheid hier op aarde. Maar God en de hemelen
zullen blijven zoeken naar kinderen, die naar God
luisteren en zijn wil onder alle omstandigheden
doen. Sara en Hagar zullen voor je sterven, omdat ze
je begraven willen zien. Vertel hen, dat ze de echte
pijn zullen leren kennen, die ze God hebben aangedaan."
Beide zullen zich in het hiernamaals lang eenzaam, leeg en verlaten voelen. Lijden zal hen omringen tot de dag, dat een nieuwe hemel en aarde
wordt gebouwd. Abraham, God vergaf je, maar je
zult altijd heel verdrietig en gebroken van hart zijn
in een hogere spirituele wereld. God droeg zijn
droefheid door de geschiedenis heen, omdat de profeten Gods wil niet deden op de manier die Hij wilde."
Na dit gesprek verlieten de engelen mij en opende
zich een zwart gat voor mijn ogen. Ik was dagenlang
sprakeloos. Toen Sara en Hagar me weer vroegen,
hoe ik had besloten, zei ik tegen Hagar: "als je wilt,
kun je gaan." Ze antwoordde: "ik wil ook dat mijn
zoon Ismael met me meegaat." “Je wens zal vervuld
worden,” zei ik. Ze verliet me en nam haar spullen
mee. Sara zei een paar dagen later: "nu Hagar ons
heeft verlaten, voel ik meer vrede. Het zou beter zijn
geweest als ze dit al lang geleden had gedaan." Ik
antwoordde haar: "maar God heeft zich van jullie
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afgewend. Je zult binnenkort de pijn, het verdriet en
het lijden in de spirituele wereld lang moeten verdragen. Dan zal je ontdekken, hoeveel optimisme en
welke grote hoop God in ons had geplaatst. We hebben God veel leed gebracht." Sara gaf geen antwoord. Hoewel Isaac bij ons is opgegroeid, miste ik
Hagar en Ismael heel erg. Ik miste Ismael in het bijzonder elke dag in mijn leven. Toen Hagar me verliet, was Ismael slechts 13 jaar oud. Ik herinnerde me
altijd zijn kinderlijke trekken en vooral dat hij heel
dicht bij me stond. Ismael was een jongen die het
grootste deel van mijn tijd met mij wilde doorbrengen. Het was nooit gemakkelijk voor Ismael om afscheid van mij te nemen. Hij begreep niet, waarom
hij gescheiden was van zijn vader, van wie hij zoveel
hield. Hij huilde bijna de hele nacht voor de dag van
de scheiding. Die nacht was ook erg moeilijk voor
mij. Ik wist niet welke toekomst op Hagar en Ismael
ruste. Evenzo wist ik niet waar te gaan en waar te
wonen. Mijn hart schreeuwde het uit om hen te
knuffelen. Ik wilde beide families bij elkaar houden,
omdat ik het geweldige visioen kende, dat God had
met de twee broers.
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Ismaël
In de kindertijd hield Ismael heel veel van zijn
klein broertje. Ik weet niet waarom iemand die Sara
en Hagar probeerde te verenigen, in de handen van
Satan viel. Persoonlijk heb ik nooit in mijn leven geloofd, dat Satan altijd moet winnen en Gods gezin
kan vernietigen. Maar aan het einde van mijn leven
zag ik de realiteit heel duidelijk. Ik, als een man van
God, volgde God niet honderd procent, zoals God
wilde dat ik zou doen. Vanwege mijn persoonlijke
fouten vond Satan vaak ruimte om binnen te komen.
Wat moet ik nu zeggen in het paradijs? Terwijl ik op
aarde leefde, was mijn primaire verantwoordelijkheid om Gods wil te volgen zonder compromissen.
Een caravan uit Jemen en Mekka kwam 17 jaar later. Deze mensen vertelden me dat Ismaël leefde.
Mijn hele lichaam begon te trillen. Ik voelde dat ik
niet meer rechtop kon blijven staan. Het leek me, dat
ik elk moment kon omvallen. Ik vroeg de caravanreizigers of ze me naar hem toe konden brengen. Ze
antwoordden dat ze het geluk hadden, dit voor mij
te doen.
Een paar dagen later, toen ik op het punt stond
met de karavaan te vertrekken, kwam Isaac naar me
toe en zei: "vader, als je Ismael ziet, geef hem dan
eerst veel kussen van mij. Zeg hem, dat ik hem nooit
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zou zijn vergeten." Toen begon Isaac te huilen en ik
kon mijn tranen ook niet voor hem verbergen. Ik
nam hem in mijn armen en we huilden samen. Isaac
zei tegen mij: "vader, op een dag, dat God me zonen
zal geven, zal ik de zegen aan de eerstgeborene geven. Ik voel altijd pijn in mijn hart als ik aan Ismael
denk. Ik heb al je liefde van je ontvangen. De omstandigheden hebben Ismael ver van je verwijderd,
dus je kunt je alleen zijn jeugd herinneren. Vader, als
je mij toestaat, zou ik graag met je reizen. Ik wil
Ismael weer met mijn eigen ogen zien." Ik antwoordde Isaac: "natuurlijk, je zult Ismael weer zien,
maar nu is het beter om bij je moeder te blijven en
de zaken te regelen. De volgende keer, dat ik Ismaël
bezoek, zal je met me meegaan." De laatste woorden
die Isaac tegen me zei waren: "knuffel Ismael voor
mij."
Terwijl ik met de caravan reisde, verzamelden zich
vele emotionele impulsen in mij. Daarom liepen er
vaker tranen over mijn gezicht. Ik dacht dat als Sara
en Hagar ooit zoveel voor elkaar hadden gevoeld als
Isaac voor Ismael of Ismael voor Isaac toen ze klein
waren, had ik dit gezin kunnen beschermen. Ik
voelde diep in mijn hart en ziel de verantwoordelijkheid om de ware wereld te realiseren, die God
wilde. Ik vond dat het absoluut noodzakelijk was
dat alle mensen van hart veranderden en leerden
wie God werkelijk is.
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Toen ik met de caravan reed, kwamen er zovele
gedachten bij me op. Wat voor wereld zal er in de
toekomst zijn? Misschien zullen de mensen mij herinneren als de ’vader van het geloof’. Maar zal je ooit
echt met je spirituele zintuigen ervaren, dat ik een
man was wiens hart al mijn hele leven ernaar verlangde bij God te zijn en dat ik daarom huilde? Zal je
er ooit achter komen wie Abraham echt was?
Ik heb vele slapeloze nachten gehad, sinds God me
koos. Zullen de mensen Abraham ooit kennen,
wiens hart altijd klaar stond om elk offer te brengen
om God gelukkig te maken? Leer je de vader van het
geloof kennen, die een broederschap wilde zien, een
wereldfamilie onder God? Ik weet dat alle beloften,
die God en de hemelen aan mij hebben gedaan, uitkomen. Maar zullen mijn nakomelingen voldoende
gekwalificeerd zijn om voor God op te komen en deze opmerkelijke gunst van God te aanvaarden? Wat
als mijn afstammelingen niet samen een band vormen? Wat voor soort wereld zou dan ontstaan? Ik
werd zo emotioneel, dat ik begon te huilen.
De paar mensen, die met mij op reis waren in de
karavaan vroegen me: "waarom ben je de hele tijd zo
verdrietig, Abraham? God heeft je alle gelukzaligheid gegeven, waar een mens naar kan verlangen in
dit leven. En nu reis je naar je zoon Ismaël, die je al
lang niet meer hebt gezien?" Ik antwoordde: "ik her260

innerde me net de genade van God. Ik mocht mijn
leven onder zijn hoede doorbrengen. Zijn aanwezigheid en nabijheid waren altijd bij me." De enkele
discipelen, die met mij reisden, antwoordden:
"Abraham wees niet bedroefd. Alle dromen zullen
uitkomen. Vooral wat je over God hebt geleerd,
maakt het, dat de mensheid zich op een dag zeker
zal realiseren, dat ons hart en al onze liefde in de
eerste plaats alleen aan God toebehoorden. Hierop
voortbouwend zal deze wereld echt vrede in zichzelf
vinden, omdat deze in lijn zal komen met God. Zo'n
mensheid zal van elkaar leren houden." Toen ik
hoorde wat mijn discipelen tegen me zeiden, voelde
ik mijn hart vervuld van vrede.
We bereikten de plaats, die nu Mekka wordt genoemd. Ik was ongeveer 12 mijl verwijderd van de
Kaäba van vandaag. Ik zal later meer over de Kaaba
praten. We verlieten de karavaan en ik vertelde mijn
discipelen dat we naar het huis van Ismaël zouden
gaan, alsof we vreemden waren. Ik wilde zien hoe hij
ons zou behandelen en ontvangen. Toen we bij hem
thuis aankwamen, zei ik tegen mijn discipelen: "blijf
jullie maar hier. Ik ga eerst alleen." Ik klopte op zijn
deur en een kind deed open. Ik vroeg: "wie ben jij?"
Het antwoordde mij, dat het de zoon van Ismael
was. Toen ik vroeg waar zijn vader was, antwoordde
hij dat hij er niet was. Zijn moeder ging naar de buren om iets te halen. Maar ze moest elk moment te261

rugkomen. Ik toonde geen emotie aan de jongen. Hij
had geen idee, dat ik zijn grootvader was. Ik ging op
de grond zitten en wachtte op zijn moeder.
Uiteindelijk kwam ze en vroeg me: "wat wil je?
Waarom vestigde je je voor onze deur?" Ik stelde me
voor als een vreemdeling die naar deze stad kwam
om over God te onderwijzen. Toen ze dit hoorde,
werd ze heel boos. Ze zei tegen me: "God geeft ons
niets en hij helpt ons ook niet. We zijn allemaal erg
arm en hebben dag in dag uit met vele problemen te
maken. Als God echt bestaat, waarom helpt Hij ons
dan niet?" Toen begon ze over alles te klagen. Ik was
tegelijkertijd depressief en sprakeloos. Ik wist niet
wat ik nog meer tegen haar moest zeggen. Ik vroeg
haar alleen, wanneer haar man naar huis zou terugkeren. Ze antwoordde: "hij zal hier waarschijnlijk
een paar weken niet zijn. Hij ging jagen om onze financiële situatie te verbeteren." Ik zei tegen haar:
"als je man thuiskomt, zeg hem dan dat het beter
voor hem is om zijn voordeur te veranderen. Dan zal
je financiële situatie veranderen en zult je God
dankbaarder zijn." Ik ging naar huis met de volgende caravan. In mijn hoofd had ik vele depressieve
gedachten over Ismael en zijn gezin. Ik was ook heel
verdrietig, omdat ik van de inwoners van de stad
had gehoord, dat Hagar een jaar geleden aan de
koorts was overleden.
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Toen ik in Kanaän aankwam, kwam Isaac naar me
toe: "vader, ik hoef je niets te vragen over je reis,
omdat ik al aan je gezicht kan zien, dat dit een zeer
trieste reis moet zijn geweest. Maar misschien wil je
er met me over praten. Misschien kan ik je wat advies geven." Ik vertelde hem alles wat er was gebeurd. Isaac zei tegen mij: "je moet de hoop niet opgeven, voordat je Ismael zelf ontmoet. Ik ben er zeker van, dat hij aan Gods kant staat. Misschien kon
hij de juiste vrouw niet vinden. De volgende keer zal
ik je vergezellen op je reis." Ik zei tegen Isaac dat ik
niet had besloten om weer te reizen en dat ik tijd
nodig had om erover na te denken. Een jaar later begon Isaac me te dwingen naar Ismael te reizen. Ik
bereidde me daarom opnieuw voor op de reis naar
hem. Deze keer waren we vijf mensen met Isaac. We
namen de volgende caravan. Isaac was erg opgewonden. Toen we daar aankwamen, zei ik tegen Isaac: "laat me eerst naar het huis van Ismael gaan. Ik
wil eerst alleen met hem praten. Dan zal ik je laten
weten hoe het gaat." Ik ging naar zijn huis en klopte
op de deur. Ik voelde, dat Ismael elk moment de
deur zou openen en ik hem kon omhelzen. In plaats
daarvan opende een jonge mooie vrouw de deur
voor mij. Maar het was niet dezelfde, die ik bij mijn
laatste bezoek was tegengekomen. Ik zei tegen haar:
"ik ben naar deze stad gekomen om over God te onderwijzen." Ze antwoordde tegen mij: "welkom ou263

de man. Natuurlijk breng je goed nieuws over God."
Ze vroeg me binnen, omdat ze wilde horen wat ik te
zeggen had. Ik sprak met haar over Gods boodschap
en keek naar haar gezicht. Het leek me dat ze gevoelens en sympathie voor God had.
Toen ik stopte met praten over God, zei ze tegen
mij: "je bent echt een man van God. Maar het lijkt
erop, dat je moe bent geworden tijdens je reis. Je
moet een beetje rusten." Ik glimlachte toen ze dit
tegen me zei. Toen vroeg ze me of ik honger had. Ze
wil graag iets voor me koken, voordat ik haar huis
verlaat. Toen zei ik tegen haar: "ik kan niet alleen
eten, omdat vijf andere mensen buiten op me wachten." "Zij zijn ook van harte uitgenodigd." Ik ging
naar buiten en deelde de inhoud van mijn gesprek
met de anderen. Isaac vroeg me: "waarom zei je niet
gewoon, dat je de vader van Ismael bent?" Ik antwoordde hem: "nog niet. Kom op, we gaan nu eten,
maar je zegt niets over de hele zaak tegen de jonge
vrouw."
Toen ze het eten serveerde, vroeg ik haar om met
ons te bidden en de maaltijd met ons te delen. Ze
antwoordde dat ze ons liever zou bedienen, terwijl
we aan het eten waren. Terwijl ik aan het eten was,
vroeg ik haar: "waarom vertel je me niets over jezelf?" "Ik ben de vrouw van Ismael en ik ben erg blij
hem als mijn man te hebben. Hij werkt meestal al264

leen." Ik vroeg haar: "wat doet je man?" "Hij jaagt en
verkoopt het vlees. Daarom is hij meestal niet
thuis," antwoordde ze. "Maar wat voor werk is dat?
Kun je er helemaal van leven? Je doet het duidelijk
financieel niet goed," zei ik. "Ik dank God," antwoordde ze. "We hebben meer dan we nodig hebben." En ik zei tegen haar: "als ik zo naar je huis kijk,
lijkt het mij dat je gewoon niet genoeg hebt." Ze
glimlachte en antwoordde: "het hangt er altijd van
af, hoe je daar eens naar kijkt, oude man. Ons geluk
is gebaseerd op het spirituele leven, dat na de dood
komt. Daarom ben ik zo blij dat we elkaar hebben
gevonden. Ismael blijft me herinneren aan zijn belofte, dat we samen zullen zijn in het eeuwige leven
als ik hem volg op weg naar God. Hij heeft me die
belofte vaak gedaan, toen hij na een lange reis thuiskwam. Daarom, oude man, was ik ook heel blij toen
je zei dat je over God wilde spreken."
Toen ik, Abraham, zulke woorden uit haar mond
hoorde, was ik heel gelukkig en ik vroeg haar: "wanneer zal je man naar huis komen?" Ze antwoordde:
"dat kan over een week of zelfs over een maand
zijn." Maar ze kon me niet de exacte tijd vertellen.
Voordat ik afscheid van haar nam, bood ik haar wat
geld aan voor haar fijne gastvrijheid." Oude man, je
hebt het geld meer nodig dan ik. Je weet nog steeds
niet in welke stad je morgen het Woord van God zult
prediken. Er gaan nog een paar discipelen met je
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mee, die afhankelijk van je zijn," antwoordde ze. Ik
vroeg haar: "als je man terugkeert van zijn reis,
stuur hem dan het volgende bericht: dit keer hoef je
de voordeur van je huis niet te veranderen. God zal
je rijkelijk zegenen. Ik zal volgend jaar in de lente terugkomen. Zeg hem, dat ik hem eens wil ontmoeten." Ze zei: "dat zal ik doen, oude man. Het lijkt erop dat je een man van God bent. Hij zal je heel graag
ontmoeten op een dag. Ik zal je bericht aan hem bezorgen." We namen afscheid van haar en verlieten
haar huis. Toen ik naar Isaac keek, rolden de tranen
over zijn gezicht. Hij zei tegen mij: "vader, we moeten haar vertellen, wie we werkelijk zijn." Ik antwoordde hem: "maak je geen zorgen, Ismael zal het
doen." We keerden daarna terug naar Kanaän."
Ismael vertelde me het volgende: "toen ik thuiskwam van de jacht, was ik erg moe en uitgeput. Mijn
vrouw waste mijn handen en voeten en bracht me
eten. Ik vroeg of alles in orde was tijdens mijn afwezigheid. Ze antwoordde: "alles was zoals gewoonlijk
en toch gebeurde er iets speciaals met mij. Een oude
man kwam met enkele mensen en onderwees over
God. Hij sprak vele fascinerende dingen over God en
daarom nodigde ik hem en zijn discipelen uit om te
eten. Voordat hij vertrok, vroeg hij naar onze financiële situatie en uiteindelijk bood hij me zelfs geld
aan. Maar ik nam niets. Ik had heel veel medelijden
met deze oude man. Zijn hele hoofd en baard waren
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al blank, maar hij reist nog steeds van stad naar stad
om over God te onderwijzen." Na de laatste zin begon ik te huilen en mijn vrouw vroeg: "wat is er mis
met je? Heb je spijt van deze oude man?" Ik antwoordde haar: "mijn lieve vrouw, dat was mijn vader Abraham. Hij kwam van heel ver om mij te zien.
Heeft hij een bericht voor me achtergelaten?" Mijn
vrouw was op dat moment geschokt en sprakeloos.
Ik vroeg haar opnieuw of hij een bericht voor mij
had achtergelaten. Ze zei: "ja. Hij zei dat hij volgend
voorjaar terug zal zijn en je wil ontmoeten." Ismael
zei dat zijn hele lichaam beefde van geluk. Natuurlijk, ik zie mijn vader volgend jaar weer. Ik vroeg
mijn vrouw opnieuw of hij nog iets anders had gezegd. "ja. Verander de deur van je huis niet, God zal
je rijkelijk zegenen." Ik stond op en omhelsde mijn
vrouw. Ik vroeg haar of ze de betekenis van deze
woorden wist. Ze zei: "alstublieft, Ismael, vertel me
dit geheim."
Dus zei ik tegen haar: "je bent de deur. Deze keer
wil hij dat ik mijn vrouw bewaar. Hij kwam eerder
naar me toe en op dat moment had ik een andere
vrouw. Ik heb mijn best gedaan om haar aan Gods
kant te brengen, maar ze wilde het niet. Ik deed echt
alles en liet geen steen ongemoeid, zodat ze de spirituele kant zou benaderen. Maar hoe meer ik probeerde, hoe meer ze wegtrok. Toen mijn vader haar
voor het eerst bezocht, was ik ook niet thuis. Hij zei
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destijds soortgelijke dingen tegen haar als jij, bijvoorbeeld dat hij naar deze stad kwam om over God
te onderwijzen. Maar ze behandelde hem heel
slecht. Toen ik thuiskwam, vertelde ze me dat er een
oude gek was, die haar over God probeerde te onderwijzen. Destijds was ze erg boos op hem; hoewel
hij zo oud was, had hij nog steeds niets beters te
doen. Ik vroeg haar ook of hij een bericht had achtergelaten. Ze antwoordde dat hij ons wat gek advies had nagelaten voordat hij vertrok. We moeten
de voordeur van ons huis veranderen. Hij zei dat als
we deden wat ons werd opgedragen, we de zegen
van God zouden ontvangen. Ze vroeg me wat deze
voordeur met God te maken had. Maar ik begreep
deze boodschap, scheidde van haar en trouwde met
jou."
Mijn vrouw vroeg me waarom Abraham haar niet
had verteld, dat hij mijn vader was. Ik antwoordde
haar: "Hij wilde opnieuw informeren naar onze
geestelijke relatie met God. Deze keer was hij erg blij
met onze spirituele ontwikkeling. Hij was erg geïnspireerd door jou, dus wilde hij dat ik de voordeur
van mijn huis bewaarde. Dit betekent dat jij de juiste
partner voor mij bent." Mijn vrouw was erg blij dit
te horen en zei: "voordat je vader Abraham ons huis
verliet, vertelde ik hem dat het leek alsof hij een man
van God was." Ismael zei toen tegen de auteur van
dit boek: "ik heb altijd met een verlangend hart ge268

wacht om mijn vader de volgende keer in het voorjaar te kunnen zien."
Abraham vertelde me nu verder: "mijn zaken vergrootten zich in de tussentijd en ik had vele bedienden, die zorgden voor mijn rijkdom. Toch was ik niet
in staat om mijn missie naar alle verschillende koninkrijken te brengen. Sara werd oud en werd vaak
ziek. God gaf me echter ongelooflijke kracht en onvoorstelbare gezondheid. Zelfs op oudere leeftijd
voelde ik me nog steeds een jonge man. Het volgende voorjaar gingen we weer op bezoek bij Ismael.
We waren met Isaac tezamen met zeven. Ik vroeg
me af hoe Ismael eruitziet en of hij op me zou wachten. Ik vertelde het zijn vrouw destijds, om in het
voorjaar terug te komen. Ik maakte me zorgen over
zijn financiële situatie. Misschien was hij verarmd
en gedwongen om te werken om te overleven. Uiteindelijk stonden we weer voor zijn deur.
Ik keek Isaac in het gezicht en de tranen rolden uit
zijn ogen. Tranen liepen ook over mijn gezicht. Ik
wist niet hoe Ismael er nu uit zou zien. Ik kon me
zijn gezicht alleen van uit de kindertijd herinneren.
Ik wilde hem gewoon in mijn armen omhelzen en
dus vroeg ik Isaac om op zijn deur te kloppen. Het
was avond, de zon ging onder. Plots kwam een lange
knappe man naar buiten en keek ons een paar ogenblikken kalm aan. Isaac verbrak de stilte en zei dat
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we Ismael waren komen opzoeken. Voordat Isaac
zijn zin kon afmaken, kwam deze knappe man naar
me toe en vroeg me: "ben je mijn vader Abraham?"
Ik boog mijn hoofd en zei: "ja." Ismael nam me in
zijn armen en begon als een klein kind te huilen. Hij
zei: "vader, ik heb zo lang op je gewacht. Ik wist dat
God je ooit naar mij zou brengen.” Hij omhelsde me
stevig en huilde onophoudelijk. Ik zei tegen hem:
"Ismael, omhels me niet zo strak, ik ben een oude
man." Hij maakte zijn knuffel los maar kon niet ophouden met huilen. Dus zei ik tegen hem: "kijk me
aan. Er is iemand heel speciaal onder mijn zeven
metgezellen. Laten we kijken of je hem herkent."
Ismael keek ons allemaal aan en draaide toen zijn
gezicht naar Isaac en zei: "de wind vertelt me dat je
mijn broer bent. Ben jij Isaac?” Isaac kon hem niet
antwoorden, want ook hij in tranen uitbarstte. Beiden omhelsden en huilden. Het was zo fascinerend
om dit unieke moment als een onvergelijkbare uitdrukking van liefde te kunnen ervaren. Ismael vroeg
ons om met hem het huis in te gaan. Hij bracht water om te wassen. Hij vroeg ons om de stoffige kleding van de reis uit te trekken. Nadat we onze kleren
hadden omgewisseld en gingen liggen, kwam de
vrouw van Ismael thuis. Het was nog steeds dezelfde
jonge vrouw van vorig jaar. Ze was verrast en blij
ons te zien. Ze kwam naar me toe, boog haar hoofd
en vroeg me: "ook grote man van God en schoonva270

der, ik vraag je mijn hoofd aan te raken en te bidden,
dat de zegen van God een deel van ons zal zijn."
Daarom bad ik voor haar, voor Ismael en voor hun
toekomstige kinderen. Ismael had zovele vragen
voor mij. Ik heb ze allemaal beantwoord. Ik sprak
over de missie, die God me had gegeven.
Toen ik hem alles had geopenbaard, zei Ismaël:
"vader, je bent echt een man van God. Ik beloof en
zweer je dat jouw missie ook de mijne is. Ik ga ook
van ganser harte op deze weg om de wereld te veranderen." Ik antwoordde Ismael: "als je doet wat je
hier hebt gezworen, dan zal God je zeker horen. We
zullen ervoor beloond worden in het eeuwige leven
samen." Toen vroeg ik Ismael: "hoe zit het met je
moeder Hagar?" Hij bleef even stil. Ik zag een diepe
pijn in zijn gezicht. Toen verbrak hij de stilte en de
tranen rolden over zijn gezicht: "Hagar, mijn moeder
stierf een paar jaar geleden aan koorts. Haar laatste
woorden vóór haar dood waren: "Ismael, je vader
heeft heel zijn leven Gods wil gevolgd, omdat God
hem koos. Zijn hele familie worstelde op deze manier op Gods weg. Ismael, je vader keek nooit achterom. Hij ging alleen vooruit om Gods wil te vervullen met heel zijn geloof en hart. Zeker, op een dag
zal hij je ontmoeten, omdat de God van Abraham me
dit in een droom heeft verteld. Jij en je vader Abraham zullen een huis voor God bouwen. Mensen van
over de hele wereld zullen dit huis komen bekijken.
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Je zult bidden en God op deze plaats gedenken." Ik
vroeg mijn moeder destijds: "hoe weet je dit allemaal?" Ze zei dat de engelen in haar droom dit aan
haar hadden overgebracht. Toen vroeg ze me: "als je
op een dag je vader Abraham ontmoet, kun je hem
iets voor me vragen?" Ik antwoordde dat ik dit zou
doen. Het enige dat je hoeft te doen, is me je wens
vertellen. Ze begon te huilen. Ze hield me in haar
armen en zei: "vraag je vader om me te vergeven.
Zijn vergeving zal me in het volgende leven bevrijden. Vertel het ook aan je vader, sinds onze scheiding leef ik met een diepe pijn in mijn hart. Er was
nooit een moment in mijn leven, dat ik hem zou zijn
vergeten." Dat was Hagars laatste boodschap voordat ze stierf."
De volgende dag vroeg ik Ismael om me naar het
graf van Hagar te brengen. Mijn hart was vervuld
van diepe droefheid. Toen ik voor haar graf stond,
stroomden de tranen over mijn gezicht. Diep, ontroerd door emoties, vergat ik de tijd om me heen.
Ismael raakte mijn schouders aan en vroeg me: "vader, waar denk je aan?" Maar ik kon hem niet antwoorden. Ik vroeg hem: "laten we voor je moeder
gaan bidden." Na ons gebed voor Hagar keerden we
terug naar het huis van Ismael.
Ik zei tegen Ismael, dat ik met hem moest spreken
over Gods missie. Ik vertelde hem mijn levensver272

haal voor de wil van God. Ismael was zeer diep ontroerd. Hij zei: "mijn moeder heeft me al veel over je
leven verteld. In vergelijking met al datgene, dat je
beschreef, waren dit slechts enkele fragmenten. Alleen vandaag heb ik de hele context ervaren. Je bent
een man, die zijn hele leven alleen voor de wil van
God heeft geleefd. Ik ben erg trots op je en dat God
me zo'n vader heeft gegeven." Ik vertelde Ismael dat
ik hier wat land wilde kopen om een centrum voor
onze missie te bouwen. Dit zou het huis van God
moeten zijn. Daarin zouden we het Woord van God
aan de mensen verkondigen. We hebben een huis in
Mekka gekocht, dat je nu Kaaba noemt. Ik, Ismael en
een paar andere mensen bouwden er een soort
muur omheen. Toen begon ik in deze Kaaba over
God te praten. Ik stuurde later Isaac en de anderen,
die met mij meekwamen terug naar Kanaän. Je moet
zorgen voor de mensen en het bedrijf. Ik verbleef
hier bijna zes maanden en onderwees voortdurend
Gods wil.
Tot slot, voordat ik Ismael verliet, zei ik tegen hem:
"vanaf nu hoef je je geen zorgen meer te maken over
je financiële situatie. Ik zal je steunen. Tot het einde
van je leven zal het een uitdaging zijn, om mensen
aan Gods zijde te brengen. Het huis dat we samen
hebben gebouwd, wordt een ontmoetingsplaats
voor de mensen. Je zult hen leren over de identiteit
van God." Ismael was dankbaar en blij dat hij alleen
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voor God kon werken. Ik vroeg zijn vrouw om Ismael
met al haar kracht te steunen. Toen ik afscheid nam
van Ismael, vertelde ik hem dat ik een oude man was
geworden en niet wist, wanneer God me zou roepen.
Ik zei: "vanaf nu moet je Gods wil verkondigen precies zoals ik je heb geleerd. Voordat ik sterf, zal ik je
je erfenis betalen. Maar in het geval, dat ik sterf,
zonder je eerst weer te ontmoeten, zou je niet verdrietig moeten zijn. Vergeet niet dat we in het eeuwige leven voor altijd samen zullen zijn. Ik ben er
zeker van, dat als je je hele leven aan God geeft, je
nooit in zijn gedachten zult worden vergeten. Mijn
zoon Ismaël, onthoud dat geschiedenis geen andere
betekenis heeft dan, dat God de mensen wil helpen
hun oorspronkelijke thuis te vinden. Ismael, zal je
dat nooit vergeten?" Ismael weende en hij zei: "ja
vader, ik zal het me altijd diep in mijn hart herinneren." En ik zei tegen hem: "dan zal je een van de
wijste mensen zijn, die dit goddelijke doel ooit heeft
ervaren." Ik omhelsde hem en zei: "God zal voor je
zorgen." Daarna keerde ik terug naar Kanaän. Na
mijn terugkeer zijn we in Beerseba gaan wonen. Sara
nam afstand om redenen, die ik in het volgende
hoofdstuk zal bespreken. Ze scheidde van mij en
Isaac."
Opmerking: Abraham zei: "Zahid, je kent deze reden. Als je de juiste spirituele omgeving op deze
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aarde vindt, kun je de mensen de reden voor deze
scheiding vertellen."
Het offer van Isaac
Ik, de auteur van dit boek, besloot voor het welzijn
van de mensheid, dat ik deze waarheid moet opschrijven. Als de omgeving nog niet klaar is om deze
waarheid te accepteren, komt dat door de drie belangrijkste religies, het jodendom, het christendom
en de islam. Als dit tijdperk deze waarheid niet herkent, zal de volgende dat zeker doen. De waarheid
zal voorbij religieuze barrières gaan en tot rust komen. De islam gelooft, dat Abraham Ismaël offerde
en niet Isaac als een brandoffer; jodendom en christendom daarentegen geloven dat het Isaac was. In
feite zit er meer waarheid achter, waarom Abraham
zijn zoon offerde.
Ik geef hier het levensverhaal van Abraham precies
zoals hij het mij vertelde. Abraham wilde niet, dat ik
dit verhaal in dit boek zou opschrijven. Hij zei dat ik
deze waarheid later in mijn toespraken kon prediken, althans tot de mensen, die bereid zijn zo'n
waarheid te horen. Hoe dan ook, ik besloot dit verhaal aan de mensheid te openbaren, zelfs als het jodendom, het christendom en de islam niet waarderen wat ik zeg.
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Abraham zei: "toen ik met mijn gezin en volgelingen in Beersheba woonde, ging ik vaak rond middernacht in de woestijn om te bidden. Op een nacht
terwijl ik aan het bidden was, hoorde ik de stem van
God: "biedt mij Isaak aan als een brandoffer." Na dit
te horen werd ik zo duizelig, dat ik het gevoel had
dat ik elk moment op de grond zou vallen. Ik kon
mijn gebed niet eens afmaken en begon te huilen. Ik
smeekte: "alstublieft God, zeg nogmaals dat Je degene bent, die mij vraagt om Isaac als brandoffer
aan te bieden." Maar aan de andere kant kon ik geen
stem horen. Het was absoluut kalm. Ik kon de rest
van de nacht niet slapen. 's Morgens viel ik eindelijk
in slaap.
Ik zag in een droom hoe ik mijn zoon Isaac offerde
als een brandoffer op de top van een berg. Ik werd
wakker na deze droom. Ik heb met niemand gesproken over wat er in mij aan de hand was. Ik hield mijn
middernacht ervaring en mijn ochtenddroom in
mijn hart. De tweede nacht ging ik weer naar het
gebed. Toen ik begon te bidden tot God, hoorde ik de
stem van God opnieuw: "Oh Abraham, ik wil dat je
je zoon Isaac voor mij offert." Toen ik deze keer de
stem hoorde, was ik stil. Opnieuw kon ik geen slaap
vinden. Alleen 's morgens viel ik uitgeput in slaap.
Dezelfde droom verscheen mij opnieuw. Ik werd
wakker na deze droom, maar ik was meer moe dan
voorheen. Toen Isaac en Sara me zagen, merkten ze
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allebei mijn vermoeidheid op. Ze vroegen me of er
iets vreemds met me was gebeurd. Ik antwoordde
spontaan: "nee, niets bijzonders. Ik heb het gewoon
heel druk met de mensen." Ik wilde gewoon een rustige plek in mijn hart vinden waar ik hierover kon
nadenken. 's Middags keerde ik me weg van mijn
volk en vertelde hen, dat ik me terug wilde trekken
in de bergen om in vrede te bidden.
Ik ging naar de bergen en zei tegen God: "oh eeuwige God, ik heb mijn hele leven op deze manier
gewandeld met heel mijn geloof en loyaliteit in mijn
hart. Er was niets, dat ik ooit voor mezelf wilde houden. Ik hou meer van Isaac, dan van mijn eigen leven. Het zou veel gemakkelijker voor me zijn als je
me zou vragen mezelf aan te bieden als een verbrand slachtoffer. Maar nu vraag je me om iemand
op te offeren, waar ik het meest van hou na jou. Oh
God, ik smeek je, kom alsjeblieft die avond bij me
terug en praat voor de laatste keer met me wat Je
van me wilt. Natuurlijk God dan zal Je ontdekken,
dat Je alles voor me bent. Ik kan er geen moment aan
denken om Je te verliezen. Zelfs als mijn hart breekt,
is mijn ziel sterk voor Jou."
Ik beëindigde mijn gebed en kwam terug naar
mijn volk. Op de derde dag, toen ik om middernacht
aan het bidden was, hoorde ik de stem van God:
"Abraham, offer je zoon Isaac, van wie je het meest
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houdt, als een brandoffer. Breng hem naar de berg
Moria. Ik zal je de plaats laten zien waar je het mij
als slachtoffer moet aanbieden." Nadat ik de stem
van God had gehoord, knielde ik voor hem en drie
keer zei ik: "Oh God, Schepper van alles. Ik volg Je
met heel mijn geloof, met heel mijn loyaliteit en met
heel mijn hart. Alles is van Jou en alles zal naar Je terugkeren. Vergeef me alsjeblieft voor mijn innerlijke
worstelingen. Ik kom er wel overheen. Ik zal elke
verleiding overwinnen, die me blokkeert om mijn
reis naar Jou te voltooien." Toen boog ik drie keer
voor God en bedankte Hem, dat Hij mij toestond zijn
vertegenwoordiger op aarde te zijn.
Toen de ochtend aanbrak wist ik niet, met wie ik
moest praten en mijn hart moest openen. Ik was
doodsbang. Vele gedachten cirkelden door mijn
hoofd. Zouden mijn discipelen me nu afwijzen? Zullen ze zeggen, dat deze boodschap niet van God kan
komen? Misschien zouden ze vrezen, dat als ik Isaac
als een brandoffer aanbood, het voor iedereen een
traditie zou kunnen worden om hun geliefde kinderen op te offeren. Wat als ze zich volledig afkeren
van de missie door te zeggen: "wat voor soort God is
dat, die zo'n offer eist." Eerst wilde ik er met Sara
over praten. Maar toen deed ik het niet. Wat zal het
zijn als ze het niet eens is met dit slachtoffer? Zal ze
vele problemen veroorzaken en het offer voor God
blokkeren?
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Ik was diep in gedachten, toen iemand op mijn
deur klopte. Ik deed open en Isaac stond voor me. Ik
vroeg hem: "wat doe jij hier? Ik dacht dat je in het
veld was met de mensen." Hij zei: "dat is waar, maar
ik kwam om met je te praten." Ik antwoordde hem:
"ik hoor." Toen begon hij: "sinds een paar dagen zie
ik dat je depressief bent. Je gezicht is gemarkeerd
met verdriet. Vader, ik heb je nog nooit zo gezien."
Dus stelde ik Isaac de volgende vraag: “als iemand
van wie je echt houdt, je vraagt je leven op te offeren, zonder je een reden te geven, wat zou je in deze
situatie doen?" Antwoordde Isaac: "ik hou het meest
van jou en mijn moeder. Ik zou zeker mijn leven opofferen om het jouwe te behouden." Ik voelde op dat
moment een ongelooflijke kracht en hoop van hem
uitgaan. Dus vroeg ik hem: "als ik je nu een geheim
onthul, beloof je me dan, dat je het voor jezelf
houdt?" Antwoordde Isaac: "ik beloof het." "Zweer
dat je het je moeder niet eens vertelt." Isaac dachte
voor enkele ogenblikken serieus en antwoordde: "ik
beloof je voor God, voor wiens wil je je hele leven
bent gegaan. Ik zal het mijn moeder nooit vertellen."
Deze laatste woorden van Isaac troostten mijn
hart. Ik barstte in tranen uit en Isaac omhelsde me.
Hij huilde met mij en zei: "je bent waarschijnlijk de
armste vader op aarde. Omdat je God hebt ontmoet,
kun je de mensen niet alles vertellen, omdat ze het
niet zouden begrijpen. Maar je hebt een zoon, die in
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je hart kan lezen." Ik zei tegen hem: "sluit de deur
zodat niemand ons kan horen. Isaac, je kent mijn
leven en je weet, dat ik altijd naar God heb gezocht.
Uiteindelijk stelde dit me in staat hem te ontmoeten. En vanaf die tijd koos Hij mij om de leider voor
de mensen te zijn, zodat ik hen tot Hem kon brengen. Er was een tijd in dit zendingsleven, dat slechts
een paar stappen me van de dood scheidden. Op
zulke momenten testte ik heel diep in mijn hart of ik
klaar was om mijn leven te geven voor God en voor
de missie. Ik keek de dood recht in de ogen en ik
vond een onbeschrijflijke vrede in mijn hart. Dus ik
was in staat om de dood te onderdrukken. God en de
hemelen weten dit heel goed. Maar nu vraagt God
me om iets, dat niet in mijn hand ligt. Van mijn kant
wil ik er alles voor doen, ongeacht welke prijs ik ervoor moet betalen. Het zou echt geweldig zijn, als
men zijn leven vrijwillig zou kunnen opofferen voor
God."
Isaac zei tegen mij: "alsjeblieft vader, spreek duidelijker wat je ook te zeggen hebt. Zeker, je zoon is
sterk en volledig toegewijd aan de wil van God. Vader, ik heb je leven voor de wil van God leren kennen, niet alleen door je woorden, maar ook door je
daden." Nu onthulde ik aan Isaac: "God wil dat ik je
als een brandoffer aanbied." Er was een korte stilte.
Isaac keek me gestaag aan: "vader, sinds een paar
dagen komen engelen in mijn dromen naar me toe
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en brengen me in een wondere wereld. Elke keer als
ze me vragen: "Houd je van God?" En ik blijf steeds
zeggen: "ja, dat doe ik." Toen ze me vroegen of ik
mijn leven voor God kon geven, antwoordde ik: "ja,
dat kan ik." Dan beloven ze me: "deze prachtige dimensie zal de jouwe zijn." Elke keer na deze droom
word ik wakker. Alsjeblieft vader, doe de wil van
God. Je zult zien, wordt mijn hoofd gescheiden van
mijn lichaam, dan is mijn hart bij onze Schepper.
Waar de engelenwereld me brengt is ontelbare keren beter dan hier op deze aarde. Vader, ik ben niet
bang, noch ben ik ongelukkig. Mijn hart heeft een
uitbundige liefde voor God. Ik buig voor hem in nederigheid en ontzag, dat Hij mij koos voor dit
brandoffer. Vader, je bleef maar vragen aan wie ik
dit leven op aarde zal wijden als je weg bent. En ik
antwoordde je elke keer: ik zal mijn leven wijden
aan je God, die jou koos om de mensheid te leiden.
Laten we dit offer samen met een gelukkig hart aanbieden." Toen ik Isaac met zoveel toewijding hoorde
spreken, boog ik in tranen voor God en bedankte
Hem voor het mij geven van zo'n echt grote zoon,
die ook dicht bij zijn Hart staat.
De volgende dag gingen we met vijf mensen naar
de berg Moria. Isaac en ik hebben niemand de echte
reden verteld, waarom we aan de reis zijn begonnen.
In plaats daarvan vertelden we iedereen, inclusief
Sara, dat we daar zouden bidden en een lam aan
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God zouden offeren. Ik wist dat als mijn mensen of
Sara het minste idee hadden wat God me had gevraagd, ze ofwel vele problemen zouden veroorzaken of alles zouden doen om het brandoffer te voorkomen. Misschien zouden ze zelfs proberen te voorkomen, dat ik Gods wil zou blijven doen.
Onze reis ging heel, heel langzaam. Het duurde eigenlijk maar een paar uur om de berg te bereiken,
maar het kostte me bijna drie dagen. Alleen Isaac
wist wat er in mijn hart aan de hand was. Hij voelde
hoeveel ik leed. Hij bleef zwijgen en volgde mij. Op
de derde dag nam Isaak me apart en zei: "vader, ik
weet waarom je reis zo lang duurt. Je hebt elke nacht
gewacht, dat God misschien zijn plan verandert of je
in een droom toont, om iets anders te offeren." Ik
antwoordde: "ja, dat klopt. Mijn hart is zo zwaar als
lood." Isaac zei: "vader, we kunnen ons niet voorstellen, wat de toekomst brengt of wat een zegening
ons en de mensheid wacht als we vandaag Gods
plan vervullen." Ik keek in zijn ogen en antwoordde:
"de hemel heeft zojuist door je mond gesproken."
Isaak draaide zijn hoofd en wees met zijn hand in de
richting: "kijk, de berg Moria ligt vlak voor ons. Nu
wil God absoluut, dat je me offert als een brandoffer."
Ik zei tegen mijn volk: "blijf hier als we ons gebed
hebben beëindigd en het lam voor God hebben geof282

ferd, zullen we jullie roepen." Sommige lammeren
en alles wat we nodig hadden, namen Isaac en ik
mede. We gingen naar de top van de berg naar de
plaats, die God me in de droom had laten zien. Ik
vroeg Isaac opnieuw of hij echt klaar was voor dit
offer. Hij zei tegen mij: "vader, je zult zeker een man
in mij zien, die een groot geloof in God en in je heeft.
Het zijn maar een paar momenten van pijn en dan
ben ik in een nieuwe dimensie van eeuwig leven.
Daar zal ik altijd in vrede en harmonie met God leven." Ik zei tegen Isaac: "lang geleden was het mijn
grootste wens om mijn leven op te offeren en in het
vuur te sterven. Terug in de stad Ur, in Babylon, wilden de mensen me opofferen voor hun valse god.
Maar vandaag vraagt de ware Schepper me om dit
offer op jou te brengen." Isaac omhelsde me en de
tranen liepen over zijn gezicht. Toen zei hij: "vader,
laten we het offer brengen. Elk moment dat nu
voorbijgaat, is zeer waardevol. God en de engelen
houden ons en ons hart zeker in de gaten. Verplaats
dit offer niet verder vooruit."
Hoewel mijn hart en ziel in God mystiek waren om
Isaac als een brandoffer te offeren, wist ik nog steeds
niet, waarom deze grote onbeschrijflijke droefheid
en ondraaglijke pijn me probeerde neer te halen. Ik
voelde dat als er nog meer tijd verstreek, ik mijn
kracht en energie kon verliezen. Misschien zou ik
binnenkort niet langer het mes kunnen vasthouden,
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waarmee ik Isaac zou offeren. Dus vroeg ik Isaac om
de plaats te helpen voorbereiden, zodat ik hem voor
God kon opofferen. Isaac deed alles in een handomdraai. Toen zei hij: "wat is de beste manier om als
het slachtoffer te gaan liggen? Het maakt mij niet
uit, hoe je mijn nek snijdt met het mes, ik geef in elk
geval mijn leven voor God. Toch wil ik je wat advies
geven. Als je het slachtoffer met het mes afmaakt,
moeten we elkaar niet in de ogen kijken. Misschien
zal je motivatie op dit moment veranderen. Je zult
dan niet langer sterk genoeg zijn, om dit offer met
heel je hart te brengen. Het is beter om je te blinddoeken. Dus je kunt me niet zien. Ik zal het mes in je
hand correct geleiden, zodat je mijn nek raakt en het
offer op mij volbrengt.” Ik deed wat Isaac mij had
verteld. Isaac droeg het mes in mijn hand tot aan
zijn nek. Voordat ik het doorhakte, wilde ik nog een
laatste keer tot deze eeuwige God bidden. Ik zei: "oh
God, Schepper van alles. We willen dit offer in deze
diepe stilte aanbieden. Ik wil dat je bij Isaac bent in
het eeuwige leven. En Isaac, als je bij God wilt zijn,
wens ik dat je Gods hart troost. Oh God, hoewel ik
vele fouten in mijn leven heb gemaakt, ben Jij de
enige, die me het kan vergeven. Oh Schepper van
deze creatie, vergeef me voor alle fouten, die ik in de
missie heb gemaakt. Ik voel me hiervoor diep verantwoordelijk in mijn hart. Mijn sympathie voor Jou
is niet te beschrijven. Ik bid dat het offer van Isaak
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vele zegeningen brengt in het gekozen land Kanaän,
die bestemd is voor ons en onze nakomelingen. Oh
God, leid de hele mensheid naar Jou, zodat zij voor
altijd vrijheid en gelukzaligheid kunnen vinden. Ik
weet dat er geen gebeden zullen zijn in Je wereld.
Alles zal er zijn voor de mensen. De mens moet gewoon Je liefde leren kennen, lieve God."
Toen volgden mijn laatste woorden tegen Isaak:
"geliefde zoon, wees gelukkig met God." Ik hief mijn
arm op in de naam van God, klaar om de nek van
mijn zoon te doorslaan. Plots hoorde ik de stem van
God: "Oh Abraham, oh Abraham." Ik antwoordde:
"God, ik hoor je." God zei: "Stop en doe je zoon Isaac
geen pijn met het mes. Nu ken ik je hart en ik weet
dat je bij me bent en zelfs klaar bent om een geliefde
voor me op te offeren. Ik zweer en beloof je dat ik je
een eeuwige zegen zal geven. Jij en je nakomelingen
zullen het kanaal zijn, waarlangs alle naties op deze
wereld mijn zegen zullen ontvangen."
Abraham bracht me nu het volgende in het paradijs over: "als mijn motivatie en gevoelens ooit waren veranderd om Isaac als een brandoffer te offeren, zou het voor mij onmogelijk zijn geweest om
Gods stem uit de hemel te horen. Als gevolg van het
mes zou Isaac door mijn hand zijn gestorven. Zijn
dood zou de prijs zijn geweest van mijn onwil en terughoudendheid om Isaac te offeren. Satan zou
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meteen de prijs van de verandering hebben geëist en
Isaak hebben gedood met het mes in mijn hand."
"Maar nu is een tijdperk aangebroken, waarin
Gods wereld weer binnen handbereik is. Dat is de
reden, waarom alle dimensies van het paradijs en de
hemelen bidden voor de persoon die Gods wereld
kan bouwen. Ik, Abraham, ben erg trots op je Zahid,
omdat je een van mijn geliefde afstammelingen
bent, die opnieuw Gods hart heeft gewonnen. Bovenal ben ik trots, dat God je heeft gekozen voor deze nobele taak. Zahid, mijn ogen hebben een paar
duizend jaar in het paradijs verlangd om de man te
zien, die de allerhoogste liefde van God zal ontvangen. Ik moet zeggen dat jij de man bent, die de langste weg alleen is gegaan om deze deur voor ons allemaal te openen. Jij bent degene aan wie God Zijn
diepste geheimen heeft geopenbaard. Mijn ogen
verlangen ernaar je te zien, wanneer je naar de spirituele wereld komt. Er is geen andere betekenis in
mijn leven dan bij God te zijn. Ik heb maar één wens
om je in de eeuwigheid te dienen.” Ik omhelsde
Abraham in het paradijs en zei tegen hem: "je zult
altijd de vader van het geloof zijn. In mijn hart ben je
de meest geliefde vader voor altijd."
Abraham zei verder: "toen scheurde ik het doek uit
mijn ogen en schreeuwde: "oh Isaac, oh Isaac, sta
op. God accepteerde ons offer en Hij is dolblij met
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ons." Isaac antwoordde: "vader, maar je hebt mij
God niet als een brandoffer geofferd." Ik vertelde
hem wat de stem van God mij had verteld. Hij hoorde dit en omhelsde me. Hij reikte naar mijn hand en
zei: "als God gelukkig is, zijn wij ook gelukkig." Ik
was erg mystiek en geïnspireerd, dat dergelijke
woorden over Isaaks lippen kwamen. We hebben
allebei in een cirkel gedanst. Ik herhaalde wat Isaac
op dat moment zong: als God gelukkig is, zijn wij
ook gelukkig. Staande op de top van de berg,
schreeuwde ik naar mijn mensen om naar mij te
komen. Samen hebben we een lam voor God geofferd. Terugkerend met onze entourage legde ik mijn
volgelingen uit wat er was gebeurd. Ik onthulde de
geheimen; vertelde wat God me vroeg en verbergde
niet het feit dat ik Isaac moest offeren en dat hij zijn
leven voor God zou hebben opgeofferd net zo vrijwillig en gehoorzaam. Aanvankelijk waren de mensen om me heen geschokt en konden ze niet geloven,
wat er op de top van de berg Moria was gebeurd.
Ten slotte vroegen ze me aarzelend: “Abraham, als
God het offer van je zoon Isaac had aanvaard, wat
zou er dan met onze families en kinderen zijn gebeurd? Wat zou er gebeurd zijn als God ons vroeg
hetzelfde offer in de toekomst te brengen? Je acties
zouden ons in een zeer moeilijke situatie hebben gebracht." Ik probeerde hen uit te leggen, dat God hen
nooit om zo'n offer zou vragen. Meestal eist God al287

leen een bepaald offer of een zekere verzaking van
centrale profeten. Ze waren min of meer tevreden
met dit antwoord.
Sara kwam later naar me toe en vroeg me: "ik
hoorde van de mensen buiten, dat je Isaak wilde
aanbieden als een brandoffer op de berg Moria. Is
dat waar?" Ik heb ja geantwoord op haar vraag. Ze
verloor toen haar kalmte en schudde boos: "welk
recht heb je om mijn zoon te vermoorden voor je
dromen?" Ik antwoordde: "Het was niet alleen een
droom! God vroeg me om Isaac als een brandoffer te
offeren." Ze antwoordde mij: "hoe kan het zijn dat
God je vraagt dit te doen? In het begin verlangde ik
mijn hele leven om een kind te krijgen en ze hebben
me er nooit een gegeven. Aan het einde van mijn leven verschenen de engelen aan jou in een visioen en
beloofden ze ons een kind. En nu hebben ze je verleid om dit kind te vermoorden. Wat wil je. Wil je
dat alleen je zoon Ismaël op deze aarde leeft? Wilt je
al je bezittingen aan de zoon van een slaaf geven?
Doe het dan. Maar je hebt nog steeds geen recht om
mijn zoon te vermoorden, vanwege je eigen frustratie. Sinds Hagar en Ismael ons hebben verlaten, lijkt
het erop dat je ons niet als gezin opmerkt." Ik antwoordde haar: "dat is niet waar. Mijn liefde voor jou
is altijd groter geweest dan voor Hagar. Ik voel dezelfde liefde voor mijn zonen Isaak en Ismaël. Ik wil
jullie allemaal tot God en tot het eeuwige leven lei288

den. Welke liefde kan groter zijn dan dit? Van deze
kant bekeken, kan mijn liefde voor jou niet worden
vergeleken met iets anders op aarde en in het eeuwige leven." Sara antwoordde toen: "ik wil niet langer bij je wonen." Ik keek in haar ogen en sprak met
stevige stem: "het hangt helemaal van jou af. Als je
deze beslissing neemt, moet je ook de consequenties
dragen." Sara draaide zich om zonder een woord te
zeggen en ging naar Isaac. Ze adviseerde hem om
met haar mee te gaan en niet meer bij mij in
Beersheba te wonen. Hij zou met haar naar Hebron
moeten verhuizen. Isaac antwoordde toen tegen zijn
moeder: "hoewel ik heel veel van je houd, zou ik
toch graag bij mijn vader willen blijven." Ze vroeg
hem: "zelfs nadat hij je zo slecht behandeld heeft?"
En Isaac antwoordde: "moeder, alleen jij ziet het zo.
Je ziet alles in je leven heel eenzijdig. Hoewel je zo
lang bij mijn vader woont, heb je nog steeds twijfels.
Ik zie in mijn vader Abraham een man, die zijn hele
leven aan God heeft gegeven en de mensheid tot het
einde van zijn leven dient.” De beslissing van Sara
was onherroepelijk. Ze verliet Beersheba zonder veel
gedoe en verhuisde naar Hebron. Isaac bleef bij mijn
volgelingen. Ik had medelijden met Sara. Haar woede op mij moet onbegrensd zijn geweest, omdat ze
helemaal niet met me wilde praten. Maar ik trok me
ook terug en onderhield geen contact met haar.
Haar gedrag had haar van mij verwijderd. Een paar
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jaar later hoorde ik dat ze erg ziek was. Ik had verwacht, dat ze me haar misschien zou laten roepen.
Maar ze wilde geen contact meer met me hebben. Ik
ontving later het nieuws van haar dood. Isaac wilde
haar gezicht nog een laatste keer zien voordat ze
werd begraven. Ik zei tegen Isaac: “ze wilde me niet
zien toen ze nog leefde. Wat moet ik doen nu ze
dood is? Alle herinneringen aan liefde komen naar
me toe als ik haar dode gezicht zie. Maar ze is er niet
meer." Isaac smeekte me: "alsjeblieft vader, ga met
me mee om haar te begraven." Dus volgde ik zijn
wens, zij het met een gebroken hart. Ik reisde met
hem naar Hebron om haar te begraven. Toen ik terugkwam, voelde ik voor het eerst, dat ik echt een
heel oude man was geworden. Ik was verdrietig en
heel eenzaam.
Ik had voortdurend contact met Ismael. Ik steunde
hem waar ik kon. Hij zou genoeg tijd moeten hebben
om het woord van God aan de mensen te prediken,
zonder zich zorgen te hoeven maken over financiële
zaken. Ik was erg blij dat Ismael deze missie accepteerde en me hielp. Het werd mijn vaste steun, als
een tweede schouder. In sommige van zijn berichten
schreef hij hoeveel hij me miste. Maar hij wist ook
dat als we elkaar niet langer in dit leven zouden
zien, God hem zeker in het spirituele leven heel vaak
de gelegenheid zou geven om dit goed te maken.
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Deze woorden raakten me diep in mijn hart. Ze waren tegelijkertijd inspiratie en troost voor mij.
Het leven ging verder en ik openbaarde de wil van
God aan het volk van Kanaän. Ik leerde hoe ze hun
spirituele gelukzaligheid met God en met elkaar
konden vinden. Later werd eenzaamheid voor mij
ondraaglijk. Dus ik ben weer getrouwd. Ze heette
Ketura. Maar dit bracht geen geluk in mijn leven. Zij
gaf mij zes zonen. Ketura kon mijn missie helemaal
niet begrijpen. Dit was weer een tragedie in mijn leven. Haar zonen konden niet in harmonie en eendracht met Isaac leven. Dus gaf ik hun hun deel van
de bezittingen en stuurde ze naar het oosten om ver
van Isaac te leven. Ik ben later om bepaalde redenen
van Ketura gescheiden. Als gevolg hiervan werd ik
snel ouder.
Op een dag stuurde ik het bericht naar Ismael om
mij te komen bezoeken. Isaac zou ook moeten verschijnen. Beiden zaten voor me en ik vroeg hen om
me samen te begraven als ik sterf. Isaak en Ismaël
begonnen te huilen. Ik zei tegen beiden: "vandaag
wil ik mijn hart voor jullie openen. Jullie weten dat
ik mijn hele leven bij God heb gewoond. Toch lukte
het me niet om mijn eigen familie te verenigen, omdat ze op gespannen voet stonden met God. Sara en
Hagar konden geen verbinding met God en mij maken voor de zegeningen voor de toekomstige gene291

ratie. Ik denk dat ik daarvoor verantwoordelijk ben.
Maar wat kan ik zeggen. Ik kan alleen eerlijk antwoorden: ik heb God niet altijd gehoorzaam gevolgd. Ik maakte fouten waar ik sterk had moeten
zijn. Ik kan die tijd niet terugdraaien. Ik heb mijn hele leven geprobeerd deze fouten uit te roeien. Ik heb
veel geleerd van mijn eigen fouten. Zelfs God vergaf
me. Maar ik weet dat generaties in de nabije toekomst generaties zullen worden, die de prijs moeten
betalen voor mijn slechte nevenfouten. Ik word achtervolgd door wroeging en voel me als een mislukking. Ik gaf mijn hele leven voor de wil van God.
Toch doet het me pijn, dat God nog steeds de verliezer is vanwege mijn fouten. Wie zal mijn hart troosten zelfs als ik in een hoge engelenwereld leef, zullen
mijn zorgen altijd bij me zijn. Dit is mijn diepste gebed, dat God een nog nobeler en beter persoon zal
vinden dan ik. Ik zal alleen echte bevrijding en vrede
in mijn hart vinden als mijn opvolger de mensheid
naar het Beloofde Land leidt, waar ze met God kunnen leven.
Toen pakte ik de handen van Ismael en Isaak en
bad, dat God hen voldoende kracht en sterkte zou
geven, om op dit pad verder te gaan. Ik gaf een deel
van mijn eigendom aan Ismael door te zeggen: "je
moet nu naar huis. God zal zeker grote profeten kiezen onder je nakomelingen. Je moet de rest van je
leven besteden aan het prediken van de woorden
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van God. De mensen moeten God diep in hun hart
en ziel leren kennen. Zonder dit zal er nooit redding
zijn voor de mensheid."
Toen wendde ik me tot Isaac: "je moet in Kanaän
blijven. Ik heb ook een grote belofte voor jou. Er zal
vast een belangrijk persoon onder je nakomelingen
zijn, die deze wereld zal redden. Het is mijn diepste
gebed, dat de nakomelingen van jullie twee deze
wereld zullen regeren en zullen leren samen te leven
als één familie van God op deze aarde." Tenslotte
nam Ismael afscheid van zijn broer Isaac. Beiden
omhelsden en huilden. Toen vroeg Ismael aan Isaac
om even alleen met zijn vader te kunnen praten.
Toen we alleen waren, vroeg Ismael me: “vader, het
is mijn laatste wens, dat God me kan zegenen op dezelfde manier als Hij met Isaac en jou deed." Ik nam
Ismael in mijn armen en tranen liepen over mijn
wangen en mijn gezicht. "Ismael, we zijn een familie, maar in de toekomst zal er een tijd zijn waarin de
hele mensheid een familie voor God zal zijn. We behoren allemaal tot God. We hebben alleen ons eeuwige thuis verloren. Ismael, vergeet nooit en onthoud altijd wanneer God iemand zegent, dan kijkt
Hij in zijn hart." En Ismael zei: "vader, ik beloof je, ik
zal voor de missie leven. Misschien zal God mij ook
in zijn wereld herinneren." Ismael nam afscheid met
een droevig hart.
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Ik werd heel oud en kon niet meer lopen zonder
hulp. Aan het einde van mijn leven werd mijn gezichtsvermogen zwakker en zwakker. Voordat ik
stierf, kwam God heel vaak naar me toe en troostte
mijn hart. Ik schaamde me. In feite zou ik degene
moeten zijn, die Gods hart troostte. Op een nacht zei
God tegen mij: "het is tijd dat je deze wereld verlaat." God vroeg me of er nog iets was, dat Hij me
kon beloven voordat ik vertrok. Toen ik dit hoorde,
begon ik te huilen. Ik zei tegen God: "nu is er geen
wens of verlangen. Mijn hart huilt alleen om Jou."
En God antwoordde: "Abraham, voordat ik de
mensheid schiep, was ik al hun God. Onder deze
mensheid ben jij degene, die mij heeft gevonden. Je
hart is gevoelig en klopt alleen voor mij. Dus ik liet je
de rechte manier zien om bij me te komen. Abraham, ik zal je ook in het eeuwige leven leiden tot het
punt, waarop je een perfect mens wordt. Ik heb in
het eeuwige leven al aangekondigd, dat je een heel
speciale vriend voor me bent." Toen keerde God terug naar de hemel.
Zahid, dit was het verhaal van mijn leven. Als je
een vraag hebt, stel ze gerust. Wij zijn een hart en
een ziel. Hoewel we in verschillende tijden leven,
hebben we nog steeds een gemeenschappelijke visie,
een gemeenschappelijk doel en dat is de wereld van
God op aarde. Mijn hele leven heb ik verlangd om
me te vestigen in Kanaän, het beloofde land, zodat
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God zich daar kan vestigen met al zijn kinderen.
Zahid, je kwam zoveel later in de geschiedenis, maar
mijn hart kent je hart het diepst en innigst. Toen ik
in de spirituele wereld kwam, zag ik mijn fouten.
Deze werden door mijn engelen voor mijn ogen gebracht. In de ochtenden en avonden onderwijzen
deze ons geestelijk. Alle profeten leren hier welke
fouten ze op aarde hebben gemaakt. Elk van hen
leert wat ze beter hadden moeten doen toen ze op
aarde leefden. Maar dit is hier te laat. We hebben
ons fysieke lichaam al verloren. Nu hebben we alleen ons mentale lichaam en om iemand op aarde te
vinden die op ons lijkt, heeft men duizenden en duizenden jaren nodig. We moeten iemand vinden om
mee te werken. Het is nooit gemakkelijk geweest
voor iemand in de spirituele wereld om zijn object
op aarde te vinden. Het is een heel moeilijk proces,
dat het geestwezen vermoeit en zelfs frustreert in de
spirituele wereld. Hetzelfde gebeurt met de wezens
in de engelendimensies en met de wezens in de andere dimensies van deze schepping. Als je op de verschillende planeten een object in de fysieke schepping probeert te vinden, gaan er soms vele mensenlevens voorbij, voordat je iemand ontmoet met wie
je serieus kunt werken.
Beste Zahid, je kent deze waarheid beter dan wie
ook, omdat je bijna elke nacht in de spirituele wereld reist. Als je een speciaal hoofdstuk in je boek
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aan dit onderwerp wijdt, doet je een speciale gunst
aan de hemelen en de mensheid. Het zal een groot
voordeel zijn voor de toekomstige geschiedenis van
deze mensheid als je er meer in detail over praat met
de mensen op aarde. Beste Zahid, door zoveel spirituele waarheid door God en de hemelen te kunnen
ontdekken, heb je de eerste steen gelegd voor een
nieuw tijdperk in de geschiedenis. Nu is het slechts
een kwestie van tijd, voordat de mensen deze waarheid en deze geheimen leren kennen, waarover je in
je boek vertelt, maar ook dag en nacht in je lezingen.
Je zult voor altijd leven in het hart van God en de
hemelen.
Beste Zahid, ik wil nu kort praten over een paar
fouten in mijn aardse leven. Hoewel ik al duizenden
jaren in het paradijs leef, zijn deze nog steeds niet
opgelost. Ik moet je enkele fouten onthullen, andere
kan ik voor mezelf houden en de last op mijn eigen
schouders dragen, totdat Gods wereld uitkomt. Je
hebt het gezag van God en de hemelen om over deze
geheimen te praten, wanneer je denkt dat de tijd gekomen is. Maar sommige fouten betreffen God en
mijn leven, en deze moeten worden onthuld. Mensen moeten weten waarom Gods wereld niet zo lang
kon worden gerealiseerd.
Beste Zahid, sinds ik in de spirituele wereld heb
geleefd, is veel voor mij duidelijker geworden. Ik kon
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me niet voorstellen hoe serieus op aarde het geheel
is. Als je de missie van God krijgt en permanent fouten maakt als een centraal persoon tegen Zijn wil,
neemt de engelenwereld heel vaak het voortouw.
God trekt zich achter het gordijn terug. Dit is al een
mislukking voor de missie. Aan de andere kant
hangt het af met welke engelenwereld je dan werkt,
welke kleur, dat wil zeggen, welk ontwikkelingsniveau het zelf heeft. De engelenwereld kan de waarheid alleen relatief overbrengen, vanwege zijn eigen
imperfecte spirituele ontwikkeling en vanwege de
meestal nog achterlijkere spirituele ontwikkeling
van de mensen. Bovendien moet ze hemelse wijsheid gebruiken, zodat ze de mensheid via de centrale persoon kan bereiken. De waarheid verliest dan
zijn eigen realiteit en wordt relatief. De handen van
de hemelen en engelen zijn ook gebonden, omdat ze
meestal afhankelijk zijn van de gekozen persoon.
Strikt genomen heeft de centrale persoon een enorme verantwoordelijkheid, zodat de richting van
goddelijke voorzienigheid niet verandert. Tot op heden manifesteren deze fouten zich nog steeds op
aarde. Maar hier ga ik het gewoon over mezelf hebben."
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Abrahams fouten in zijn missie
1. Bijna 4000 jaar verstreken, voordat God mij
koos na Adam en Noah. Ondertussen kreeg Satan de
gelegenheid om het kwaad in deze wereld te vermenigvuldigen. Gedurende deze tijd was het ook heel
moeilijk voor God en de hemelen om een nieuwe
persoon met het juiste geloof te vinden. God gaf me
dezelfde missie als Adam en Noah. Ik zou de nieuwe
Hof van Eden op deze aarde moeten vestigen. Alleen
de woorden zijn veranderd, maar het doel en de bestemming blijven hetzelfde. Mijn nieuwe Hof van
Eden was het beloofde land Kanaän. Het succes van
mijn missie zou alle naties van de wereld hebben gezegend vanuit Kanaän. Evenzo koos God je uit Pakistan en vroeg je naar Duitsland te gaan. Nu is het aan
jou en de Duitse natie: als je de goddelijke missie
vervult, dan zullen alle naties van de wereld de zegen ontvangen, te beginnen met Duitsland. Daarom
kan het resultaat van mijn missie in één woord worden samengevat: ik heb mijn hele leven geprobeerd
een basis in Kanaän te leggen. Ik wist dat als deze
droom in mijn leven zou uitkomen, alle naties van
de wereld deze zegen zouden krijgen. Daarom
noemde ik mezelf een vreemdeling zonder thuis. Het
antwoord was ook hier heel eenvoudig, omdat God
geen familie, samenleving of natie heeft om zich te
vestigen.
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2. Maar wat gebeurde er dat de droom van het beloofde land Kanaän niet uitkwam en als het ware
werd uitgesteld naar de toekomst? Ik heb gefaald
Gods voetstappen te volgen. Daarom moest de visie
van het Beloofde Land worden uitgesteld naar de
toekomst.
3. Ik, Abraham, kan alleen voor mezelf spreken.
God gaf me dezelfde missie als Adam en Noah. Ik
leefde alleen in een ander tijdperk, maar Gods doel
is altijd hetzelfde. Nadat ik de missie rechtstreeks
van God had ontvangen, was het mijn verantwoordelijkheid om voor God te staan als een volmaakt
man. Ik heb mijn best gedaan, maar vaak heb ik een
compromis gesloten met mijn negatieve, satanische
omgeving. Dit bracht mijn missie al in groot gevaar,
dat God me zou verlaten.
4. God vroeg me om over zijn identiteit en vorm te
spreken. De mensheid had moeten weten wie God
werkelijk is. Maar ik legde de helft maar uit en hield
de andere helft voor mezelf. Mijn gedachten en mijn
pogingen tot intellectueel redeneren deden me geloven, dat ik Gods hele identiteit in de hoofden van
de mensen zou vervormen, wanneer ik probeer zijn
ware vorm uit te leggen. In mijn tijd baden de mensen al tot verschillende zielen en engelenwezens. Ik
dacht dat mensen misschien denken dat God ook
een van die wezens is.
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Hoe konden ze dan het verschil maken? Dit waren
mijn gedachten en redenen. Als ik Gods identiteit en
vorm had beschreven zoals ze zijn, zou God zeker
meer van zichzelf hebben onthuld. In feite heb ik
mezelf geblokkeerd met mijn intellectuele beslissing. Dat is de reden, waarom de geschiedenis van
religies zelfs in jouw tijd wordt verstoord. De mensen geloven dat God energie of licht is. God is nog
steeds heel ver weg voor hen in de eeuwigheid, ongeacht welk concept ze over Hem hebben. Voor hen
heeft God niets te maken met zijn schepping en zijn
kinderen.
Het is mijn fout, dat ze zo over God denken. Ik zag
God in mijn visioenen, maar ik kon er niet duidelijk
over spreken. Vandaag onthul ik deze waarheid,
maar het is te laat. Er is veel tijd verstreken en vele
profeten kwamen achter me aan. Sommigen van
hen zagen God. Ik zou hun namen hier willen noemen: Mozes, Jezus, Mohammed en deze uit het Verre Oosten. Maar ze verborgen dit feit ook voor de
wereld.
Ik weet zeker dat ze ook met je zullen praten over
hun zendingsleven. Ik heb mijn visioenen niet duidelijk meegedeeld aan de mensheid. Dit was een
grote fout! Als ik had gesproken over de zichtbaarheid van God, zou ik de weg hebben geopend voor
andere profeten om dit belangrijkste obstakel te
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verwijderen. De meerderheid van de mensen zou
zich later tot God hebben gewend met een duidelijk
begrip. Dit zou het voor God gemakkelijker hebben
gemaakt om vele andere profeten voor zijn missie te
roepen.
Het verhaal verliep anders. Nu duurde het lang,
voordat God en de hemelen in de menselijke geschiedenis een mens zoals jij vond, die deze moeilijke en schijnbaar onmogelijke uitdaging aannam om
God in de eeuwigheid te zoeken. Je hebt het uiteindelijk gedaan, vanwege je liefde en toewijding aan
Hem. Dit is nu een enorm voordeel voor de mensen.
God zei in de hemel, dat jij, Zahid, zijn hart zijt. Alle
profeten zwoeren voor God om je te helpen en je van
harte te ondersteunen om deze missie te volbrengen.
5. Toen ik met Sara trouwde, moest mijn missie
aan verschillende voorwaarden voldoen, zodat Sara
en ik zuiver konden worden. Maar dat deden we
niet. God zei ons dat we voor onbepaalde tijd geen
intieme relatie moesten hebben. Sara kon de reden
niet begrijpen. Ze geloofde, dat God onze relatie met
elkaar wilde beëindigen, omdat Hij niet uitlegde hoe
lang de scheiding zou duren. Als we erin geslaagd
waren Gods liefde en hart te ervaren, zou Hij ons later toestemming hebben gegeven om onze fysieke
relatie te hervatten om deugdzame kinderen te krij301

gen. Gods voorzienigheid had gemakkelijker met
dergelijke kinderen kunnen worden vervuld. Sara
kon het niet. Ze was gefrustreerd door een dergelijke
aandoening. Zelf was ik niet sterk genoeg om me tegen haar te verzetten. Uiteindelijk begon ons gezinsleven zonder Gods zegen.
6. God vroeg me om rechtstreeks naar Kanaän te
gaan, zelfs als ik het alleen moest doen. Mijn vader,
zijn familie en alle familieleden wilden niet verder.
Zelfs Sara en Lot weigerden. Dus ik dacht dat ik geen
keus had en bleef in Haran. Het kostte me nog 21
jaar, omdat ik niet alles deed wat ik kon om alleen
naar Kanaän te gaan. Het niet volgen van hemelse
instructies was een andere fout van mijn kant.
7. Toen ik terugkwam uit Egypte, had zich door
het offer van Sara mijn financiële basis enorm verbeterd. Nu had God haar met vele kinderen kunnen
zegenen. In plaats daarvan spoorde ze me aan om
met haar jonge en mooie slaaf Hagar te trouwen. Ik
kwam in de verleiding om haar te bezitten. Ik niet,
maar Sara wilde via haar kinderen krijgen. Deze
kinderen moesten Sara's naam dragen en aldus van
haar afstammen. Ik heb God echter niet om zijn toestemming of advies gevraagd.
8. De engelenwereld wilde Sara later via Isaac zegenen als haar eigen kind. Sara geloofde er niet in.
Door de zegen van de engelen schonk ze Isaac het
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leven. God en de hemelen hoopten, dat Sara en Hagar zich zouden verenigen voor toekomstige vrede
in de wereld. Dit gebeurde ook niet. Er ontstond een
echte vijandigheid tussen Sara en Hagar. Dit leidde
in jouw tijd tot een groot conflict tussen het christendom en de islam. Beide religies staan vijandig tegenover elkaar.
Sara besloot niet meer bij Hagar te wonen. Daarom onthield het christendom zich van de islam en
gelooft niet dat Mohammed en zijn religie door de
hemelen werden geroepen. Hagar dacht dat ze boven Sara stond en een groter recht als vrouw aan
mijn zijde had. Daarom gelooft de islam vandaag
nog steeds dat het de beste religie ter wereld is en
daarom moet iedereen de islam volgen. Isaac werd
geboren via Sara. Jezus komt uit zijn geslacht. Mohammed kwam uit het geslacht van Ismaël, de zoon
van Hagar. Dit wereldwijde conflict tussen de twee
religies begon in mijn familie.
Als een sterke, rechtvaardige man van God had ik
mijn positie tussen Sara en Hagar moeten handhaven. Ik was niet in staat dit te doen, omdat ik me
meer aangetrokken voelde tot Sara, met als gevolg
dat er nog meer onenigheid was in deze twee families. Dus vandaag zien we een grote concurrentie
tussen het christendom en de islam. Elke religie wil
de meeste gelovigen onder zich verenigen. Dat is ze303

ker niet de wil van God. God en de hemelen willen,
dat beide religies samenkomen. Als dat niet werkt,
zal God uiteindelijk de zegeningen die hun zijn gegeven wegnemen. God kan zich alleen vestigen,
waar sprake is van ware liefde. Ik weet hoe het
christendom en de islam op mijn verklaring zullen
reageren. Maar ik, Abraham, zal nooit iets anders
zeggen, alleen om beide religies en hun stichters te
behagen. Het jodendom gelooft noch in Jezus noch
in Mohammed. Maar het jodendom staat dichter bij
het christendom, omdat beide uit Sara's afkomst
kwamen.
Nadat ik met Hagar was getrouwd, was het mijn
verantwoordelijkheid om rechtvaardig te blijven en
op dezelfde manier voor Ismaël en Isaac te zorgen.
Als deze twee zonen samen waren opgegroeid en ik
eenheid tussen Sara en Hagar had kunnen brengen,
zouden deze twee religies nooit met elkaar vechten.
Christendom en islam zijn vreemd aan elkaar, omdat Sara en Hagar ook vreemd waren aan elkaar.
Toen gaf ik de voorkeur aan Sara en stuurde Hagar
weg. Dat is de reden waarom de islam een sterke
wrok heeft tegen de joden en christenen. De moslims komen in opstand tegen de joden en christenen. Islam wil deze wereld op een gewelddadige
manier veranderen. Het is niet Gods wil. De joden en
christenen zijn niet voor de islam, met andere
woorden, ze geloven er niet in. Dat is waarom God
304

zich niet kan stellen aan de zijde voor deze twee religies.
God zei ooit tegen me in de spirituele wereld:
"Abraham, je hebt niet altijd naar me geluisterd.
Daarom heb ik de engelenwereld met jou laten werken. Abraham, tot nu toe is geen enkele profeet,
djinn, engel of mens in staat geweest mijn waarheid
te bewaren en mijn pad volledig te volgen. Zelfs nu
is er niemand in de spirituele wereld, noch in de uiterlijke schepping, die absoluut mijn weg zou zijn
gegaan. Daarom is er geen ideale omgeving in de
spirituele wereld of op aarde."
9. Na Sara's dood had ik verschillende vrouwen
om mijn seksuele verlangens te bevredigen. Ik had
ook deze zwakte, toen ik bij Sara en Hagar woonde.
Dat was niet de wil van God. Na Sara's dood trouwde ik met Ketura, omdat ze mooi was. Dit maakte de
situatie voor Gods voorzienigheid en wil ingewikkelder. Ketura heeft in totaal zes kinderen gekregen.
De hemel vroeg me later zelfs om alle kinderen van
Isaac te scheiden. Ze zouden geen slechte invloed op
Isaac mogen hebben, wat onvermijdelijk verdere
moeilijkheden zou veroorzaken voor Gods voorzienigheid. Daarom heb ik het gedaan.
Alsjeblieft Zahid, breng mijn boodschap over aan
de mensen, met name het jodendom, het christendom en de islam. Vertel hen dat hun vader van ge305

loof tot op de dag van vandaag in tranen om vergeving vraagt. Het is alleen dankzij Gods goedheid en
liefde, dat hij me vergaf en dat ik dicht bij Hem sta.
Ik verdiende het niet om in het Koninkrijk van God
te zijn, dat veel hoger is dan het paradijs.
Maar God is zo vriendelijk en staat me voorwaardelijk toe om hierheen te komen. Het koninkrijk van
God bestaat uit miljoenen en biljoenen, je kunt ook
zeggen, uit ontelbare hemelen. Dan komt het belangrijkste koninkrijk van God, waarin Hij zichtbaar
is. Meestal zijn deze hemelen leeg. Zelfs als je miljoenen keren met de snelheid van het licht reist, kun
je deze hemelen niet oversteken. Het duurt lang om
van de ene naar de andere hemel te komen. Heel
zelden zie je djinns, engelen of mensen. Alleen zeer
hoge, nobele wezens leven daar.
Ik wil mijn hele hart openen en niets voor mezelf
houden. Maar ik denk niet, dat ik dat kan doen, omdat deze hemelen zeer mystieke plaatsen in het
eeuwige leven zijn. Ze behoren meestal tot perfecte
wezens. Het heeft iets te maken met ervaring. Maar
nu Zahid, je bent op aarde. God heeft opnieuw een
geweldige kans voor alle religies en mensen geopend. Breng alsjeblieft mijn speciale boodschap naar
deze wereld. Mijn hart bloedt en huilt terwijl ik deze
woorden zeg, omdat ik de mensheid wil bereiken:
"oh mensheid, joden, christenen en moslims, luister
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alsjeblieft naar Gods hart, Zahid. Luister naar wat
hij zegt en volg hem. Hij zal je rechtstreeks in de
schoot van God leiden."
Ik zeg dit niet om Zahid te vleien. Het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om te herkennen wie Zahid echt is. Je moet de plaats herkennen die hij in Gods hart inneemt.
De spirituele wereld, het paradijs en de hemelen
hebben de unieke waarde van Zahid ervaren. De
hemel wast zijn voeten en verlangt ernaar zijn naam
te noemen. Ik zeg al deze dingen, omdat ik God ken.
Ik ontmoet God en praat met Hem. Dus nu vraag ik
de mensheid: "luister naar Zahid, volg hem en heb
hem lief. Hij zal alle geheimen van God en de hemelen openen. Integendeel, hij kent God en zijn goddelijke waarheid beter dan hij tot nu toe heeft geopenbaard. De tijd van religies loopt ten einde. Een
nieuw tijdperk in de geschiedenis is begonnen. Alleen Gods universele liefde zal overblijven."
Vertel de drie religies, het jodendom, het christendom en de islam: "als je de wil van God in dit nieuwe
tijdperk niet volgt, verlies je je zegen." Alle drie religies die uit mijn lijn kwamen, moeten mijn boodschap zeer serieus nemen. Het zou ze tot op het bot
moeten drijven. Het is tijd, dat de mensheid de ware
God leert kennen. Het is tijd om een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde te realiseren. Het is ook de tijd,
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dat Gods licht evenveel over de aarde schijnt als in
de vele hemelen in zijn koninkrijk.
Als op een dag iedereen de hand reikt als broeders
en zusters en God roept, dan zal Zahid Hem vragen
om naar de aarde te komen als een zichtbare God en
zich niet meer verbergen. Iedereen zal Hem met zijn
eigen ogen kunnen zien. God zelf deed deze belofte
aan Zahid, zijn hart. Dit wordt een geweldig evenement in de toekomst. Ik, Abraham, ken dit geheim.
Zelfs als Zahid er nog niet over wil praten, onthul ik
het voor het welzijn van de mensheid.
Ik woon in het witte gedeelte van de engelendimensie in het paradijs. De gebieden van het paradijs
zijn plaatsen, waar spirituele wezens kunnen groeien. Hier onderwijzen en helpen de engelen ons van
's morgens tot' s avonds om meer goddelijke waarheid te leren om onszelf tot onze perfectie te ontwikkelen. Ik heb veel geleerd van mijn fouten in het
paradijs. Ik heb hier vele dingen geleerd, waar ik op
aarde geen idee van had. Wat moet ik nu doen. Ik
heb nu maar één geest, die veel tijd nodig heeft om
te groeien. Er zijn prachtige plekken in het paradijs.
We worden hier beschermd door de engelenwereld.
Er zijn miljoenen en biljoenen dimensies van engelen in het paradijs.
Als je meer wilt weten, kan ik je maar een laatste
advies geven: vraag het aan Zahid! Hij is het levende
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hart van God op aarde. Wat ik ook over hem zeg, het
zal nooit genoeg zijn om hem aan de wereld voor te
stellen. Ik dank God uit de grond van mijn hart - die
de enige God is en die alle wezens heeft geschapen dat Hij me in deze speciale tijd van de geschiedenis
herinnerde en me de gelegenheid gaf om over Zahid
te getuigen. Ik dank ook Zahid uit de grond van mijn
hart voor het schrijven van deze getuigenis, zoals ik
het aan hem gaf. Ik weet heel goed, dat Zahid het
ongemakkelijk vond als ik over hem sprak. Hij zei
tegen mij, dat het teveel eer was. Ik vertelde alleen al
deze dingen omwille van de mensheid. Ik ben me
ervan bewust, dat hoe sneller de mensheid Zahid
aanneemt, hoe sneller de voorzienigheid van God
zal worden vervuld. Daarom ben ik heel eerlijk in
wat ik zeg.
Ik beëindig nu mijn getuigenis en neem afscheid
met de woorden: "God zal altijd bij je zijn. Gods liefde is de enige sleutel in het eeuwige leven, die elke
deur opent. Alleen zij kan je totale redding brengen.
Elke relatie vindt er zijn vaste thuis.
God zegene jullie allen. Leef samen, gericht op
Gods eeuwige liefde. Alleen Hij is de ware ouder
voor de mensheid, de djinns, de engelenwezens en
alle andere wezens van deze unieke, machtige creaties."
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Opmerking: de auteur van dit boek wil de mensheid vele dingen uitleggen, die verband houden met
het eeuwige leven. Maar ik wilde Abraham niet onderbreken. Ik denk dat dat goed was. Nogmaals,
mijn poging om Gods hart uit te drukken ging gepaard met verdriet en pijn. Hoe dichter je bij God
komt, hoe beter je Gods situatie en de hemelen begrijpt.
Abraham en Isaac leven in dezelfde dimensie. Ik
vroeg eens aan Isaac, wat hij zo speciaal had gedaan,
om in hetzelfde hoge rijk van het paradijs te komen
als zijn vader Abraham. Hij antwoordde mij: "God
vroeg mijn vader Abraham om mij als brandoffer op
de berg Moria te offeren. We gingen naar de Top van
deze berg. Voor mijn offer bad ik zwijgend tot God
en zei: ’nog een paar ogenblikken en mijn hoofd zal
van mijn lichaam worden gescheiden. Maar God,
mijn hart zal nooit van je scheiden.’ Dit was zo'n
nobele gedachte, die God en de hemelen inspireerden. Dit stelde me in staat om in dezelfde spirituele
dimensie te komen als mijn vader Abraham." Toen
Sara de spirituele wereld binnenkwam, werd zij
door de engelen-wereld vergeven. Ze lieten haar
echter niet in dezelfde dimensie als Abraham zijn.
Maar Abraham kan naar haar midden spirituele wereld gaan. Na 3000 jaar stond de engelenwereld
voorwaardelijk Sara toe Abraham in het paradijs te
bezoeken. Dit was alleen mogelijk door de toewij310

ding en opoffering van Sara in Egypte, toen ze zo
onbaatzuchtig Abraham en zijn missie ondersteunde. Ismael leeft in de spirituele wereld aan het begin
van het paradijs, en ook hij kan de dimensie van zijn
vader in beperkte mate bezoeken. Hagar daarentegen bevindt zich in een goede midden wereld van
waaruit ze van tijd tot tijd naar Abraham kan reizen.
Ze gaan allemaal naar verschillende spirituele werelden in overeenstemming met hun spirituele
groei. Het zal ongelooflijk triest en verrassend zijn
voor de mensen, als ze hun fysieke lichaam verliezen
en met hun geest de spirituele wereld betreden. De
strikte hemelse wet zal je verassen, die je aardse leven berecht. Ze zullen in verschillende spirituele werelden komen volgens hun spirituele groei. Daar
helpen noch vriendelijkheid, diplomatie, verfijning
en veel minder intelligentie de geestelijke wezens.
Op deze dag staat iedereen alleen voor het Eeuwige
Hof.
Eens ontmoette ik, de auteur van dit boek, God in
het Koninkrijk der hemelen. Ik vroeg Hem of er in
het verleden iemand was, waarop Hij kon vertrouwen. God ontkende mijn vraag. Toen ik hem vroeg
of er iemand was, waarop hij op dit moment kon
vertrouwen, zei hij nee. Toen ik mijn derde vraag
stelde of er in de toekomst iemand zal zijn, waarop
Hij kan vertrouwen, zei hij tegen mij: "Ik weet het
niet."
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Abraham - 17 jaar na de eerste editie van
mijn boek
In het begin had ik een zeer goede relatie met
Abraham, maar hoe meer ik het belang van het
nieuwe menselijke tijdperk benadrukte, hoe meer
hij zich van mij terugtrok. God vertelde me, dat de
21ste eeuw niet tot de religies behoort, maar tot de
ene wereldfamilie, die op Hem is afgestemd. In het
begin benadrukten aartsengelen Gabriel en Abraham vooral, dat zij de grondleggers van de islam waren achter het gordijn. Ik zou voor de islamitische
religie moeten werken, omdat ik uit de islam kom. Ik
zou moeten helpen om de koranische profetie te
vervullen, dat de islam een wereldreligie wordt en
alle andere religies van de aarde zullen verdwijnen.
Abraham maakte duidelijk dat hij aan de kant van
Mohammed stond. Hij bracht Mohammed vele keren naar me toe. In het begin toonde Mohammed
me zijn liefde en vriendelijkheid. Hij inspireerde me
om met hen te werken, de islam zou de enige wereldreligie moeten worden. Ze maakten duidelijk dat
de Ahmadiyya-beweging door Mohammed werd geinitieerd. Door de oprichter van de Ahmadiyyabeweging wilden Ghulam Ahmad, Mohammed en
Abraham de islam verspreiden in Europa en over de
hele wereld. Voor dit doel zou ik me ook met hen
moeten verenigen. Ik stond erop dat dit niet de wil
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van God is. Ik informeerde hen, dat de tijd van religies voorbij is en de 21ste eeuw tot het Koninkrijk
van God behoort. Dat is de wil van God en Hij wil
met de mensheid leven als een zichtbare God.
Geleidelijk aan werden de spanningen in onze relatie zo acuut, dat ik er met God over moest praten.
In het begin zweeg God. Ik stond op een antwoord:
"Ik wil een duidelijke richting en leiderschap hebben. Wil je dat de religies doorgaan? Wil je dat de
islam een wereldreligie wordt en dat alle andere religies van deze aarde verdwijnen?" God zei tegen
mij: "mijn zoon, ik heb je als mijn hart uitgeroepen
om mezelf voor de mensheid te vertegenwoordigen.
Ik deed een belofte aan alle profeten, redders en engelen om je te helpen mijn koninkrijk te vestigen,
zodat ik met de mensheid als zichtbare God zou
kunnen leven. Als ze mijn instructies niet volgen,
dan verliezen ze geleidelijk hun licht en hun ondergang zal hun bestemming zijn."
Uiteindelijk verzetten Mohammed en Abraham
zich volledig tegen mijn missie en bij vele gelegenheden werd ik aangevallen door de islamitische
strijdkrachten. Maar ze konden me niet doden. Ik
overleefde, omdat het licht van God op mijn schouder is. Aartsengel Gabriel was de hele tijd neutraal.
Eerst was hij stil, later nodigde hij me uit voor een
persoonlijk interview. Hij zei tegen mij: "ik zal je
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helpen Gods wil te doen. Ik heb een diepe wens, dat
ik op deze dag ooit deel zal gaan uitmaken van je
familie." Met tranen in mijn ogen zei ik tegen hem:
"dit getuigt van je grootheid en je diepe liefde voor
God." Toen waren er splitsingen en grotere menings-verschillen tussen de engelen in de spirituele
wereld. Velen kiezen voor Mohammed en Abraham,
anderen voor God en aartsengel Gabriel.
Ik wil de mensheid laten weten, dat God de profeten zelden ontmoette. Hij heeft er nooit veel ontmoet. De meeste profeten werden geïnspireerd door
de engelenwereld en het is ook verantwoordelijk
voor hun vastberadenheid in de geestelijke wereld.
Evenzo worden religieuze mensen door de engelenwereld beoordeeld en door hen naar de middenste
dimensies of naar de hel verbannen.
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Mozes openbaart zijn geheime
levensverhaal Zahid voor de wil van God
in de geestelijke wereld
Terwijl God sprak over de geschiedenis van de
profeten, zei hij: "Mozes is de enige belangrijke messiaanse profeet, die het vuur van hoop in mij kon
ontsteken, omdat zijn hart echt klopte voor het uitverkoren volk. Dit feit inspireerde me zo veel in de
hemel, dat ik naar de aarde kwam als een zichtbare
God."
Mozes' sympathie en zijn gevoelige hart voor het
uitverkoren volk stelde hem in staat de macht van
de farao te trotseren. Hij keerde alle aardse gemakken en luxe de rug toe, want hij kon het lijden van de
door God gekozen mensen niet zien, laat staan verdragen. Als hij maar voldoende geduld had gehad,
zou hij de nieuwe farao van Egypte zijn geweest.
Maar hij gaf de voorkeur aan de manier van de bedelaar om Gods volk te bevrijden. Hij was de enige, die
Gods volk naar de poorten van het Beloofde Land
bracht. Gebaseerd op het fundament gelegd door
Mozes, kon Joshua Gods uitverkoren volk het Beloofde Land binnenleiden.
Nogmaals rijst de vraag: waarom kon de ideale
omgeving niet worden gerealiseerd in het land,
waarvan werd voorspeld dat daar melk en honing
315

stroomden? Hier symboliseert honing enerzijds
Gods liefde en melk anderzijds Gods uitgebreide
kennis. Zelfs met de intocht in het Beloofde Land
was Gods wereld er niet. We zullen de reden hiervoor direct vinden in het levensverhaal van Mozes,
dat hij me in de geestelijke wereld heeft verteld.
Ik ontmoette Mozes verschillende keren in het paradijs, in de witte lichtgebieden van de engelen. De
hemelen vermeldden, dat Mozes, Jezus en Mohammed de voornaamste drijfveren waren van Gods
voorzienigheid en hemelen. Het koninkrijk van God
kwam zo dichtbij, dat het bijna de aarde raakte.
Maar het verdween weer en alles wat eraan herinnerde was slechts een concept. Telkens wanneer ik
Mozes in de spirituele wereld ontmoette, keek hij
me glimlachend aan en vroeg me met hem mee te
reizen in zijn rijk van het paradijs. Hij probeerde
echter een dieper gesprek te vermijden. Hij luisterde
naar mij, maar bleef zwijgen. Toen ik een keer naar
hem reisde, vertelde ik hem dat ik meer wil ervaren
over zijn aardse leven, vooral over de tijd toen hij
Gods voorzienigheid vooruit hielp. Hij staarde naar
me, maar kon zijn innerlijke pijn niet verbergen voor
het onderwerp.
Op een dag, toen ik God ontmoette, vroeg ik Hem:
"ik wil dat Mozes me over zijn leven vertelt tijdens
zijn missie. De mensheid zou er in ieder geval achter
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moeten komen, waarom jouw wereld toen nog niet
werd gerealiseerd." God antwoordde: "Ik zal Mozes
en Mohammed vragen om met je over dit onderwerp te spreken." Ik drong er verder op aan: "maar
ik wil ook dat Jezus me vertelt over zijn aardse leven." God antwoordde: "wanneer je het hem vanaf
nu vraagt, zal hij het gewillig doen."
Op een dag, toen ik weer in Mozes dimensie was,
zag ik geestelijke wezens met zoveel licht, dat ze
konden leren vliegen.
Opmerking: deze plaatsen waar de geestwezens
leren vliegen, worden luchthavens in de geestenwereld genoemd. Dit soort luchthavens bestaan in de
meeste dimensies van het paradijs. Alleen de kwaliteit van vliegen en reizen verschilt van dimensie tot
dimensie en hangt af van het eigen licht van de
geestwezens. Hoe hoger de gebieden in het paradijs,
hoe meer licht ze hebben en natuurlijk de wezens
die erin leven.
Mozes was aan het tuinieren nabij het vliegveld.
Toen hij me zag, gaf hij me een roos. Ik ging met
hem mee en ontmoette onderweg vele andere oudtestamentische profeten. Ze hebben me allemaal
bloemen gegeven. Mozes vroeg me: “laten we ver
weg vliegen naar de top van de bergen van het paradijs. Daar kunnen we in vrede en ongestoord over
mijn leven praten.” Vervolgens vlogen we de fantas317

tische, kleurrijke bergwereld van het paradijs binnen. Hier zijn de bomen honderden kilometers lang.
Van daaruit kun je naar beneden kijken in de dimensie. Mozes en ik zaten op de hoogste boomtop. Kijkend naar deze dimensie, zei ik tegen Mozes dat hij
op een prachtige plek woont, waarvan ik denk dat
het op een wonderland lijkt. Mozes zei toen tegen
mij: “zeer zelden komen hier menselijke geesten.
Zahid, maar wat wil je nu van me weten? Waar begin ik? God en de hemelen brachten me naar een van
de hoogste dimensies van het paradijs. Toen ik hier
voor het eerst aankwam, werden mijn fouten op
aarde onder de aandacht gebracht door de engelenwereld. Die waarheid was erg bitter voor mij. Ik
woonde verschillende seminars bij waar de engelen
me leerden, hoeveel ik Gods wil en de hemelen had
geblokkeerd en waarom de ideale omgeving op aarde niet kon worden gevestigd. En allemaal vanwege
mijn houding en gevallen karakter. In het begin
bleef de engelenwereld me herinneren aan mijn fouten, waardoor God niet rechtstreeks met mij op aarde kon werken. Als je als profeet naar het paradijs
komt, moet je deze bittere waarheid onder ogen
zien. Daarom zal het nooit makkelijk voor je zijn om
jezelf te bevrijden van deze pijn. Als ik terugkijk op
het pad van mijn missie, kan ik alleen zien, dat ik
heb geleefd met pijn en lijden in mijn hart en ziel.
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Ik heb je al meerdere keren eerder in het paradijs
ontmoet. Zelfs toen vroeg je me om je mijn levensverhaal te vertellen. Maar eigenlijk wachtte ik op
hemelse toestemming. Persoonlijk wilde ik geen enkel risico nemen om de geheimen van de hemelen te
onthullen. Omdat God en de hemelen me vroegen
om je over mijn leven te vertellen, voelde ik me vrijer. Ik kan er nu makkelijker over praten." Ik kom uit
de afkomst van de Levi. Ik ben geboren in een tijd
van religieuze geschiedenis, waarin Gods uitverkoren volk extreem moest lijden. Mensen leefden omringd door diep verdriet en onder de pijnlijke tirannie van de Egyptische farao. Dat was ook de tijd van
slavernij voor Gods volk.
Op dat moment gaf de farao het bevel, dat elke
pasgeboren jongen in de Israëlische families onmiddellijk door zijn soldaten zou worden gedood. Zijn
spionnen waren daarom overal. De soldaten vielen
de families binnen en zonder genade, voor de ogen
van de ouders, doodden ze elke pasgeboren zoon. Ze
deden dit dagelijks in de uitoefening van hun plicht.
Het was een uiterst vruchtbare tijd en ook een test
voor de Israëlieten. Onder deze omstandigheden
ben ik geboren in een Levi-familie. Mijn vader was
niet religieus, maar mijn moeder om zo meer. Ze
kende het lijden van Gods volk in haar hart. Ze bad
vaak tot God in de stilte van de nacht. Ze vroeg Hem,
volgens de profetie van Joseph, om iemand te sturen
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die leed, die pijn, zorgen en last van de mensen
wegneemt. Daarna huilde ze altijd. Voordat Joseph,
de zoon van Jacob, stierf, vertelde hij zijn familie,
broers en stammen het volgende: "zelfs als ik nu
sterf, weet ik dat God je nooit zal vergeten. Hij zal je
van deze natie naar een land leiden, dat Hij al aan
Abraham, Izaäk en Jacob heeft beloofd." Deze profetie was bekend bij alle Israëlieten. Op een nacht tijdens de zwangerschap zag mijn moeder een droom.
Daarin hoorde ze de stem van God: "Het kind dat je
in je draagt, zal de Verlosser zijn voor mijn volk."
God beloofde haar dat ze na haar dood een hoge spirituele dimensie zou bereiken als ze Hem trouw zou
volgen. Ze zag deze wonderwereld van het paradijs
al.
Toen ik werd geboren, probeerde ze al het mogelijke om me te verbergen. Maar op een of andere
manier kwamen de spionnen van de farao erachter.
Voordat ze echter ons huis bereikten om mij te vermoorden, zag mijn moeder een visioen van de hemelen. Ze moest me in een geteerde rieten mand
leggen, me naar de Nijl dragen en het in het riet verbergen. Maar zelfs na dit visioen van de engelenwereld was mijn moeder niet klaar om het te volgen.
Later groeide de angst en zorgen, dat ik zou worden
gedood door de soldaten van de farao. In een tweede
visioen kreeg ze hetzelfde opnieuw te horen. Als ze
weer weigerde, zou haar kind in handen van de sol320

daten van de farao vallen. Dit is de enige manier om
het leven van haar kind te redden. Ze was nog steeds
sceptisch en kon geen beslissing nemen. Toen de
engelen haar voor de derde keer verschenen en haar
onder druk zetten, deed ze wat haar was opgedragen. In haar hart was ze echter nog niet klaar. De
engelen hadden haar eerder laten zien, dat de familie van de farao me zou vinden en me als hun kind
zou aannemen. Toch stuurde mijn moeder mijn zus
naar de rivier om voor me te zorgen. Mijn zus heeft
mij niet uit haar ogen verlaten. Mijn moeder en de
andere Israëlieten wisten dat op bepaalde dagen van
de week de dochter van Farao naar deze plek aan de
rivier ging, om met haar metgezellen te baden. Mijn
moeder vertelde mijn zus precies, waar ze de mand
met me erin moest plaatsen, zodat ik kon worden
gevonden door de dochter van de farao of van een
van haar dienaren.
De farao's dochter en al haar volgelingen verschenen vroeg in de ochtend en liepen over de oevers van
de rivier. Ze zagen de rieten mand en hoorden het
geschreeuw van een kind. De dochter van de farao
beval een van haar dienaren om de mand naar haar
toe te brengen. Toen ze het deksel van de mand ophief, realiseerde ze zich onmiddellijk dat een Israëlische slaaf dit kind moet hebben verlaten, op bevel
van de Farao om alle pasgeboren jongens te laten
doden. Op dat moment werd ze overweldigd door
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medelijden met de Israëlieten en vooral met de
vrouwen. De dochter van de farao dacht dat als ze
het kind adopteerde, er een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat de farao zijn commando zou intrekken.
Aan de andere kant kon ze zelf geen kinderen krijgen. Om deze reden had ze een heel sterk verlangen
om me als haar eigen kind te houden. Toen mijn zus
van op een afstand keek hoe de dochter van de farao
met mij speelde en me in haar armen hield, vroeg ze
de dochter van de farao om haar iets te vertellen. Ze
kreeg toestemming om te naderen. Mijn zus vertelde
haar, dat ze een vrouw kende die dit kind borstvoeding kon geven. Hoewel de dochter van de farao
wist dat mijn zus op een of andere manier familie
van me was, stond ze haar toe iemand mee te nemen, die me melk kon geven. Mijn zus rende naar
huis en vertelde mijn moeder wat er was gebeurd.
Mijn moeder verscheen onmiddellijk met mijn zus
aan de oever van de Nijl, waar ze zag dat de dochter
van de farao haar kind in haar armen hield. De
dochter van de farao vroeg aan mijn moeder: "kun je
mijn kind borstvoeding geven?" Mijn moeder antwoordde: "ja, geweldige dochter van de farao. Ik ben
net zelf van een kind bevallen. Dus ik kan dit kind
ook borstvoeding geven." Toen nam de dochter van
de farao haar diamanten ring van haar vinger en zei
tegen mijn moeder: "wanneer je naar het paleis van
de farao komt, toon de bewakers deze ring. Ze zullen
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je doorlaten. Ze wendde zich tot mijn zus en zei: "ik
weet niet wie je bent, kleine meid, maar het lijkt erop dat je niet op je hoofd bent gevallen. Je hebt ook
mijn toestemming om met deze vrouw naar het paleis te komen."
Mozes zei tegen mij, de auteur van dit boek, dat de
dochter van de farao vanaf het begin wist dat de
vrouw die borstvoeding gaf mijn echte moeder
moest zijn. Ze gaf me 18 maanden lang borstvoeding. Driemaal in de week bracht ze me naar het paleis, zodat de dochter van de farao me voor een korte
tijd kon zien. Toen de farao hoorde, dat zijn dochter
een Hebreeuws kind had geadopteerd, was hij er
aanvankelijk heel boos over. Maar hij hield zoveel
van zijn dochter, dat hij haar geen wens kon weigeren. Dus hij had geen andere keuze dan dit feit te
aanvaarden. En meer dan dat. Zijn dochter vroeg
hem om het bevel om alle pasgeboren Israëlieten te
doden te annuleren. De farao wilde zijn dochter niet
verdrietig of ongelukkig maken. Zijn dochter vroeg
hem ook hoe de Israëlieten hard voor hem als slaven
konden werken, als hij alle jongens zou vermoorden.
Uiteindelijk zouden alleen vrouwen overblijven. De
farao vond dit advies erg leuk. De ware bedoeling
van zijn dochter was echter om de Israëlische mannelijke kinderen te redden. Uiteindelijk vernietigde
de farao zijn bevel. Voordat ik verder ga, wil ik iets
zeggen over mijn moeder en de dochter van de fa323

rao. Zelfs vandaag in de spirituele wereld is de dochter van de farao mijn moeder. Terwijl mijn moeder
mij 18 maanden borstvoeding gaf en me driemaal
per week naar het paleis bracht, bedacht ik me een
paar keer om de dochter van de farao te vertellen dat
zij de biologische moeder was. De hemelen lieten
haar toen altijd een visioen zien om dit niet te doen.
Alleen vanwege deze hemelse visioenen kon ze het
geheim voor zichzelf houden.
De farao's dochter bemerkte hoe intens mijn biologische moeder voor me zorgde. Dus op een dag
vroeg ze: "wie ben je echt en wie is het jonge meisje,
dat je naar me toe bracht op de dag dat ik de baby
vond?" Omdat de vraag oprecht was, vertelde mijn
moeder alles. Uiteindelijk begon ze luid te huilen. Ze
smeekte en smeekte de dochter van de farao om
haar kind terug te brengen. De dochter van de farao
vroeg mijn moeder om niet zo hard te huilen. Misschien zouden ze worden afgeluisterd en dan zou de
farao het hele verhaal kennen. Mijn moeder zou
zichzelf dan in groot gevaar brengen. Ze bood mijn
moeder alles aan wat ze bezat als ik alleen met haar
in het paleis kon opgroeien. Ze zei zelfs: "als dat echt
de wil van je God is, dan kan je kind op een dag de
toekomstige farao van Egypte worden en redding
brengen aan je volk." Mijn moeder wilde dit allemaal niet begrijpen. Dus zei ze: "de farao heeft deze
vreselijke opdracht geannuleerd. Mijn kind is daar324

om veilig en ik wil het terug. God zal voor ons zorgen." Ze pleitte keer op keer voor toestemming om
met mij naar haar gemeenschap terug te keren om
daar in vrede te leven.
Toen de farao's dochter zag hoe egoïstisch en onredelijk mijn moeder was, sloeg ze een andere toon
aan. Ze wilde niet dat het gedrag van mijn moeder
het leven van mannelijke Israëlische baby's opnieuw
in gevaar zou brengen en het lijden van deze mensen
opnieuw zou achtervolgen. Dus antwoordde ze heel
boos: "ga terug naar je volk en blijf stil. Als je ooit
een woord over dit kind zegt, zal je hele gezin sterven of in de gevangenis wegkwijnen tot op het einde
van hun leven." Mijn moeder was zo bang dat ze
zelfs kon zwijgen.
Dus ik ben opgegroeid in het paleis van de farao.
Elke wens werd mij vervuld. De dochter van de farao, die ik nu mijn echte geweldige moeder noem,
hield heel veel van me. Ze wilde absoluut, dat ik
naar de troon zou opstijgen na de dood van de farao.
Ze slaagde erin om de farao en mijzelf elkaar te benaderen op de hartstochtelijkste manier. De farao
deed alles voor zijn dochter. Ze liet me alles leren,
wat nodig was om de toekomstige farao te worden.
Toen ik opgroeide in het paleis, zei ze vaak tegen
haar vader: "mijn zoon zal ooit over deze wereld
heersen." Ze omhelsde me vaak en kuste me vaak.
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De farao glimlachte ernaar en werd heel gelukkig.
Op 25-jarige leeftijd raakte ik als prins geïnteresseerd in het koningschap en hoe het rijk van Egypte
kon worden uitgebreid. Daarom heb ik vertegenwoordigers uit andere landen ontmoet. Als prins
stond de farao me toe om de regie te nemen over
sommige overheidszaken. Soms keek hij naar zijn
dochter met een glimlach en zei: "je zoon Mozes
heeft alle talenten en kwaliteiten, die nodig zijn om
de wereld te regeren." Mijn koninklijke moeder
hoorde de woorden uit de mond van de farao elke
keer met welwillendheid.
Ik reisde door Egypte en de aangrenzende Arabische stammen. Ik heb verschillende keren de nederzetting Gosen bezocht, waar de Israëlieten moesten
verblijven. Ik wilde zien, hoe ze daar woonden en
welke problemen er waren. Het lijden en de ontberingen van dit volk waren geweldig. Dag en nacht
werden ze gedreven, onderdrukt en geslagen door
de soldaten van de farao, terwijl ze hun werk deden.
De dienaren van de farao en hun handlangers misbruikten en behandelden hen als dieren. De Israëlieten deden het laagste werk, dat geen Egyptenaar
wilde doen. Het is heel moeilijk om deze situatie onder woorden te brengen. De Israëlieten vreesden elke dag dat dit hun laatste zou zijn.
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Toen ik voor het eerst naar Gosen reisde, omringden de mensen me en begonnen luid te huilen. Ik
voelde me helemaal niet op mijn gemak op deze
plek. De stemmen kwamen uit alle richtingen van de
menigte. Velen zeiden: "oh prins van Egypte, zoon
van de grote farao, in de naam van God, neem deze
last van ons weg. We gaan dood. Laat genade zegevieren." Maar ik hoorde ook stemmen die zeiden:
"oh God van Abraham, Isaak en Jacob, verzacht het
hart van de prins van Egypte, zodat hij medelijden
met ons heeft. Oh God van Abraham, hoe lang duurt
het voordat je onze kreten hoort? Vergeef ons onze
zonden en toon genade. Oh God van Abraham, onze
ogen verlangen naar verlossing." Ik hoorde dit en
soortgelijke gebeden van overal. Het onuitsprekelijke lijden van de Israëlieten raakte mijn hart. Tegelijkertijd vroeg ik me echter af of de God, die de Israelieten aanriepen echt zo sterk is. Waarom heeft hij
zijn volk niet verlost en bevrijd? Ik leerde later door
de Israëlische gemeenschap, dat Abraham, Isaak en
Jacob hun grote profeten waren, die vele dingen
hadden geprofeteerd en aan hun nakomelingen
hadden beloofd. In die tijd was Abraham de belangrijkste profeet aan wie God het beloofde land had
beloofd, waar zijn volk zich in vrede en vrijheid zou
vestigen. Alle naties zouden de zegen van de God
van Abraham moeten ontvangen.
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Toen ik hun klachten en problemen hoorde, besefte ik dat ze onuitsprekelijk leed leden. Maar in hun
overtuiging waren ze fanatiek en bleven ze er onder
alle omstandigheden aan vasthouden. Dit geloof
bracht hen in een soort droomwereld, omdat ze
dachten dat ze ooit alle naties zouden regeren. Ik
was er verbaasd over. Maar in werkelijkheid waren
ze onderontwikkeld, slordig, vies en waardeloos.
Soms kon ik mezelf er nauwelijks toe brengen om bij
de leiders van hun gemeenschap te gaan zitten om
naar hun problemen te luisteren, omdat hun kleding
een ondraaglijke stank uitstraalde. Ik begreep dat ze
een vreselijke tijd doormaakten, en ik voelde dat ik
iets moest doen om hun lijden op zijn minst te verzachten.
Terug in het paleis sprak ik met mijn koninklijke
moeder. Ik vertelde haar wat voor lijden de Israëlieten moeten ondergaan. Ik vroeg haar of ze hier iets
aan kon doen? Toen vroeg ze me of ik er zelf was. Ik
antwoordde haar: "ja, ik wilde weten hoe het met
onze slaven ging." Ze zei tegen mij: "ik zal met jou
naar de farao gaan. We zullen de situatie van de Israëlieten aan hem beschrijven. Misschien kunnen
we het lijden verlichten." We gingen naar de farao.
Toen hij ons zag, zei hij: "gegroet, mijn dochter en
ook je zoon Mozes." Mijn moeder zei tegen de farao
dat er een speciale reden voor hem was en dat de farao ons een plezier zou kunnen doen. De farao zei
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tegen zijn dochter: "vaag me alles. Zelfs als het opnieuw het verzoek is dat Mozes de nieuwe farao is
na mijn dood. Ik zal er serieus over nadenken. Je
bent mijn enige dochter en ik hou meer van je dan
wie dan ook."
Mijn moeder omhelsde haar vader, de farao, kuste
hem en zei: "vandaag willen we je een kleine gunst
vragen. Dat gezegd hebbende, wil ik je beloven, dat
op een dag mijn zoon Mozes de toekomstige farao
van Egypte zal worden. Ik ben er zeker van, vader,
dat je een verstandige beslissing zult nemen over
mijn zoon." De farao glimlachte en zei: "Mozes is
heel dicht bij mijn hart. Ik weet dat hij het grootste
talent heeft om over Egypte te regeren." Nu verhief
ik mijn stem en zei tegen de farao: "ik was in het Israëlische getto en keek daar rond. Ze doen alles wat
je hen vraagt te doen. En toch behandelen uw dienaren en hun mensen hen onmenselijk. Ik wil je vragen
me de verantwoordelijkheid voor de Israëli's te geven." De farao keek me aan en zei: "zoon van mijn
dochter, als dit je wens is, hoe kan ik me er dan tegen verzetten? Vanaf nu geef ik je toezicht op de Israëlieten. Houd ze bezig om grote monumenten
voor Egypte te bouwen. Voorkom opstand."
Mijn moeder zei tegen de farao: "vader, je hoeft
zich geen zorgen te maken over de slaven. Ze werken
dag en nacht hard voor hun dagelijks brood. Ze dan329

ken hun god als de nacht valt en ze kunnen rusten.
Ze hebben zelfs geen tijd om aan een opstand tegen
je te denken." De farao antwoordde haar: "je hebt
sympathie voor deze mensen. Wees voorzichtig! Ik
heb geruchten gehoord uit deze nederzetting, dat
iemand uit hun gelederen zal komen om hen uit de
slavernij te leiden. Hij zal de nieuwe koning zijn die
tegen ons zal vechten."
Na een gesprek met de farao verlieten mijn moeder en ik zijn paleis. Onderweg vroeg ik mijn moeder: "heb je nog andere informatie over de Israëlieten, die ik nog niet ken?" Ze antwoordde: "ja, ik heb
ook vele geruchten gehoord over hun overtuigingen.
Daarom worden ze gehaat door de Egyptenaren. De
koninklijke dienaren vertellen de farao daarom alleen slechte dingen over hen. Dit is de belangrijkste
reden waarom de farao voorzichtig is met deze gemeente. Mozes, je kunt deze valse twijfels uit de
geest van de farao wegnemen. Geef de farao een
nieuwe indruk van deze gemeente." Ik beloofde mijn
moeder dat ik ervoor zou zorgen.
De farao wist al dat ik een kind van de Israëlieten
was. Zijn hofhouding wist het ook en hoe ik werd
gevonden. Allerlei geruchten verspreidden zich tijdens mijn jeugd. Maar de farao en zijn dochter beval
iedereen in het paleis om nooit iets tegen me te zeggen over de Israëlische slaven. Dit was alleen moge330

lijk omdat de farao heel veel van zijn dochter hield.
Ondanks het strikte bevel hoorde ik van deze geruchten.
Dus ging ik een paar keer naar mijn koninklijke
moeder, toen ik opgroeide en sprak ik erover met
haar. Ze legde elke keer haar hand op mijn mond en
zei: "luister niet naar de geruchten. Je bent mijn
zoon en ik hou meer van je dan wie dan ook op deze
wereld. Je bent mijn gezichtsvermogen, waardoor ik
vrede in mijn hart zie en vind." Ik voelde hoe het
mijn moeder pijn deed, toen ik over dit onderwerp
sprak. Uit de grond van mijn hart, ik hou van haar
dieper en intiemer dan mijn biologische moeder,
zelfs vandaag in de spirituele wereld. Ik was heel
dicht bij haar tijdens mijn leven op aarde. Ze maakte
zich ernstig zorgen over de Israëlieten. Door hen gaf
God mij de grootste kans om de nieuwe farao van
Egypte te worden en redding te brengen aan de Israelieten. Ik heb deze bittere waarheid alleen heel
pijnlijk ervaren in de spirituele wereld. Maar door
jou, Zahid, zal ik nu mijn best proberen te doen. Ik
spreek over de meeste delen van mijn leven en
waarom Gods wil niet door mij is vervuld.
Ik nam de verantwoordelijkheid voor de Israëlieten als prins van Egypte over. Destijds regeerde ik
ook delen van Afrika in naam van de farao. Nadat ik
de Israëlieten had overgenomen, introduceerde ik
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verschillende voorzieningen. Ze hadden vaste werktijden en voldoende voedsel. Ik begon voor hen te
zorgen en na verloop van tijd, voelde ik zelfs een
soort emotionele nabijheid tot hen. Ik voelde dat alle geruchten niet fout konden zijn. Er zou een verborgen waarheid moeten zijn. Mijn koninklijke
moeder vermeed het echter om erover te praten,
omdat het haar heel erg pijn deed. Aan de ene kant
heb ik het leven van de Israëlische gemeenschap
gemakkelijker gemaakt, maar aan de andere kant
klaagden de koninklijke ondergeschikten erover bij
de farao. Ze klaagden bij de farao, dat de slaven
spoedig opstandig zouden worden en dat dit niet
goed was voor de heerschappij van de farao. Ze gingen zelfs zover dat ze zeiden dat dit een gevaar voor
alle Egyptenaren was. Sindsdien heeft mijn koninklijke moeder haar vader heel vaak bezocht en geprobeerd hem te sussen. Ze zei hem niet naar het
gebabbel te luisteren, omdat het alleen tegen haar
zoon Mozes was. In feite verdedigde ze me tegen alle
koninklijke ondergeschikten.
Op een dag ging ik naar de farao en hij vroeg me:
"Mozes, ik heb zovele klachten gehoord, dat je de
slaven verschillende verbeteringen zou verlenen. Ik
heb zelfs gehoord dat je ze bijna als Egyptenaren
behandelde. Wat wil je ermee bereiken?" Ik antwoordde dat ik een paar werklastverminderingen
had ingevoerd, omdat de fysieke situatie van de sla332

ven dit vereiste. Met een gezond lichaam zouden de
slaven de projecten van de farao sneller en beter
aankunnen. De farao was tevreden met dit antwoord en zei tegen mij: "je bent mijn wijze zoon. Je
weet vast wat het beste voor mij is."
Ik zag de koninklijke dienaren de slaven het ergst
behandelen in mijn afwezigheid. Ze hielden zich alleen in toen ik daar was. Dat deed mijn hart rebelleren tegen hun autoriteit. Ze wilden de Israëlieten
voor altijd als slaven regeren. Dus ik introduceerde
iets nieuws. Wanneer de Egyptenaren hun macht
misbruikten, hadden de Israëlieten het recht om hen
te beschuldigen en dit rechtstreeks voor mij te doen.
Ik heb zelfs een paar mensen geplaatst, die alleen de
klachten van de Israëlieten hebben behandeld, terwijl ik weg was.
Maar er gebeurde iets anders. Het gerucht verspreidde zich, dat ik niet alleen de prins van Egypte
was, maar ook een van de Israëlieten. Ik hoorde ook,
dat ik een Hebreeuwse moeder, zus en broer had, en
zelfs dat mijn biologische vader van mijn moeder
was gescheiden. Eerst probeerde ik dit gerucht te
negeren. Geleidelijk aan duwden mijn innerlijke
emoties me om dit te verduidelijken. Ik herinnerde
me dat ik soortgelijke geruchten hoorde toen ik opgroeide in het paleis. Ik zei dat ik er eerder met mijn
koninklijke moeder over had gesproken. Omdat het
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ongemakkelijk voor haar was, heb ik het niet langer
met haar besproken.
Ik zei tegen mezelf, zelfs als wat er over mij werd
gezegd waar was, dan zou ik nog steeds van mijn
koninklijke moeder houden, zoals mijn biologische
moeder, en meer dan dat. Toen ik opgroeide in het
paleis, realiseerde ik me dat zij de enige was waardoor het lijden van de slaven kon worden verlicht.
Zij was tenslotte degene op wiens verzoek de farao
het bevel terugnam om alle pasgeboren Hebreeuwse
jongens te doden, nadat zij mij had geadopteerd.
Hierdoor groeide mijn liefde zelfs dieper naar de farao's dochter, die in mijn ogen mijn echte moeder
was.
De volgende keer dat ik naar de Israëlische gemeenschap ging, zei ik tegen mezelf, dat ik al aan
het uitzoeken was, waar ik echt vandaan kwam. Ik
had verschillende Israëlische leiders geroepen om
alleen de problemen van het Israëlische volk aan te
pakken. Er waren er enkele, die ik kon vertrouwen.
Ik vertelde hen dat ik het gerucht hoorde dat mijn
moeder, zus en broer allemaal nog in deze gemeente
woonden. Ik wilde dat ze in het geheim zouden ontdekken of dit waar was. Ik kon in de gezichten van
de leiders lezen, dat ze op de een of andere manier
aangenaam verrast waren om dit uit mijn mond te
horen.
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De volgende keer dat ik naar hen toe kwam, brachten ze mijn moeder, zus en broer Aaron voor me. Ze
vertelden me dat ik ze zelf kon vragen. Ik zag dat ze
alle drie erg bang waren. Ze dachten dat ik hen zou
straffen op basis van deze geruchten. Dit was ook de
eerste keer, dat ze zo dicht bij de prins van Egypte
waren. Ze waren sprakeloos en staarden me aan met
angstige ogen. Ik vertelde hen dat ze niet bang voor
me hoefden te zijn. Ik wilde ze alleen een paar vragen stellen. Plots begon Aaron tegen me te praten:
"oh grote prins, je bent als de farao. We weten niet
waarom ze ons voor je hebben gebracht. We hebben
niets gedaan. Oh grote prins, vergeef ons alsjeblieft,
ongeacht welke geruchten je over ons hebt gehoord.
Maar we hebben niets te maken met deze geruchten. Hoe kunnen we deel uitmaken van je gezin? Wij
zijn slaven onder de macht van de farao en je bent
een grote prins. Het is allemaal onzin wat de mensen achter je rug zeggen."
Toen ik dit hoorde, glimlachte ik en zei tegen alle
drie: "ik beloof dat ik je niet zal straffen, zelfs als je
iets verkeerd hebt gedaan. Ik wil gewoon de hele
waarheid weten. Ik wil weten: ben ik echt een Hebreeuws kind en ben je op de een of andere manier
familie van mij? Daarom heb ik mijn dichtstbijzijnde
adviseurs gestuurd om je naar mij toe te brengen,
zodat ik je in het geheim deze vragen kan stellen. Ik
garandeer dat je niets zal overkomen."
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Ik voelde hen een beetje meer ontspannen en mijn
moeder kon haar tranen niet bedwingen en begon te
huilen. Ik vroeg haar waarom. Maar ze bleef stil. Na
een tijdje verbrak mijn zus Miriam de stilte: "verheven prins van Egypte. Ons dagelijks leven wordt gekenmerkt door lijden. Wij zijn de slaven van de farao
en je weet dat de Egyptische natie ons als de laagste
klasse ziet. Onze dagen zijn vervuld van droefheid.
We kunnen alleen wat rust vinden tijdens onze
nachten, in het donker, wanneer de ondergeschikten van de farao slapen of zich vermaken. Wij zijn de
mensen die alleen van dag tot dag leven. Als je ons
echt belooft dat er niets ergs met ons of onze mensen zal gebeuren, zullen we praten. Aan de andere
kant is het beter om te vergeten, waar we het over
hadden."
Toen zei Aaron: "verheven prins, als de farao ontdekt dat we je verkeerd hebben beïnvloed of dat we
emotioneel in de war zijn, kan het zijn dat hij ons
door zijn soldaten laat vermoorden. Wat is de waarde van een slaaf in de ogen van de farao? We zijn
niets meer dan slaven voor hem." Aaron begon te
huilen en kon het gesprek niet meer verderzetten. Ik
wendde me tot hem en zei: "je kent me al sinds ik
verantwoordelijk ben geworden voor je gemeenschap. Ik heb altijd mijn best gedaan om voor jullie
te zorgen. Ik heb je al jaren eerder beter behandeld
dan de farao. Zijn soldaten zaten om je nek en lieten
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je werken als dieren." Aaron zei tegen mij: "Oh grote
prins, jij bent het licht in onze donkerste nachten.
En dit licht kwam na zo lange tijd tot ons. Generaties vóór ons hebben gewacht tot deze droom werkelijkheid werd. Dus we willen absoluut geen fouten
maken, die ertoe kunnen leiden, dat we je verliezen
als onze hoop."
Ik vertelde hen, dat als ze me de waarheid vertellen, ze dat niet zullen doen, ik zal deel uitmaken van
hun familie. Aaron wilde weten: "hoe zit het met de
farao? Als hij iets ontdekt, zal al zijn woede over ons
worden uitgestort. Zijn soldaten zullen ons waarschijnlijk vernietigen. Dan zou onze morgen erger
zijn dan vandaag." Ik zei: "ik zal voor de farao zorgen. Hij houdt heel veel van mij en mijn moeder, de
dochter van de farao. Ik ben bijna opgegroeid in de
schoot van de farao. Mijn moeder en ik zullen ervoor
zorgen, dat er niets met je en je mensen gebeurt."
Aaron zweeg een paar seconden en staarde naar
zijn moeder. Toen vroeg hij haar: "vertel de waarheid. Zeg hem dat hij je zoon is. De God van Abraham zag al ons lijden. Een paar honderd jaar zijn
verstreken sinds we naar het antwoord hebben verlangd. Misschien heeft God deze prins Mozes gestuurd om ons te helpen ons van ons lijden te bevrijden." Mijn moeder begon weer te huilen. Nadat
ze was gekalmeerd, zei ze: “het is waar wat je hebt
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gehoord. Wat je nu zult horen, is ook waar. Ik ben je
moeder, hij is je broer Aaron en zij is je zus Mirjam.”
Daarna vertelde mijn moeder het hele verhaal van
begin tot eind. Ze sprak over mijn geboorte, mijn
jeugd, waarom ze me niet als haar eigen kind kon
houden, het bevel van de Farao om alle pasgeboren
mannelijke kinderen van de Israëlieten te laten doden, en hoe ik in handen kwam van de dochter van
de farao. Toen bleef ze zwijgen. Het leek mij dat de
God van Abraham een groot wonder had volbracht.
Iedereen staarde me aan met angstige ogen en verwachtte een uitbarsting van woede, zoals het de
prins van Egypte betaamt. Maar ik voelde alleen
sympathie voor hen. Ik zei tot mijzelf: "Mozes, je
hebt een comfortabel leven geleid sinds je als prins
van Egypte bent geboren. Iedereen om je heen diende je. Hier zijn je familie en je mensen. Ze staan voor
je en leiden een leven als slaven."
Toen ik me deze realiteit realiseerde, voelde ik een
onuitsprekelijke pijn in mijn hart. En dat maakte me
sprakeloos. Ik wist niet wat ik tegen mijn biologische familie moest zeggen. Hoe kon ik hen troosten? Aaron en Mirjam keken zeer zorgvuldig naar
mijn gezicht. Toen zei Miriam tegen mij: “oh prins
van Egypte, als we je van streek hebben gemaakt,
vragen we alle drie om vergeving. We beloven je
nooit meer onder ogen te komen. Denk alsjeblieft
nooit slecht over onze mensen." Mirjams woorden
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brachten me in tranen. Ik omhelsde ze alle drie en
we huilden samen. Mijn moeder was diep geraakt.
Na zovele jaren van scheiding kon ze haar tranen
niet bedwingen. Ik vroeg Aaron om dit geheim binnen haar familie te bewaren. Ik vroeg ook de leiders
van de Israëlieten, die bij ons in de kamer waren om
de waarheid te verzwijgen, die ze hadden gehoord.
Iedereen was opgelucht, gelukkig en ontroerd in
hun hart, dat ik nu de waarheid had geleerd. Elk van
de negen mensen in de kamer beloofde dit geheim
voor zichzelf te houden.
Toen ik terugkeerde naar het paleis, was mijn hart
zwaar als lood. Ik had geen zin om met iemand te
praten. Ik wilde gewoon alleen zijn. In die tijd was ik
verloofd met de dochter van farao's broer, van wie ik
heel veel hield. We zijn samen opgegroeid en werden op een warme manier tot elkaar aangetrokken.
Het zou onwetend van me zijn als ik mijn gevoelens
voor haar niet zou noemen. Ze heette Resan. Zij was
het die op mijn deur klopte en mij die dag wilde
zien. Ik opende de deur voor haar en toen ze binnenkwam vroeg ze: "hoe zit het met jou?" Ik antwoordde: "niets, ik ben gewoon moe." Maar ze gaf niet op:
"de farao en je moeder maken zich zorgen om jou. Je
kwam niet eens opdagen voor het avondeten met de
farao en zijn onderdanen."
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Ik vroeg Resan: "als ik je een geheim vertel, beloof
je me dan, dat je het voor jezelf houdt? Misschien
kun je me wat advies geven over wat ik in deze omstandigheden moet doen." Ze zei: “weet je, Mozes, ik
hou meer van je dan wie ook ter wereld. Je hoeft
niets voor me te verbergen. Ik kijk naar je gezicht, en
ik zie dat je heel verdrietig bent." Ik antwoordde:
"dat is heel waar." Toen vertelde ik haar alles over
mijn familie. Ze luisterde aandachtig en geduldig.
Toen ik klaar was met praten, zei ze: "het maakt mij
niets uit, zelfs als alles wat je me net hebt verteld
waar is. Je afkomst van de Israëlische slavengemeenschap verandert niets aan onze liefde en relatie." Toen hield ze mijn hand vast en zei: "laten we
de tuin in gaan naar de waterval. De avond is mooi
en het is fantastisch om de vele geuren van de bloemen in te ademen. Daar zal ik je mijn beste advies
geven over wat je in deze omstandigheden kunt
doen."
Toen ik bij de waterval aankwam, voelde ik hoe
het beter met me ging. Dit was een absoluut rustige
plek. Daar vroeg ze me: "Mozes, als ik je nu advies
geef, wil je het dan volgen? Of wil je er gewoon naar
luisteren?" Ik zei tegen haar: "Resan, ik hou diep van
je. Ik wil niet dat er een tijd is dat we gescheiden
zijn. Dus geef me je beste advies, zodat ik geen fouten maak op dit emotionele moment. Mijn hart huilt
als ik mijn mensen zo zie lijden. Nu heb ik ontdekt
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waar mijn echte familie woont. Mijn hart is gebroken als ik denk, dat ik het meest comfortabele leven
op deze plek heb geleefd. Mijn eigen familie en stam
leven elke dag met onuitsprekelijk lijden en ondergaan het pijnlijke leven van slaven. De stem van
mijn geweten vraagt me: hoe kun je, Mozes, in het
paleis blijven wonen, nadat je de realiteit van het
leven hebt ervaren?" Toen begon ik te huilen. Resan
nam me in haar armen en zei tegen me: “het leven
van de prins van Egypte veranderde snel, nadat hij
het lijden van deze mensen leerde kennen. Vanaf nu
moet je elke stap doen om je mensen beter te maken.
Je moet echter heel voorzichtig en behoedzaam zijn
met deze nieuwe situatie." Toen adviseerde ze me:
"help je mensen op afstand, maar bemoei je niet te
veel met hun problemen." Laat de farao niet weten
dat je eigen familie leeft onder de Israëlische gemeenschap. Geef de farao niet de indruk, dat je te
zachtaardig bent en dat je het lijden van deze mensen ter harte neemt. De farao heeft vele klachten en
twijfels over jou gehoord. Er doen geruchten de ronde dat jullie de Israëlieten niet volgens hun stand
dienovereenkomstig behandeld. Mozes, de farao
weet vanaf de eerste dag, dat je een Hebreeuws slavenkind bent. Hij negeerde het gewoon, omdat zijn
dochter je aan de oever van de rivier vond en haar
als haar eigen zoon adopteerde. Alleen om deze reden heeft hij zijn bevel ingetrokken om alle pasge341

boren mannelijke Israëlische jongens te laten vermoorden. Het is dankzij je moeder, de dochter van
de farao, dat er een einde is gekomen aan de moord.
Alleen vanwege haar sta je zo dicht bij de farao.
Daarom wil de farao geen andere prins, dan jij op de
troon zien. Je bent als een zoon voor hem. In jou ziet
hij alle vaardigheden, die de toekomstige farao van
Egypte nodig heeft. Alle welwillendheid omringt je,
omdat je moeder, de dochter van de farao, extreem
van je houdt. Mozes, je weet heel goed, de farao
houdt net zoveel van je moeder. Je moet hiervan
profiteren.” Resan vertelde me ook dat de Israëlieten
al een paar honderd jaar slaven waren. En dit onder
de regimes van verschillende farao's. Nu zou ik geduldig moeten wachten tot de farao sterft en dan
zijn rijk overnemen. Als farao van Egypte zou ik heel
gemakkelijk mijn volk kunnen bevrijden. Geen
macht onder de zon kon me stoppen en ik zou de
macht hebben om een paar Israëlieten in de koninklijke entourage op te nemen. Resan was absoluut
zeker, dat ik een einde kon maken aan het lijden van
mijn volk. Ze zei tegen me, dat ik een zeer wijze man
zou zijn als ik de echte situatie voor de farao verborg. Ik antwoordde haar: "ik ben trots, dat je mijn
toekomstige vrouw zult zijn. Je hebt me het juiste
advies gegeven en ik zal het doen."
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Uit het leven van farao's dochter
De volgende dag ontmoette ik mijn moeder, de
dochter van de farao, en zei tegen haar: "moeder, ik
wil met je praten over een onderwerp, waar ik lang
aan heb gedacht." Ze nam me in haar armen en zei:
"wat is het dat je aan het denken zet, prins van
Egypte? Het enige wat je hoeft te doen is bestellen
en al je wensen worden vervuld zoals je dat wilt." Ik
antwoordde mijn moeder: "kom met me mee, we
gaan naar een rustige plek. Ik wil alleen met je praten." Ze glimlachte en zei: "laten we op het terras
van het dak van het paleis gaan. Daar hebben we
een prachtig uitzicht over de stad."
Daar zei ik tegen mijn moeder: "vandaag wil ik dat
je mijn vragen eerlijk beantwoordt. Voordat ik je deze vragen stel, moet je weten dat je voor mij de liefste en mooiste moeder ter wereld bent. Ik zal voor
altijd in je hart van je houden. Wanneer mijn ogen je
gezicht zien, voel ik grote vreugde en diepe vrede in
mijn hart."
Ze antwoordde mij: "Mozes, vandaag kun je me alles vragen. Ik zal je de waarheid vertellen. Ik weet
dat je meer van me houdt, dan wie ook ter wereld.
Niets en niemand kan onze moeder-zoonrelatie vernietigen." Ik antwoordde: "dat is heel waar.
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Moeder, ik ging naar de Israëlische slaven om hun
problemen verschillende keren aan te pakken. Daar
hoorde ik dat mijn fysieke familie nog steeds onder
deze slaven is. Ik ontmoette mijn moeder, broer en
zus. Moeder, zeg me nu, is wat ik hoorde en zag echt
de waarheid? Kom ik echt uit een Hebreeuwse familie?" Ik keek heel zorgvuldig naar het gezicht van
mijn koninklijke moeder. Ze werd bleker.
Maar het volgende moment vond ze haar kalmte
terug en vroeg me om het gezicht van de twee
vrouwen te beschrijven. Nadat ik dit had gedaan,
kwamen de volgende woorden over haar lippen: "ik
wist dat je op een dag de waarheid zou ontdekken."
Ik zag haar emotie haar overweldigen. Het maakte
me heel verdrietig om haar zo te zien. Ik nam haar in
mijn armen en zei tegen haar: "Zelfs als je nu aan mij
opbiecht, dat deze mensen mijn fysieke familie zijn,
verandert dit feit niets aan mijn liefde voor jou. Er is
niemand op deze wereld, die jouw plaats in mijn
hart kan innemen. Jij bent de enige in mijn hart
waar ik voor eeuwig en altijd van hou als mijn moeder." Ik zag tranen uit haar ogen stromen en dat
deed me ook huilen. Ze veegde haar tranen weg en
zei: "oh prins en toekomstige farao van Egypte, je
moet nu een sterke man zijn. Je moet niet huilen als
een kind." Toch kon ik mijn tranen in mijn ogen niet
tegenhouden. Verdriet verspreidde zich in mij. Nu
nam ze me in haar armen tot ik weer kalmeerde.
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Toen zei ze tegen mij: "Mozes, ik heb nog nooit een
zoon gezien, die zoveel van zijn moeder houdt als
jij." En ze vroeg me: "maar wat nu? Je hebt nu je echte moeder ontmoet." Weer liepen tranen uit mijn
ogen. Ik antwoordde: "sinds ik het licht van de wereld zag, ben je mijn enige echte moeder voor mij.
Later, toen ik opgroeide, zag ik zoveel liefde van jou
in mij. Je vriendelijkheid en genade hebben me bij
elke stap van mijn leven begeleid. Wat ik vandaag
ben, is gewoon een uitdrukking van je liefde voor
mij. Moeder, de droom waarvan je wilt, dat ik ze in
de toekomst vervuld zie, ik zal er een realiteit van
maken." Toen ze dit uit mijn mond hoorde, straalde
haar gezicht van gelukzaligheid en zei ze: "Mozes,
vandaag wil ik je mijn levensverhaal vertellen."
Ze zei: "dertig jaar geleden wilde ik mijn eigen
kinderen hebben, maar ik kon niet bevallen. Mijn
man hield van me en probeerde mijn hart te troosten. Mijn vader, de farao, hield ook veel van mij. Hij
probeerde alles en deed alles wat in zijn vermogen
lag om mij gelukkig te zien. Ik had alles wat een persoon op aarde zou kunnen vragen. Maar ik wilde
echt mijn eigen kinderen hebben. Toen ik ontdekte
dat het voor mij niet mogelijk was, was ik ongelooflijk verdrietig. Ik bad tot allerlei goden om mijn
wens uit te laten komen.
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Naarmate de tijd verstreek, werd het verlangen om
zelf kinderen te krijgen steeds sterker. Op een dag
zei mijn vader, dat hij de opdracht kon krijgen om de
mooiste en gezondste kinderen van over de hele wereld naar het paleis te brengen. Ik kon uit hen kiezen
en zovele kinderen adopteren als ik wilde en al mijn
eigen kinderen een naam geven. Toen ik dit uit de
mond van mijn vader hoorde, begon ik hardop te lachen. Maar hij meende het heel serieus en bood het
mij aan uit de grond van zijn hart. Hij wilde alles
doen om mij gelukkig te maken.
Op een dag zei ik tegen mijn vader: "je bestuurt
verschillende delen van deze wereld en toch kunnen
we niet alles hebben wat we willen." Hij staarde me
op dat moment sprakeloos aan. Ik vroeg hem toen:
"waarom kunnen zelfs jouw goden mijn gebed niet
beantwoorden? Er is veel tijd verstreken en ik heb
alleen gevraagd om een kind te krijgen. Nu ga ik
proberen het de God van de Israëlietrn te vragen. De
Israëlieten zeggen dat wie hun God bidt met een
rechtvaardig hart in de naam van Abraham, Isaac en
Jacob hun gebed zeker zullen horen."
Toen mijn vader dit uit mijn mond hoorde, lachte
hij en zei: "oh mijn lieve dochter. Vandaag heb je me
zo laten lachen, dat ik er al last van heb." Toen zei
hij: "hoe kan een God van slaven je helpen?" Je God
is zelfs niet in staat zijn eigen volk te bevrijden dat
346

dag en nacht huilt. Het is gewoon eenvoudig bijgeloof en een uitdrukking van hun hoop. De slaven geloven dat hun God hen op een dag zal bevrijden van
alle lijden en zorgen. Daarom vrees ik altijd, dat ze
zullen toegeven vanwege hun overtuigingen, hun
rebellerende aard. Dus als ze op een dag meer macht
krijgen, kunnen ze heel gevaarlijk worden voor onze
natie. Dat is waarom ik beval dat hun pasgeboren
mannelijke baby's niet in leven moesten blijven. We
zouden ze zoveel beter kunnen beheersen. Het hele
land vult zich geleidelijk aan. En nu vraagt mijn eigen dochter de God van de slaven om een kind." Nu
antwoordde ik mijn vader, de farao, heel vlug: "dan
alsjeblieft je goden om mij een kind te geven." De
farao keek naar mij en zei: "mijn geliefde dochter, ik
heb niet zoveel macht over mijn goden. Aan de andere kant had ik het al lang geleden voor je gedaan."
Op een dag bad ik heel serieus: "Oh God van de Israëlieten, als je de echte God van deze wereld bent,
hoor dan wat ik wil en geef me een kind. Als je dat
doet, zal ik de slaven helpen, die al heel lang in ontberingen leven. Oh God van Israël, als je mijn enige
wens vervult, zal ik mijn best doen om die belofte te
vervullen. In mijn volgende leven kun je me een
goede plek in je buurt geven als beloning."
40 dagen na dit gebed vond ik je Mozes aan de oever van de rivier. Toen ik je daar zag liggen, had ik
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medelijden met de Israëlische vrouwen. Ik wist heel
goed dat een Hebreeuwse vrouw je in de steek had
gelaten, bang dat ze je leven niet zou kunnen beschermen tegen de soldaten van de farao. Toen ik je
voor het eerst zag, huilde je in je mandje. Je was een
mooi kind. Dus besloot ik je als mijn kind te accepteren. Terwijl ik met je speelde en probeerde te stoppen met huilen, zag ik een meisje in de verte. Aanvankelijk wilden de bewakers ze niet doorlaten.
Maar ze had het geluk dat ik haar met mijn eigen
ogen zag. Dus stuurde ik een van mijn bedienden
om dit meisje naar mij toe te brengen. Dit vertelde
me dat ze een vrouw kende die je borstvoeding zou
kunnen geven. Toen ik dit hoorde, wist ik meteen
dat er een verband was tussen deze baby en het
meisje. Maar ik dacht er niet meer aan, maar gaf
haar toestemming om deze vrouw naar mij toe te
brengen.
Ik nam je mee naar het paleis en een paar dagen
later toonde ik je aan mijn vader, de farao. Ik legde je
in zijn armen en hij zei dat ik erg gelukkig leek. Toen
wilde hij weten wie dit kind was. Ik antwoordde
hem: "de God van de Israëlieten, ook al is hij een
zeer arme God, heeft hij tenminste mijn gebed verhoord en mij een kind gegeven." De farao vroeg mij
van wie ik dit kind had. Dus ik vertelde hem het hele
verhaal. Mijn vader was destijds erg verrast, maar
hij zei niets. Na een tijdje voegde hij eraan toe: "als je
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blij bent met dit Hebreeuwse kind, dan is dat alles
wat ik wil." Later vroeg ik mijn vader zijn bevel om
de Israëlische pasgeboren mannelijke baby's te doden in te trekken. Gelukkig volgde hij mijn verzoek
op, omdat hij wilde dat ik gelukkig was." Op dit
moment keek mijn moeder naar mij en zei tegen mij:
"de God van de Israëlieten heeft me geholpen zo'n
geweldig kind te krijgen als jij. Daarom heb ik Hem
geholpen door in ieder geval de pasgeboren mannelijke baby's van de Israëlieten te redden." Op dit
punt begonnen we allebei te lachen. Ik zei tegen
haar: "kijk, de God van de Israëlieten heeft op een of
andere manier je wens vervuld en je een kind gegeven." En ze zei: "ja, Hij gaf me een kind uit zijn eigen
gelederen."
Toen ging ze verder: "Ik dacht dat ik wist dat dat
jonge meisje destijds je zus was en de vrouw die
haar bracht was je echte moeder. Je moeder heeft je
18 maanden borstvoeding gegeven. Ik heb haar goed
betaald voor het opvoeden van jou. Maar toen ik zag
hoeveel ze voor je zorgde, voelde ik heel sterk dat ze
echt je echte moeder moest zijn. Op een dag toen ze
in het paleis verscheen om je borstvoeding te geven,
vroeg ik oprecht en zonder bijbedoelingen me de
ganse waarheid te vertellen over jezelf en het meisje.
Ze moet niet het gevoel hebben, dat er iets met haar
gaat gebeuren als ze me de waarheid vertelt. Plots
barstte ze in tranen uit. Ze bevestigde dat ze je echte
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moeder was en het meisje haar dochter. Toen begon
ze luid te huilen: "oh grote koningin, geef me mijn
kind terug. Ik kan niet zonder. Ik wil bij hem in mijn
gemeenschap wonen." Ik antwoordde dat ze haar
kind in groot gevaar zou brengen als ze hem terug
zou brengen naar de slaven. Maar ze wilde het niet
toegeven of begrijpen. Ze wilde je gewoon terug en
zei tegen me dat de farao zijn bevel had geannuleerd. Ze had niet kunnen weten, dat hij me dit alleen uit liefde had aangedaan. Als de farao ooit had
ontdekt, dat het kind van zijn dochter er niet meer
was, zou hij wraak nemen op alle Israëlische mensen. De meeste van zijn koninklijke onderdanen
haatten de slaven toch.
Dus ik moest een heel moeilijke beslissing nemen
over je moeder. Ik vertelde haar dat ze al het andere
van mij kon krijgen. Ik was klaar om haar te helpen.
Maar ze verveelde me zo en wilde je echt terug. Ze
begon steeds harder te huilen. Ik dacht dat het beter
was om wijzer te zijn. Ik werd heel boos en waarschuwde haar dat zij en haar familie de rest van hun
leven konden worden gedood of gevangengezet als
ze ooit hun mond openden over dit onderwerp. Deze
dreiging diende zijn doel en ze kalmeerde. Ze begreep wat er op het spel stond. Ik dacht later dat het
beter zou zijn als ze je niet langer zag. Dus ik verbood haar om naar het paleis te komen. Ik zei tegen
haar: "je hebt nu genoeg borstvoeding gegeven.
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Vanaf nu heeft het kind geen moedermelk meer nodig."
Na een korte stilte ging mijn moeder verder: "Ik
weet niet of dat de beste oplossing was om je moeder zo te behandelen. Maar ik voelde dat als ze je de
hele tijd zouden zien, het hen emotioneel nog
zwaarder zou belasten. Aan de andere kant was ik
ook een beetje egoïstisch. Ik wilde het Israëlische
volk helpen, maar tegelijkertijd wilde ik je onder
geen enkele omstandigheid kwijt. " Ik antwoordde
mijn moeder: "moeder, in mijn ogen deed je het beste voor mij en het Israëlische volk." Ik nam haar in
mijn armen en zei tegen haar: "vandaag heb je mijn
hart bevrijd en niets heeft onze liefde veranderd. Je
bent nog steeds de mooiste moeder voor mij en ik
zal altijd je geliefde zoon voor jou zijn." Toen zei ze
tegen mij:" Mozes, het zou verstandiger zijn als we
dit onderwerp als ons geheim zouden houden. Niemand, noch de farao, noch zijn koninklijke dienaren,
zouden er ooit iets van moeten weten. Als je eenmaal de farao van Egypte bent, kunnen we je volk
gemakkelijk bevrijden." Ik antwoordde mijn moeder
dat we heel voorzichtig moesten zijn.
Als prins had ik zovele taken te doen, dat ik geen
tijd had om elke dag voor de Israëlieten te zorgen.
Ten eerste wilde ik de farao niet de indruk wekken
dat ik te hard probeerde te werken aan de slavenza351

ken. Ik was omringd door verraders en spionnen van
de farao, die elk nieuw detail aan de farao meedeelde. Aan de andere kant had ik al mensen vertrouwd
aan wie ik de verantwoordelijkheid had gegeven om
voor de Israëlische gemeenschap te zorgen. Ik vertelde deze uitverkorenen om zichzelf op de hoogte te
houden, wanneer de situatie voor de Israëlieten verslechterde. Ik wist heel goed dat sommige koninklijke onderdanen, die heel dicht bij de farao stonden,
de banden van de slaven niet wilden losser maken.
Hun verlangen en motivatie was dat de Israëlieten
voor altijd als slaven voor hen beschikbaar zouden
moeten zijn. Deze ondergeschikten vreesden al dat
als de slaven een beetje vrijheid zouden krijgen, ze
onmiddellijk tot rebellie zouden worden aangemoedigd. Hun gebruikelijke houding was dat er van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat hard gewerkt
moest worden om de slaven te onderdrukken. Alleen
op deze manier zouden ze niet met dergelijke gedachten komen en hun tirannen geluk brengen.
Toen de diepe nacht viel, konden ze hun god alleen
maar bedanken, dat ze wat tijd hadden om te rusten. De Israëlieten leefden in een soort getto. Ze
konden niet vrij bewegen. Ze konden zich geen
troost veroorloven met hun inkomsten. Zelfs als ze
het zelf of voor hun families wilden.
Enerzijds was het voor de Egyptische functionarissen van de farao heel gemakkelijk om de Israëlische
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vrouwen te grijpen als ze seks met hen wilden hebben. Zelfs als ze Israëlische maagden wilden, hadden ze geen speciale toestemming nodig. Ze waren
ook in staat om hun wensen af te dwingen tegen de
wil van de Israëlische gemeenschap. De Israëlieten
moesten dit pijnlijke feit eenvoudig accepteren. Ze
hadden geen recht om te klagen of er zelfs over te
praten. Ze moesten dit lijden gewoon inslikken."
Mozes zei toen tegen mij, de auteur van dit boek:
"om de hele zaak in te korten. Er was niets dat de
Israëlieten niet overkwam. Je had een eindeloos verdriet. Lijden en pijn waren haar dagelijkse metgezellen. Dag in dag uit hoopten ze dat met de hulp van
de God van Abraham deze donkere tijd op een dag
voorbij zou zijn. De naam van de God van Abraham
gaf hen vrede en hoop in hun hart."
Mozes ging verder: "toen ik de prins van Egypte
was, stelde ik mezelf vaak deze vraag: waarom helpt
de God van Abraham zijn uitverkoren volk niet als
het van Hem is, wanneer Hij het onvoorstelbaar lijden van Zijn volk ziet? Elke keer keek ik omhoog
naar de blauwe lucht en vroeg ik de God van Abraham: "als je de ware God van de schepping bent,
waarom kun je dan niet deze paar mensen bevrijden? Welke God ben Jij. Wie kan geloven dat je een
krachtige God bent als je ziet dat je mensen al lang
als slaven werken? Zelfs in de ogen van andere na353

ties, zijn de mensen van je volk lid van een lagere
kaste."
Soms werd ik erg gefrustreerd en boos dat de Israelieten geloofden in zo’n God, die hen niet eens kon
helpen. Ik dacht helemaal niet dat ik degene was na
Abraham, die door God was gekozen om zijn volk
naar het Beloofde Land te leiden. Ik had geen dag
gedacht, dat ik rechtstreeks met Zijn volk te maken
zou hebben. Ik had nooit kunnen bedenken hoe ongehoorzaam Gods volk voor Hem is. Ik maakte me
veel minder zorgen over mijn eigen toekomstige ongehoorzaamheid.
Tijdens een rondleiding door de Israëlische gemeenschap zag ik een grote menigte samen bidden
tot de God van Abraham. Niet alleen de volwassenen
huilden luid, maar ook hun kinderen. Ze onthulden
hun zonden en fouten in hun leven. Ze vroegen de
God van Israël om vergeving. Tegelijkertijd deden ze
vele nieuwe beloften aan God om zijn pad te volgen,
evenals dat van hun voorouders. Op dat moment
voelde ik een diepe pijn in mijn hart. Ik zei tegen
mezelf, als farao, dat ik op dit moment de omstandigheden voor hen kon veranderen door ze te bevrijden van hun externe kwellingen en lijden. Ik ging
terug naar het paleis en voelde hoe zwaar de verantwoordelijkheid op mij lag en hoe verdrietig mijn
hart was.
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Ik moest een specifieke missie in Afrika doen voor
de farao. Twee jaar gingen voorbij, voordat ik terugkeerde naar Egypte als een succesvolle prins. De farao was erg blij me te zien. Bovenal was hij tevreden
met het succes van zijn leger. Ik rustte een paar dagen, voordat ik mijn Israëlische vertrouwelingen
riep. Ik wilde weten wat er tijdens mijn afwezigheid
met de Israëlische gemeenschap was gebeurd. Mij
werd meegedeeld dat hun situatie was verslechterd.
De koninklijke dienaren onderdrukten hen meer dan
ooit. Ondertussen hadden een paar koninklijke ondergeschikten aan de farao gevraagd of ze mijn bevel ongedaan konden maken als het de slaven zou
helpen. De farao volgde hun wens en herriep de aan
hen verleende vrijheden.
Sommige koninklijke functionarissen gingen zelfs
zo ver dat ze beweerden dat mijn beslissingen over
de Israëlische gemeenschap onjuist waren. Ze verspreidden geruchten dat ik sympathie had voor deze
mensen. Tegelijkertijd steunden ze de andere vorsten van de familie van de farao. Ze beweerden dat ze
meer gekwalificeerd waren om over Egypte te regeren dan de farao. Ik was echter niet alleen in deze
situatie. Na de entourage van de farao waren er ook
vele oudere mensen die al hun hoop op me stelden,
dat ik op een dag de toekomstige farao van Egypte
zou worden. Ze stonden serieus achter me. Dus gaven ze altijd de farao wijs advies dat de beste per355

soon na de farao alleen ik kon zijn. Dit type conflict,
dat ook een koude oorlog kan worden genoemd,
vond plaats in het paleis. Ik heb het feit niet gemist,
dat de situatie in het paleis van de farao zo acuut
was.
Ik begon specifiek te lezen over de koninklijke
functionarissen, die tegen de Israëlische gemeenschap waren. Zij waren ook degenen, die de farao
overhaalden om de vrijheden weg te nemen die ik de
Israëlieten gaf. Mijn onderzoek begon in het geheim.
Ik vroeg om een lijst, vooral van de ondergeschikten,
die de Israëli's agressief pijn deden en ze doelbewust
wouden vernietigen. Tijdens mijn afwezigheid hadden ze de werkdruk enorm verhoogd. Er ging geen
dag voorbij waarop de Israëlieten geen slachtoffers
hadden om over te klagen. Sommigen stierven ook
aan de onmenselijke, gewelddadige behandeling
van de koninklijke ondergeschikten. Ze wilden er
zeker van zijn, dat hun brutale instructies werden
uitgevoerd en opgevolgd. Toen ik dit alles zag, werd
ik heel boos. Ik riep de mensen, die mij waren toevertrouwd, inclusief enkele leiders van de Israëlische gemeenschap. Tijdens onze geheime bijeenkomst vroeg ik hen wat we konden doen aan de koninklijke dienaren, die de Israëlieten elke dag vernederden en misbruikten. Er was maar één oplossing.
We besloten samen om hen te doden en hen te begraven in de woestijn na hun dood.
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Een van mijn koninklijke ondergeschikten, die ik
heel erg vertrouwde, nodigde de meest hatelijke koninklijke ondergeschikten uit voor het diner. Hij vertelde hen dat ze tijdens deze maaltijd ook zouden
praten over hoe ze de Israëlische slaven nog meer
konden uitbuiten. De bijeenkomst was zo georganiseerd dat er geen vreemde kon komen. Een vertrouweling informeerde de andere koninklijke ondergeschikten daarom, precies over de plaats waar de
vergadering zou plaatsvinden. Ik verborg me op de
achtergrond met mijn andere mensen, omdat deze
extremisten ons niet meteen zouden kunnen zien.
Toen iedereen zich had verzameld en ging zitten,
vielen we op hen en doodden ze. We hebben die dag
17 koninklijke ondergeschikten vermoord. Iedereen
die naar deze vergadering kwam, werd vermoord.
Het is ook waar, dat ik er maar één heb vermoord, de
leider. De andere 16 werden gedood door mijn mannen.
Ik heb dit feit nooit in mijn religieuze boeken genoemd. Daar vertelde ik alleen dat een Egyptenaar
door mijn hand was gestorven. Zoals gepland begroeven we ze ver weg in de woestijn. Maar het was
geen kleine gebeurtenis. De geruchten verspreidden
zich snel in Egypte. De farao en het koninklijk hof
waren bijzonder overstuur. Ze deden aanvankelijk
onderzoek naar waar deze 17 koninklijke ondergeschikten naartoe zouden zijn gegaan. Het was ook
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een schokkend feit voor het Egyptische volk. Het
onderzoek was erg op mij gericht en op de koninklijke ondergeschikten die me vertrouwden. Het duurde bijna twee jaar lang. Zelfs de farao vroeg me persoonlijk of ik iets met het hele ding te maken had. Ik
ontkende het eenvoudig en toonde mijn loyaliteit
aan de farao, zijn volgelingen en zijn natie. De farao
staarde me kalm aan, maar zei niets. Maar ik voelde
dat hij aan mij twijfelde. Het feit dat ik deel uitmaakte van zijn familie maakte het voor het onderzoek niet eenvoudig om mij als prins van Egypte te
verdenken op basis van alleen maar vermoedens.
Na twee en een half jaar verliep het onderzoek in
een andere richting. De koninklijke ondergeschikten, die vijandig tegenover mij stonden, kochten de
Israëlische leiders om, die ik vertrouwde. Ze waren
bij me toen we de zeventien koninklijke Egyptenaren vermoorden. Ze hebben me bedrogen en alles
verteld. Ze zeiden zelfs dat ik mijn fysieke familie in
het geheim had ontmoet. Ze onthulden bijna alles
wat ze over me wisten." Op dit punt in het verhaal
werd Mozes heel verdrietig en hij zei tegen me:
"Zahid, mijn eigen mensen hebben me verraden. Zij
waren degenen die ik eigenlijk wilde bevrijden.
Toen de farao de waarheid ontdekte, was hij erg
overstuur en vreselijk treurig, dat zijn dochter een
Hebreeuws kind had geadopteerd. In deze situatie
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ging mijn koninklijke moeder naar de farao. Maar
deze keer weigerde hij haar binnen te laten. De farao
hield onmiddellijk een geheime ontmoeting met de
koninklijke ondergeschikten, die hij nog steeds vertrouwde. Ze besloten heel snel om me te arresteren
samen met de koninklijke Egyptenaren, die bij mij
betrokken waren bij deze zaak. De farao en zijn hof
waren zo van streek over het hele ding dat ze me
wilden vermoorden. Gedurende deze tijd wachtte ik
in het paleis op het resultaat van deze ontmoeting.
De eerste persoon die me gedetailleerde informatie gaf, was mijn toekomstige vrouw Resan. Ze
haastte zich naar me toe en zei: "mijn vader stuurt je
deze geheime boodschap. Toen de farao zijn hof
ontmoette, werd besloten dat je gedood moest worden. Nu proberen ze je te vinden." Na deze boodschap begon Resan te huilen en snikte: "Mozes, hoe
kan ik de rest van mijn leven zonder jou leven?" Ik
had geen antwoord. Ik vroeg Resan om terug te gaan
en te kijken hoe de nieuwe situatie zich zou ontwikkelen. Zodra ze me verliet, verdween ik uit het paleis
en bracht mezelf in veiligheid. Toen ik het paleis
wilde verlaten, bracht een dienares van mijn koninklijke moeder me het nieuws dat ze me wilde zien. Ik
volgde dit echter niet, omdat ik in mijn ogen te dicht
bij het paleis was en het me mijn leven had kunnen
kosten. Dus verliet ik stilletjes en stiekem de hoofdstad en bracht mezelf naar een veilige plek. Ik stuur359

de bekende Egyptenaren naar de hoofdstad om erachter te komen hoe de situatie voor mij zou hebben
gewerkt. Een paar dagen later lieten ze me weten,
dat het leger van de farao was gestuurd om me te
vangen. Ze wilden me echt vermoorden.
Het was heel moeilijk voor mij. En ik wist niet wat
ik moest doen. Ik was overstuur, gefrustreerd en
emotioneel gekwetst. De hele wereld verduisterde
voor mijn ogen. Voor de eerste keer bad ik tot de
God van Abraham en vroeg ik Hem wat er zou gebeuren als ik terugging naar het paleis. Ik vroeg om
hulp en begeleiding. Ik had mijn gebed niet eens beeindigd, toen ik een visioen ontving, dat me zeer
verbaasde. Ik had nog nooit zo'n fenomeen gezien.
In dit visioen, dat ongelooflijk kort was, zag ik mijn
eigen dood als ik terugkeerde naar het paleis. Toen
hoorde ik een stem: "Mozes gaat niet terug naar het
paleis van de farao."
Mozes in Midian
Dit visioen en de hemelse stem hebben mijn leven
beïnvloed. Dit was ook het uitgangspunt voor mij
om later naar meer spirituele waarheid te zoeken. Ik
verliet Egypte stil en in het geheim. Toen ik uit het
paleis ontsnapte, nam ik ook enkele waardevolle diamanten mee. Ik stopte ze destijds in mijn zak om
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voorbereid te zijn op slechte tijden. Dus reisde ik
naar Midian. Om daar te komen, nam ik een gids.
Zulke mensen hebben speciale vaardigheden om
hun weg in de woestijn te vinden. Ik bood hem een
goed salaris aan als hij me daar zo snel mogelijk
kreeg. En deze man was ook erg blij dat hij dit mocht
doen. Ik wilde echt ver van farao's paleis gaan, zodat
hij de hoop zou verliezen om me te vinden. Ik vertrok zo snel, dat ik niet eens tijd had om mijn vertrouwde mensen te informeren. Ik was ook bang dat
misschien weer iemand mij opnieuw verraden kan.
Zelfs de man die me door de woestijn leidde, kwam
er niet achter, dat ik de prins van Egypte was. Hij
was gewoon blij dat ik hem koos om me voor flink
geld naar Midian te brengen. Het was een lange reis
tot we daar aankwamen. Na onze aankomst keerde
de man gelukkig terug met zijn rijke loon.
Dus ik slaagde erin mijn leven te redden. Nu was ik
een vreemde in Midian en ik was moe van mijn reis.
Mijn hart was vervuld van verdriet. Dit verdriet was
zo enorm dat ik dacht dat ik er elk moment aan zou
sterven. In mijn hart kon ik niet geloven dat ik niet
langer prins van Egypte was. Ik kon niet geloven dat
ik de mensen had verloren van wie ik het meest
hield, meer dan wat ook ter wereld. Toen ik even
dacht dat ik mijn geliefde koninklijke moeder nooit
meer zou kunnen zien, die dit leven voor mij mogelijk had gemaakt en die me zoveel liefde bracht, ver361

duisterde de dag voor mijn ogen. Toen ik Resan herinnerde in mijn liefde die ik wilde trouwen, voelde ik
mijn hart in tweeën breken. Ik kon mijn tranen niet
bedwingen. Ik hield echt heel veel van haar.
Toen ik nadacht over wat er met de Israëlieten zou
gebeuren, had ik het gevoel dat ik niet langer kon
ademen. Ze zouden zeker de prijs moeten betalen
voor mijn verlaten van Egypte. De situatie was zo
slecht voor mij, dat het een nachtmerrie werd. Eerlijk gezegd, Zahid, was ik in mijn hart niet klaar om
deze nieuwe realiteit te accepteren. Ik riep: "oh God
van Abraham, geef me de kracht en help me op deze
nieuwe manier te leven." Ik voelde me zo eenzaam.
Mijn hele wereld was ingestort en ik had niemand
kunnen beschermen behalve ikzelf.
Toen ik in Midian aankwam, was het al ochtend.
Ik zat met een gebroken hart bij een fontein, waar
herders bijeenkomen om hun vee water te geven. Na
een tijdje voelde ik dat de slaap me overweldigde.
Terwijl ik sliep, zag ik engelen. Ze brachten mijn gedachten naar een zeer hoge dimensie. Daar voelde ik
een diepe vrede in mijn hart en in mijn geest. Deze
engelen zeiden tegen mij: "Mozes, de God van Abraham is met je." Toen werd ik wakker en tegelijkertijd
hoorde ik een kudde dieren, die naar me toe worden
gedreven.
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Ik zag zeven jonge vrouwen naar me toe komen. Ze
wilden hun vee water geven bij de bron. Tegelijkertijd kwamen herders om te voorkomen, dat hun vee
zou drinken. Als gevolg hiervan werden de runderen
uit elkaar gedreven. Later kwamen andere mannen
naar de bron en volgden de vrouwen. Ze wilden hen
seksueel misbruiken. Dat was te veel voor mij. Ik
stond op en sloeg hen neer. Aan de ene kant wilde ik
deze vrouwen helpen en aan de andere kant moesten ze hun vee in vrede water geven. Een zeer aantrekkelijke vrouw, met wie ik later trouwde, genaamd Zippora, vroeg me of ik een vreemde was. Ze
zei dat ze me nog nooit eerder had gezien. Ik antwoordde haar: "Het is waar, ik ben Egyptisch en ik
ben hier voor de eerste keer." Ze vroeg me of ik mijn
reis moest voortzetten of dat ik een specifieke intentie had om me hier te houden. Ik vertelde haar dat ik
echt niet wist waar ik anders heen moest. Dus zei ze:
"Het slaat nergens op. Aan de ene kant weet je niet
waarom je van ergens komt en aan de andere kant
weet je niet waar je heen moet." Ik vertelde haar, dat
ik momenteel alleen op zoek ben naar een slaapplaats. Dus gaf ze me aan hier te wachten. Ze zei dat
ze haar vader over mij moest vertellen. Misschien
was het mogelijk, dat ik bij hen in Midian kon blijven.
Toen ze thuiskwam, zei ze tegen haar vader Jethro:
"vandaag heeft een Egyptenaar ons geholpen ons
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vee water te geven. Daarom zijn we al thuis. Hij verdedigde ons ook toen de herders, ons achtervolgden.
Deze Egyptenaar is een vreemde. Hij weet zelf niet
waar hij in de toekomst naartoe gaat. Toen ik hem
achterliet, zocht hij een slaapplaats." Jethro, haar
vader, zei tegen zijn dochter: "waarom liet je deze
man met rust? Hij heeft je geholpen en hij heeft je
gezegd, dat hij een slaapplaats nodig heeft." Dus
kwam Zippora bij me terug. Ze vertelde me dat haar
vader op me wachtte en dat ze een slaapplaats hadden. Ik volgde Zippora en haar vader Jethro begroette me. Hij nodigde me uit, om me bij hen, thuis te
voelen. Hij bood me eten en drinken aan. Ik had zelfs
heel veel honger, maar ik wilde hem er niet alleen
om vragen. Toen Jethro me uitnodigde om de maaltijd bij te wonen, was ik hem erg dankbaar. Tijdens
de maaltijd vroeg hij me: "waarom ben je zo kalm?
Kan ik iets voor je doen?" Ik vroeg hem of ik een tijdje in zijn huis kon blijven. Ik zou hem daar zeer
dankbaar voor zijn. Hij antwoordde mij: "dat is geen
vraag. Je kunt zo lang blijven als je wilt. Je zult zeker
goede gastheren in ons vinden."
Naarmate de tijd verstreek, ontdekte ik dat Jethro
en Zippora aardig voor me waren. Op een dag vroeg
ik Jethro: "als je wilt, kan ik voor je vee zorgen. Als je
gasten krijgt, wil ik ze bedienen." Jethro was erg blij,
dat te horen. Hij was priester in Midian en had een
relatie met de spirituele wereld. Verschillende goede
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geesten werkten met Jethro. Toen de mensen naar
hem toe kwamen, vroegen ze om hulp voor hun spirituele leven. Maar Jethro zelf had geen duidelijk begrip van een God, zoals de leer van Abraham. Ik was
verrast om te horen dat niet alleen de Israëlieten in
Abraham geloofden, maar dat er ook hier mensen in
Midian en in andere delen van de Arabische wereld
waren. Abraham stond daar bekend als een groot
geestelijk mens, hoewel niet iedereen zijn leer volgde. Ik ondersteunde Jethro in zijn spirituele activiteiten en zorgde voor zijn vee. Toch verliet het verdriet me geen moment. Daarom was ik meestal stil
toen ik bij Jethro en zijn mensen was. Toen ik het
vee de velden in dreef, leidde ik ze meestal naar de
berg Horeb, die ook de berg van God werd genoemd.
Ik zat uren aan de voet van de berg. Ik huilde vaak,
omdat ik in mijn hart nauwelijks het verdriet kon
verdragen. Op een dag, alleen zittend aan de voet
van de berg Horeb, zag ik Jethro naar me toe komen.
Hij zat stil naast me. Na een tijdje verbrak hij de stilte en vroeg: “Mozes, ik voel de hele tijd heel sterk,
dat je een grote last met je draagt. Je bent omringd
door verdriet. Je kunt het me vertellen. Ik beloof dat
ik dit voor mezelf geheim zal houden." Ik gaf hem
geen antwoord. Toen hij zag dat ik niet met hem
wilde praten, zei hij: "de spirituele wereld vertelde
me, dat je geen gewone man bent, maar iets heel
speciaals. Ik wil je helpen je hart te openen. Je kunt
365

me alles vertellen." Nu antwoordde ik hem: "als de
mensen erachter komen wie ik ben, vrees ik dat ik
niet bij je kan blijven in Midian. Dan moet ik weer
naar een ander land gaan en een plek zoeken waar ik
in vrede op aarde kan leven. Dus het zou beter zijn
als je me niet naar mijn verleden vraagt. Ik vind het
niet erg om als een onbekende man in Midian te leven."
Jethro antwoordde: "we zitten hier bij de berg Horeb. Deze berg is van de hoogste God en soms verschijnt Hij op deze heilige plaats. Vertel me over jou.
Ik zweer dat dit geheim voor altijd tussen jou en mij
zal blijven. Er is nog een reden, waarom ik je vraag
om over je te praten: ik wil het verdriet met je delen.
Ik wil je graag beter leren kennen en je dan bevrijden
van de angsten en zorgen, die je tot nu toe met je
hebt gedragen. Ik zie je al als een familielid." Ik zei
tegen Jethro: "als je echt belooft het aan niemand te
vertellen, ben ik klaar om met je over mijn verleden
te praten. Ik sterf vanbinnen omdat dit pijnlijke verdriet bijna verbijsterend is." Toen ik dit zei, begon ik
te huilen. Jethro legde zijn handen op mijn schouders en zei: "Mozes, je hebt veel droefheid in je.
Maar nu heb je een vriend gevonden voor wie je je
hart kunt openen." En dus begon ik hem mijn verleden te vertellen, van begin tot eind.

366

Na het verhaal van mijn leven te hebben gehoord,
nam Jethro me in zijn armen en huilde. Hij zei tegen
mij: "oh grote prins van Egypte, je bent niet alleen
de prins, maar je bent ook een uitstekende man. Ik
heb nog nooit iemand zoals jij in mijn leven ontmoet, die de last en het verdriet in zijn hart draagt
en zo kalm blijft. Mozes, je bent nog geen 40 jaar
oud en je hebt al alle ups en downs doorstaan, omwille van je naasten. Hierdoor kon ik diep in je hart
kijken." Jethro keek naar mij en zei: "dit is de berg
van de Allerhoogste God. Maar ik ben er zeker van
dat zelfs deze berg nog nooit een man als jij heeft
gezien. Wanneer God deze berg bezoekt, ziet hij een
man aan de voet van deze berg zitten, die zijn hart
met hem wil delen. Zeker, God zal tranen vergieten,
als hij hoort dat een man als jij op deze aarde is."
De volgende dag zei Jethro tegen mij: "ik voel dat
je je geliefden heel erg mist in Egypte. Mozes, ik heb
zeven dochters. Als je wilt, kun je er een kiezen en
met haar trouwen. Ik zal ze je geven." Ik was verrast
door dit aanbod. Jethro vervolg: "Zippora is mijn
liefste dochter. Ik weet dat je haar ook heel leuk
vindt. Maar het is jouw beslissing welke je kiest. Ik
wil mijn best doen om je hart te troosten." Ik antwoordde: "geef me een paar dagen om erover na te
denken." "Je kunt zoveel tijd hebben als je wilt,"
antwoordde hij met een glimlach. Toen verliet hij
mij.
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Een paar dagen gingen voorbij, maar ik kon niet
beslissen. Aan de ene kant was ik erg eenzaam en
verdrietig. Ik wilde iemand naast me hebben als
partner voor wie ik mijn hart opende en met wie ik
mijn lijden en ontberingen had kunnen delen. Aan
de andere kant wist ik, dat degene van wie ik hield,
Resan was, en in Egypte woonde. Toen ik net aan
haar dacht, brak mijn hart in stukken. Ik was in staat
om mijn leven te redden en te ontsnappen uit Egypte. Maar sinds ik arm en teruggetrokken leefde in
Midian, ben ik als een vogel, die eigenlijk hoog in de
blauwe lucht kan klimmen, maar wiens vleugels zijn
getrimd en die nu in een kooi leeft. Als deze vogel nu
vanuit zijn kooi kijkt, hoog in de blauwe lucht, vliegen er andere vogels, hij wil zijn zoals de anderen in
de blauwe eindeloze uitgestrektheid van de hemel
op dit moment. Maar nu waren de omstandigheden
voor mij veranderd. Ik wist dat ik nooit meer als een
vogel in de lucht zou vliegen en mijn vrijheid zou
voelen.
Zo zag het er in mij uit. Ik wist dat dit de bittere
realiteit was. Ik zou nooit meer de prins van Egypte
zijn. Alle wensen en plannen, die mijn koninklijke
moeder voor mij had, leken nu een sprookje. Alleen
al denkend, dat ik mijn geliefde in Egypte had verloren en haar nooit meer zou zien, schreeuwde mijn
hart. Maar er was nog een droefheid. Ik stond op het
punt de Israëlieten echt te helpen als ik wat gedul368

diger was geweest. Ik kon niets veranderen na de
gebeurtenissen. Het was niet langer in mijn handen
om iets voor hen te doen. Ik voelde me zo depressief,
dat ik mezelf niet eens kon helpen. Dus besloot ik de
rest van mijn leven als vreemdeling in Midian te leven. Midian was eigenlijk een gevangenis voor mij,
omdat er geen deur was waardoor ik naar buiten
kon.
De volgende keer dat Jethro me zag en vroeg naar
mijn beslissing, zei ik tegen hem: "sinds ik naar Midian kwam, heeft Zippora me behandeld als haar
beste vriend. Zij was het die mijn hart troostte. Als je
mij toestaat, zou ik je dochter Zippora als vrouw
willen nemen. Ik zal je acht jaar onvoorwaardelijk
dienen." Jethro was erg blij en zei tegen mij: "ik accepteer deze acht jaar van jou. Je wordt hartelijk in
onze gelederen opgenomen." Nadat ik met Zippora
was getrouwd, behandelde de familie Jethros me
nog beter. Ze wisten dat ik het grootste deel van de
tijd op de berg Horeb doorbracht. Zippora en haar
familie brachten me daar het eten.
Op een dag toen Zippora me de lunch bracht, zei
ze: "mijn vader Jethro heeft me gevraagd je nooit
vragen te stellen over je verleden. Maar wanneer ik
je zie, weerspiegelen zich een groot verdriet en vele
zorgen in je gezicht. Ik heb nog nooit een enkele
glimlach op je gezicht gezien, sinds ik je ontmoette.
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Nu ben ik zelfs zwanger, maar ik heb niet het gevoel,
dat je blij bent met dit kind." Ik gaf geen antwoord.
"ik heb tenminste het recht om je deze vragen te
stellen. Of moet ik mijn mond voor altijd houden en
blij zijn met hoe je bent? Als het nodig is, kan ik het
doen als het je meer rust geeft." Nu antwoordde ik
haar: "er zijn dingen in je leven, waar ik me niet mee
bemoei. Als je mijn verleden met rust laat, zou ik je
erg dankbaar zijn." Maar ze ging ertegenop: "sinds
ik bij je heb gewoond, ken ik je pijn en je innerlijke
worstelingen nog steeds niet." Toen stelde ze me
nog een vraag: "ben je met me getrouwd, omdat je
van me houdt of is daar een andere reden voor? Bijvoorbeeld dat ik je eenzaamheid moet verdrijven."
Ik antwoordde op Zippora: "waarom wil je alles weten? Het is niet goed voor je." Maar ze zei: "het is
misschien niet goed voor je, omdat je moet bekennen van wie je echt houdt." Ik bleef zwijgen, maar ze
vervolgde: "Mozes, het is beter dat je vertelt wie je
echt bent. Als je dat niet kunt doen, zal ik je wat advies geven: begraaf je verleden en begin een nieuw
leven. Het is tijd dat je je realiseert, dat ik je vrouw
ben en niet alleen je speelgoed." Voordat ze me verliet, zei ze: "denk er eens over na. Ik wacht op een
antwoord van je." Nadat ze weg was, voelde ik verdriet in me opkomen.
De volgende nacht bad ik thuis tot de God van
Abraham: "op de dag dat ik je mensen wilde helpen,
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werd ik zelf een slaaf. Ik leef nu het leven van een
bedelaar in dit vreemde land. Er is niemand op deze
wereld, die mijn hart ooit kan begrijpen, dat het dag
na dag kan voelen, hoe het verzinkt in diep verdriet.
Ooit was ik de prins van Egypte. Ik werd beschouwd
als de sterkste man en wilde de wereld van de farao
regeren. Maar nu moet ik een ander, zelf, leren kennen, die te zwak is en zich voor de wereld verbergt.
Vandaag leef ik in zulke omstandigheden, dat ik er
alleen maar naar verlang om een eenzame plek te
vinden, waar ik me uit alles kan terugtrekken. Oh
God van Abraham, geef mij de kracht en sterkte om
weer zo te leven, of tenminste mij een plaats te tonen waar ik voor altijd kan verdwijnen. Laat de
mensen vergeten, dat ik ooit heb geleefd." Toen
barstte ik in tranen uit.
De volgende nacht sliep ik en de God van Abraham
verscheen in mijn droom. Ik zei tegen hem: "oh God,
ik ben de eenzaamste man op aarde. Ik heb je hulp
en leiding nodig." Toen ik deze woorden zei, omhelsde Gods licht me. Nu leerde ik hoe diep liefde
kan zijn. Ik begon te huilen als een kind. Ik werd
wakker in mijn bed en merkte dat ik nog steeds
huilde. Zippora sliep naast me. Ze werd tegelijkertijd
wakker en vroeg me: "Mozes, gaat het?" Het duurde
even voordat ik besefte, dat het maar een droom
was.
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De volgende dag wilde ik nadenken over mijn
nachtelijke ervaring op een eenzame plek. Ik gaf de
voorkeur aan een plaats in de buurt van de berg Horeb. Ik dreef al het vee voor me, totdat ik daar aankwam. Ik ging zitten, sloot mijn ogen en wilde de
liefde voelen, die God me gisteravond toebracht,
toen Hij me omhelsde. Ik begon weer te huilen. Ik
had nooit gedacht, dat droefheid en liefde zo diep
met elkaar verbonden konden zijn. Plots hoorde ik
de stem: "Mozes, God kent je, en Hij kent de zorgen
en droefheid van alle mensen. Maar niemand kent
Gods zorgen en Gods verdriet." Toen ik dit hoorde,
opende ik snel mijn ogen en keek om me heen. Maar
er was niemand behalve ik. Zippora kwam later naar
me toe en zei dat ze eten voor me bracht. Terwijl ik
at, vroeg ze me: "wat droomde je gisteravond? Je
huilde zo veel." Toen ze besefte dat ik haar niet wilde beantwoorden, zei ze: "wat heb je besloten? Wil
je met me praten over je verleden?" Ik antwoordde:
"ik wil niet, dat mensen weten wie ik ben. Aan de
andere kant ben ik bang, dat ik deze plaats zou moeten verlaten en gedwongen zou moeten worden ergens anders te wonen." Maar zij antwoordde: "vertel mij. Ik beloof dat niemand je geheim van mij ooit
zal kennen.”
Ik zei dat haar vader Jethro de enige is, die mijn
verleden zou kennen. Hij is de enige waarop ik kon
vertrouwen. Toen antwoordde ze: "dan zal ik de
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laatste persoon zijn, die ooit zal weten wie je echt
bent." Ik zei: "we zitten hier aan de voet van de berg
van God. Je moet zweren dat je dit geheim voor jezelf zult houden, totdat God een nieuwe weg voor
me opent." Dus vertelde ik haar ook mijn verleden.
Mijn levensverhaal raakte haar emotioneel diep. Ze
zei tegen mij: "als je je oude wereld met deze vergelijkt, lijkt het alsof deze wereld helemaal geen kleuren heeft. Het moet heel pijnlijk voor je zijn. Het
moet je lijken alsof een vreselijke tragedie je scheidde van je geliefden, zodat je ze nu moet vergeten." Ik
kon haar niet antwoorden. Ze vroeg me: "Mozes,
hou je nog steeds van Resan zoals je in het verleden
van haar hield?" Nogmaals, ik wist niet welk antwoord ik haar moest geven.
Toch vertelde ik haar: "Resan was de enige van wie
ik meer hield dan wie ook ter wereld. Ik kan ze niet
vergeten. Ik herinner me haar elke dag. Ik hoop dat
je niet boos op me bent, nu ik je eerlijk antwoord
heb gegeven." Maar Zippora antwoordde: "dan
vraag ik me af wat je met me doet? Woon je alleen
bij mij? Is er geen ander alternatief voor jou om jezelf te troosten?" Toen was ik sprakeloos. Nadat ik
mezelf had laten beetnemen, zei ik tegen haar: "mijn
verleden is zo ingewikkeld. Ik heb verschillende dingen nog niet kunnen verwerken. Ik hoop dat je me
kunt vergeven." Ze glimlachte en zei: "oh Mozes, het
spijt me voor mijn gedrag en voor wat ik je net heb
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verteld. In de toekomst zal ik niet alleen je vrouw
zijn, maar ik zal proberen je beste vriendin te zijn,
zodat je al je lijden met me kunt delen." Na dit gesprek werd Zippora een geweldige vrouw. Zij was
degene, die me troostte en me weer op eigen benen
liet staan.
Ondertussen leerde ik een compromis te sluiten
met het leven. De tijd verstreek en nu hadden we
twee zonen. Ik woon nu 30 jaar in Midian. In deze
30 jaar ben ik heel dicht bij God gekomen. Desondanks verliet het verdriet mijn kant niet gedurende
deze tijd. Toen ik mijn ogen sloot en aan mijn verleden dacht, leek het me alsof het de meest prachtige
droom was. Toen ik mijn ogen opende, was het allemaal voorbij. In werkelijkheid woonde ik in Midian als een onbekende man, die meestal zijn schoonvader en zijn mentale activiteiten dient. Of ik zat
uren aan de voet van de berg Horeb, biddend en
denkend aan God. Jethro, mijn schoonvader, geloofde ook in een opperste God. Maar de doctrine heerste daar, dat er nog steeds verschillende kanalen zijn,
waardoor men deze Allerhoogste God kan ontmoeten. Dit was in strijd met de leer van Abraham. Jethro was een zeer tolerante en wijze man. Hij bemoeide zich niet met mijn zoektocht naar God. Hij
gaf me altijd zijn beste advies voor mijn spirituele
reis. Vooral nadat hij erachter kwam, dat ik nu vele
visioenen en dromen kreeg, die ik hem vertelde. In
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die dertig jaar was ik in staat om een zeer diepe relatie met God en de spirituele wereld op te bouwen. Ik
had talloze ervaringen, omdat in mijn visioenen de
engelen aan mij verschenen en mij leidden. Ik was
zelfs in staat om vele, vele malen in de spirituele wereld te reizen. Dit opende ook een nieuw tijdperk
voor mij. Nu wist ik dat God en de hemelen echt bestonden. Toen ik in de spirituele dimensies reisde,
versterkten de daar gemaakte ervaringen ook mijn
geest. Wanneer ik terugkwam van mijn spirituele
reizen, kon ik niemand, behalve Jethro, vertellen
over mijn nachtelijke ervaringen. Mijn schoonvader
was erg geïnspireerd, wanneer hij over mijn ervaringen hoorde.
Ik weet dat velen zich nu afvragen waarom ik deze
ervaringen niet in mijn boeken heb genoemd? Ik zal
later uitleggen, waarom ik luisterde naar de pogingen van mijn verstand om het uit te leggen in plaats
van uit mijn hart.
Nadat dertig jaar waren verstreken, verscheen God
mij op een nacht in mijn droom en vroeg hij me:
"Mozes, keer terug naar Egypte en bevrijd mijn volk.
Vertel al je spirituele ervaringen, die je met Mij en de
hemelen hebt gehad. Mozes, je bent tot nu toe door
vele engelenwerelden geleid. Je hebt nu de kracht
om de mensen op het spirituele pad te leiden." Ik
antwoordde God: "God, als ik 's morgens wakker
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word, zal ik met niemand een basis vinden om hem
over mijn spirituele ervaringen te vertellen. Hoe kan
ik nu terugkeren naar Egypte en de Israëlieten op
het spirituele pad leiden met mijn leer. Het is een
onmogelijke taak, die je van mij vraagt. En hoewel ik
jou en de engelenwereld van aangezicht tot aangezicht ontmoette, twijfel ik nog steeds wanneer ik 's
ochtends wakker word of ik Jou en de spirituele wereld echt heb gezien." Toen zei God niets meer tegen
mij, maar ging van me weg.
Toen werd ik wakker. Maar vanaf die dag kon ik
geen spirituele ervaring meer hebben. Dat irriteerde
me. Ik had wrok in mijn hart tegen God en de engelenwereld. Soms huilde ik en vroeg ik God heel boos:
"waarom behandel je me zo?" De blokkade van de
kant van de spirituele wereld werd niet meer opgeheven. Ik verloor bijna volledig de hoop, dat ik ooit
weer door God en de engelenwereld zou worden geroepen. Jethro deed zijn best om mijn hart te troosten, maar hij was niet succesvol. En dus verloor ik al
mijn ambities in Jethro's mentale activiteiten. Op
een dag vroeg Jethro me: "laten we teruggaan naar
de voet van de berg Horeb, de berg van God. Ik wil je
daar om iets vragen." Toen we daar aankwamen,
gingen we zoals gewoonlijk in de schaduw zitten.
Nu vroeg Jethro me: "hoeveel weet je over het leven van Abraham?" En ik zei tegen hem: "alleen zo376

veel als ik hoorde van de geruchten van de verschillende mensen." Jethro vervolgde: "heb ik het je niet
van tevoren verteld, dat er vele manieren zijn om
God te ontmoeten. En je moet ook geduld hebben
met de spirituele wereld. Voordat Abraham God kon
ontmoeten, ging hij door vele spirituele kanalen om
zijn spirituele kracht te bereiken. Maar goed, hij verloor nooit zijn geloof in God. En in je geval kan ik
zien dat je erg ongeduldig bent. Dit kan veel vernietigen als je het spirituele pad bewandelt. Ik wil je
nog een vraag stellen. Je hebt zo vaak spirituele ervaring en begeleiding gekregen door de engelenwereld. Maar wat hebt je daaruit gehaald? Tot nu toe
heb je ze niets kunnen teruggeven. Je bleef maar je
frustratie en woede uiten over God en de engelenwereld. God verscheen persoonlijk aan jou in je
dromen. Je zag Hem en toen Hij je vroeg om terug te
gaan naar Egypte om zijn volk te helpen, weigerde je
dit verzoek. Je hebt Hem verschillende redenen gegeven, waarom je niet naar Egypte kunt terugkeren.
Ik denk dat dat de reden is waarom de geestenwereld niet meer met je wil werken. Persoonlijk heb ik
God nooit ontmoet. En ik ben echt dankbaar als ik
wat informatie van de spirituele wereld ontvang."
Nu antwoordde ik hem: "je relatie met de spirituele wereld bevredigt mij ook niet." Jethro keek naar
me en zei: "je relatie met de spirituele wereld is veel
ontwikkelder dan de mijne. Zelfs dat bevredigt je
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niet." Nadat ik dit gehoord had, was ik een tijdje
sprakeloos. Aan Jethro voegde ik eraan te: "ik wil
God in het daglicht zien. Als Hij echt onze God is die
alles heeft geschapen, dan moet Hij ook zichtbaar
zijn voor zijn volk." Toen Jethro dit hoorde, staarde
hij naar mij. En ik vroeg hem: "heb ik iets verkeerds
gezegd?" Hij antwoordde: "tot nu toe heb je nog
steeds niets goed gezegd." En ik vroeg hem: "waarom niet?" En toen zei hij: "omdat je gelooft dat je
wijs genoeg bent om God te adviseren, wanneer Hij
zichtbaar moet zijn voor de mensheid, dan moet je
de tijd veel beter kennen dan God." We beëindigden
ons gesprek en Jethro keerde terug naar zijn werk.
Maar ik besloot nog wat langer aan de voet van de
berg te blijven. Het gesprek dat ik met Jethro had,
deed mijn trots diep pijn.
Mijn hart was gevuld met lijden en pijn. Ik wist
vanaf nu niet meer, waar ik heen moest. Daarom
bad ik tot God: "oh God, de hele Schepping. Ik ben
zo zwak en word snel boos. Hoewel ik al een oude
man ben geworden, heb ik nog steeds niet geleerd Je
pad met een gelukkig hart te volgen. Hoewel mijn
motivatie meestal goed was, deden mijn gewoonten
en mijn eigen kijk op dingen mezelf en andere mensen in het leven pijn. Ik bid tot Je, geef me nederigheid en geduld, zodat ik Je pad kan volgen zonder
tegenspraak.” Terwijl ik dit bad, hoorde ik de stem:
"Mozes, geef God en Zijn wil altijd de eerste plaats in
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Je leven. Mozes, als de mensheid God dag en nacht
in de eeuwigheid zal dienen, kunnen ze God nog
steeds niet teruggeven wat God voor de mensheid
en voor alle wezens heeft gedaan. Alle verlangens,
idealen en verlangens van de mensen moeten alleen
gericht zijn op groeien in Gods liefde. Het is de enige
gezaghebbende wet, die in de eeuwigheid bestaat.
Alle idealen kunnen daar worden vervuld." Ik luisterde aandachtig naar deze stem. Deze stem komt
me al heel bekend voor. Toen keek ik rond, maar er
was niemand behalve ik in de woestijn. Deze woorden raakten me zo diep, dat ik begon te huilen.
Als prins van Egypte moest ik veel uitleg geven. Zo
ben ik opgegroeid in het paleis van de farao. Hier
kon ik de kennis van over de hele wereld bestuderen.
Maar nu blokkeerde mijn vermogen, om alles met
het verstand uit te leggen op mijn spirituele pad. In
de afgelopen dertig jaar heb ik geleerd met mijn hart
te handelen. Ik heb geleerd hoe verdriet een hart kan
breken. En dus zei ik tegen mezelf: Mozes, sta opnieuw op en ga verder op het spirituele pad. Misschien kan God je dan iets beters leren. In mijn hart
heb ik mezelf beloofd, dat de volgende keer dat God
of de engelenwereld aan mij verschijnt en me vraagt
om in één richting te gaan, ik het graag zal volgen.
En opnieuw gingen dertien jaar voorbij. Maar mijn
geest was nog steeds geblokkeerd. Ik kon niet reizen
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in de spirituele wereld, noch kon ik dromen zien.
Het was een klap in mijn gezicht. Ik zeg je eerlijk
Zahid, zelfs in die dertien jaar had ik nog steeds
wrok tegen het Israëlische volk en zelfs mijn woede
tegen God en de engelenwereld kon niet verdwijnen.
Op de een of andere manier gaf ik de Israëlieten de
schuld voor het weglopen van Egypte en het zo ellendig doorbrengen van mijn leven in Midian.
Ik woon nu 43 jaar in Midian. Ik werd oud en de
hoop dat God me ooit weer zou noemen, verdween
met de dag. Ik zat elke dag aan de voet van de berg
en keek naar Hem op; dit is mijn gewoonte geworden. Ik kon urenlang op de berg van God letten. Dat
kan ik met zekerheid zeggen, dat in die 43 jaar geen
dag voorbijging, dat ik niet op deze berg bad. Meestal zat ik rustig naar de berg te staren en mijn hart
wilde God altijd op die berg zien.
Ik heb zovele verhalen gehoord over deze berg Horeb en dat dit de berg van God is. God zou hier persoonlijk van tijd tot tijd komen. Iedereen die tot nu
toe heeft geprobeerd deze berg te beklimmen, stierf
op de top van de berg, omdat dit alleen de plaats
voor God was. Gods voeten raken deze berg, wanneer Hij er soms overheen loopt. En daarom werd
deze berg ook de heilige berg van God genoemd. En
dat was mijn observatie in 43 jaar. Degene die probeerde deze berg te beklimmen om aan te tonen dat
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alles slechts bijgeloof is en dat Gods aanwezigheid
er niet was, stierf halverwege de top van Horeb. Of
hij is nooit teruggekomen. Er zijn vele mensen opgestegen, maar je hebt ze nooit meer gezien. En daarom werd deze berg een heel speciale plek. Ik heb me
altijd afgevraagd wat voor geheim er op de top van
de berg Horeb zou zijn. In alle 43 jaar dacht ik er ook
aan om deze berg te beklimmen om God daar te
zien. Maar telkens als ik mijn voeten aan de voet van
de berg Horeb legde, was ik zo bang in mijn hart dat
ik besefte dat ik deze berg nooit zou kunnen beklimmen.
Ik voelde me erg eenzaam tijdens een van mijn
nachtelijke gebeden. Ik begon te huilen en in mijn
gebed zei ik tegen God: "je koos Adam, maar hij had
niet de moed om voor Je op te komen. Hij ging terug
naar zijn oude wereld. Je koos Noah, maar hij vervloekte de mensheid en uiteindelijk wilde hij gewoon zijn eigen gezin redden. Je koos voor Abraham
en we leerden van hem hoe groot iemands geloof in
Jou kan zijn. Omdat je door het offer van Abraham,
zijn loyaliteit en zijn geloof in Jou, zijn zoon Isaac en
zijn kleinzoon Jacob kunt zegenen. Je hebt ook Joseph gezegend. Hoewel Abraham, Isaac, Jacob en
Joseph andere kinderen hadden, kon je ze niet zegenen, omdat hun harten ver van Je verwijderd waren.
Oh God van Abraham, deze 43 jaar zijn heel triest
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geweest in mijn leven. Ik werd een oude man en er
zit alleen verdriet in mij.
In die 43 jaar heb ik Je dag en nacht diep in mijn
hart herinnerd. Ik heb op een heel pijnlijke manier
van Je en Je mensen leren houden. Toen ik prins van
Egypte was, kende ik slechts één wet om het grondgebied van de farao uit te breiden. Het maakte mij
niet uit hoeveel mensen het slachtoffer werden van
dit doel. Hoe meer ik zijn koninkrijk uitbreidde, hoe
groter mijn eigen trots op mezelf was. Ik herinner
het me nog steeds vandaag. Toen ik met mijn leger
naar Afrika trok, hebben we talloze mensen vermoord. De enige wens die ik had was om meer land
naar de farao’s territorium te sturen en hem zo gelukkig te maken. Ik was zelfs van plan om te proberen het grootste deel van de wereld te regeren als ik
zelf de nieuwe farao was. Mensen moeten me dus
altijd herinneren als een van de grootste farao's in
de geschiedenis. Maar al mijn ambities verdwenen
in de wind door Jouw uitverkoren volk. De dag dat ik
besloot hen te helpen, begon mijn zaak. Ik gaf bijna
alles op. Er is geen verdriet meer waar ik niet doorheen ben gegaan sinds ik Je heb ontmoet. En hoewel
ik Je niet gehoorzaamde, ben ik nog steeds degene,
die wil dat Je deel uitmaakt van mijn leven. Vergeef
me alsjeblieft en leid me op weg hoe ik Je kan leren
kennen."
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Na mijn gebed voelde ik dat de slaap mij overweldigde. Ik werd wakker toen de zon de volgende dag
aan de hemel opkwam. Het eerste gevoel in mijn
hart spoorde me aan om de berg te beklimmen. Ik
zei tegen mezelf: als ik niet terugkom, is het beter
om te sterven door de hand van God. Het leven dat
ik nu leef is veel slechter dan de dood. Ik vertelde
Zippora dat ik naar de top van de berg Horeb wilde
klimmen om God te zoeken. Zippora zei plotseling:
"Mozes, maak zo'n fout niet. Je voet is niet heilig genoeg om de berg van God aan te raken." En ik zei tegen haar: "maar mijn hart is heilig genoeg om tot
God te spreken." Ik ging naar Jethro en vroeg om
zijn advies. Hij zei: "Mozes, er waren er al velen, die
trots op zichzelf waren en probeerden deze berg te
beklimmen. Maar ze kwamen nooit terug. Maar ik
zie iets anders in jou. Je houdt van God en je kunt
het lijden van zijn volk niet verdragen. Je werd ongeduldig en hebt je plaats als prins van Egypte verloren. Ik denk dat als je geduldiger was geweest, je
de nieuwe farao van Egypte zou zijn geworden. En je
zou het grootste deel van deze wereld hebben gecontroleerd. Maar nu heb je alles verloren, omdat je
de pijn van Gods uitverkoren volk niet kon verdragen. Dat is waarom je deze onuitsprekelijke fout
hebt gemaakt en de koninklijke Egyptenaren hebt
vermoord, die de Israëlieten als slaven behandelden.
Toen moest je vluchten. Sindsdien woon je al heel
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lang in Midian. Je ogen kijken elke dag naar Gods
berg. Sinds je Egypte verliet en naar Midian kwam,
heb je het grootste deel van je leven in de buurt van
deze berg doorgebracht. Ik heb je tot vandaag in de
gaten gehouden. Je hart verlangt naar redding voor
Gods volk. Dus ik raad je aan om deze berg met een
nederig hart te beklimmen en God te vragen. Als je
van daar terugkeert, zou dat de grootste hoop voor
Gods volk zijn. Maar als je het niet haalt, kan ik maar
één ding concluderen: het is niet mogelijk om God
rechtstreeks te leren kennen en te bereiken. Ik zal
het verhaal van je leven vertellen; hoeveel je gaf
omwille van de liefde en dat je nooit meer terugkeerde Je verhaal zal altijd symbolisch zijn voor de
verlangende mensen, die hun leven en hun liefde
samenbrengen in de mond van de dood, alleen om
God te ontmoeten." Na het horen van zulke woorden van Jethro, mijn schoonvader, was ik erg geïnspireerd. Ik hield hem in mijn armen en we huilden
allebei.
Ik vastte drie dagen en bad heel diep tot God, dat
Hij me een teken kon geven of dit echt Zijn wil was
om deze berg te beklimmen. Maar ik heb deze drie
dagen geen teken ontvangen. Toch besloot ik deze
berg te beklimmen. Ik voelde zelfs in mijn botten,
dat dit mijn laatste reis zou kunnen zijn. Maar mijn
hart brandt al 43 jaar sinds ik naar Midian kwam. Ik
wilde heel graag de Schepper van deze creatie ont384

moeten. En ik wilde het antwoord voor iedereen. Op
de vierde dag tegen de avond, nadat de zon al was
ondergegaan, begon ik mijn reis naar Gods berg.
Toen ik deze berg naderde en mijn voet erop wilde
zetten, was ik opnieuw diep bang in mijn hart. Zelfs
mijn lichaam begon te trillen. Op dat moment heb ik
echt ervaren, wat de dood voor mij betekent. Mijn
voeten werden bijna lam en ik voelde dat ik niet langer in staat ben om deze berg te beklimmen. Ik begon te bidden en keek in mijn hart om te zien of de
liefde erin sterk genoeg was om deze berg te beklimmen. Tranen liepen tijdens mijn gebed weer
over mijn gezicht. En na dit oprechte gebed voelde
ik een diepe vrede in mijn hart binnenkomen. Toen
hoorde ik de stem in mijn hart: je maakt deze reis
naar Gods berg niet alleen voor je eigen bestwil. Je
maakt deze reis voor het volk van God.
Dus begon ik de berg te beklimmen in de naam
van God. Ik voelde hoe licht mijn hart was. Ik vloog
bijna de berg op. Hier leerde ik uit eigen ervaring,
dat ik de vallei van de dood al achter me had gelaten. Ik kon de sterren aan de hemel zien en de nacht
om me heen was gevuld met vrede. Toen ik de top
van de berg bereikte, keek ik om me heen, maar ik
kon niets bijzonders vinden. Ik ging zitten en genoot
urenlang van het uitzicht vanaf de top. Gedurende
deze tijd heb ik veel nagedacht. Wat zal ik tegen de
mensen zeggen als ik terugkom? Ze zullen hun ge385

loof in deze berg als de berg van God verliezen.
Waarom duurde het zo lang voordat ik de top van de
berg beklom? En toch zei ik tegen mezelf: vanavond
zal ik hier blijven en tot God bidden.
In mijn gebed zei ik tegen onze Schepper: "ik heb
mijn best gedaan om Je op alle mogelijke plaatsen te
vinden. Maar ik kon Je niet vinden in het paleis van
de farao, noch in de grote steden. En Jij was ook niet
in de woestijn. Nu zit ik hier op de top van Je berg,
waarvan de mensen zeggen dat het alleen de Jouwe
is, maar ik kan Je hier ook niet vinden. Ik weet niet
waar mijn geloof me nu leidt om Je in deze wereld te
vinden.” En tegen mezelf zei ik: “ik zal nu een paar
uur rusten."
De volgende dag werd ik wakker toen de zon al
hoog in de hemel stond en de hele woestijn verwarmde. Ik was erg verrast, dat ik zo lang heb geslapen. Jarenlang werd het mijn gewoonte om rond
middernacht te bidden. Maar deze keer werd ik niet
wakker, maar sliep ik tot de volgende ochtend. Ik
nam een slok water en zei tegen mezelf: ik heb hier
genoeg water om een paar dagen te overleven. Omdat ik in mijn hart niet klaar was om terug te gaan.
Maar er gebeurde ook niets speciaals in de komende drie dagen. Ik had veel tijd om tot God te
bidden. Ik bad om middernacht op de vierde dag. Op
enige afstand hoorde ik een storm dichterbij komen
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en brullen. De nacht was zelfs zo vredig, de lucht
was stil en er was geen teken van een storm. Het gebrul van de storm stopte plotseling. Ik voelde, dat
iemand me benaderde. Ik hoorde zijn stappen. Ik
was doodsbang alsof een pijl het volgende moment
mijn hart zou doorboren. Ik weet heel goed dat in
mijn tijd niemand zich ooit zou kunnen voorstellen
om de top van de berg te bereiken. Na een tijdje zag
ik wat op een grote tornado leek. Deze tornado ging
zo hard dat ik dacht dat ik nu zou sterven. Op dat
moment vergat ik mijn gebed volledig en staarde ik
alleen maar naar die vuur-tornado die op me af
kwam. Tegelijkertijd woedde een overweldigende
storm. Zahid, dat was een heel vreselijke ervaring
voor mij. Nu moest ik bij mezelf toegeven, dat het
niet goed was om de berg te beklimmen.
Deze vuur-tornado raakte vervolgens de berg, die
werd geschud als een aardbeving. De tornado pauzeerde en verharde op enige afstand. Een wezen
kwam uit zijn vurige midden. Het licht scheen helderder dan het vuur. Zijn rug was naar mij gekeerd.
Dit wezen liep heel langzaam naar de berg toe. De
berg trilde bij elke stap, die hij met zijn voeten zette."
Op dit punt wendde Mozes zich tot mij, de auteur
van dit boek, en zei: "Zahid, je kent deze ervaring
ook heel goed. Maar ik heb de hele waarheid niet in
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mijn boek opgeschreven. Ik wilde niet dat de mensen eerst bang voor God zouden zijn. In mijn boek
presenteerde ik mijn ervaring met God op een compleet andere manier."
Mozes vervolgde zijn verhaal: "na het kijken naar
wat er op de berg Horeb gebeurde, verliet mijn
kracht me en kon ik niet langer op mijn eigen benen
staan. Ik viel en vreesde onwaarschijnlijk erg voor
dit wezen. Toen hoorde ik een stem die klonk als een
diepe waterval: "Ik ben de God van je vader Abraham. Ik ben de God van Isaac en de God van Jacob.
Ik heb het lijden en de droefheid van mijn volk al
lang gezien. Ik ben naar beneden gekomen om het te
bevrijden. Ik zal je naar zo'n land leiden, waar melk
en honing stromen. "(Hier symboliseert de melk
Gods goddelijke waarheid en de honing Gods eeuwige liefde.)
Terwijl God tot mij sprak, verdween de schaduw
van angst en begon de liefde in mijn hart te schijnen.
Toch had ik niet de moed om naar God te kijken.
Nog steeds buigend op de grond, bedekte ik mijn gezicht met beide handen. Ik zei tegen God: "waarom
duurde het zo lang om de mensen te helpen? Wie
ben ik om naar de farao te gaan en Je volk te bevrijden. Lang geleden had ik zelf een farao kunnen zijn.
Maar vanwege Jouw mensen woon ik in Midian in
zulke ellendige omstandigheden. Ik ben een oude
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man geworden. Oh God, dat is te veel last op mijn
schouders. Ik kan niet naar Egypte gaan en voor Je
volk vechten. Je mensen hebben me verraden en ze
zullen me nooit meer geloven. Oh God, ik ben ook
bang voor de farao. Zodra hij me ziet, zal hij me laten vermoorden vanwege mijn laatste daad in Egypte, die ik voor Je volk heb gedaan. Je mensen zullen
me nooit geloven dat ik Je zag. Ik weet zeker dat Je
genoeg andere mensen kunt kiezen. Onder hen kunt
Je iemand kiezen die klaar staat om met de farao om
te gaan." Ik wilde meer dingen zeggen, maar ik stopte snel, omdat ik voelde dat God mij naderde. De
galm van zijn stappen kwam steeds dichterbij. Opnieuw was ik doodsbang en voelde dat ik doof zou
worden.
Ik hoorde de stem van God: "Mozes wees sterk en
luister naar Mij. Als je dit pad volgt zoals Ik je vraag,
dan beloof Ik je dat Ik bij jou en mijn mensen zal
wonen. Als je het bevrijdt, zullen alle naties van de
wereld de zegen van Israël ontvangen. Ik zal voor
altijd hun God zijn en zij zullen voor altijd Mijn volk
zijn. Ik geef je Mijn belofte en Mijn handtekening,
als je Mijn wil volgt, zal Ik elk jaar op deze berg verschijnen. Ik zal een zichtbare God zijn voor de hele
mensheid. Alle naties van de wereld zullen hier komen om Mij op deze berg te zien. Ik heb deze belofte
gedaan en Ik zal hier altijd beschikbaar zijn vanwege
mijn mensen. Alle naties van de wereld zullen hier
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komen om tot Mij te bidden. Elk jaar ga ik naar deze
berg komen voor een periode van drie dagen. Later
zal Ik Me onder jullie vestigen. Deze aarde zal door
Mijn licht schijnen. De hele mensheid zal op een dag
zeker Mijn ware waarde leren kennen. Maar Ik ben
voor eeuwig meer dan dat voor jou. Keer daarom terug naar Egypte met nederigheid in je hart. De farao
zal naar je luisteren."
Op dit punt stelde ik, de auteur van dit boek, Mozes een paar vragen:
"Waarom heb je in je boeken niet vermeld, dat God je
zo'n geluk beloofde? Waarom zweeg je dat Hij elk jaar
drie dagen op deze berg zou verschijnen? Welke reden
weerhield je ervan te onthullen dat Hij een zichtbare
God zal zijn voor de hele mensheid in deze wereld?
Waarom volgde je God niet zoals Hij je vroeg? Waarom
heb je zo'n unieke kans laten voorbijgaan?"
Mozes gaf geen antwoord en zei tegen mij: "het is
beter om door te gaan met mijn levensverhaal. Ik
kan hier later meer over zeggen." Ik verontschuldigde me voor het onderbreken van zijn levensverhaal
en vertelde hem ook dat de reden voor mijn vragen
is dat ik op dit punt te emotioneel ben.
Mozes vervolgde: "het is heel waar dat God me
rechtstreeks vertelde dat als ik zijn volk naar het beloofde land leid, Hij voor altijd met Zijn volk en met
mij zal leven. Het is ook waar dat God zei dat alle na390

ties van de wereld zich bij ons zullen voegen. En Hij
zei ook dat Hij daar zal zijn en dat wij Zijn volk zullen zijn. Maar goed, ik had mijn eigen bittere ervaring met zijn volk. Ik was ook bang om weer voor
deze mensen te staan, omdat ik niet wist hoe ver
mijn geduld was om met de Israëlieten om te gaan.
Ik maakte me geen zorgen over Gods belofte. Ik wist
dat hij Zijn belofte nooit zou breken. Hij zou het altijd doen. Maar ik kende maar al te goed de aard van
de Israëlieten. Als het aan hen lag, om hun deel van
de verantwoordelijkheid te nemen en de moeilijkheden te verdragen, zullen ze met zichzelf vechten.
Dan is er een risico dat ze terug keren naar hun oude
wereld en hun oude gewoonten. Ik heb dit uitverkoren volk lange tijd geobserveerd toen ze slaven waren. Als prins van Egypte heb ik het heel goed leren
kennen. Ik zag dat ze om God huilden, dat ze leren in
God te geloven en op God te vertrouwen. Maar ze
hebben nooit de moed en de kracht in hun hart gehad om een verandering in het systeem te bepleiten.
Zelfs toen ik prins van Egypte was, vond ik vele wijze leiders in hun gemeenschap. Ze hadden het lijden
van hun eigen volk tot op zekere hoogte kunnen verzachten als ze echt hard voor hun volk hadden gewerkt. Maar ze gaven er de voorkeur aan spionnen
van hun eigen gemeenschap te worden en gaven de
voorkeur aan de rijkdom, die ervoor werd betaald. Ik
wist ook dat ze sinds de tijd van Joseph een paar
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honderd jaar slaven waren geweest. De val van Jacobs nakomelingen begon 40 jaar na de dood van
Joseph. Ik wist dat de Israëlieten in deze vele jaren
extreem lijden en verdriet moesten doorstaan. Er
waren geen zorgen die niet in hun leven verschenen.
Ik werd een oude man in Midian, maar ik had altijd
mijn twijfels over de Israëlieten. Ze gaven zich over
aan hun lijden en verdriet. Ze hadden iets naar voren kunnen brengen en zeker iets bereikt kunnen
hebben als ze voor God hadden opgekomen. Natuurlijk hadden ze zich bewust moeten zijn van deze
omstandigheden. Op dit punt was er altijd een vraag
voor mij. Het gekozen volk wachtte op iemand, die
redding zou brengen. Maar ze waren niet klaar om
Gods wil met die persoon te vervullen.
Aan de andere kant was ik ook heel voorzichtig om
deze missie te aanvaarden. Omdat ik terug zou moeten gaan naar Egypte en de farao en zijn hof te
woord staan. Dat was Gods wil. Persoonlijk leek dit
mij niet aan te raden. Het had mijn einde kunnen
betekenen. Ik had ooit alle geluk verloren vanwege
dit gekozen volk. Als ik mijn missie nu niet tot een
succes zou maken, zouden dezelfde uitverkoren
mensen me kunnen brengen tot een punt, waarop ik
God voor altijd zou kunnen verliezen. Ik was erg
bang om God te verliezen. Dus ik deed verschillende
beloften aan God. Toen God tot mij sprak op de top
van de berg Horeb, wilde ik langer met Hem praten.
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Dit speciale moment zou niet onbenut in mijn leven
voorbijgaan. Gescheurd tussen liefde en angst,
schreeuwde mijn hart dat dit gesprek met God nooit
zou eindigen. Ik zei tegen mezelf: "Mozes, je weet
niet wanneer je ooit nog zo'n kans in je leven zult
krijgen."
In het Oude Testament, in mijn tweede boek in
hoofdstukken 3 en 4, vernoemde ik het gesprek dat
tussen God en mij was gebeurd, dat ik de missie niet
wilde accepteren. Ik wilde eigenlijk dat dit gesprek
tussen God en mij zou doorgaan. Ik had alle geluk in
Egypte verloren en leefde 43 jaar in Midian, dag en
nacht wachtend op het moment dat ik God kon zien
en Hem ook echt tijdens mijn leven kon ervaren."
Op dit punt in het verhaal kon ik, de auteur van dit
boek, mijn tranen niet bedwingen. Mozes had een te
droevig leven geleefd, maar hij huilde niet. Hij merkte de sympathie op, die ik voor hem had. Hij vertelde
me dat het voor hem heel moeilijk was om voor anderen te huilen. Aan de andere kant, als hij alleen
was, huilde hij heel vaak om God en zijn naaste.
Omdat hij in de spirituele wereld leefde, moest hij
het lijden en de droefheid van de mensheid en God
op een zeer gevoelige manier ervaren.
Mozes ging verder in zijn verhaal: "God verdween
na ons gesprek. Ik ben opgestaan. Niemand was er
nu. Ik ging uren zitten en huilde. Ik werd nu echt
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verliefd op God. Het was alleen de kracht van liefde,
die me deed terugkeren naar Egypte als een oude
man om Gods uitverkoren volk te bevrijden en hen
naar het beloofde land te leiden. Toen ik terugkwam
van de berg Horeb, stelde Jethro me vele vragen. Ik
vertelde hem alles wat er op de berg was gebeurd.
Jethro's gezicht gloeide en hij zei tegen mij: "Je bent
de profeet, die de zichtbare God heeft gezien. Keer
nu terug naar Egypte en doe wat God van je heeft
gevraagd. Je bent zeker de man die volgens Abraham
de zegen ontvangt. Na zo'n lange tijd heeft God weer
iemand geroepen om de mensen licht te brengen."
Mozes keert terug naar Egypte
Wat er in de boeken staat, is waar. God gaf me de
kracht om wonderen te doen. Dit is uitsluitend te
danken aan Gods eeuwige vriendelijkheid en genade. Toen ik terugkeerde naar Egypte, was ik bijna 81
jaar oud. Aanvankelijk waren de Israëlieten erg blij,
dat ik terug was gekomen. Ik vertelde hen dat ik God
had ontmoet en vertelde over alle beloften, die Hij
mij voor zijn volk had gedaan. Zij waren zeer aangenaam verrast om dit te horen. Toch vroegen ze om
wonderen te zien. Nadat ik hun een wonder had laten zien, voelden ze zich heel goed en geloofden ze
me. De eerste keer dat ik de farao ontmoette, behandelde hij me behoorlijk goed. De nieuwe farao en
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ik hadden samen vele goede herinneringen. Nadat
hij de echte reden voor mijn bezoek had ontdekt,
voelde ik dat hij zich van mij distantieerde. Hij zei
tegen mij: "Mozes, deze mensen werken hier in
Egypte en ze krijgen er een goed loon voor. Waarom
wil je hen werkloos maken? Er zijn zovele Israëlieten
hier, waar moeten ze heen? Zijn alle Israëlieten klaar
om Egypte met je te verlaten?" Ik antwoordde dat
alle Israëlieten dit land de rug wilden toekeren. De
God van de Israëlieten had mij ontmoet en mij voor
dit doel gekozen.
Ik zei tegen hem: "we moeten een viering voor onze God houden. We zullen dit doen drie dagreizen
weg van Egypte, omdat de Egyptenaren ons niet zullen toestaan om dat in hun land te doen. Daarom
nemen we al onze mensen, vrouwen, kinderen en
alle dieren mee. Niets zal hier blijven, dat hen aan
ons zou herinneren." De farao antwoordde: "denk je
dat ik zo gek ben om niet te begrijpen dat je nooit
meer naar Egypte zult terugkeren?" Ik kon hem niet
antwoorden en bleef zwijgen, De farao vervolgde:
"je weet dat je nog steeds als moordenaar wordt gezocht. Als mijn vader je ooit tijdens zijn leven had
betrapt, zou je zeker zijn vermoord. Als ik zou willen, zou ik je nog steeds kunnen laten opsluiten en
doden vanwege de moord, die je hebt gepleegd." Ik
zei tegen de farao: "deze moord is op geen enkele
manier vergelijkbaar met de wreedheden, die je
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voorouders en je vader de Israëlieten hebben aangedaan. Je houdt ze hier als slaven tegen hun eigen wil.
Al meer dan 400 jaar zijn verlopen. Generaties op
generaties van Israëlieten huilden en huilen nog
steeds vanwege de last van de slavernij. Je voorouders, je vader en je profiteerden van de slavernij. Je
behandelde de Israëlieten slechter dan dieren. Je
voorouders hebben ook de zonen van de Israëlieten
gedood en hun dochters gestolen. Dit kwaad is
meerdere keren herhaald in de geschiedenis van de
Israëlieten. Je weet heel goed wat er gedurende Jozefs leven gebeurde. Toen de Israëlieten hier kwamen, werden ze verwelkomd als gasten en de farao
gaf hen gewillig toestemming om in Egypte te wonen zo lang ze wilden. De farao deed dit, omdat hij
vriendelijk was tegen Josef. Als je de Israëlieten nu
niet laat gaan, zal onze God zijn straffende hand opheffen naar Egypte." De farao antwoordde: "Mozes,
als je aardiger was en de Israëlieten vergat, zou je
nog steeds een goede plaats bij mij hebben. Ooit was
je een prins van Egypte en dan leef je lange tijd een
ellendig leven als een onbekende man. Mozes, ik wil
je echt wijs advies geven: heb medelijden met jezelf
als een oude man." Ik antwoordde de farao: "wel,
bevrijd dan alle Israëlieten en geef ze dezelfde rechten als de Egyptenaren. Omdat de Israëlieten als
vrije mensen ook het recht hebben om het land te
kiezen waarin ze willen wonen." Nadat ik de farao
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hierom had gevraagd, lachte hij heel hard en zijn
onderdanen vielen ook in de lach. Hij zei toen: "Mozes, Mozes, omdat je zo lang in de woestijn hebt gewoond, ben je vergeten je geest te gebruiken. Hoe
kan dat mogelijk zijn? Mijn koninklijke ondergeschikten zullen hier nooit mee instemmen. En meer
dan dat, alle Egyptenaren zullen het daar niet mee
eens zijn. Je weet dat de Israëlieten werk op laag niveau doen, dat de Egyptenaren nooit zouden doen.
Als de Egyptenaren erachter komen, dat ik de slaven
bevrijd, zullen ze aan mijn macht twijfelen. Hoe kan
ik als farao mijn hof, mijn ondergeschikten en de
mensen die mij zijn toevertrouwd ongelukkig maken?" Toen antwoordde ik hem: "je weet heel goed
dat als je iets beslist, alleen dat telt, want je hebt het
laatste woord." De farao eindigde ons gesprek met
de woorden: "Mozes, je hebt nu genoeg ruzie met
mij gemaakt. Ga nu weg en laat je mensen met rust."
Na een paar dagen ontmoetten Aaron en ik enkele
leiders van het uitverkozen volk. Ze hadden hun geloof verloren en waren overstuur. Ze hadden ruzie
met ons en wilden, dat we teruggingen naar Midian
en de Israëlieten aan hun lot overlaten. Sommige
leiders zeiden: "de farao en zijn ondergeschikten haten ons zo erg en je legt ook het zwaard in hun handen om ons te doden. We kunnen op de een of andere manier overleven, voordat je hier verscheen. Maar
nu heeft jouw aanwezigheid ons leven erger ge397

maakt. We moeten nu nog harder werken en we
ontvangen geen materiële steun van de farao en zijn
onderdanen. Dit is allemaal met ons gebeurd sinds
je terugkwam." Ze beschuldigden me van hetzelfde
als wat ze 43 jaar geleden overkwamen, toen ik gewoon wegliep als prins van Egypte. Ze vertelden me
dat ze de prijs moesten betalen voor mijn fouten.
Toen ze me hiervan beschuldigden, vroeg ik me af
waarom ik toen vluchtte. Als ik niet was opgekomen
voor het gekozen volk, zou er nooit een reden voor
mij zijn geweest om Egypte te verlaten. Maar strikt
genomen wilde ik niet langer ruzie maken met de
Israëlische leiders. Ik verliet hen en ging naar een
rustige heuvel om te bidden. Ik voelde verdriet in
mijn hart en ik zei tegen God: “waarom wilt Je je
volk nog meer laten lijden? Ze vertelden me dat ze
een gemakkelijker leven hadden geleefd, voordat ik
hier aankwam. In hun ogen ben ik de reden voor
hun lijden. Oh God, waarom heb je me hierheen gestuurd als je mensen helemaal niet bevrijd willen
worden? Ik vraag me af, oh God, hoe Je je volk wilt
bevrijden." Toen de nacht viel, reisde ik naar de engelenwereld in mijn droom. Ik ontving daar zoveel
warme liefde en mijn zintuigen waren vervuld van
vrede. De engelen zeiden tegen mij: "Mozes, God
verbreekt nooit zijn belofte. De Israëlieten zullen zeker worden bevrijd. Je mag gewoon je vertrouwen
niet verliezen. Wees sterk en vertrouw op God."
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Toen werd ik wakker. Tranen liepen uit mijn ogen.
Ik weet niet hoe lang ik heb gehuild. Na een tijdje
werd Aaron wakker en probeerde hij mijn hart te
troosten. Ik vertelde hem wat de engelenwereld me
had verteld. Aaron luisterde heel aandachtig naar
mij. Toen zei hij tegen mij: "zelfs als ons eigen volk
niet klaar is om bevrijd te worden en de farao en zijn
ondergeschikten onze bevrijding onmogelijk maken,
dan zal God en zijn engelen aan onze kant staan. De
bevrijding van dit volk zal zeker gebeuren. Ik betwijfel of de Israëlieten echt in God zullen geloven en dit
pad serieus met Hem zullen bewandelen. Mozes, je
moet zeker blijven doen wat God je heeft gevraagd
te doen."
De volgende maanden brachten Aaron en ik door
in de Israëlische gemeenschap, waar Aaron namens
mij vele toespraken hield. We hebben hen opnieuw
kunnen inspireren. Ik zei ook tegen de uitverkoren
mensen, dat de moeilijkheden die de farao en zijn
ondergeschikten hun gaven, van korte duur zouden
zijn. God zou zeker vele verrassende dingen voor ons
in het vooruitzicht hebben. Daarom heb ik gezegd
dat ze de hoop niet mogen verliezen, dat ze kunnen
worden bevrijd. In deze tijd van lijden en ontbering
moeten ze zich alleen in hun hart en geest herinneren, dat God met hen is. Je moet ook niet vergeten,
zelfs als er geen hoop is op hun bevrijding, zou God
geen reden hebben gehad om me terug te sturen
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naar Egypte. De meeste Israëlische leiders waren
minder geïnspireerd door onze toespraken, maar de
mensen waren dat om zo meer. In geen geval mag ik
terugkeren naar Midian. Ik zou liever bij hen blijven.
Op dat moment voelde ik een onuitsprekelijk medelijden voor deze mensen. Tegelijkertijd vonden we
ook serieuze mensen, die zich bij ons visioen aansloten en diep in God geloofden. Onder deze mensen
waren Joshua en Caleb, die later zeer beroemd zouden worden. Er waren anderen, maar Joshua en Caleb zijn de meest bekende in de geschiedenis. Tijdens de missie troostten Joshua en Caleb heel vaak
mijn hart en lieten me Gods wil blijven doen. Vandaag leef ik in de spirituele wereld; en in wezen ben
ik de mensen, die net als Joshua en Caleb waren, erg
dankbaar. Het was een pijnlijke en gecompliceerde
situatie voor de gekozen mensen. Telkens wanneer
ik naar de farao ging om de boodschap van God over
te brengen, verzamelde zich meer haat tegen de Israëlieten in het hart van de farao en zijn koninklijke
ondergeschikten. De farao en zijn onderdanen behandelden hen daarna nog erger. De farao waarschuwde mij en de Israëlieten, dat hij ons vreselijk
zou straffen als we deze onzin over onze vrijheid
niet zouden opgeven.
Dus ik bad tot God en vroeg Hem: "laat de farao
alsjeblieft zien hoe ver Je hand reikt zodat hij stopt
met het onderdrukken van Je uitverkoren volk." Dat
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was ook de tijd dat God me vertelde om de farao
wonderen te tonen. Elke keer dat hij en zijn ondergeschikten deze wonderen van God zagen, waren ze
even bang. Ze vroegen me om voor hen te bidden.
Maar na mijn gebed gingen ze terug naar hun oude
gewoonten. De wonderen zorgden ervoor, dat de
farao en zijn ondergeschikten bang waren mij te doden. Ze geloofden dat ik de kunst van magie beheerste. Als ze me aanvielen, zou ik ze kunnen beschadigen met mijn magie. Natuurlijk bracht dit ook
voordelen voor de Israëlieten. De Egyptenaren waren nu bang voor hen. Ze zorgden ervoor dat ze hen
niet nog meer leed en kwellingen toebrachten. Ik
heb in mijn boeken alle wonderen genoemd, die ik
heb volbracht. Uiteindelijk verschenen de engelen
des doods en doodden alle eerstgeboren zonen van
de Egyptenaren. Hetzelfde gebeurde met de farao,
zijn koninklijke ondergeschikten en zelfs hun dieren. Farao was al van plan me tegenwoordig te vermoorden. De nacht voor mijn arrestatie verschenen
de engelen des doods aan de farao. Daarom kon hij
zijn plan niet uitvoeren. De nacht dat de engelen des
doods verschenen, was heel eng voor mij en ook
voor de Israëlieten. Om middernacht werd het hele
volk wakker en begon luid te huilen. Er was geen
huis waar de dood niet voorbijkwam. Gods genade
behield de Israëlieten. Na middernacht vroegen de
Egyptenaren ons om het land onmiddellijk te verla401

ten. Ze waren bang om te sterven als de farao en zijn
ondergeschikten ons gevangen bleven houden. We
verlieten Egypte zeer geïnspireerd.
Mozes en de Israëlieten in de wildernis
Iedereen die mijn boeken al heeft gelezen en nu
mijn levensverhaal nauwgezet volgt, zal merken dat
deze grote inspiratie al snel het tegenovergestelde
werd, namelijk op het punt waar de uitverkoren
mensen zich met moeilijkheden overladen hadden.
In mijn boeken zei ik dat meer dan 600.000 Israelieten Egypte verlieten. In feite waren er met alle
vrouwen, ouderen en kinderen bijna 1,3 miljoen. De
Israëlieten leefden 430 jaar als slaven, voordat ze de
gelegenheid kregen om Egypte als vrij volk te verlaten. Toen we Egypte verlieten, kreeg ik een visioen
uit de hemelen. In dit visioen verschenen de engelen
aan mij en zeiden: "Mozes, als je God en de hemelen
gehoorzaamt, zullen wij je en de Israëlieten zeker
naar het beloofde land leiden, zoals we al aan Abraham, Isaak en Jacob hebben beloofd. Het land waar
de Kanaänieten, Hettieten, Amalekieten, Amorieten
en Jebusieten wonen, is het Beloofde Land. Je komt
er wel uit. Alleen God zal je eeuwige gids zijn en wij
engelen zullen je dienen." Sinds ik de Israëlieten
kende, heb ik hen zeer nauwlettend in de gaten ge402

houden. Ik heb altijd getwijfeld of deze mensen echt
op God vertrouwen en erin geloven. Ik maakte een
onvergeeflijke fout door de Egyptische koninklijke
ondergeschikten snel te doden. Dus moest ik Egypte
verlaten. Dit was niet de wil van God. Ik heb de omvang van deze fout in de spirituele wereld leren
kennen door de engelen. God en de hemelen moesten daarom de prijs van herstel betalen. Ik zal er wat
meer over vertellen aan het einde van mijn levensverhaal. Van de steden Ramses tot Sukkoth, raakten
de meesten van ons zeer geïnspireerd. Toen we Baal
Zephon bereikten, rustten we bij de zee. Na korte
tijd hoorde ik paarden trappelen en soldaten naderen. Ik was zeer verrast om het leger naar ons te zien
toekomen. Het was die van de farao. Ik herkende ze
meteen aan hun vlaggen en jassen. Toen ze dit
hoorden, waren ze erg bang. De Israëlieten hadden
trots Egypte verlaten. Ze waren bewapend om altijd
klaar te zijn om te vechten. Maar nu heeft angst hen
ingehaald. Joshua, Caleb en een paar andere van
mijn serieuze volgelingen zeiden tegen me: "wees
niet bang voor het leger van de farao. We zullen met
hen vechten en de overwinning over hen nemen. Het
is voldoende dat God met ons is."
Dat is precies wat de hemel wilde. Als de Israëlieten zich met mij hadden verenigd en zich hadden
verzet tegen het leger van de farao, zouden we als
overwinnaar uit deze strijd zijn gekomen. Zelf was ik
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een zeer ervaren veldheer. God was bij ons en we
waren in de meerderheid ten opzichte van het leger
van de farao. Als we maar niet hadden geweken en
de strijd hadden aangegaan met hem, zou de overwinning tegen de farao de onze zijn geweest. God
had ons dan rechtstreeks naar Palestina kunnen
brengen. We zouden snel in het beloofde land zijn
aangekomen. In plaats daarvan begon ik tot God te
bidden en vroeg ik wat ik op dit punt moest doen,
omdat de Israëlieten in mijn ogen niet bereid waren
om onder mijn leiding te vechten. In feite had God
de Israëlieten in Egypte al vele wonderen getoond.
Daarom heb ik heel boos tegen de Israëlische soldaten gesproken: "God zal je niet laten sterven in de
handen van de farao." Maar ze begonnen met me te
vechten. Ze beschuldigden me ervan hen hierheen te
leiden alleen om te sterven in de buurt van de zee.
Dit is mijn wraak voor hun ongehoorzaamheid 43
jaar geleden. Ik luisterde in shock en verloor bijna
mijn geduld. Plots hoorde ik de stem van God: "Geef
de Israëlieten hoop en kracht. Raak je stok op het
oppervlak van de zee. Ik zal de zee delen."
Mozes zei tegen mij, de auteur van dit boek: "beste
Zahid, zo heb ik het in mijn boeken geschreven. Het
is waar; het was een enorm wonder, wat God voor
de Israëlieten heeft bereikt. Het water van de zee
splitste zich in tweeën en stond links en rechts als
een muur. Gedurende de nacht stonden de engelen
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tussen ons en het leger van de farao. Hun licht
scheen uit de lucht, zodat de farao ons niet kon achtervolgen. De farao en zijn leger gingen 's morgens
terug op jacht en probeerden de zee over te steken.
God zei dat ik mijn hand over de zee moest opheffen
en haar moest bevelen zich weer te sluiten. Ik stak
mijn hand over het water en de golven van de zee
vulden onze ontsnappingsroute met gewelddadig
gebrul en verslonden elk van onze achtervolgers
zonder genade. De farao en zijn hele leger zijn verdronken.
De gekozen mensen verbaasden en vervreemdden
van me tegelijkertijd. Wanneer er moeilijkheden in
de weg kwamen, toonden ze heel snel hun rebellerende aard, de kracht die God herhaaldelijk aan hen
toonde door zijn wonderen. God wilde de Israëlieten
rechtstreeks van Kanaän naar Palestina leiden. Dit
was de kortste route naar het beloofde land. De engelenwereld liet me in visioenen zien, dat de directe
route daar onmiddellijk zou hebben geleid tot een
confrontatie met de Palestijnen. Ze vreesden dat de
Israëlieten naar Egypte zouden terugkeren en mij en
Aaron zouden doden. Later hoorde ik in de spirituele
wereld dat deze daad hen rechtstreeks in handen
van de Satan zou hebben gebracht. Verlossing zou
niet mogelijk zijn geweest voor de Israëlieten. Satan
zou hen volledig van de aarde hebben doen verdwijnen. Gods voorzienigheid, de redding van de mens405

heid, zou daardoor in de toekomst zijn verschoven.
Om haar terugkeer naar Egypte te voorkomen, leidde ze de engelenwereld in een grote cirkel van de zee
door de woestijn. In geen geval mag je terugkeren
naar het satanische land.
Aan het einde van mijn levensverhaal wil ik graag
delen wat ik heb ervaren na het verliezen van mijn
fysieke lichaam. Elke profeet moet deze procedure
doorstaan. De engelenwereld leert alles van A tot Z
over Gods voorzienigheid in de geestelijke wereld. In
de fysieke wereld is Gods voorzienigheid slechts relatief. Daar zal je alleen zoveel over hen leren als
mogelijk is vanwege je spirituele ontwikkeling, je
geloof, je liefde en je gehoorzaamheid aan God.
Dienovereenkomstig werken God en de hemelen relatief met je samen. De wijsheid van God en de hemelen is absoluut. Als iemand God en de hemelen
gehoorzaamt, kan Gods voorzienigheid zich gemakkelijk op aarde vestigen, omdat God en de hemelen
de hoofdsleutel hebben en alle macht om dat ook te
doen. Maar eerst moeten de mensen hun stappen in
de richting van God en de hemelen zetten. Zoals je
weet, Zahid, vielen mensen en werden relatieve objecten van Satan. Satan creëert altijd een basis
waarop hij invloed kan uitoefenen door zijn slechte
activiteiten. Daarom moeten de mensen altijd de
eerste stap zetten. Je moet je eerst tot God en de hemelen wenden. Je weet maar al te goed dat er geen
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concept van kwaad is in het Koninkrijk der hemelen.
Het paradijs wordt ook beschermd door de engelenwereld.
De activiteiten van Satan en zijn gevallen engelen
kunnen daarom alleen worden gezien in de middelste spirituele wereld, in de hellen en op aarde. Over
dit onderwerp kun je de mensen op aarde echter
veel meer uitleggen dan ik. Jij hebt God en jij hebt de
leer van de hemelen veel dieper en intenser leren
kennen. Gods voorzienigheid zal heel snel worden
vervuld door je missie. Ik wil je steunen met heel
mijn hart en met al mijn kracht, ik zwoer het ook
aan God en de hemelen. Ik zal samenwerken met de
Joodse wereld op aarde om jou te benaderen en
Gods wil door jou te volgen. Alleen op deze manier
kunnen ze hun eeuwige gelukzaligheid vinden.
Abraham, Isaac, Jacob, Josef, ik en de andere profeten deden alles in de geestelijke wereld, zodat je een
basis hebt. De joodse spirituele wereld beweegt nu
in één richting om je missie te ondersteunen. Je weet
dit omdat je de joodse dimensies in de spirituele wereld vele malen hebt bezocht. Ik ben nu ver van mijn
levensverhaal afgedwaald, maar wil het hier toch
verder zetten.
Toen we in Mara aankwamen, begonnen de Israelieten tegen mij te protesteren: "wat moeten we nu
drinken?" Ze haatten bitterwater. God liet me toen
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een boom zien. Toen ik zijn takken in het water
doopte, werd het zoet. Ze dronken het water en
kalmeerden weer een korte tijd.
Op dit punt vroeg God me: "neem Aaron en Joshua
en consolideer het geloof van de Israëlieten. Als je
Mijn wil van ganser harte volgt, zal Ik je genezen en
Je beschermer worden. Ik had mijn persoonlijke
problemen met de Israëlische leiders. Van het begin
tot het einde van mijn missie had ik veel ruzie met
hen. Ze accepteerden me alleen, omdat ze geloofden
dat hun mensen me zouden vertrouwen. Persoonlijk
vonden ze me niet leuk. Ik weet ook dat ze tijdens
mijn missie aan mij hebben getwijfeld. Dit irriteerde
me echt. Aan de andere kant hadden de leiders geen
keus, omdat de Israëlieten geloofden dat ik een man
van God was. Het gekozen volk wilde echter geen
verdere pijn en ontbering lijden, omwille van de
missie. Ze waren al honderden jaren slaven en hadden een pijnlijk leven geleid onder verschillende farao's. Ze waren eraan gewend geraakt en hadden het
geaccepteerd.
We kwamen bij de Sin woestijn, die tussen Elim en
Sinaï ligt. De hitte was extreem. Het was niet mogelijk om voor zovele mensen een plaats in de schaduw te vinden. In die tijd mopperden ze niet over
het weer, maar omdat ze uitgehongerd waren. Dat
verbaasde me veel. Het leek mij dat ze altijd ergens
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over moesten klagen. Ze beschuldigden mij en Aaron ervan hen alleen maar de woestijn in te leiden,
zodat ze allemaal zouden sterven van honger. Ze
klaagden dat ze op zijn minst vlees en ander voedsel
in Egypte hadden. Verdriet verspreidde zich door
mijn hart. Ik wilde niet tot God bidden voor hun gezeur. Ik voelde mijn hart van hen weg bewegen. Ik
zei tegen hen: "je klaagt niet tegen ons. Je klacht is
rechtstreeks tegen God, Die mij heeft gezonden om
jullie te leiden."
Het is nooit gemakkelijk geweest om bij de Israelieten te zijn. Toen we moeilijkheden tegenkwamen, probeerden ze erachter te komen of God nog
steeds bij me was. Vaak verzochten ze me om te
brengen. Maar Gods speciale bescherming en aanwezigheid waren altijd bij me, anders hadden ze
hun doel kunnen bereiken om mij te doden. Ik verloor mijn geduld vele malen en bracht verdriet en
droefheid naar God.
Hier wil ik ingaan op een incident, waarin ik handelde tegen de wil van God. Toen we kampeerden in
Kades, begonnen de Israëlieten te mopperen over
het aanhoudende watertekort. De leiders en alle
mensen verenigden zich tegen mij en Aaron. Ze
stonden op het punt ons aan te vallen. Maar ik en
Aaron renden naar de openbaringstent en knielden
voor God. We vroegen Hem om ons leven te be409

schermen. Gods licht verscheen en het zei tegen ons:
"pak deze stok. Keer terug en vraag de rots om water
voor de Israëlieten te laten glinsteren. Raak de rots
met de stok." Zich weer tot mij wendend, zei God:
"maar voordat je de rots met de stok raakt, moeten
jij en Aaron diep en aandachtig tot mij bidden voor
de Israëlieten om hun inspiratie op te wekken en Mij
dichterbij te komen. Op deze manier zal je ontdekken, dat ik altijd aanwezig ben en dat ik je nooit zal
verlaten." We namen de stok en brachten de Israelieten naar de betreffende rots.
Ik weet niet wat er met mij en Aaron is gebeurd.
Eerst werd ik boos en na mij verloor Aaron zijn geduld. We vergaten volledig wat God ons vroeg te
doen, voordat we de rots raakten. Aaron en ik waren
zo overstuur over de Israëlieten, dat we ze beledigd
kregen. We beschuldigden God er zelfs van, ons zo'n
missie te geven om dit allemaal aan te pakken. Ik,
Mozes, staande voor de rots zei: "ik weet niet wat ik
verkeerd heb gedaan, dat God mij zo heeft gestraft
en ik moet deze zware last op mijn schouders dragen. Het zou beter voor mij zijn geweest als ik in Midian was gestorven, voordat God me deze missie
had gegeven. Ik heb verschillende andere verkeerde
dingen gezegd over het beloofde land, die ik hier
niet wil vermelden. Ik was erg overstuur. Ik kon me
niet inhouden en het was net zo onmogelijk voor
Aaron. Voor het eerst merkte ik dat Aaron en ik veel
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wrok hadden tegen de Israëlieten. Maar dat was niet
alles. Op dat moment was ik volledig ongehoorzaam
aan God. Ik vergat zijn woorden en sloeg op de steen
met al mijn woede en frustratie en niet slechts één
keer. Ik zei: "kom hier, opstandige Israëlieten. Zullen
we jullie water geven?" Het was een verontwaardiging in de ogen van God. God zei later tegen mij:
“sinds ik je voor deze missie heb gekozen, heb je Me
op dezelfde manier behandeld als de Israëlieten je
behandelen. Mozes, je vertrouwde me nooit echt. Jij
en Aaron hebben zulke slechte dingen gezegd over
het beloofde land. Zeker zal niemand van jullie daar
komen." Later vroegen Aaron en ik God om vergeving voor ons slechte gedrag. Maar het veranderde
Gods beslissing niet. God zei: "Ik ben niet tevreden
met je. Mozes, ik kan niet op je vertrouwen."
In de spirituele wereld kwam ik erachter dat ik,
door God en de Israëlieten de schuld te geven, mezelf en het uitverkoren volk in een situatie bracht,
waarin Satan ons als een prijs op aarde en in de spirituele wereld had kunnen claimen. Ik ontdekte ook
in de spirituele wereld, dat ik vaak teleurgesteld was
en Gods hart brak. Maar wat moet ik nu doen in de
spirituele wereld? Ik kan alleen mijn hele leven om
vergeving vragen. Ik wil mezelf bevrijden van deze
schuld. Maar hoe kan dat mogelijk zijn, zolang het
hart van God gebroken is. Ik heb vele dingen meegemaakt in de spirituele wereld, en dat maakt me
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nog droeviger. Ik kan niet meer doen dan wachten.
Ik dank mijn hemelse Vader, onze God, voor het vertellen van verschillende delen van mijn zendingsleven aan jou, Zahid. Ik zou blij zijn als God en de hemelen me er nog één kans zouden geven om met je
samen te werken op aarde. Door dit voor God en de
hemelen te doen, kon ik mezelf bevrijden.
Dat was niet mijn laatste fout tijdens mijn missie.
In die tijd was ik me niet bewust van de gevolgen
van deze fout voor mijzelf en de Israëlieten. De hemel vroeg me om 12 gezanten naar Kanaän, het beloofde land, te sturen. Ik wil hier graag wat dieper
op ingaan. Ik koos 12 vertegen-woordigers uit de zonen van Israëlische leiders. Ik wilde hen een speciaal
plezier doen, zodat ze dichter bij me konden komen
en een bondgenoot met me konden worden. Deze
Israëlieten waren de leiders, die de grootste invloed
hadden op het gekozen volk.
Ik wilde zelfs de spirituele omgeving stevig in mijn
hand houden. In het verleden waren de leiders mijn
tegenstanders en dwarsliggers. Door hun zonen te
kiezen om Kanaän te vertegenwoordigen, wilde ik
de harten van de leiders winnen, zodat ze mentaal
aan mijn zijde zouden staan. In tegenstelling tot de
hemelse visie gebruikte ik hier mijn eigen wijsheid.
Ik volgde geen hemelse instructies. Ik koos slechts
twee van de 12 mensen, die de hemel naar Kanaän
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wilde sturen: Joshua en Caleb. Ik koos de andere tien
op basis van mijn eigen beslissing van de geest. Zoals ik al eerder zei, wilde ik de sterkste leiders onder
mijn controle brengen. De bittere waarheid ging alleen voor mij open in de spirituele wereld. De wegen
van God en de hemelen zijn verschillend. In de religieuze geschiedenis hebben de profeten vele malen
hun eigen beslissing genomen. Dit heeft Gods toekomstige voorzienigheid geblokkeerd.
Nadat ik mijn selectie had gemaakt uit die vereist
door God en de hemelen, begon de tragedie op weg
naar het beloofde land. Het zou beter zijn geweest
als ik naar de hemelse instructies van de engelenwereld had geluisterd bij het kiezen van de 10 mensen.
Een rijke zegen en eenheid zou ons zijn gebracht. De
hemelen zouden me eigenlijk het beloofde land
hebben toegestaan. Met name het uitverkoren volk
had nog 40 jaar niet door de woestijn moeten dwalen. Ik had de Israëlieten niet nog 40 jaar mentaal
moeten leiden, voordat ze zich eindelijk in Kanaän,
het beloofde land, konden vestigen. Gods belofte
zou daar heel snel uitkomen en Hij zou ons de hele
waarheid hebben onthuld. Daarom heeft God heel
vaak tot ons gesproken, dat we melk en honing in
Kanaän zullen ontvangen. Zoals je weet, Zahid,
symboliseert melk Gods goddelijke waarheid en honing symboliseert zijn eeuwige liefde.
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God beloofde ons elk jaar in het beloofde land te
bezoeken met Zijn aartsengelen als Zichtbare God,
als we Hem alleen maar zouden volgen. Als ik succesvol was geweest, had ik de boeken niet met mijn
fouten hoeven te vullen, maar zou ik voor God en de
hemelen hebben gewonnen. Dan zouden de Israëlieten, die de sleutel zijn tot de nieuwe wereld, de ideale omgeving voor deze wereld hebben gecreëerd. Ik
wil nogmaals benadrukken; het succes van mijn
missie had zeker de basis kunnen zijn voor Jezus,
Mohammed en de andere boodschappers op aarde
om een veel hogere missie te vervullen, namelijk om
de mensheid nog dichter bij Gods hart te brengen.
Terwijl ik vandaag mijn levensverhaal met je deel, is
mijn hart vol van verdriet. Het was voor mij onmogelijk om de gevoelens van mijn hart te onthullen,
terwijl ik op aarde leefde. Toen ik in de spirituele
wereld kwam, kon ik mijn hart niet openstellen voor
iemand anders. Door de engelenwereld heb ik mijn
zendingsleven veel intenser leren kennen. De engelen hebben mijn missie veel gedetailleerder uitgelegd. Ze lieten me zien hoeveel ernstige fouten ik
had gemaakt in Gods voorzienigheid en hoe mijn
persoonlijke gedrag, houding en fouten Gods voorzienigheid hadden geblokkeerd. Ze gaven me meer
goddelijke waarheid. Hierdoor kon ik me beter aanpassen aan het paradijs om daar te wonen. Hoe
meer ik echter in het paradijs leerde, hoe meer ik me
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bewust werd van hoe weinig ik wist over God en de
hemelen. Dit maakte me sprakeloos in het paradijs.
Vandaag vind ik het moeilijk om met iemand te praten. Ik wil gewoon zwijgen. Ik kan mijn liefde voor
God niet op een diepere en intensere manier uitdrukken, dan dat ik tranen in stilte vergiet, terwijl
Hij met zijn licht Zich door het paradijs beweegt. Alle andere boodschappers brengen op dezelfde manier een eerbetoon aan God. Ze spreken ook zelden
in het paradijs. Hier is een mystieke omgeving, die
niet kan worden uitgedrukt door woorden, maar alleen door tranen.
Ik koos twee mensen volgens het visioen van de
hemel, Joshua en Caleb. Ik koos de anderen op basis
van mijn eigen beslissing. Alle 12 gezanten verlieten
samen de Paran woestijn om het land Kanaän te
verkennen als spionnen."
Joshua en Caleb zeiden tegen mij, Zahid, het volgende: "de andere tien vonden geen eenheid met
ons aan het begin van onze reis en gaven ons daarom gewelddadige verbale woordgevechten. Toen ze
vervolgens de grote en sterke ambassadeurs van de
Amalekieten ontmoetten, die naar het zuiden
woonden en de Amorieten, Hettieten, Jebusieten en
Kanaänieten ontmoetten, toonden ze al hun zwakheid door tegen Mozes te rebelleren. Onder de tien
waren er twee, die met Joshua vochten. Ze wilden
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vanaf het begin terugkeren. Na de veertig dagen van
het verkennen van Kanaän waren we meer omstreden dan ooit, omdat we gedurende die 40 dagen
constant ruzie hadden. Deze tien mannen spraken
slecht over Kanaän. Ze namen de moed van de Israelieten weg om naar Kanaän te verhuizen. Maar we
stonden sterk aan Gods kant. We hebben zelfs tegen
Mozes gezegd: "het is genoeg dat God met ons is."
Toen we in de geestelijke wereld kwamen, leerden
we dat we erg geïnspireerd waren door deze woorden. God is blij met ons in de spirituele wereld en Hij
heeft onze inspanningen voor het beloofde land erkend."
Ik, de auteur van dit boek, leerde uit de ontmoetingen van Joshua en Caleb in de spirituele wereld
dat ze erg door God waren geïnspireerd. Beide hebben een groot hart. Mozes zei tegen mij: "ik wou dat
alle Israëlieten waren zoals Joshua en Caleb.
Mozes ging verder met zijn levensverhaal: "het is
waar dat ik verantwoordelijk ben voor alles. Ik koos
de tien mannen niet volgens hemelse instructies.
Dus brachten ze slecht nieuws over Kanaän. Dit verleidde de Israëlieten om terug te keren naar Egypte.
Ze huilden de hele nacht en klaagden over mij en
Aaron. Opnieuw probeerden Joshua en Caleb de leiders van de Israëlieten te overtuigen. Ze vroegen hen
van harte om niet tegen God te rebelleren, niet om
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hun vijanden te vrezen, omdat deze niet onder Gods
bescherming stonden. Ze bleven herhalen dat God
bij ons was. Uiteindelijk kwam de situatie rond
Joshua en Caleb tot een hoogtepunt dat ze op het
punt stonden in een gevecht te komen. Hierover
wilden de Israëlieten en hun leiders Joshua en Caleb
stenigen. Maar plotseling verscheen Gods licht en zij
konden hun plan niet uitvoeren. Het gekozen volk
was bang voor het licht van God.
Daarna waren God en de hemelen erg ongelukkig
met mij. Hoewel ze me de 12 mensen lieten zien,
koos ik anderen. Dus stelde ik God en de hemelen in
staat om de prijs van herstel aan Satan te betalen. Ik
heb in de spirituele wereld geleerd, dat Satan en zijn
gevallen engelen altijd slechte activiteiten willen
gebruiken om te voorkomen, dat Gods ideale wereld
wordt gebouwd op het pad van principes. Dit gebeurt omdat, met de zegeningen die aan hen werden
gegeven, de mensen in handen van Satan vielen, die
feitelijk door God voor hen was bestemd.
Eens reisde ik in de dimensie van Adam in de middelste spirituele wereld. Ik had daar een gesprek met
Adam over de zegen. Het leek mij dat Adam zelf
vandaag niet begrijpt hoeveel lijden en ontbering hij
God en de mensheid heeft toegebracht. Toen ik hem
ontmoette, vroeg ik hem: "jij bent degene die de
mensheid in het ongeluk stortte." Adam antwoord417

de mij: "deze daad was voor mij bepaald, hoe kan ik
mezelf de schuld blijven geven voor iets dat al in
mijn lot was?" "Ik was erg geschrokken van zo'n
verklaring." Dus zei ik tegen hem: "je hebt veel meer
tijd nodig om je les te leren."
Ik wil teruggaan naar mijn levensverhaal. Voor
mij, de Israëlieten en Aaron, was toegang tot het beloofde land verboden. God en de hemelen zeiden dat
Jozua en Caleb de enigen onder de oude generatie
waren, die het beloofde land bereikten. Ik en Aaron
waren erg verdrietig en huilden vele maanden tranen. De hemelen waarschuwden ons om hier niet
over te praten. Zoals je weet, Zahid, hebben deze 40
dagen van verkennen ons nog eens 40 jaar door de
woestijn gekost. De keuze van de 12 mannen, volgens hemelse instructies, zou hebben geresulteerd
in een eenheid van de andere tien met Joshua en Caleb, en zou zeker goed nieuws hebben gebracht uit
Kanaän. Gods voorzienigheid zou veel sneller een
hoger niveau hebben bereikt. Eerlijk gezegd was ik
de belangrijkste reden die Gods voorzienigheid
blokkeerde om naar het beloofde land te verhuizen."
Op dit punt zei Mozes: "ik zou nooit zo open over
mezelf hebben gesproken als ik je niet zoveel sympathie kon tonen. De manier waarop je de slechte
koers voor God, de hemelen en mensheid hebt gevolgd, heeft me diep geïnspireerd. Je hebt geen mo418

ment geklaagd of je geloof in God verloren. Daar heb
je al mijn respect voor. Ik kan mijn diepe liefde voor
jou niet onder woorden brengen." Toen riep hij
zachtjes en de tranen liepen over zijn gezicht. "Ik wil
hier graag een geheim van mijn leven vertellen.
Toen ik opgroeide in het paleis van de farao als prins
van Egypte, maakte ik vaak grapjes over de Israëlieten door te zeggen: "als de God van de Israëlieten
een levende God is, zoals zij het uitleggen, waarom
toont hij zichzelf dan niet als een zichtbare God?"
"Later, toen ik ver weg in Midian woonde, had ik 43
jaar lang een stille wens in mijn hart, dat God op een
dag met ons op deze aarde zou wonen. Mijn gebed
werd alleen verhoord toen ik de Israëlieten naar Kanaän leidde. Toen ik de berg Sinaï beklom, boog ik
voor God en bedankte Hem dat hij ons uit de klauwen van de farao had bevrijd. Terwijl ik alleen op de
top van de berg bad, zag ik de vuur-tornado me 's
nachts weer naderen. En er was weer een wezen in
de tornado.
Opmerking: Natuurlijk weet je Zahid dat dit onze
hemelse Vader is, God. Maar toen kon ik hem niet
met mijn ogen bekijken, omdat ik zo bang was.
Mijn hele lichaam trilde en de berg Sinaï trilde als
een aardbeving. Ik hoorde dat God me hardop riep:
"Mozes, kom naar mij. Luister naar Mij Mozes, de
hele aarde is van Mij. Ik ben het licht van hemel en
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aarde. Het is Mijn diepste wens om met de mensen
op aarde te leven als een zichtbare God." Toen ik deze woorden van God hoorde, voelde ik een diepe
vrede in mijn hart. Ik heb de realiteit leren kennen.
De droom van de mensheid om op aarde met God te
leven zal ooit uitkomen. God zei verder: "Bereid de
Israëlieten drie dagen voor. Ze moeten zichzelf reinigen en vertellen dat ze niet met hun vrouwen
moeten slapen. Ik zal op de berg Sinaï verschijnen,
zodat ze je altijd zullen geloven." Deze woorden
verbaasden me. Dit was het gelukkigste nieuws, dat
ik tijdens mijn zendingsleven hoorde. Het was moeilijk voor mij om in slaap te vallen gedurende deze
drie dagen.
Op de ochtend van de derde dag verduisterde alles
rond de berg Sinaï. Een storm begon te razen en
bliksems flitsten. De wolken openden zich over de
berg en we hoorden een zeer luide trompetgalm.
Opnieuw zag ik de vuur-tornado naar de top van de
berg Sinaï bewegen en het met zoveel kracht raken,
dat de hele berg begon te schudden. Ik vroeg de Israëlieten uit hun tenten te komen. Ik kon aan hun
gezichten zien, dat ze bang waren in hun harten. Iedereen kwam samen en stond, hand in hand, aan de
voet van de berg Sinaï. Ze keken allemaal naar de
top van de berg. Op dat moment was het doodstil.
Ze keken naar het grote gouden vuurlicht van God
op de top van de berg. Toen ze de stem van God uit
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het vuurlicht hoorden, beefden ze overal. Ze renden
weg en pauzeerden op enige afstand van de berg Sinaï. Ze smeekten tegen mij: "Mozes, God moet niet
tot ons spreken. Anderzijds zijn we allemaal bang
om te sterven.” Ze wilden allemaal terug naar hun
tenten. Toen ik zag hoe serieus de situatie tot een
hoogtepunt kwam, moest ik de realiteit hier ook
herkennen: als de mensheid zich niet ernstig voorbereidt om God met heel zijn hart en ziel te ontmoeten, zal het nooit in staat zijn om op hun eigen voeten te staan, kijkend in het gezicht van God. Mensen
zullen vanbinnen sterven van angst. Ik weet dat
Gods liefde zo'n geschenk is dat de mensheid in
staat is haar angst voor de dood te overwinnen en de
zichtbare, levende Heilige God te ontmoeten. Ik ging
eerst alleen naar de top van de berg, terwijl God
mijn naam riep en me vroeg om naar Hem te komen.
Op weg naar de top van de berg Sinaï zag ik de
berg bedekt met diepe duisternis. Toen ik de top van
de berg bereikte, scheen een vurig licht. God huisde
daar in dat vurige licht. Toen Hij naar me keek, werd
ik overmand door angst. Ik boog voor Hem en God
zei tegen mij: "Het is niet het juiste moment voor Mij
om naar de aarde te komen. Mozes, ik kwam alleen
vanwege jou. Ik doe dit zodat alle naties geloven, dat
ik hier kom om je te ontmoeten op de top van de
berg. Mozes, ik wens dat deze aarde een heilige
plaats is, bevolkt met mijn eigen volk, omdat Ik
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graag met hen op deze aarde wil leven. Maar de
zonde van de mensen staan Mij niet toe om contact
met hen te maken. Zonde bracht de mensen in de
richting van het kwaad. Ze leven in onwetendheid,
duisternis en angst. Mozes gaat naar beneden en
zegt tegen de mensen dat ze zichzelf moeten reinigen, vooral degenen die me willen ontmoeten. Ik
kan me niet vestigen tussen zondige mensen." Ik zei
tegen God: "Je hebt mensen vele malen vergeven.
Vergeef ons alsjeblieft opnieuw en zegen de Israëlieten als Je speciaal uitverkozen volk. Alle naties zullen Je door hen leren kennen."
Op dat moment bleef God zwijgen. Ik voelde een
ongelooflijke droefheid in God. Beste Zahid, zoals je
weet, dit is zo'n speciaal moment dat de tranen eindeloos uit mijn ogen stroomden. Ik hief mijn gezicht
op en vroeg om genade voor mezelf en de Israëlieten. Ik zei tegen God: "laten we Je wezen en Je hart
erven." Ik keek in het gouden vurige licht. God
scheen als een kristal in wit licht, dat van binnenuit
kwam. Ik kon niet langer in die richting kijken. Ik
boog opnieuw en voelde dat God het meest trieste
wezen ooit is. Ik verwachtte een antwoord, maar
God bleef zwijgen. Tegelijkertijd voelde ik me verdrietig. Ik hief mijn gezicht weer op en keek in Gods
licht. Deze keer zag ik dit Wezen veel duidelijker,
omdat het dichter bij me leek. Ik zag tranen uit Gods
ogen stromen. Ik weet niet waarom ik deze dingen
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nooit heb opgeschreven. Ik vreesde dat de Israëlieten me nooit zouden geloven. Meestal vertelde ik de
Israëlieten wat ze over God wilden horen, dat Hij
sterk en almachtig is. De Israëlieten en de hele
mensheid hebben een volledig eenzijdige kijk op
God. Ze willen het andere deel van God niet leren
kennen. Het andere deel is het ware beeld van God,
dat ons vertelt waarom Hij ons schiep. Na een tijdje
stilte zei God opnieuw tegen mij: "Ga naar beneden
en neem Aaron en 70 van de oudsten mee, die je met
hun geloof en loyaliteit op deze reis vergezelden."
Ik daalde af van de berg en koos 70 van de oude en
trouwe Israëlieten aan mij. Ze waren in eenheid met
mij tijdens de missie. De meesten van hen waren al
hun hele leven bij me sinds we Egypte verlieten. Ik
zei tegen Aaron: "God wil je zien." Maar zijn twee
zonen, Nadab en Abihu, vroegen me: "wij dienen
God dag en nacht. Neem ons alsjeblieft mee." Dus
nam ik hen mee. In feite zei God me om Aaron en 70
oude, trouwe Israëlieten naar de top van de berg te
brengen en niemand anders. Maar er staat in mijn
boeken dat God me vertelde om Aaron, Nadab en
Abihu en 70 van de oude gelovigen te brengen. Toen
we onze voeten op de berg Sinaï zetten om omhoog
te gaan, moesten we ook deze diepe duisternis oversteken naar de top van de berg. Aaron, zijn twee zonen en de 70 oude Israëlieten die mij trouw waren,
waren bang in hun hart en stonden op het punt te423

rug te keren. Ik smeekte hen dat er niets met hen
zou gebeuren. Ik garandeerde hun leven sinds God
me vroeg om ze naar boven te brengen. Ze hielden
elkaars handen vast. Ik hield Aarons hand vast en
we liepen langzaam naar de top van de berg.
Plots hoorden we de stem van God: "stop waar je
bent en kom niet dichterbij. Alleen jij Mozes zou
naar Mij toe moeten komen." Toen ik God naderde,
ontving ik een uitbundige liefde en een diepe vrede
omringde mij. Ik en de anderen werden mystiek.
Eerst boog ik en daarna deden de anderen hetzelfde.
Ze zagen ook God in het vuurlicht. Toen ik dichter
bij God kwam, voelde ik Gods licht afkoelen en veel
inniger voor mij worden. Alle moeders van deze
schepping samen zijn niet in staat om zoveel liefde
aan hun kinderen te geven. Aaron, zijn twee zonen
en de 70 oude mannen die mij trouw waren, zagen
God. Ze ervoeren zo'n spirituele gelukzaligheid dat
ze dit hun hele leven lang niet konden ontkennen.
Een van deze 70 oudsten, loyaal aan mij, stierf op
weg naar Kanaän. Voordat hij stierf, kreeg ik het bericht dat hij me graag nog eens zou zien. Dus ging ik
naar zijn tent. Hij zei tegen me dat hij alleen met me
wilde praten. Dus ik vroeg iedereen om de tent uit te
gaan. Toen zei hij tegen mij: "Mozes, het is tijd dat ik
sterf. Ik wilde je gewoon met heel mijn hart bedanken voor de dag dat je me naar de berg Sinaï bracht
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om God te zien. Ik was een van de 70. Zelfs vandaag,
op het laatste moment van mijn leven, voel ik nog
steeds Gods zalige liefde. Door de eeuwigheid zal ik
dat op een dag in mijn leven nooit vergeten. Nu sterf
ik, maar ik voel de aanwezigheid van God zo sterk. Ik
zal nooit vergeten dat ik God zag, ook al verdiende ik
het niet." Toen vertelde hij me dat zijn laatste wens
was om me te kunnen omhelzen. Toen ik hem in
mijn armen nam, huilden we allebei. Hij zei: "Mozes,
ik zal je altijd in mijn hart herinneren. Het is dankzij
jullie dat we God hebben kunnen ervaren."
"Ik ken je Zahid, als je God roept om naar de aarde
te komen, zal Hij je oproep zeker volgen. God houdt
meer van je dan wie ook in de geschiedenis van de
profetie. Je bent heel speciaal en God is heel belangrijk voor je. God heeft zo vaak over je gesproken in
het Koninkrijk der hemelen, telkens wanneer profeten naar Hem gingen om Hem te ontmoeten. Ik denk
niet dat er iemand op aarde is die meer van God
houdt dan jij, ik moet zeggen dat het alleen is, omdat God zo diep van je houdt. Je hebt de hoogste
standaard in het Koninkrijk der hemelen aangetoond door in stilte te wandelen voor de wil van God
zonder te mopperen en zonder te klagen. Je hebt alle
zorgen, lijden en ontberingen op je genomen en hebt
nooit geklaagd. In plaats daarvan troost je altijd
Gods hart. Je vergoot zoveel tranen voor God om
Hem terug te brengen naar het menselijk leven. Je
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ging helemaal alleen in de donkerste tijd van je leven om Satan terug te duwen. Dit feit alleen al is een
grote overwinning voor de mensen op aarde en in de
spirituele wereld.
God zei ooit tegen mij persoonlijk: "wanneer
Zahids naam over mijn lippen komt, voel ik een onuitsprekelijke vreugde in mijn hart." Toen God tot
de verschillende verzamelde profeten in het koninkrijk van de hemelen sprak, kon iedereen ervaren hoe
mystiek God werd toen Hij het zei : "Ik zal ook in een
externe schepping leven, wanneer mensen zoals
Zahid op aarde zijn."
Deze keer koos God de Duitse natie. Als je alleen
naar deze natie kijkt met de ogen van buitenaf, moet
je toegeven dat de Duitsers in grote onwetendheid
van God leven en dat ze enig begrip van spirituele
dingen missen. Maar God weet wat het beste is.
Daarom is het erg moeilijk voor mij om deze natie
lief te hebben. Ze zijn verantwoordelijk voor vele
oorlogen, de vernietiging van de mensheid en de
dood van miljoenen Joden. Vele keren toen ik je bezocht met mijn geest, vloog ik ook over Duitsland en
Europa. Ik heb vele plaatsen in Duitsland bezocht.
Elke keer dat ik terugkeerde naar de spirituele wereld, was mijn hart nog meer verhard voor Europa
en vooral voor Duitsland.
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Ik vroeg mezelf vaak af hoe het mogelijk zou zijn
om van Europa te houden en vooral van de Duitse
natie, die God volledig negeert. Ik volgde later seminars, die onderwezen over Gods voorzienigheid op
aarde en die Gods wil verklaarde. Tijdens deze seminars gebruikten ze ook films om verschillende delen van je leven te laten zien, Zahid. Ik barstte in
tranen uit toen ik deze delen van je leven zag. Dit
maakte mijn hart zachter voor de Duitsers. Vandaag
kan ik zeggen dat ik niets meer in mijn hart heb tegen de Duitse natie en tegen Europa. Er zijn nog vele
goede wensen over voor dit uitverkoren volk. Ik bid
voortdurend en werk heel hard in de spirituele wereld, dat het juiste moment is aangebroken voor de
Duitse natie en dat het dan in staat is om de juiste
beslissing te nemen voor zijn eeuwige leven door
jou, het hart van God, te herkennen. Dan zal de
Duitse natie zeker een heel speciale natie worden,
waarvan de zegeningen aan de hele wereld zullen
worden gegeven. Ik weet heel goed, dat alleen jij
niet genoeg bent om met deze natie en de wereld om
te gaan. Het zou dus een onwaarschijnlijk voordeel
zijn voor de hele wereld om je op het juiste moment
te herkennen. Het boek dat je schreef zou in handen
van alle mensen moeten komen; dit is ook mijn
diepste wens voor de mensheid. Misschien kan dit
boek niet alles weergeven wat je hebt gezien en
meegemaakt. Maar jij bent de enige, die Gods hart
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het diepst heeft leren kennen. Maar deze basis is
voldoende voor de mensheid om eeuwig succes te
hebben en zich in hun ware thuis te vestigen.
Nu wil ik teruggaan naar mijn levensverhaal. Als ik
ooit in staat was geweest om naar het beloofde land
te verhuizen in eenheid met de Israëlieten, zou God
zijn heiligdom daar vestigen en met ons hebben
kunnen leven. Maar helaas, zoals je weet, is dit geen
realiteit geworden.
Nu wil ik je wat meer vertellen over mijn familie
en de Aarons. Toen ik voor het eerst naar Egypte terugkeerde, nam ik mijn vrouw en twee zonen mee.
Ik stuurde hen later terug naar Midian, omdat de
ruzies met de farao steeds ingewikkelder werden.
Maar niet alleen daarom kwamen mijn vrouw en
twee zonen terug, maar ze wilden het ook. Ik dacht
ook dat het niet goed voor haar zou zijn om bij mij in
Egypte te blijven. Later vroeg ik haar om terug te
komen en de reis met mij te beginnen. Nadat God
ons had bevrijd, kampeerden we in de buurt van de
berg van God. Mijn schoonvader Jethro kwam naar
me toe en nam mijn vrouw en twee zonen mee. Het
was voor mij een heel ontroerend moment om haar
weer te ontmoeten. Ik legde hen uit wat er in Egypte
gebeurde en hoe Gods krachtige hand ons had bevrijd. Jethro wilde alles heel precies weten.
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Toen zei hij: "nu weet ik echt dat God groter is dan
alle andere goden." Ik vertelde hem toen dat er maar
één echte God is. Eerst bleef hij even stil, maar toen
zei hij tegen mij: "ja, je hebt gelijk. Er is maar één
God.” Jethro gaf me ook goed advies over hoe ik de
Israëlieten het beste kon leiden. Toen vroeg hij me
om alleen met me te praten. Toen we ongestoord
waren, zei hij tegen mij: "in al die jaren dat je met
me in Midian hebt doorgebracht, wat voor persoon
heb je in mij gevonden?" En ik antwoordde hem:
"waarom vraag je me dit? Je weet heel goed dat je
mijn beste vriend en een geweldige leraar bent van
wie ik vele dingen heb geleerd. Je betekende bijna
alles voor me in deze eenzame tijd in Midian. Je hebt
altijd mijn hart getroost en me hoop gegeven in deze
droevige en donkere tijd." Jethro vroeg me verder:
"als ik je nu om iets vraag, geef je het dan aan mij?"
Ik antwoordde: "als het in mijn macht ligt, zou ik je
elk plezier doen." Hij vroeg me: "ik hou heel veel van
Zippora en mijn kleinkinderen. Ze brachten een lange tijd in mijn leven met mij door. Ik wil haar nog
wat langer om me heen hebben, tenminste totdat je
terugkeert naar Kanaän, het beloofde land van God,
om zich daar te vestigen. Dan breng ik ze bij je daarheen." Eerst was ik geschokt en zeer verrast. Maar
toen vroeg ik hem: "wat zeggen Zippora en mijn
twee zonen? Willen ze echt bij je in Midian wonen?"
Jethro antwoordde: "als het niet hun wens was, zou
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ik je er niet naar vragen. Ze weten allemaal dat je
humeur soms verkeerd met je gaat. Daarom hebben
ze je niet gevraagd om in Midian te blijven." Ik antwoordde hem:" Ik zou ze in je aanwezigheid willen
vragen of dit hun oprechte wens is. Na mijn moeder,
de dochter van de farao, ben je de tweede persoon
van wie ik het meest hou in mijn familie. Ik zou je
nooit je wens kunnen weigeren."
Dus riep ik Zippora en mijn twee zonen en vroeg
hen: "zouden jullie bij me willen blijven in de woestijn en naar Kanaän willen verhuizen? Of willen jullie bij Jethro blijven?" Antwoordde Zippora: "Mozes,
denk alsjeblieft niets slechts van ons. Ik heb de langste tijd in mijn leven met jou doorgebracht. Maar op
dit moment voelen we ons veiliger in Midian. Zodra
je in Kanaän aankomt en je daar vestigt, zal ik je volgen om bij je te wonen." Toen stelde ik dezelfde
vraag aan mijn twee zonen: "en hoe zit het met jullie?" Ze antwoordden allebei dat ze bij hun grootvader en moeder willen wonen. Ze zouden later beslissen of ze naar Kanaän zouden gaan of niet. Ik was er
heel verdrietig over, maar zei er niets over. Dus ik
liet ze allemaal terugkeren naar Midian met Jethro.
Zoals je weet, Zahid, is nooit de tijd in mijn leven
gekomen om in Kanaän te gaan intrekken. De Israeli's en ik dwaalden 40 jaar in de woestijn. Gedurende deze tijd dacht ik vaak aan Zippora en mijn
430

twee zonen, Gerschom en Eleasar. Toen ze kleine
jongens waren, hield ik heel veel van hen. Ik heb deze twee kinderen in een vreemd land bekomen. Toen
ze klein waren, kon ik mijn hart met hen troosten. Ik
herinnerde me hun jeugd heel intens, omdat ik als
vreemdeling in een vreemd land woonde. Maar toen
ze opgroeiden, zag ik dat ze zich meer aangetrokken
voelden tot de materiële wereld. Ze hadden geen
diep verlangen om God en het spirituele leven te leren kennen. Ik weet niet waarom, maar op dit punt
voelde ik me steeds verder van hen af bewegen. Na
verloop van tijd voelde ik hen niet langer dichtbij.
Voor zover ik me kan herinneren, heeft Zippora als
partner aan mijn zijde gestaan en mijn hart getroost.
Maar na een lange termijn werd ze eindelijk moe,
om steeds de spirituele reis verder te zetten. Ze kon
het einde van deze missie niet zien. En soms zei ze
daarom schertsend: "er is een eindeloze reis voor
nodig om de Israëlieten naar Kanaän te brengen." Ik
glimlachte toen ik zoiets uit haar mond hoorde. Ik
herinnerde me haar met diepe liefde in mijn hart.
Maar ik heb er niet veel over gezegd in mijn boeken.
Later, tijdens mijn reis naar Kanaän, had ik een
andere vrouw. Maar zij paste niet bij mij. Ik was een
oude man en zij was te jong. Het kon niet goed gaan.
Jaren later gingen we uit elkaar. Maar ik geef haar
niet de schuld. We konden gewoon niet met elkaar
overweg. In de spirituele wereld leerde ik via de se431

minars in het paradijs een revolutionaire waarheid,
namelijk hoe de ideale relatie tussen mannen en
vrouwen voor altijd kan duren. Toen ik deze seminars bijwoonde, lachte ik om mezelf en dacht: "Mozes, in deze zin ben je helemaal niet opgegroeid." Nu
weet ik dat man en vrouw voor altijd zullen samenleven als ze verticaal met God verbonden zijn. Alleen
dan zullen ze voor altijd vrede, diepe gelukzaligheid,
liefde en eeuwige harmonie in hun relatie vinden.
God is de oorspronkelijke essentie in elke ware relatie. Ik zal het kort houden, omdat je nog steeds de
levensverhalen van Jezus en Mohammed in Gods
boek moet schrijven. Bovendien zijn er nog vele andere eeuwige geheimen te vinden in dit boek. Ik ga
alleen over Aaron praten. Aaron was een gelovige
man. Vanaf het begin was mijn missie erg positief.
Sinds ik ontdekte dat ik een gezin onder de Israëlieten had, had Aaron een sterk gevoel, dat ik degene
was die de Israëlieten redding kon brengen. Als
prins van Egypte wilde ik gewoon weten waar ik
vandaan kom en waar ik behoor; daarom heb ik geprobeerd de waarheid te achterhalen. God sprak ook
zeker tot Aaron. Maar strikt genomen was hij geen
man met een sterke persoonlijkheid, die elke situatie
in zijn leven lang had kunnen beheersen. Hij kon
heel snel worden gedomineerd door zijn omgeving.
God en de hemelen wilden dat wij beiden de Israelieten naar het beloofde land zouden leiden. Hij
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was een wijze en zeer geduldige man en ook een zeer
goede spreker. Hij wist wat te zeggen en wanneer.
God en de hemelen hadden hoge verwachtingen van
hem. Maar in Gods voorzienigheid, om echt Gods
wil te doen, heb je een sterke persoonlijkheid met
sterke leiderschapskwaliteiten nodig.
In de geschiedenis heeft God altijd gezocht naar
iemand die sterk, standvastig en met een gelukkig
hart kon gaan voor zijn wil op aarde zonder met de
gevallen wereld compromissen af te sluiten. Aaron
merkte vaak op, dat ik bij God klaagde over de Israelieten. Ik was op zulke momenten geen goed voorbeeld voor hem. Aaron zei daarom vaak heel beleefd
en rustgevend tegen me: "je hoeft God niet de
schuld te geven, dat Hij je zo'n nobele missie heeft
gegeven. Je hoeft niet tot God te bidden voor je
dood." In verschillende situaties waarin ik erg boos
ben geweest, heb ik altijd zulke woorden gebruikt:
"het is beter dat je me door je hand laat sterven,
voordat ik een slecht einde vind in de handen van de
Israëlieten." Telkens wanneer Aaron me probeerde
te corrigeren, leidde dit alleen tot meer boosheid en
dan domineerde ik hem. Dus leerde hij om kalm te
zijn en te vermijden met mij te praten. Hij was bang
voor mijn woede-uitbarstingen. Hij wist dat er vele
dingen mis konden gaan als ik zo boos was. Dat is de
reden waarom de engelenwerelden in de spirituele
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wereld me verantwoordelijk maakten voor Aaron,
die ook faalde in Gods voorzienigheid.
In feite had Aaron van mij kunnen leren en ik van
hem. Helaas is dit niet gebeurd. Ik domineerde hem
en liet hem gewoon mijn pad volgen. Anderzijds was
het tijdens mijn missie moeilijk om advies van anderen in te winnen, vooral van de leiders en mijn volgelingen. Deze houding blokkeerde ook mijn groei
in de spirituele wereld. Hoewel ik de centrale persoon was, hadden God en de hemelen met meer
mensen kunnen praten als ik meer geduld had gehad in mijn missie. Deze waarheid ging alleen voor
mij open in de spirituele wereld. God en de hemelen
wilden altijd met vele mensen op aarde praten. Op
een dag zal God in staat zijn om met al zijn kinderen
op aarde en in de spirituele wereld te communiceren.
In mijn tijd konden Aaron, Joshua en zeventig andere mensen dit mogelijk doen. Ik had mijn fouten
door hen kunnen vinden, omdat God tot Aaron en
Joshua sprak. Ik moet toegeven dat ik als prins van
Egypte hier niets heb geleerd. Ik vraag me nog
steeds af of de veertig jaar van dit vreselijke leven in
Midian me echt heeft geholpen om spiritueel te
groeien. Nadat God mij had uitgekozen om zijn volk
te bevrijden, regeerde ik mijn missie op dezelfde
manier als ik het deed toen ik prins van Egypte was.
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Meestal kende ik maar één richting. Ik eiste dat de
Israëlieten mij zonder ruzie zouden volgen. Toen ik
in de spirituele wereld kwam, kon ik mijn fouten
duidelijk herkennen, zonder dat ze aan mij dit hoefden te tonen. De spirituele wereld is als een opmerkelijk perfecte spiegel, die elke zwarte stip op je ziel
laat zien. Het vertelt je ook over welke zwakheden
en slechte gewoonten je nooit kunt overheen komen. De spirituele wet verandert nooit. Ik weet zeker dat Zahid meer over dit onderwerp zal vertellen.
Ik ga weer terug naar Aaron. Toen ik de berg Sinaï
beklom, maakte ik Aaron mijn plaatsvervanger. Ik
vroeg de Israëliërs hem te volgen, zolang ik tot God
sprak. Maar dit duurde langer dan ik had verwacht.
Ik bleef 30 dagen en God vroeg me om nog 10 dagen
toe te voegen, zodat het in totaal 40 dagen werd.
Toen ik de spirituele wereld binnenging, ontdekte ik
dat deze 40 dagen een afscheiding van Satan waren.
Het was een tijd voor de Israëlieten om zich af te
scheiden van hun oude wereld, die aan Satan toebehoorde, en zich substantieel met mij te verenigen.
Gedurende deze 40 dagen dronk ik alleen water.
Aan het einde van deze tijd wilde God zijn zegeningen aan de Israëlieten geven. Maar het tegenovergestelde gebeurde. God werd verdrietig en overstuur.
Hij zei tegen mij: "keer terug naar de Israëlieten,
omdat ze mij al heel snel de rug hebben toegekeerd.
Ze hebben een gouden kalf gemaakt en zeggen tegen
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Aaron: dit is jouw God die je uit Egypte leidde." Toen
ik dit hoorde, werd ik boos op Aaron en de Israëlieten. Ik ging de berg af en ontmoette Joshua in zijn
buurt."
Nu wil ik, Zahid, reproduceren wat Caleb me vertelde toen we elkaar in de spirituele wereld ontmoetten. Hij zei: "ik en de andere 70 oudsten waarschuwden Aaron om dit gouden kalf, op aanvraag
van de Israëlieten, onder geen enkel beding te creeren, vooral nadat hij ons had gezien, met God op de
berg Sinaï. Aaron zei tegen mij en de andere 70 ouderlingen: "We zijn slechts een paar mensen. Als we
niet doen waar de Israëlieten om vragen, zullen ze
ons doden." Toen Aaron zo zwak in geloof was, wist
ik niet wat ik met hem moest doen. Toen Mozes
naar de top van de berg ging, maakte hij van Aaron
onze leider. Hij vroeg ons hem te volgen. Mozes vertelde ons: ”Aaron heeft aan alle voorwaarden voldaan om God en mijn object te worden. Als je je met
mij wilt verenigen, moet je je ook verenigen met
Aaron." Voor mij en de andere 70 was dit een zeer
gecompliceerde situatie. We konden nauwelijks een
beslissing nemen. We bleven zwijgen en stoorden
Aaron niet in zijn activiteiten. Aaron vroeg de Israelieten om hun gouden bezittingen van hun families
te brengen. Hij maakte het gouden kalf tegen onze
wil, omdat hij teveel vreesde voor zijn leven. Op dat
moment was hij meer bang voor hen dan voor God.
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Nadat hij het gouden kalf had voltooid, zeiden hij en
de andere mensen, die hem in zo'n grote zonde hadden gevolgd: "dit is jouw God die je uit Egypte leidde." Aaron bepaalde zelfs een speciale plaats waar ze
hun dieren konden opofferen voor het gouden kalf.
Toen hij zich tot mij richtte, zei Aaron: "als Mozes
niet terugkeert, kunnen we de Israëlieten inspireren
met het gouden kalf. Op deze manier kunnen we
eenheid met hen behouden en onszelf beschermen
tegen aanvallen van de Israëlieten." Ik gaf geen antwoord op hem, omdat ik erg boos was op Aaron in
mijn hart. Als Mozes niet zou terugkeren naar de Israëlieten, was ik vastbesloten om Aaron en het Israelische volk te verlaten. Ik wilde me terugtrekken in
een eenzame plek om daar te wonen. Ik zei tegen
Aaron: "als Mozes niet terugkeert, zal ik onder geen
enkele omstandigheid je zonde vergezellen en het
gouden kalf volgen, dat de God van Israël symboliseert. Het maakt mij niet uit hoeveel wijsheid je gebruikt om de Israëlieten meegaand te maken." Eindelijk keerde Mozes terug met Joshua.
Ik ga nu verder op dit punt in het boek met het levensverhaal van Mozes. Mozes zei: „Wat ik zag toen
ik terugkwam, kan ik niet in woorden beschrijven.
De Israëlieten waren dronken, dansten en gebruikten verschillende kleuren kleding. Dit was erg vergelijkbaar met de "Love Parade", die plaatsvindt in
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Berlijn en rechtstreeks is geïnspireerd door Satan.
Op een dag, terwijl je mijn levensverhaal opschreef,
vloog ik over Duitsland om je te bezoeken. Ik zag de
"Love Parade" van bovenaf over Berlijn. Het was een
ongelooflijke menigte. Tranen stroomden uit mijn
ogen en ik zei tegen mezelf: "de wegen van de hemel
zijn zo nauw, dat alleen een geest dit van tijd tot tijd
kan vinden. Maar Satans wegen zijn zo breed en geplaveid met wereldse vreugde." In groepen staan
mensen samen en gaan samen naar de hel. Op dat
moment huilde ik. Als zo'n menigte voor God zou
samenkomen, zou Satan zeker deze aarde verlaten.
Het zou de grootste en meest significante tijd in de
menselijke geschiedenis zijn als de nieuwe heilige
wereld met God zou beginnen.
Na een tijdje kwam ik terecht in het Odenwald in
jouw seminarcentrum. Je was alleen en schreef mijn
levensverhaal op. Ik barstte weer in tranen uit. Ik
bad: "oh God, help deze man om Je wereld werkelijkheid te maken." Ik was zo verdrietig dat ik niet
wilde dat je wist dat ik hier was. Dus ging ik het bos
in en ging bij een steen zitten en huilde.
Beste Zahid, ik kan mijn liefde voor jou niet beschrijven. Maar op een dag, wanneer je in de spirituele wereld zult leven, zal ik voor altijd op je wachten
met open armen. Alle gelukzaligheid kan alleen
worden gevonden in het eeuwige leven. Sinds ik de
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gelegenheid heb gehad je in de spirituele wereld te
ontmoeten, is mijn hart veel intenser geworden.
Wanneer ik na onze vergaderingen naar het paradijs
terugkeer en andere boodschappers naar jou vragen,
druppelen de tranen uit mijn ogen voordat ik zelfs
kan antwoorden. Wanneer ik de hemelen bezoek en
de gelegenheid heb om God te ontmoeten, zie ik dat
je een heel speciale plaats in het hart van God hebt.
Laat Hem nooit in de toekomstige geschiedenis de
God van het gebroken hart worden. Laat God naar
de aarde komen om zijn eigen kinderen te ontmoeten. Bewijs aan God en de hemelen, dat God geen
fout heeft gemaakt, toen Hij mensen schiep.
Terwijl ik dit vertel, verlangt mijn hart ernaar om
Gods kinderen met tranen te bereiken. Ik moet zeggen, dat ik niet de juiste Mozes voor God was. Beste
Zahid, je bent de ware Mozes voor God. God, de hemelen en het paradijs getuigen, dat jij degene bent
die zal slagen. Vertel de mensheid dat Kanaän de
uitverkoren plaats was waar God zich met de mensen wilde vestigen. Vertel de Duitsers: "pas op, de
tijd is gekomen." Laat deze natie weten, dat de sleutel nu in haar hand ligt om het Koninkrijk van God
waar te maken. Vertel deze Duitse natie om alle onwetendheid van haar geschiedenis weg te vagen.
Vertel haar dat ze Saul is geweest tot op de dag van
vandaag. Maar nu heeft God het de gelegenheid gegeven om Paulus voor Hem te worden. God zal deze
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natie altijd met diepe liefde herinneren, wanneer
het samen met jou Gods wereld kan creëren.
Ik ga terug naar mijn levensverhaal. Ik benaderde
de menigte en zag hen het gouden kalf op een troon
tillen. Iedereen danste, dronk en kuste elkaar. In feite hebben de Israëlieten al lange tijd zulke wensen,
omdat ze zagen dat andere naties soortgelijke feesten hielden. Maar als slaven van de farao konden ze
hun kwade verlangens nooit bevredigen. Aan de andere kant gaf de farao hen nooit zo’n kans, omdat
hun slavenleven veel te eng was. Ze waren niet vrij
en konden daarom geen misbruik maken van hun
vrijheid. De Israëlieten wilden handgemaakte beelden hebben, omdat andere volkeren ook hun goden
aanbaden met behulp van afgodsbeelden. In feite
wilden ze vele feesten houden om hun immorele
verlangens te vervullen. Eerlijk gezegd, Zahid, ze
hadden een heel ongelukkige tijd met mij. In hun
ogen heb ik hen aangespoord een heel arm leven te
leiden. Nu waren ze erg blij en wilden ze, dat ik
nooit meer terug zou komen van de berg Sinaï.
Toen de tijd verstreek en ik niet meer terugkwam,
werden ze uitbundiger. De Israëlieten geloofden dat
ik wegliep vanwege hun moeilijkheden. Ze zeiden
zelf dat ik dood was gevallen vanaf de top van de
berg. Het hoogtepunt in hun leven kwam toen Aaron, als een gekozen persoon, begon te doen wat ze
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wilden. Ik nam de verkeerde beslissing, toen ik Aaron riep om mijn plaatsvervanger te zijn. Vanwege
zijn angst werd hij het object van de gevallen wensen van de Israëlieten. Maar dat was niet alles. Hij
maakte een vreselijke fout door zelf het gouden kalf
te maken als de god van Israël.
De Israëlieten waren diep geschokt, toen ik bij hen
in de buurt stond. Tegelijkertijd werden ze boos en
agressief. Ze waren dronken en klaar om heftig ruzie
met mij te maken. Uiteindelijk escaleerde de hele
situatie. Ze probeerden me aan te vallen. Ik
schreeuwde tegen hen: "degenen die aan Gods zijde
staan, komen naar mij." De meeste mensen van de
Levi-stam kwamen naar me toe en ik zei tegen hen:
"eerst vernietig je dit gouden kalf. Wie je in de weg
staat om het gouden kalf te beschermen, moet sterven."
Ik wil je hier nog een ding vertellen. Ik heb niet opzettelijk de twee tabletten van de tien geboden vernietigd, die God me gaf. Het gebeurde net toen de
strijd tussen de Levitische stam en de rest van de Israëlieten begon. Ik sloeg met de twee stenen tabletten om mezelf te verdedigen; ik heb daardoor twee
Israëlieten gedood. Na het gevecht ging ik naar het
gouden kalf en vernietigde het met de twee tabletten, dus ze braken. Het is waar dat meer dan 3.000
mensen die dag hun leven verloren. Na hun dood
441

begonnen de Israëlieten te roepen: "stop met vechten. Stop het gevecht in de naam van God." Dus
vroeg ik de Levitische stam om het gevecht te beëindigen. Ik nam het gouden kalf met Joshua en de andere mensen en we duwden het in de kloof vanaf de
top van de berg. Toen vroeg ik de Levitische stam
om de delen van het gebroken gouden kalf in stof te
veranderen. Ik eiste dat de mensen, die dit kalf wilden aanbidden zoals hun god, het stof zouden drinken gemengd met water.
Ik keek rond, maar ik kon Aaron nergens vinden.
Joshua vertelde me dat hij zichzelf ergens sloeg. We
gingen met onze mensen op zoek naar Aaron. Hij
was erg boos en wilde zichzelf in tweeën scheuren.
Toen hij me zag, begon hij te huilen en zei tegen me:
"voordat je me vermoordt, wil ik je iets uitleggen."
Ik was heel boos. Ik pakte zijn baard en sloeg hem
hard. Nadat ik had gereageerd, huilde hij nog steeds.
Hij zei tegen mij: "hebt geduld. Vermoord me alsjeblieft niet, broer. Je weet niet dat de Israëlieten me
hebben gedwongen het te doen. Ik was niet klaar in
mijn hart om dit gouden kalf te maken." Vele Levimensen zeiden ook: "dood Aaron niet. Hij werd een
slachtoffer van de Israëlieten. Ze dwongen hem om
dit gouden kalf te maken.” Joshua en de andere Levi's stonden nu tussen mij en Aaron. Ze vroegen me
om te stoppen met Aaron te slaan en niet in de verleiding te komen om hem te doden. Caleb zei tegen
442

mij: "laat Aaron los. Blijf rustig. We zullen nadenken
over wat we met hem moeten doen." Ik wist dat Caleb en de anderen niet wilden dat Aaron stierf. Dus
liet ik hem los en ging terug naar mijn stoel. Ik was
zo gefrustreerd en moe. Eerlijk gezegd, tijdens mijn
missie heb ik vaak aan de Israëlieten getwijfeld. Nu
voelde ik opnieuw heel sterk, dat ik het niet met hen
zou redden. Ik zag Aaron een paar dagen later weer.
Maar ik had geen zin om met hem te praten. De engelenwereld liet me in een visioen zien dat ze eigenlijk Aaron wilden doden. In hun ogen was de daad
van Aaron onvergeeflijk. Ik bad tot God en vroeg
vergeving voor Aaron. Toen zag ik nog een hemelse
visie. Een engel verscheen aan mij en zei: „je gebed
werd aangenomen. Hij zal nu niet sterven. Maar in
de spirituele wereld zullen we Aaron beoordelen,
omdat hij Gods identiteit verwart, zelfs nadat God
zich persoonlijk aan hem heeft getoond en zovele
andere dingen aan hem zijn overgebracht." De volgende dag vertelde ik Aaron mijn visioen. Hij zei er
niets over. Ik zag dat hij mentaal worstelde met het
zendingsleven. De twee zonen van Aaron, Nadab en
Abihu, stierven later, omdat zij onheilig vuur voor
God staken. Beide zonen wisten dat ze dat niet zouden moeten doen. In feite heb ik Aaron en zijn twee
zonen verschillende keren gewaarschuwd dat ze
nooit alcohol zouden moeten drinken, wanneer ze
de openbaringstent van Gods huis binnengaan.
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Desondanks deden ze het verschillende keren en
maakten ze andere fouten. Als mensen er later meer
over willen weten, kunt je hen meer details vertellen. Maar er is momenteel geen reden om er meer
over te schrijven in dit boek.
God zei tegen mij de tweede keer dat ik naar de
berg Sinaï ging om vergeving te vragen aan Aaron en
de Israëlieten voor hun grote zonde: "Mozes, vertel
het Aaron en de Israëlieten en iedereen die Me wil
benaderen, ze moeten weten dat ik een heilige God
ben. Vertel hen die Mij willen ontmoeten om voor
altijd met Mij in de hemelen te leven, zelf heilig
moeten worden. Mozes, al mijn dochters en zonen
zullen profeten worden, wanneer Mijn wereld op
aarde wordt gerealiseerd. De aarde zal schijnen door
mijn liefde. Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn
kinderen zijn."
Na mijn terugkeer van deze tweede 40 dagen
bracht ik twee nieuwe stenen tabletten mede, waarop dezelfde Tien Geboden werden geschreven. Maar
de Israëlieten ontwikkelden zich niet geestelijk. Ze
wilden gewoon de simpele waarheid leren kennen.
Niet meer en niet minder. Het waren net kleine kinderen, die nog naar de kleuterschool gingen. De opvoeders moeten daar hun handen vasthouden, ze op
een rij zetten en laten zien dat ze het op deze manier
moeten doen en niet anders. Ik wilde de Israëlieten
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vele dingen vertellen over mijn leven op aarde, maar
ik kon er geestelijk niet doorheen komen. Wat moet
ik je nu vertellen, Zahid? Je kent de zorgen van God.
Onwetendheid en ongehoorzaamheid van mijn kant
en de Israëlieten lieten ons 40 jaar langer door de
woestijn zwerven om bij het beloofde land te komen.
Op een dag kwam Aaron naar me toe, omdat hij alleen met me wilde praten. Hij zei: "Mozes, ik ben een
oude man geworden en mijn botten willen deze reis
niet voortzetten. God heeft ons door de engelen verteld, dat we niet degenen zullen zijn, die het uitverkoren volk naar het beloofde land Kanaän zullen leiden. Wees alsjeblieft niet boos op me. Maar laat me
de rest van mijn leven beëindigen, op een afgelegen
plek, kalm en vredig." Ik zei tegen hem: "de Israëlieten zullen nog ongeloviger worden als je nu gewoon
weggaat." Aaron antwoordde: "ik zal de Israëlieten
vertellen dat de engelen me vroegen om naar de
berg Hor te komen, omdat mijn tijd om te sterven
was gekomen." Ik vroeg Aaron: "waar ga je heen nadat je op de berg Hor was?" Hij antwoordde: "ik ga
naar het land Edom en vestig me daar op een eenzame plek tot ik sterf." Ik wist niet wat ik tegen Aaron moest zeggen. Ik hield echt heel veel van hem.
Een paar dagen later vertelde Aaron de Israëlieten,
dat de engelen aan hem waren verschenen en vertelde hem dat hij naar de berg Hor moest gaan om
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daar te blijven tot zijn dood. De Israëliërs werden
bedroefd en weenden om hem. De dag dat hij wegging, hield hij me in zijn armen en huilde als een
kind. Ik sloeg mijn armen stevig om hem heen en
barstte in tranen uit. Alleen kende ik het geheim van
Aaron. De laatste woorden, die hij tegen me zei waren: "vaarwel, mijn broer Mozes. Wanneer de nieuwe hoop binnenkomt en God Zich vestigt met Zijn
volk, zal Hij ons dan misschien vergeven en God en
de hemelen zullen ons de gelegenheid geven elkaar
weer te ontmoeten." Het verdriet overweldigde mij
en ik kon niet "tot ziens" zeggen, Ik stond daar en
keek naar hem, totdat ik hem niet meer met mijn
ogen kon volgen. Daarna kon ik vele nachten niet
slapen. Wanneer ik aan hem dacht, kwamen er tranen in mijn ogen. Voor het eerst voelde ik dat een
deel van mij weg was.
Ik trok me samen voor de Israëlieten; maar vanbinnen was ik een gebroken man, omdat ik altijd
voelde hoe eenzaam ik was. Ik onderdrukte mijn gevoelens en bleef de Israëlieten leiden in de hoop dat
God me misschien toestond naar het beloofde land
te komen om mij daar te vestigen. Op een dag, tijdens mijn gebed, vroeg ik God mij toe te staan naar
het beloofde land te verhuizen. Maar God zei tegen
mij: "Ik ben niet alleen boos op de Israëlieten, ik ben
ook boos op jou. Het is nu genoeg. Vraag het me niet
nog een keer. Ga naar Mount Nebo en kijk in alle
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richtingen. Kijk ernaar met je ogen, want je zult
nooit naar het beloofde land komen." Dat raakte me
diep en hard. Ik wist niet wat ik tegen God moest
zeggen. Ik dacht dat het, het beste zou zijn om aan
het einde van mijn zendingsleven kalm te zijn om
God niet bozer te maken.
Op een dag vroeg God me om Joshua naar de
openbaringstent te brengen. Daar zei God: "Mozes,
als je niet langer bij de Israëlieten zult zijn, zullen zij
zich verspreiden en vele vreemde goden volgen van
het land, waarin zij zich vestigen. Ze zullen me de
rug toekeren en de band verbreken, die ik met hen
heb gemaakt." Na dit te horen, werd het zwart voor
mijn ogen. Ik had geen kracht om overeind te blijven. Tijdens onze samenkomsten huilden Joshua en
ik vele uren in de openbaringstent. Een paar maanden later zei ik tegen Joshua en Caleb: "God wil niemand anders dan jij van de oude generatie naar het
beloofde land leiden. Hij staat niemand toe zich daar
te vestigen. Zelfs God heeft me verboden dit land
binnen te komen. God zal bij je zijn, zodat je het hele
land kunt bezetten, dat Hij aan Abraham, Isaak en
Jacob beloofde. Ik wil dat jullie twee met mij meegaan naar de top van de berg Nebo. Ik wil je daar iets
heel speciaals vertellen."
Ik legde de Israëlieten uit dat de tijd van mijn dood
was gekomen en de engelen vroegen me om naar de
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top van de berg Nebo te komen om het land Kanaän
te zien. Ik vertelde hen dat ik niet zou terugkeren,
omdat ik daar zou sterven. De Israëliërs begonnen
luid te huilen. Ik zei tegen hen: "God koos Joshua om
jullie naar het beloofde land te leiden, dat Hij al aan
jullie voorouders Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Wees sterk en bondgenoot met Hem." Dat
was de meest trieste dag in mijn leven toen ik
’vaarwel’ zei tegen de Israëlieten. Ik leefde al die jaren gewoon voor de dag om het beloofde land te
zien. Nu moest ik de Israëlieten de rug toekeren en
hen vaarwel zeggen. Toen Joshua, Caleb en ik op de
top van de berg Nebo aankwamen, zei ik tegen hen:
"ik weet niet hoeveel dagen of maanden het me zal
kosten om te sterven. Jullie twee moeten niet langer
bij de Israëlieten in het Moab plateau blijven. Je
moet God volgen en de Jordaan overgaan met de Israëlieten naar het land, dat God jullie zal geven."
Beiden zeiden droevig tegen mij: "wat moeten we
tegen de Israëlieten zeggen als ze naar je vragen?"
Antwoordde ik: "houdt het geheim voor jullie. Vertel
de Israëlieten, dat ik stierf op de berg Nebo." Joshua
zei: "als ze ons vragen waar we je hebben begraven,
welke plaats moeten we hen dan tonen?" Ik zei tegen hen: "vertel de Israëlieten dat Mozes niet wil dat
iemand naar zijn graf komt."
Ze begonnen weer te huilen. Ik nam ze allebei in
mijn armen en zei tegen hen: "Blijf hier drie dagen
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bij me en keer dan terug naar het volk Israël en ga
verder met jullie reis." Gedurende deze drie dagen
hebben we veel gesproken over de afgelopen paar
jaar sinds we Egypte verlieten. Joshua en Caleb wilden meer details over mijn leven in het paleis van de
farao weten. Ik vertelde ze vele verhalen uit mijn leven, die ik als de prins van Egypte heb ervaren. Op
de derde dag toen ze me verlieten, konden geen van
beiden hun tranen bedwingen. Ik zei: "God is blij
met jullie. Wat kan een persoon in deze wereld gelukkiger maken dan dit feit. Hoewel ik de centrale
persoon van God was, volgde ik Zijn wil niet zoals
Hij mij had gevraagd. Ik was ongehoorzaam aan
God.” Caleb wendde zich tot mij en zei: "als ik terugga naar het land Kanaän, zal ik je dag en nacht in
mijn hart en in mijn gebed voor de rest van mijn leven herinneren." We omhelsden elkaar opnieuw en
huilden. Toen zei ik tegen hen: "we zullen elkaar zeker weer zien in het volgende leven." Beiden zeiden
"tot ziens" en met langzame stappen daalden ze de
berg Nebo af. Ze draaiden zich vele malen om. Ze
wilden nog een laatste keer naar me kijken. Nadat
Joshua en Caleb waren vertrokken, was ik zo eenzaam en voelde ik een leegte in mij. Als een oude
vermoeide man ging ik op een steen zitten; tranen
liepen uit mijn ogen. Ik wilde hardop huilen. Ik jankte uren en uren als een kind. Daarna was ik zo moe
dat ik in slaap viel. Ik zag de engelen een cirkel om
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me heen vormen en tegen me zeggen: "Mozes, laten
we vliegen. We willen je nu graag het land Kanaän
laten zien, dat God je voorouders Abraham, Isaac en
Jacob heeft beloofd." Ik vloog met de engelen en zag
het beloofde land. Voor het eerst kwam ik erachter
hoe vrij mijn geest was. Ik was zo blij dat ik bleef
vliegen en nooit wilde stoppen. Nogmaals, deze
momenten deden me denken aan de tijd dat God en
de hemelen me toestonden om in de spirituele wereld te reizen. Ik was deze reizen nooit vergeten,
omdat ze de drijvende kracht voor me waren om
mijn zendingsleven op aarde voort te zetten. Toen
werd ik wakker. Ik was weer alleen. Er was niemand
om me heen. De nacht viel en ik kon talloze sterren
aan de hemel zien. Op dat moment herinnerde ik me
plotseling dat God Abraham beloofde dat zijn nakomelingen eindeloos zouden zijn zoals de sterren
aan de hemel.
Ik begon te huilen en zei tegen God: "er zijn ontelbare sterren in Je hemel. Het was ook mijn wens om
een van deze sterren te zijn, zodat ik Je mensen licht
kon brengen. Helaas moet ik voor mezelf toegeven,
dat ik het niet helemaal heb gehaald. Ik ben een man
van mislukking geworden." Maar ik kon de stem van
God niet horen zoals ik die in het verleden heb gehoord. Dus ik zei: "oh God, ik weet niet waar ik zal
zijn in het volgende leven. Ik vraag maar één ding:
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vergeef me alsjeblieft. Oh God, ik zal voor altijd van
je houden in mijn hart."
Ik verliet de berg Nebo. Maar ik wist niet waar ik
heen moest. Ik wilde niet in het land van Moab blijven, dus keerde ik terug naar Midian om mijn vrouw
Zippora te zien. Daar kwam ik erachter dat ze al was
overleden. Ook Jethro was niet langer onder de levenden. Eerst herkende niemand me daar. Later gaf
mijn jongste zoon me een dak boven mijn hoofd.
Maar ik merkte dat ik als een oude man een last voor
hem en zijn gezin was. Vooral zijn vrouw wilde niet
dat ik bij hen bleef. Meerdere keren ging ik naar de
berg van God waarop Hij me had verteld om de Israelieten uit Egypte te bevrijden. Ik zat daar vele uren
en huilde. Terwijl ik op de berg zat, herinnerde ik me
alles. Nu voelde ik dat deze berg op de een of andere
manier leeg was. Ik kon Gods aanwezigheid daar
niet voelen. Dus ik wilde ver weg gaan van deze
plek, die me aan mijn verleden herinnerde.
Wat ik ga zeggen is zeker heel verrassend voor de
mensen. Ik reisde naar China. Toen ik naar India
kwam, verslechterde mijn gezondheid en werd ik
ziek. Ik ben ook door de Indiase stad Lahore gekomen waar je bent geboren. Ik had nooit gedacht dat
daar een kind zou worden geboren dat Gods Hart
zou worden genoemd. Toen ik door India reisde, zag
ik heel veel sadhu's. Ze leefden ver van de bewoonde
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wereld in het bos en probeerden verlichting te bereiken. Ik week af van mijn plan en stopte met reizen
naar China. Ik zocht een eenzame plek waar ik als
sadhu kon leven. De sadhu’s verlangen ernaar om
God te ontmoeten. In tegenstelling tot hen ontmoette ik God en verloor het opnieuw. Ik woonde een
aantal jaren met de sadhu’s op eenzame plekken. Ze
zijn er nooit achter gekomen wie ik was en hoe mijn
verleden was. In hun ogen was ik een man die een
lange weg had afgelegd om spirituele verlichting te
bereiken. Ik stierf op 127-jarige leeftijd als een eenzame, onbekende man.
Mozes en de spirituele wereld
Nadat ik stierf, verscheen Satan met zijn kwade
krachten en hield me tegen. Ik werd beoordeeld
door hem en zijn volgelingen. De engelenwereld bevrijdde me na twaalf jaar. Aartsengel Michael speelde de hoofdrol in mijn bevrijding. Hij heeft me uit de
duistere dimensies van Satan gehaald. De engelenwereld zorgde er eerst voor, dat ik in een middelste
dimensie van de spirituele wereld bleef. Later namen ze me mee naar hogere werelden, die ze de dimensies van de engelen van God noemen. In de religieuze wereld staan deze dimensies bekend als het
paradijs. Kortom, ik ben erg dankbaar voor het feit
dat God en de hemelen mij nooit zijn vergeten. Ze
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hebben me vrijgelaten en me naar een hogere paradijswereld gebracht. Hier kon ik spiritueel heel langzaam groeien, samen met verschillende engelen,
boodschappers en andere wezens.
40 jaar later werd ik naar de hemelen geroepen en
mocht ik er in beperkte mate doorheen gaan. Soms
werd ik in de hemel van God uitgenodigd om mijn
hemelse Vader te bezoeken. Je kent Zahid, hoe hoger
je verticaal in de hemel reist, hoe extremer het licht
schijnt. Daar kun je mystieke ervaringen hebben.
Onze hemelse Vader is de eeuwige climax voor alle
eeuwigheid.
De engelenwereld stond Aaron niet toe dezelfde
dimensie binnen te gaan waarin ik leef. Nadat hij
God had gezien, maakte hij een ernstige fout door
het gouden kalf voor de Israëlieten te maken. Dit is
onvergeeflijk in de ogen van de engelen. Hij leeft nu
in een dimensie tussen de middelste en een hogere
goede wereld, die echter meer wordt beïnvloed door
de initiële dimensies van de vormingsfase van het
paradijs.
In de spirituele wereld wordt mijn daad van het
vermoorden van iemand als de prins van Egypte als
een vreselijke fout beschouwd. Door dit te doen,
blokkeerde ik Gods voorzienigheid. Het was Gods
plan en het plan van de hemelen, dat ik de farao van
Egypte zou worden. Resan, als de koningin aan mijn
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zijde, zou mijn eeuwige vrouw moeten worden. We
hadden allebei de Israëlieten op een natuurlijke manier kunnen bevrijden. We hadden de boodschap
van God over de hele wereld kunnen verspreiden.
Als farao en beschermer zou ik overal ter wereld,
welkom zijn geweest en het herstel van Gods wereld
zou natuurlijk zijn versneld. De Egyptenaren, in de
positie van Kaïn, en de Israëlieten, symbolisch in de
positie van Abel, zouden verenigd zijn als ware
broeders. Dan zou de belofte van het beloofde land
van Kanaän op wereldschaal zijn uitgekomen.
Beste Zahid, ik ben je diep dankbaar aan het einde
van mijn levensverhaal. Je hebt me geduldig toegestaan om te praten over verschillende delen van
mijn zendingsleven op aarde. Ik heb in de hemelen
door God gehoord dat je een uniek, onvergetelijk
wezen bent in de ogen van God en de hemelen. Uiteindelijk is het mijn diepste gebed voor alle Gods
kinderen om een uitbundig hart van liefde voor God
en voor alle wezens te hebben."
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Mozes - 17 jaar na de eerste editie van
mijn boek
Mozes is een profeet uit de oudtestamentische periode. De profeten Mozes, Daniël, Jesaja en Elia
evenals de meeste andere profeten uit het Oude Testament nodigden me uit in de geestelijke wereld. Ze
toonden me hun loyaliteit en solidariteit voor mijn
missie voor Gods wil. Bij vele gelegenheden voelde
ik hoeveel Daniël, Mozes en Elia van me hielden. Ze
gaven openlijk toe, dat de Israëlieten de Messiaanse
missie niet volgden en dat de kruisiging van Jezus,
de ergste misdaad was. Erger nog, de joden ontkennen Jezus nog steeds en realiseren zich niet, dat hij
door God is gezonden. Daarom is het jodendom op
aarde niet verder gegroeid. Het gezag en de rechten
van de joodse profeten zijn dienovereenkomstig laag
en ze kunnen mij slechts in beperkte mate helpen.
Deze profeten beloofden me dat wanneer mijn missie naar Israël komt, ze een actievere rol zullen spelen door mijn boek ’God openbaart zichzelf aan de
mensheid als zichtbare God’ zodat het jodendom
Gods wil zal volgen. Toch ben ik zeer dankbaar voor
je liefde en diep begrip van Gods wil.
Ik heb veel sympathie, medelijden en positieve
feedback nodig, zodat ik Gods wil kan doen. Ik heb
vele kruisen aangenomen in de 40 jaar van mijn
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missie, die veel leed en pijn in mijn leven brachten.
Tegelijkertijd beletten deze omstandigheden mij de
wil van God rechtstreeks te doen. Gelukkig leef ik
nog. Met de verbazingwekkende genade van God
ben ik nu na 40 jaar in staat om de tweede editie van
Gods openbaringen (althans gedeeltelijk) gratis te
verspreiden onder de mensen in het uitverkozen
land van God.
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Jezus openbaart in de geestelijke
wereld zijn geheime levensverhaal aan
Zahid voor de wil van God
"Kondig aan: hebt berouw, de tijd is gekomen.
Neem dit goede nieuws, mijn zoon. Het koninkrijk
van God is nabij."
Dit zijn de woorden die God tot Jezus richtte toen
Hij en de hemelen hem de missie van de ideale wereld gaven.
Terwijl ik het levensverhaal van Jezus schrijf, herinner ik me voortdurend zijn goedheid. Toen ik lang
geleden naar Duitsland kwam, was mijn leven heel
triest en eenzaam. Dit was ook de tijd, dat ik op God
wachtte in het bos. Ik keek door stormachtige nachten, toen Lucifer me aanviel met zijn slechte volgelingen. Gedurende deze tijd verscheen Jezus vaak
aan mij om mijn hart te troosten. Wanneer hij kwam
en met me over Gods voorzienigheid sprak, huilden
we samen.
Ik herinner me nog onze eerste ontmoetingen. Hij
kwam naar me toe met de engelen en vroeg me om
met hem mee te reizen in het paradijs. Jezus vertelde
me toen dat het mijn hart lichter zou maken en dat
ik de missie niet als een zware last zou ervaren. Ik
antwoordde hem altijd: "laat me op God wachten
hier in het bos." Toen glimlachte Jezus heel vaak,
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hield mijn hand vast en zei: "laten we samen naar de
eeuwigheid vliegen." Hij nam me vele malen mee
naar de verschillende dimensies van de engelenwerelden. Hij stelde me voor aan vele gezanten in het
paradijs. In de spirituele wereld verklaarde Jezus:
"na God is Zahid van mij en ik behoor tot hem."
Terwijl ik het levensverhaal van Jezus op papier
zette, herinner ik me zoveel ervaringen met hem, die
we samen op reis meemaakten. Ik vind het moeilijk
uit te leggen, waarom tranen uit mijn ogen vallen
als ik over hem schrijf.
Jezus leeft in een zeer hoge dimensie van het paradijs. De hemel van God begint in deze dimensie. In
de rijken van het paradijs is hij het wezen met het
meest heldere witte licht. Als individu is Jezus gekwalificeerd om permanent in de hemel van God te
leven. Maar nu mag hij deze gebieden slechts in beperkte mate betreden. Jezus woont daar in het paradijs in de zogenaamde "hoofdstad" van het witlichtgebied van de aartsengelen.
Eén ding is waar. Wanneer ik in de hemel van God
reisde, zag ik Jezus daar vaak. Ik ken de waarde ervan. Hij is uniek als man van God. En meer dan dat:
de titel "Zoon van God" werd hem door God gegeven. De Zoon van God zijn, betekent het hart van
zijn hemelse Vader kunnen ervaren. Nu kan men natuurlijk vragen, waarom Jezus lang geleden niet on458

voorwaardelijk in de hemel van God mocht komen?
Ik wil dat overbrengen via zijn woorden in zijn eigen
levensverhaal. Als ik meer vermeld over het leven
van Jezus in de spirituele wereld, vrees ik dat ik niet
langer in staat zal zijn om tegemoet te komen aan de
essentie van de andere onderwerpen in dit boek. Ik
wil echter doorgaan met een verhaal over zijn leven
in de spirituele wereld, voordat ik verslag uitbreng
over zijn aardse leven.
Op een dag, toen ik op reis was in het paradijs, nodigde de Heilige Geest - deze titel werd aan aartsengel Gabriel gegeven door God - me uit om in zijn paleis te eten. Toen we de maaltijd deelden, vertelde
Gabriel me dat hij me een geheim over Jezus in de
spirituele wereld wilde onthullen. Hij zei: "op een
dag, zonder de toestemming van hemelen en paradijs, ontmoette Jezus Satan in een van de donkere
hellen. Wanneer de hoge wezens van het paradijs en
de hemelen naar dergelijke lagere dimensies reizen,
hebben ze de toestemming en bescherming van de
hoge rijken van de spirituele wereld nodig. Maar Jezus ging alleen om Satan in de diepe hel te ontmoeten. Hij zei tegen hem: "vandaag ben ik gekomen om
met je af te rekenen. Eerlijk gezegd heb ik geen toestemming van de hemelen en het paradijs. Ik kwam
naar je toe vanwege mijn eigen beslissing om met je
te praten." Satan zei tegen Jezus: "het is leuk je hier
te zien. Wat voor soort speciale handel wil je met me
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doen?" Jezus antwoordde: "vertel me eerst hoe je je
voelt op zulke donkere plekken?" Satan zei: "ik voelde me hier nooit op mijn gemak. Je weet dat ik oorspronkelijk een aartsengel was die meestal in zeer
grote dimensies leefde. Maar nu zijn God en de hemelen mij vergeten. Ik zou lang geleden naar veel
hogere dimensies zijn gekomen als de hemelen me
niet hadden verbannen." Jezus antwoordde: "je vergeet alleen dat je de reden bent voor de val van vele
engelen en andere wezens." Satan zei: "het was
slechts een uitdrukking van mijn woede. Om eerlijk
te zijn, ik hou van de engelen, de djinns en de mensen."
"Laten we een handel sluiten. Vanaf nu zal je je
slechte activiteiten stoppen. Je zult naar God en de
hemelen gaan en zweren, dat je voortaan voor de
hemelse zijde gaat werken en gaat helpen de hel in
betere plaatsen te transformeren," stelde Jezus voor.
Satan antwoordde: "wilt je mijn goede daden vanuit
het paradijs in de gaten houden?" Ik ga niet meer
terug naar het paradijs en de hemelen als je akkoord
gaat met deze ruil. Ik blijf in deze donkere hellen bij
je, totdat ze zijn veranderd in betere plaatsen in een
goede wereld. Daarna zal ik met je samenleven in de
goede werelden," antwoordde Jezus.
Satan zei: "je bent te emotioneel om in de hel te
lijden. Deze gevallen engelen, djinns en menselijke
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wezens hebben besloten met mij samen te leven in
deze donkere dimensies. Je maakt ze ongelukkig als
je ze hier weghaalt. Persoonlijk ben ik klaar om met
je te werken als je me toestemming geeft om in beperkte mate naar hogere dimensies te reizen." Jezus
antwoordde: "maar jij bent de reden voor alle duistere plekken. Je hebt misbruik gemaakt van je positie en macht. Je probeerde de orde in de hoge dimensies in het tegenovergestelde te veranderen. Je
bent de reden waarom vele mensen zijn gevallen en
zich bij je zonden hebben gevoegd." Antwoordde Satan: "ik heb nooit gezegd dat ik God was. Ik heb
niemand gedwongen iets te doen. Ik verleidde hen
en zij volgden mijn invloed op basis van hun vrije
keuze. Ik heb nooit geweld gebruikt. God heeft
macht en hij heeft zijn macht aan de hemelen gegeven. Ik heb nog nooit iemand met geweld neergehaald. Op deze manier ben ik onschuldig. Ik kan
verantwoordelijk worden gehouden voor mijn eigen
persoonlijke zonden, maar zeker niet voor de zonden van andere wezens, die in de hel leven. Ik weet
niet of de hemel je informeerde dat ik mijn heerschappij over de hel verloor. De wezens die in de hel
leven zijn eigenlijk meer verdorven dan ik. Ik kan beloven en zweren dat ik met je zal samenwerken als je
toestemming voor mij krijgt, dat ik op zijn minst gedeeltelijk naar het paradijs kan reizen. Maar in geen
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enkel geval kan ik garanderen, dat de hel zal veranderen in betere plaatsen."
Jezus zei: "ik kan deze toestemming voor je niet
krijgen." Satan antwoordde: "dan is onze handel
mislukt. Je kunt me ook niet storen in mijn eigen
wereld. Kan het je echt zoveel schelen om sympathie
voor de hel te hebben en hou je oprecht van de
mensheid en andere wezens, dan moet je hier eigenlijk blijven. Het is de verantwoordelijkheid van God
en de hemelen om mij te leiden. Ik viel wel, maar
God schiep me." Na dit gesprek keerde Jezus met een
zwaar hart terug naar het paradijs.
Nu wil ik, Zahid, beginnen met het levensverhaal
van Jezus. Ik bid tot onze hemelse Vader om de harten van de christenen te openen, zodat ze kunnen
ontdekken wie onze hemelse Vader echt is. Ik bid
ook tot God, dat het christendom Jezus ervaart, zoals hij werkelijk was en de waarde erkent die Hij
heeft in Gods voorzienigheid.
Ik was me aan het voorbereiden om het levensverhaal van Jezus te schrijven, toen Jezus me uitnodigde voor zijn dimensie in het paradijs. Hij hield een
feest, waarin ook vele gezanten en engelen aanwezig
waren. In zijn toespraak sprak hij over de tijd van
onze hemelse Vader om zich met de mensheid te
vestigen. Jezus stond op van zijn troon en zei: "God
gaf me deze troon toen ik in de geestelijke wereld
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kwam met de woorden: "wanneer je naar de hemelen wilt gaan, kun je dit doen met deze troon. De
hemelen zullen je dan niet tegenhouden." Vandaag
wil ik deze troon aan Zahid geven met heel mijn hart
als een geschenk." Ik antwoordde Jezus: "ik heb deze
troon niet nodig." Ik kan tot God komen zonder deze
troon." Jezus zei: "wat je zegt is juist. In feite werd
deze troon mij door God en de hemelen gegeven.
Veel christelijke dimensies zullen hun hart voor je
openen als je deze troon gebruikt."
Toen bad Jezus tot God: "lieve hemelse Vader, het
is mijn innigste en diepste wens, dat de christelijke
wereld Je wil ervaart zoals wij hier doen. Alsjeblieft,
hemelse Vader, open de harten en geesten van de
christenen om te erkennen, dat de tijd van de ideale
wereld is aangebroken. Laat je hemelse engelen samenwerken met de christenen, zodat het christendom kan weten wie Zahid is. Je hebt hem gekozen en
niemand kan je hart beter vertegenwoordigen dan
hij."
Jezus stopte zijn gebed, omdat hij begon te huilen.
De vele gezanten en de engelen voegden zich bij
hem. Later zongen ze een lied ter ere van God. Tijdens het zingen trok het licht van God over het paradijs. Dit was een heel mystiek moment, dat je niet
echt onder woorden kunt brengen. In het paradijs
hoorden we de stem van God: "Ik zal mijn geest over
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de aarde uitstorten, zodat de mensheid het land van
hun vader zal leren kennen." Toen zei Jezus tegen
mij: "dit is de hoogste genade, die God de mensheid
schenkt."
Jezus begint nu zijn levensverhaal: "Ik heb 2000
jaar gewacht om mijn hart te openen om alles over
God en mij te vertellen. Er waren al goede geesten in
de wereld van het christendom, maar ze hebben
nooit echt geweten wie onze hemelse Vader is en
wie ik ben. Omdat God je heeft uitgekozen om Zijn
wil op aarde te doen, heb ik me heel comfortabel gevoeld bij jou in de buurt.
Mijn geliefde Zahid, ik ben geboren in Bethlehem,
in Judea. Mijn echte naam is Jezus. Ik ontving dit
van mijn stiefvader Josef toen mijn moeder nog
zwanger van me was. Mijn naam werd naar Josef
gebracht in een droom van een engel. De engelen
vertelden Jozef ook niet bang te zijn om Maria als
zijn vrouw te aanvaarden, omdat het kind dat zij
draagt haar door de Heilige Geest werd ontvangen.
De engelen lieten Josef drie keer dezelfde droom
zien, en elke keer werd hij daarna wakker. Zonder
deze dromen zou hij Maria nooit als zijn vrouw hebben genomen. Joodse gebruiken en wetten waren
destijds zo strak dat ze een kind als ik nooit zouden
hebben getolereerd. Josef vreesde dat hij met Maria
zou kunnen worden gedood als ze ervan zou worden
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beschuldigd een affaire te hebben voor hun huwelijk. Aan de andere kant was Josef ook bang voor de
engelen, want elke keer dat hij wakker werd na zijn
dromen, voelde hij een ondraaglijke fysieke druk op
zijn lichaam. In feite beschuldigde hij Maria vele
malen van het hebben van een onwettig kind. Hij
wilde echt weten van wie dit kind was.
Beste Zahid, wat ik je nu vertel, is misschien een
opmerkelijk verhaal over mijn leven voor jou. Het
maakt niet uit hoe bitter de waarheid daarin is voor
christenen en andere religies; je moet ze waarheidsgetrouw opschrijven. Je voltooit de cirkel van spirituele geschiedenis. Dit boek beoordeelt het jodendom, het christendom, de islam en de andere religies. De Dag des Oordeels zal de moeilijkste tijd zijn
voor deze slechte wereld, voor hun leiders en voor
hun slechte vader, Satan. Satan moet de aarde op dit
moment verlaten. Je zult het instrument van God
zijn om Satan omver te werpen van zijn positie. Het
spijt me vreselijk voor de mensheid dat ik zo weinig
over Satan op aarde heb gezegd. Ik schaam me voor
God en de hemelen, omdat ik Gods identiteit niet
duidelijk kon maken.
Omdat de mensen onder de heerschappij van Satan kwamen, hebben ze de spirituele wereld niet
kunnen zien, zoals die door de hemelen was bedoeld. Als de hemelen of paradijzen dromen of visi465

oenen tonen aan een voorbereide persoon, kan Satan hetzelfde recht voor zichzelf eisen. Het gebeurt
dus dat een en dezelfde persoon tegelijkertijd ware
en valse dromen of visioenen ziet. Als zo iemand zijn
geloof verliest door deze verwarring en besluit niet
door te gaan op het spirituele pad, dan trekken Satan en zijn kwade krachten deze persoon aan hun
kant en verwarren haar volledig. Meestal wordt deze persoon het slachtoffer van boze geesten. Hij gaat
weg van het spirituele pad en beslist tegen de spirituele wereld of tegen God en de hemelen. Voordat ik
hier mijn persoonlijke levensverhaal onthul, wil ik
eerst praten over Josef en mijn moeder Maria.
Als je naar het verhaal kijkt tijdens het leven van
Mozes, kun je zien, dat God en de hemelen Mozes
lieten opgroeiden in het paleis van de farao. Aan de
andere kant was hij zijn tegenstander. Hij zou de
wereldwijde restauratie van Kanaän beginnen en
voltooien. Op dezelfde manier hebben God en de
engelen de weg voor mij voorbereid. Koning Herodes moest me adopteren als zijn zoon. Ik zou onder
zijn bescherming zijn opgegroeid en op dat moment
de nodige opleiding hebben gehad. In die tijd twijfelde Josef veel aan Maria, hoewel de hoge werelden
hem vele dromen hadden getoond. In hen vertelden
ze hem om met Maria te trouwen, zelfs als ze niet
zwanger was van hem, maar van de Heilige Geest.
Toch deed hij alleen met een ongelukkig hart, dat
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waar de engelen om vroegen. Hij was ook bang om
in Bethlehem te blijven wonen.
God en de hemelen inspireerden de wijzen, die uit
het oosten kwamen om de koning van Judea te zien.
Het nieuws van de pasgeboren koning verspreidde
zich door heel Jeruzalem en vooral onder de hogepriesters en de Schriftgeleerden. Dus kwam ze eindelijk ook ter ore van koning Herodes. Koning Herodes had zelfs een oprechte motivatie en wilde het
kind graag zien. Hij hield een ontmoeting met de
hogepriesters en Schriftgeleerden en vroeg hen waar
naar hun mening de Messias zou zijn geboren. Ze
vertelden hem, dat de profetie zegt dat de geboorteplaats Bethlehem was. Koning Herodes en zijn
vrouw wilden me accepteren als hun zoon nadat ze
hoorden dat er al een grote profetie in het Oude Testament was. Ze stelden daarom vele vragen aan de
wijzen uit het oosten. Ze ontmoetten ook de wijze
mannen in het geheim en vertelden hen om hem te
laten weten, wanneer ze het kind vonden. De wijze
mannen vertelden hem dat ze zouden vertrekken
om het kind te respecteren.
Op weg naar Bethlehem vroegen de wijzen zich af
waarom koning Herodes en zijn vrouw zo geïnteresseerd waren in het kind. Op basis van hun eigen
speculatie concludeerden ze dat koning Herodes een
slechte houding had tegenover het kind. Dit kind
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zou de toekomstige koning van Judea zijn, dus dachten ze dat koning Herodes hem zou doden. Toen ze
me eindelijk in Bethlehem vonden, waren ze erg blij.
Maar tegelijkertijd deelden zij hun zorgen over koning Herodes aan Josef en Maria. Ze brachten bijna
de halve nacht door om te bespreken, wat de koning
kon doen als hij dit kind vond. Het was de verantwoordelijkheid van Jozef en Maria om innig en diep
tot God te bidden en uit te zoeken wat Zijn wil is. In
plaats van te bidden, brachten ze de rest van de
nacht angstig door.
Dat was de nacht dat Satan zijn rechten opeiste.
Hij toonde de wijzen en ook Josef valse dromen. Een
van de wijzen vertelde zijn droom na het ontwaken.
Hij legde uit dat het beter zou zijn om niet terug te
gaan naar koning Herodes, maar rechtstreeks naar
hun eigen land te gaan. Deze droom maakte Josef en
Maria bang. Terwijl de wijzen nu afweken van hun
oorspronkelijke pad, vernietigden ze de mogelijkheid voor de hemelen om met hen verder te werken.
Ze hadden eigenlijk niet van tevoren hun eigen conclusies moeten trekken. Maar aangezien ze dat deden, openden ze direct een welkome mogelijkheid
voor Satan. De wijze mannen hadden het goede
nieuws van koning Herodes moeten brengen dat hij,
zijn vrouw en de familie het kind willen zien van Josef en Maria. Ze zouden geluk hebben gehad. Het
zou nog beter zijn geweest als de wijzen uit het oos468

ten Jozef, Maria en het kind zelf naar Herodes hadden gebracht. Zelfs als Josef en Maria ertegen waren,
hadden ze in ieder geval koning Herodes kunnen
vertellen, waar ze het kind konden vinden. Het is
niet waar, dat de hogepriesters en koning Herodes
alleen wisten dat dit kind een koning van Judea zou
worden. Ze wisten ook goed, dat dit kind een diepe
relatie zou hebben met zowel het spirituele pad als
God.
De hemelen bereidden alles voor, zodat op het
moment dat koning Herodes en zijn gezin het kind
zagen, ze het meteen in hun eigen gezin wilden opnemen. Op deze manier hadden Josef en Maria een
comfortabel leven kunnen leiden door dit gelukkige,
hemelse toeval. De voorzienigheid van God zou
hebben plaatsgevonden zoals gepland door de hemelen. Maar helaas gebeurde alles heel anders.
Een paar dagen later zag Josef een droom dat hij
Bethlehem moest verlaten en naar Egypte moest
verhuizen, omdat koning Herodes zijn kind wilde
vermoorden. Na de droom werd hij gekenmerkt
door angst. Midden in de nacht verhuisden Maria en
Josef vervolgens naar Egypte. Hun geloof was geschokt. Natuurlijk had Satan hun deze valse droom
laten zien. Het is waar dat Josef en Maria voor hun
leven vreesden en daarom naar Egypte emigreerden.
Na een lange tijd wist heel Jeruzalem, dat de wijzen
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uit het oosten koning Herodes voor de gek hadden
gehouden. Dit maakte koning Herodes erg boos. Dit
schond zijn trots en respect en daarom beval hij de
onschuldige kinderen te doden in en rond Bethlehem.
In feite heeft God zowel voor mij als voor Mozes de
weg voorbereid. God gebruikte de dochter van de
farao om het leven van Mozes te beschermen. Het
zou voor mij hetzelfde zijn geweest als ik in de handen van koning Herodes was gevallen. Als zijn
vrouw me had gezien, zou ze ervoor hebben gezorgd
dat niets mij kon schaden. Zelfs koning Herodes zou
me hebben benaderd en van me te gaan houden als
zijn eigen kind. Maar daar zal ik je later meer over
vertellen.
God en de hemelen tonen altijd dromen en visioenen aan de mens, die ernaar verlangd Zijn wil te
doen. Satan wil altijd zijn recht bevestigen op die
persoon wanneer hij of zij het geloof verliest en begint te twijfelen aan wat God en de hemelen hebben
laten zien. Satan toont dan zoveel valse dromen en
visioenen, dat deze persoon door verwarring bezwijkt. Als de mensheid Gods wil had vervuld, zou
deze niet in handen van Satan zijn gevallen. Er zou
alleen een visie zijn voor de mensen hoe te groeien.
Maar nu wordt de geest van de mensheid beïnvloed
door twee meesters, de goede kant en de slechte
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kant. Helaas is de impact van het slechte op de mensen meestal sterker, waardoor ze veel gemakkelijker
te volgen zijn. De reden is dat de meerderheid van
de mensheid al een slecht leven leidt. Daarom is het
gemakkelijker voor Satan en zijn boze geesten om
deze mensen te beïnvloeden. Dit is heel triest voor
God en de hemelen. Het is voor de hemelen de moeilijkste taak geweest om zulke mensen weer op het
goede pad te brengen. Als mensen zijn gevallen, kun
je alleen relatief met hen samenwerken. Heel zelden
volgen ze de inspiratie van de hemelen en meestal
betwijfelen ze het.
Koning Herodes stierf toen ik zeven jaar oud was.
Zowel Josef als Maria zagen dromen dat ze naar
Judea moesten terugkeren. Terwijl we in Egypte
woonden, beviel Maria van nog twee broers en een
zus. Samen waren we negen broers en zussen, vier
broers en vijf zussen. Een van mijn zussen stierf op
negenjarige leeftijd. Josef was persoonlijk bang om
in Bethlehem te wonen, dus vroeg hij Maria om ver
weg bij hem te wonen op een plaats waar de mensen
hen niet kenden en niet in gevaar zouden zijn. Dus
verhuisden ze naar Nazareth in Galilea. Omdat Josef
zijn eigen kinderen had, distantieerde hij zich van
mij. Maria en Josef streden ook heel vaak. Telkens na
een ruzie met Maria was Josef boos op mij. Op een
dag zei hij tegen Maria, dat hij niet wilde dat ik met
zijn kinderen zou opgroeien. Hij was van plan me
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naar een joodse tempel te brengen waar ik kon wonen, het Oude Testament kon bestuderen en voor de
priesters kon werken. Destijds waren er schuilplaatsen voor kinderen in de tempels, die op straat werden gevonden, die zonder ouders zijn opgegroeid of
waar de ouders niet meer voor konden zorgen.
Maria was aanvankelijk erg verdrietig over het
plan van Josef. Maar toen ze zag dat Josef zijn wens
echt in praktijk wilde brengen, bleef ze zwijgen. Ik
was toen negen; vanaf nu was het niet meer mogelijk om in mijn eigen gezin te wonen. Ik was erg verdrietig en huilde vele nachten. Het kostte me meer
dan een jaar om me aan te passen aan de nieuwe situatie. Ik kon mijn familie eenmaal per jaar bezoeken. De tijd verstreek en Maria, mijn moeder, heeft
nog meer kinderen gekregen. Ze paste zich in de
loop van de tijd heel goed aan de nieuwe situatie
aan en besteedde al haar aandacht aan de andere
kinderen. Het grootste deel van mijn inkomsten
voor tempelwerk werden door de priesters behouden. Van wat er over was, kocht ik geschenken voor
mijn broers en zussen.
Ik heb geen tijd voor iets anders gehad, sinds ik in
de tempel van Mozes woonde. Mijn leven werd verdrietig. Ik woonde met vele andere kinderen, die
geen huis hadden of wier ouders erg arm waren.
Door hun kinderen in de tempels te plaatsen, dach472

ten de armsten, dat hun kinderen priesters zouden
worden. Op deze manier konden ze op eigen benen
staan en hun families financieel helpen. Wij, de kinderen moesten heel vroeg in de ochtend opstaan. 's
Avonds mochten we echter, maar heel laat naar bed.
We moesten het Oude Testament vroeg in de ochtend van buiten leren. We werden vaak geslagen
door de priesters, toen we de vele pagina's niet konden onthouden. Meestal raken ze onze handen en
voeten met stokken. Daarom waren zowel het leren
als het onthouden van de oudtestamentische boeken een zeer pijnlijk proces voor ons. Vaak huilden
de andere kinderen en ik stilletjes, toen we 's nachts
in bed lagen. Na de ochtend les kregen we iets te
eten. Meestal brachten andere mensen ons iets te
eten of moesten we het zelf bereiden.
Toen werden we naar de mensen gestuurd, waar
we moesten werken. Ze gaven ons soms meer geld,
dan afgesproken en meestal kregen we ook voedsel
van hen. 's Avonds keerden we moe terug en toch
moesten we delen van het Oude Testament opnieuw
lezen en onthouden voor de volgende dag. Voordat
we gingen slapen, moesten we naast het opruimen
en werken in de tempel, voorbereidingen treffen
voor de volgende dag. Ik leerde vele delen van het
Oude Testament binnen de drie jaar uit het hoofd.
Mijn hart groeide en verlangde ernaar meer te leren
over God en het leven van de profeten. Ik bad elke
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avond tot God. Ik vroeg om hulp om het Oude Testament beter te begrijpen en later een goede priester
te worden.
Ik keerde terug naar huis aan het einde van het
jaar toen ik twaalf was. Ik reisde met mijn gezin naar
Jeruzalem, wat een traditioneel gebruik was. Aan de
andere kant moesten ik en de andere kinderen van
de tempel daar ook ons examen afleggen. De hogepriesters wilden weten hoeveel we hadden geleerd.
De resultaten van de test zouden uitwijzen of het de
moeite waard was en of we konden doorgaan met
het bestuderen van het priesterambt. Deze test was
heel gemakkelijk voor mij.
Op de derde dag, toen mijn ouders per karavaan
terug naar Galilea wilden reizen, was ik achter in de
tempel in Jeruzalem. Josef en Maria maakten zich
niet al te veel zorgen om mij. Ze dachten dat ik al bij
de caravan was. Mijn motivatie om me achter de
tempel te verbergen was om de hogepriesters hier
een paar vragen te stellen. De priesters in Galilea lieten ons niet toe zovele vragen over het Oude Testament te stellen. De hogepriesters hier in de tempel
van God waren zeer verrast door mijn vragen. De
mensen om ons heen verzamelden zich snel. Ik
kreeg antwoord op al mijn vragen, maar ik had al
een nieuwe vraag, die voortkwam uit de vorige. Ik
begon hen te verrassen. Aan het einde van de dag,
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vertelde ik hen dat ik opzettelijk niet met mijn ouders was teruggekeerd naar Galilea. De hogepriesters adviseerden mij daarom nog een paar dagen te
blijven. Als iemand terug zou gaan naar Galilea,
zouden ze me met hen mee sturen.
Drie dagen later, terwijl ik mijn dorst naar kennis
over het Oude Testament aan het lessen was, kwamen Josef en Maria bezorgd naar de tempel. Maria
zei tegen mij: "we maakten ons zorgen. Waarom behandel je ons zo?" Ik werd erg boos op hen beiden en
vroeg hen: "waarom maken jullie je zo druk om
mij?" Ik ben drie jaar in de tempel van Galilea geweest en je hebt je nooit zorgen om mij gemaakt.
Waarom zorg je nu voor mij in heel Jeruzalem. Je
moet zelf beter weten, dat ik in het huis van mijn
vader ben. Waar anders zou ik kunnen zijn?" Josef
en Maria gaven me toen geen antwoord voor het
volk en de hogepriesters. Later, op weg naar Galilea,
was Josef ongelooflijk boos op mij. Ik keerde terug
naar de Tempel van Galilea met een zwaar hart.
Zelfs de antwoorden van de hogepriesters van Jeruzalem konden mij niet bevredigen.
Nog drie jaar verstreken. Op 15-jarige leeftijd kon
ik het hele Oude Testament uit mijn hoofd reciteren.
Tegelijkertijd brandde mijn hart om God te ontmoeten. De spirituele wereld ging voor mij open en ik
had toen prachtige dromen. Na elke droom werd
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mijn wens sterker en sterker om in het huis van mijn
Vader in de spirituele wereld te zijn. De engelen
brachten me vaak naar hogere dimensies, troostten
mijn hart en gaven me hoop, dat ik op een dag mijn
hemelse Vader zou zien. Hoewel ik tussen de 15 en 18
jaar aan alle eisen van de traditionele leer van Mozes
voldeed, voldeden ze niet voor mij. Mijn geestelijke
dorst en honger konden door geen van de oudtestamentische profeten worden uitgeblust. Mijn verlangen om te worden als mijn hemelse Vader groeide en werd diep in mij gestold. In mijn dagelijks leven zorgde ik ervoor mezelf niet van God te distantieren.
Het volgende gebed werd een van mijn diepste, die
ik 's nachts in tranen zei:
"Onthul Je wil aan mij. Laat me Je wil doen. Vader,
als Je op zoek bent naar een persoon op aarde, wil ik
dat Je vreugde voelt wanneer Je ziet hoe ik leef als Je
zoon, zoals Je dat van iedereen wenst. Vader, ik wil
in perfecte eenheid met Je zijn. Beste Vader, het is
mijn diepste wens om Je te ontmoeten en Je te bezoeken. Mijn leven zal nooit worden vervuld, tenzij
Je me toestaat Je te knuffelen. Laat Je zoon Je hart
bevrijden."
Op 18-jarige leeftijd werd ik uitgenodigd in het
koninkrijk der hemelen. Daar zag ik het brandende
vuurlicht van God. Gods licht omhelsde mij en Hij
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zei: "Jij bent mijn zoon. Je bent mijn zoon." Ik huilde
heel erg en ik antwoordde: "Vader, ik wil bij Je blijven." Maar God zei: "keer terug naar de wereld en
bereid je voor. Ik zal je eeuwig goed nieuws brengen." Toen ik wakker werd, waren al mijn zintuigen
vervuld van de liefde van God. Vanaf dat moment
mocht ik vrij reizen en vliegen in de spirituele wereld.
Ik verliet de tempel een paar maanden na mijn
achttiende verjaardag. Toen ik negentien was, ben ik
geslaagd voor mijn priester-examen. Eerst zocht ik
rond voor een baan, zodat ik wat geld kon verdienen. Toen ik mijn arme gezin bezocht, vroeg ik Josef
of ik met hem kon werken als timmerman om zijn
gezin te onderhouden. Aanvankelijk was hij zeer
verrast over mijn aanbod. Maria zei tegen Josef, dat
hij te snel oud werd en het was beter dat ik met hem
samenwerk. Josef zag me graag in zijn werkplaats,
omdat dit werk licht voor me was. De winkel was in
een zeer smalle straat. Kleine bedrijven stonden aan
weerszijden van de straat. Zowel de straat als de
winkels hadden een donkere, vuile sfeer. Het open
riool was achter onze winkel. Al het gebruikte water
en uitwerpselen liepen dag en nacht door dit kleine
kanaal. Natuurlijk rook het hier vreselijk. Toen ik op
een dag met Josef werkte, vroeg hij om vergeving
voor zijn gedrag in het verleden. Ik heb hem niet geantwoord. Hij vervolgde: "ik heb echt een verschil
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gemaakt tussen jou en mijn eigen kinderen en heb je
toen heel slecht behandeld. En toch ben je zo goed
voor me." Toen begon hij te huilen. Ik voelde het
verdriet in mij opkomen en ik huilde met hem. Ik
voelde sympathie voor Josef, dus zei ik tegen hem:
"samen zullen we de financiële situatie voor ons gezin verbeteren." Strikt genomen wist ik vanaf mijn
vroege jeugd, dat Josef niet mijn echte vader was.
Een paar jaar eerder had ik mijn moeder van tijd tot
tijd gevraagd wie mijn biologische vader was. Maar
ze gaf me nooit een bevredigend antwoord. Ze zei
dat ze zwanger was geworden, nadat ze aartsengel
Gabriel had gezien. Op een dag, toen ik negentien
was, zei ik tegen mijn moeder toen ik alleen met
haar was: "als je me nu de waarheid vertelt wie mijn
vader is, zal ik dit geheim behouden voor mezelf." Ze
keek me aan en zei: "Geef me tijd. Als het juiste moment komt, laat ik het je weten." Ik voelde dat Josef
op de een of andere manier wist wie mijn biologische vader was. Maar nu bleef hij meestal stil en
praatte er niet meer over. Toen ik met Josef werkte,
zei ik tegen hem: "je vecht niet langer met mijn
moeder over mij." Hij antwoordde droevig: "ik zie
het gedrag van mijn eigen kinderen, en vooral dat
van mijn zonen. Ze hangen op straat zonder bestemming. Ze hebben geen sympathie voor hun eigen ouders, noch voor anderen. Nu noem ik je graag
mijn zoon."
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Ik werkte tot laat in de nacht met Josef in zijn
werkplaats. Meestal was hij erg kalm vanwege zijn
ziekte. Vermoeidheid overweldigde hem vaak alsof
al zijn energie hem had verlaten. Meestal zat Josef
op een houten stoel in een hoek. Het leek me altijd
alsof hij aan het verleden dacht. Toen we 's avonds
de winkel sloten, ging Josef naar huis. Ik trok me terug op een eenzame plek in het bos en bad tot mijn
hemelse Vader. Mijn externe leven was niet gemakkelijk. Er was niemand aan wie ik mijn hart had
kunnen openbaren, behalve God. Ik voelde me heel
eenzaam in mijn jeugd. Ik kon mijn hart daar ook
niet openen voor iemand anders. Tegelijkertijd
dacht ik veel aan het Oude Testament. De joodse
priesters spraken op een zeer gecompliceerde manier over het Oude Testament en het leven van de
profeten. Meestal konden de mensen niet volgen
wat ze zeiden. Ik ging regelmatig naar de vergaderingen van de priesters in de tempel, toen ze samenkwamen om de wetten van Mozes te bespreken.
Ik zal het later hebben over Zacharias, Johannes de
Doper, Elisabeth en mijn moeder.
Op 25-jarige leeftijd begon ik te prediken in de
tempels van Judea en Galilea, evenals in andere delen van het land. Ik probeerde de wetten van Mozes
en de boeken van de andere profeten gemakkelijk en
begrijpelijk te maken. De mensen waren erg geïnspi479

reerd om naar me te luisteren. Waar ik ook sprak, de
mensen uit verschillende steden kwamen om te horen wat ik te zeggen had. Ik won hun harten door
mijn weergave van het Oude Testament. Hoewel ik
een hoge priesterlijke status kreeg, gaven de mensen
me de titel van ’Grote leraar’. In die tijd waren er
verschillende mensen in Israël, die beweerden een
Messias te zijn. Twee van hen woonden in Galilea.
Ze hadden al hun eigen discipelen. Een van deze
twee, samen met zijn discipelen, werd gedood door
sommige joden en hun autoriteiten.
Vele malen in mijn leven stelde ik mezelf de vraag:
hoe verschijnt de Messias? Toen ik twaalf was, toen
ik drie dagen in de grootste tempel van Jeruzalem
was, stelde ik dezelfde vraag aan een hogepriester.
Destijds zei ik tegen hem, dat de profetieën van Jesaja, Daniël, Micha en Maleachi over de Messias gingen. De meeste van mijn vragen hadden betrekking
op deze profeten en hun profetieën. Op 27-jarige
leeftijd begreep ik persoonlijk, dat de Messias de
nieuwe wereld van God op aarde zou brengen. Toch
had ik geen duidelijk begrip van hoe hij op deze aarde zou verschijnen. De bekendste profetie in mijn
tijd was die van Elia, die 900 jaar geleden in de oudtestamentische periode leefde. De Israëlieten geloofden traditioneel, dat Elia letterlijk uit de hemel
neerdaalt. Er staat geschreven, dat hij verschijnt en
de tijd rijp verklaart voor de komst van de Messias.
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Deze profetie was zo beroemd dat het al onderdeel
was geworden van het leven van de mensen. De profetieën van de andere profeten vervaagden achter
deze. De hogepriesters en de joden hadden een speciale stoel voor Elia opgezet in de hoofdtempel en in
de andere tempels. Ze geloofden dat wanneer Elia
zou terugkeren, hij eerst naar de tempel zou gaan en
daar in die stoel zou zitten. Niemand mocht op deze
speciale stoel zitten. De tijd van de verschijning van
de Messias werd dus geassocieerd met de terugkeer
van de profeet Elia uit het Oude Testament. In mijn
gebeden vroeg ik naar de komende Messias. Maar
zelfs toen ik door de hoge dimensies van God reisde,
ontving ik geen antwoord van God en de hemelen.
Mij werd alleen verteld me voor te bereiden op gelukkig nieuws.
Als priester van de Mozes-religie gaf ik niet alleen
les, maar volgde ik ook deze leer. Toch voelde ik me
niet dicht bij haar in mijn hart. De leer van Mozes
was heel moeilijk en het was moeilijk voor de mensen om deze te volgen. De hogepriesters misbruikten hun positie in naam van deze religie. Meestal
waren de mensen het slachtoffer van hun religieuze
leiders. Zoals ik al eerder zei, gaven de farizeeën en
Schriftgeleerden in mijn tijd er de voorkeur aan de
wetten van Mozes op een traditionele en moeilijk te
begrijpen manier uit te leggen. Toen ik begon met
het kiezen van een gemakkelijk te begrijpen taal in
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de verschillende tempels, deed ik dat vanuit mijn
eigen autoriteit. Hoewel de mensen erg geïnspireerd
waren door te luisteren, konden ze hun loyaliteit
aan de farizeeën en Schriftgeleerden als de hoogste
autoriteiten niet opgeven. Ze wilden dat mijn verklaringen door hen werden bevestigd. Dus het
kwam hoe het moest komen. De religieuze autoriteiten keerden zich langzaam tegen mij. Ze begonnen
me op verschillende manieren te vervolgen en ze beschuldigden me van het niet uitleggen van de wetten van Mozes, zoals die in de boeken was geschreven. Dat verbaasde me. Van de hogepriesters, farizeeën, Schriftgeleerden tot gewone mensen, leefde
bijna niemand volgens de wetten van Mozes. Hun
eigen leven was in tegenspraak met deze leer. Maar
toen ik hun een eenvoudige uitleg aanbood, hoe ze
Gods pad moesten volgen, keerden ze zich extreem
tegen mij. Op dit punt werden ze erg emotioneel,
alsof ze wilden leven en sterven met de religie van
Mozes. Ze zeiden ook dat zij de discipelen van Mozes
waren en dat hij hun beschermer was. Vele malen
nu begonnen ze me te corrigeren tijdens mijn toespraken. Ze zeiden dat ze alleen redding van God
zouden ontvangen als ze Mozes en zijn leer volgden.
Ik kon mijn innerlijke situatie aan niemand uitleggen.
De wetten van Mozes waren gebaseerd op zeer
strikte praktijken. Het was zeldzaam om er medelij482

den in te vinden. De joden en hun religieuze kringen
wilden geen relaties hebben met buitenlanders uit
andere landen. Persoonlijk had ik sympathie voor
iedereen en maakte geen onderscheid tussen hen. Ik
was iemand, die iedereen met een open hart verwelkomde. Gaandeweg besefte ik dat ik tot het einde
van mijn leven de lering van Mozes niet met heel
mijn hart zou kunnen verspreiden. Dus hield ik
minder toespraken in de tempel. Mijn hart en mijn
persoonlijke houding kwamen niet overeen met de
strikte leer van Mozes. Ik was een mens, die geloofde
in liefde en mededogen. We waren te verschillend.
Helaas werd ik als jood geboren en leefde ik onder
zijn wettenstelsel.
Eerst verzamelden de mensen zich om me heen.
Maar toen ze erachter kwamen dat ik op zoek was
naar een verandering in hun religieuze systeem, verlieten ze me en gingen terug naar hun oude wereld.
Als de mensen zich eenmaal bij een religie hebben
aangesloten, geloven ze dat dit de beste religie is
voor hun redding. Het maakt niet uit of zij het toegeven of niet, deze religie beïnvloedt hen enorm. Ze
geloven dat de oude wijn nog steeds de beste is. Heel
zelden willen ze iets nieuws proberen. Het was precies hetzelfde in mijn tijd. Het was onmogelijk om
iets te veranderen in de religie van Mozes. Als je dit
probeerde te doen, had dat gemakkelijk je dood
kunnen betekenen. Dit was in mijn tijd niet alleen
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een beperkt beeld. Hetzelfde voorbeeld is ook van
toepassing op de islam, het christendom en andere
religies. Ze werden allemaal een doodlopende weg,
waarin iedereen vervulling moet vinden in hun eigen religieuze wereld. Ik begon les te geven in andere steden en kon Josef niet langer helpen in zijn bedrijf. Maar toen ik in de buurt van hem was, ondersteunde ik hem in zijn werk en activiteiten. Toen ik
negenentwintig was, weigerden mijn broers mee te
werken in de zaak van mijn vader. In mijn ogen waren het criminelen. Ze gaven er de voorkeur aan om
in een bende te leven en zich daar over te geven. Ik
had vaak gewelddadige ruzies met hen. Maar ze
wilden niet naar me luisteren. In plaats daarvan beschuldigden ze me ervan een man van zwarte magie
te zijn. In hun ogen was ik een dwaas of zelfs krankzinnig. Ze verspreidden deze geruchten over heel
Nazareth. Mijn broers werden steeds vrijer in hun
slechte activiteiten. Mijn moeder Maria verhuisde
met mijn zussen naar familie. Nu werd het voor mij
nog moeilijker om mijn moeder en zussen te onderhouden. Ik weigerde mijn broers enige financiële
steun te geven. Maar soms gaf Maria hen geld zonder dat ik het wist. Ik moest heel hard werken, zodat
mijn zussen konden trouwen. Ik was de oudste
broer en nam daarom de positie van haar vader in.
Volgens het systeem van mijn tijd moest ik betalen
voor het huwelijk van mijn zussen. Dit was een
484

trieste en achtergestelde tijd in mijn leven. Vele
dochters uit arme gezinnen konden niet trouwen,
omdat hun ouders het geld niet konden betalen.
Zelfs in jouw tijd, Zahid, bestaat dit systeem nog
steeds in verschillende delen van de wereld.
Nu wil ik wat meer praten over Zacharias, Johannes de Doper en mijn familie. Toen mijn grootmoeder zwanger werd, bad ze vooral tot God: "oh God,
ik wil Je het nieuwe leven in mijn buik geven. Dan
wil ik wel dat dit kind in Je handen komt. Oh God
van Israël, ik wil dat Je dit kind accepteert en hem
beschermt tegen Satan." Maar toen zij het kind
baarde, was het een meisje en geen jongen. Mijn
grootmoeder werd toen verdrietig omdat ze dit kind
in Gods tempel wilde plaatsen. Maar de joodse autoriteiten namen alleen jongens mee, die in de tempel
konden dienen. Ze barstte in tranen uit en wist niet
wat ze met dit kind moest doen.
Toen haar dochter vijf werd, ging ze naar de joodse
autoriteiten en vertelde haar hele verhaal. Ze zei ook
dat ze de God van Abraham had beloofd dit kind op
te voeden in dienst van God. Ze vertelden haar dat
men haar niet kon helpen. Maar als ze op een dag
een zoon baarde, kon ze hem in dienst van de tempel
stellen. Die dag bleef mijn grootmoeder huilen. Gedurende de nacht zei God tegen haar in een droom:
“vrouw van Omran, wees niet bedroefd. Ik accepteer
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je geschenk. Ga naar Zacharias en zeg hem dat ik je
heb gestuurd. Zeg hem dat hij het meisje moet nemen en haar in zijn huis moet laten opgroeien." Ze
ging naar Zacharias, die destijds een van de hoogste
priesters was. Eerst werd haar de toegang tot Zacharias ontzegd. Maar toen hij zelf naar buiten kwam en
naar huis ging, riep ze hem na: “oh Zacharias, laat
me met je praten. Ik heb een boodschap van de God
van Abraham voor jou." Toen Zacharias dit hoorde,
zei hij tegen zijn volk: "laat de vrouw naar mij komen." Toen mijn grootmoeder voor Zacharias stond,
zei hij tegen haar: "je bent gezegend dat ik zulke
woorden uit je mond heb gehoord. Vertel me snel
welke boodschap je van God van Abraham voor mij
hebt." Mijn grootmoeder vertelde hem alles over
haar gebed, dat ze dit kind in dienst van de tempel
wilde brengen en wat God haar in een droom had
verteld. Zacharias zei toen tegen mijn grootmoeder:
"oh eerbiedwaardige vrouw, geef me drie dagen. Ik
wil tot God bidden. Na drie dagen kom je bij mij."
Na drie dagen ging mijn grootmoeder weer naar
Zacharias. Toen Zacharias haar zag, liep hij snel naar
haar toe en zei: "je bent gezegend door God. God liet
me weten, dat ik dit meisje persoonlijk opneem. Ik
zal voor dit kind zorgen alsof het het mijne is." Zacharias nam het meisje met de naam Maria op. Natuurlijk is zij mijn moeder. Het was Zacharias, die
Maria op het spirituele pad voorbereidde en haar
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veel heeft geleerd. Hijzelf was officieel een van de
hogepriesters en profeten van God, die dromen en
visioenen door God en de hemelen kon ontvangen.
Toen mijn moeder 15 jaar oud was, ging de spirituele
wereld voor haar open. Telkens wanneer ze de inhoud van haar dromen en visioenen met Zacharias
deelde, was hij verbaasd en verrast over haar spirituele onthullingen. Dus kwamen Zacharias en Maria
dichterbij.
Toen mijn moeder achttien was, kwam mijn
grootmoeder naar Zacharias en vroeg hem naar de
toekomst van haar dochter. Zacharias vertelde mijn
grootmoeder, dat Maria officieel niet als priester
kon dienen volgens de wetten van Mozes. Maar Zacharias wilde absoluut, dat Maria langer bij hem zou
blijven. Op dat moment gaf mijn grootmoeder Zacharias geen antwoord. Zes maanden later kwam ze
terug om haar dochter mee te nemen. Later verloofde ze Maria met Josef zonder dat Zacharias het wist.
Zacharias ontdekte dit later, maar bleef zwijgen.
Maria liet een diepe spirituele herinnering achter in
het hart van Zacharias.
Op een dag bad Zacharias in tranen tot God: "ik zal
een oude man zijn en mijn beenderen willen niet
langer zijn wat ik wil. Oh God, mijn geloof in jou is
hetzelfde als toen ik jong was. Daar ben ik nooit van
afgeweken. Je hebt mijn gebeden altijd beantwoord.
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In mijn leven wilde ik altijd een zoon hebben die alle
zegeningen van onze voorouders Abraham, Isaac en
Jacob kon erven. Hoewel je de wens van mijn hart
kent, zou ik er nooit met je over kunnen praten. Het
is nu te laat. Ik en mijn vrouw zijn al te oud, bovenal
kan mijn vrouw geen kinderen meer krijgen." Toen
vroeg Zacharias God of Hij zo'n kind aan Maria kon
geven, omdat zij geestelijk in zijn huis kon opgroeien. Daarop verscheen aartsengel Gabriel aan Zacharias en zei: „God zal je een kind geven dat de weg
voor de Messias zal voorbereiden. De tijd van verlossing is nabij. De mensen zitten in het donker en in de
schaduw van de dood. Ze zullen zeker het licht van
God zien." Zacharias antwoordde Gabriel: "hoe is
dat mogelijk?" Ik ben zo oud en mijn vrouw kan
geen kinderen meer krijgen." Gabriel antwoordde
toen: "God zei het. Dit is hoe je deze prachtige genade zult ervaren." Johannes de Doper werd toen op
wonderbaarlijke wijze geboren door Elizabeth, de
vrouw van Zacharias.
Aartsengel Gabriel verscheen zes maanden later
aan Maria en zei tegen haar: "je bent gezegend."
Eerst was Maria bang. Maar Gabriel vertelde haar
dat Gods zegen over haar was geopend. "Je zult een
kind baren dat de mensheid zal verlossen. God en de
hemelen zullen altijd bij je zijn." Maria zei tegen Gabriel: "hoe kan dit mogelijk zijn? Geen enkele man
heeft me nog aangeraakt." Gabriel zei: "ga naar Za488

charias en blijf drie maanden in zijn huis. De engelen kozen Zacharias als je eeuwige echtgenoot." Ze
was zeer verrast door dit nieuws. Aan de ene kant
was Zacharias al getrouwd en aan de andere kant
was ze verloofd met Josef. Ten derde groeide ze op in
het Zacharias-huis als lid van de familie. Maria was
verbaasd en sprakeloos. Aartsengel Gabriel sprak
haar opnieuw toe: "Zacharias wordt gezegend door
God en de hemelen. Uit zijn zaad zal een kind opstaan, waarop de Israëlieten tot op de dag van vandaag hebben gewacht. Doe wat ik je zei te doen.
Vanaf nu zal elke leeftijd van de mensheid op je terugkijken als je doet waar de hemel om vroeg." Nadat Gabriel Maria had verlaten, voelde ze diepe gelukzaligheid in haar hart dat zo'n kind door haar zou
worden geboren. Maria heeft het aan niemand anders verteld. Ze ging naar haar moeder en vertelde
haar dat ze langer in het Zacharias-huis wilde blijven, omdat zijn vrouw binnenkort een kind zou baren.
Maria keerde terug naar het huis van Zacharias en
begon Elisabeth te dienen tijdens haar zwangerschap. Aanvankelijk had Maria niet de moed om Zacharias te vertellen over haar speciale openbaring.
Twaalf dagen later, toen Zacharias alleen was met
Maria, vroeg hij haar of ze nog dromen of visioenen
had door de engelenwereld. Maria antwoordde dat
vele dingen nog steeds aan haar werden onthuld.
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Zacharias vroeg haar toen om hem enkele van haar
spirituele openbaringen te vertellen, omdat hij al
lang niets van haar had gehoord. Maria vertelde
hem verschillende visioenen die Zacharias gelukkig
opnam.
Daarna zei Maria tegen Zacharias: "ik had een
openbaring, maar het is moeilijk voor mij om dat te
zeggen. De reden waarom ik je hier bezoek is precies
deze openbaring." Zacharias vroeg haar waarom het
zo moeilijk zou zijn om deze openbaring met hem te
delen. Ze antwoordde: "ik ben in je huis als een kind
van je familie opgegroeid. Wat ik je nu ga vertellen
zal je zeker verrassen. Niet lang geleden, toen ik alleen thuis zat, hoorde ik een stem die me begroette.
Ik was verrast en bang. Ik vroeg me af welke stem
het was. Toen verscheen een engel aan mij met buitengewoon stralend licht en zei tegen mij: "ik ben
aartsengel Gabriel, de Heilige Geest. Ik ben gekomen
om je goed nieuws te brengen en je de grote genade
van God te brengen. Je zult zwanger worden en een
kind baren, dat de Zoon van God zal worden genoemd. Dit kind zal degene zijn die Gods koninkrijk
op aarde zal vestigen." Ik zei toen tegen hem: "niemand heeft me nog aangeraakt. Hoe kan ik een kind
krijgen?" Aartsengel Gabriel antwoordde: "de hemel
heeft Zacharias gezegend en in de ogen van God is
hij gekozen om je man te zijn." Eerst was ik verbaasd
en wist ik niet wat ik zou moeten doen. Ik wist ook
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niet met wie ik mijn onthullingen moest delen. Zoals je Zacharias kent, ben ik verloofd met Josef. Hoe
dan ook, mijn diepste wens is om zo'n kind te krijgen. Ik ben bereid daar elke prijs voor te betalen.
Gabriel vertelde me toen dat dit kind de zoon van
God zou worden genoemd en dat God hem alle zegeningen zou geven, die Hij aan zijn voorouders
Abraham, Isaac en Jacob had beloofd." Na alles te
hebben gehoord, keek Zacharias sprakeloos naar
Maria, draaide zich om en ging. Maria maakte zich
grote zorgen dat Zacharias twijfels had over haar
moraliteit.
Zacharias ging alleen naar het gebed. Hij zei: "oh
God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben een oude
man geworden, maar dag en nacht heb ik altijd verlangd om dicht bij je te komen. Nu ben ik heel oud
en mijn geloof en gehoorzaamheid aan Je zijn voor
het eerst op de proef gesteld. Oh God van Abraham,
ik wil geen immorele daad doen, die mij van Je kan
scheiden. Oh God van Abraham, bescherm me tegen
de verleiding van een slechte daad. Ik verdien al je
woede als ik bezwijk." Aartsengel Gabriel verscheen
hem toen in een visioen en zei: "Zacharias, God heeft
je gezegend met Maria. Het zal je zoon zijn die uit
Maria is geboren en die de Messias wordt genoemd.
Hij zal redding brengen aan de mensheid. Je zoon
van Elizabeth zal ook Jesaja's profetie vervullen. Hij
zal de weg voor de Messias voorbereiden." Zacharias
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vroeg toen aan Gabriel: "hoe zal ik voor de wet van
Mozes staan? Misschien worden Maria en ik door
deze wet gedood." Gabriel antwoordde: "als God
wil, dan vernietigt Hij de boodschap van de oude tijd
en geeft de nieuwe tijd een nieuwe boodschap."
Drie dagen later, toen Zacharias alleen was met
Maria, vertelde hij haar dat het Gods wil was dat hij
de vader van het kind zou zijn, die de Zoon van God
zou worden genoemd. Maria was er erg blij mee en
wilde niet nadenken over de gevolgen. Zacharias
was even blij deze zegen te ontvangen. Maar tegelijkertijd was hij bang voor zijn eigen volk. In dit opzicht was hij zeer waakzaam. Hij wist dat het consequenties zou hebben als men erachter zou komen,
dat Maria van hem is zwanger geworden, ook al was
ze al verloofd met Josef. Dus vroeg hij aan Maria:
"wat gaat je doen als mensen en Josef je vragen wie
je dit kind heeft gegeven?" Welk antwoord geef je
aan de joodse samenleving, zodat deze volgens haar
strenge wetten tevreden is?" Maria antwoordde: "ik
zwoer bij God en de hemel dat ik nooit je naam zal
noemen, ongeacht wat de toekomstige situatie voor
mij zal zijn. Gabriel bracht me het nieuws van deze
zegen, dus ik zal de mensen later vertellen, dat ik dit
kind door de Heilige Geest heb ontvangen." Zacharias was tevreden. Ze waren drie maanden samen en
Maria werd zwanger."
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In werkelijkheid is Zacharias mijn biologische vader en niet de Heilige Geest. Mijn moeder Maria wilde mij en mezelf beschermen, zodat ze niet gestenigd zou worden door de joodse samenleving volgens de wet van Mozes. Dus verraste ze de joden
door te zeggen dat ze zwanger was door de kracht
van de Heilige Geest. De mensen waren bang om
haar te stenigen. Dat was de hele strategie van mijn
moeder. Johannes is mijn broer. We hebben dezelfde
vader, maar verschillende moeders. Hoe dan ook.
Maria werd nog steeds vervolgd tijdens haar zwangerschap. Gedurende deze tijd verscheen haar aartsengel Gabriel en zei tegen haar: "als iemand je
dwingt om te openbaren van wie het kind is, antwoord dan eenvoudig: ik vastte voor God. Ik heb je
de waarheid verteld, dat ik dit kind heb ontvangen
door de kracht van de Heilige Geest. Blijf dan kalm."
In die tijd accepteerde Josef stilzwijgend Maria als
zijn vrouw. Maar er circuleerden nog steeds geruchten over haar, dat iemand haar had bijgewoond, in
strijd met de wetten van die tijd.
Uiteindelijk verspreidde dit gerucht zich naar de
hogepriester, die verantwoordelijk was voor de naleving van de wetten van Mozes. Er zijn vragen gesteld over Maria. Tegelijkertijd drongen de familieleden van Josef erop aan erachter te komen met wie
Maria misschien een relatie had. Josef bleef daarentegen zwijgen, omdat hij al dromen had gezien. Hij
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probeerde een uitweg te vinden, omdat Maria niet
zou moeten worden blootgesteld aan de wetten van
Mozes. Maar Josef kon zich niet stellen met zijn familieleden. Uiteindelijk sleurden deze Maria voor de
hogepriester om hem de waarheid te vertellen. De
nacht voordat ze naar de tempel werden gebracht,
bad mijn moeder Maria aandachtig: “oh God, er ligt
een zware droefheid op mijn hart. Ik wou dat de
mensen me niet zouden herinneren en ik zou niet
leven om zo'n dag onder ogen te zien. Oh grote God,
leid me nu. Ik maak me zorgen over het leven van dit
kind en het mijne. Dit kind zal met me sterven als ze
me stenigen." 's Nachts verschenen voor Maria weer
engelen en ze zeiden: "God en wij zijn met jou. Je
krijgt onze bescherming. Vertel de priester in de
tempel gewoon wat we je hebben verteld: je bent
zwanger door de Heilige Geest en wanneer het kind
opgroeit, zal het de mensen redden."
De volgende dag brachten de familieleden Maria
naar de hogepriester. De hogepriester bracht Maria
naar het Heilig Sacrament in de tempel. Hij goot heilig water in een aardewerkend vat en nam stof van
de tempelvloer en sprenkelde het in het wijwater.
De priester maakte het haar van Maria los en legde
het zogenaamde openbaringsslachtoffer in haar
handen. Toen nam hij het bittere water in zijn handen dat de vloek brengt en deed Maria een eed afleggen. Als een vrouw zichzelf vervuilde volgens de
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wetten van Mozes en ontrouw werd aan haar man,
zou het water haar lichaam doen zwellen en haar
vreselijke pijn veroorzaken. Haar heupen zouden
vallen en ze zou walgelijk zijn voor haar volk. Maar
als de vrouw niet vies is geworden, maar zuiver is,
zal het water haar niet schaden. Voordat de priester
haar het heilige water gaf, verzekerde Maria hem
dat ze met niemand had geslapen. Aartsengel Gabriel zou haar zijn verschenen en zij zou dit kind
hebben ontvangen door de kracht van de Heilige
Geest. De priester gaf haar het heilige water, dat ze
dronk in de naam van God. Maar er gebeurde niets
met haar. Dus de familieleden van Josef lieten haar
voorlopig met rust, maar ze twijfelden nog steeds
diep aan haar. Het vooroordeel van zijn familieleden
was een reden, waarom Josef Bethlehem in Judea
verliet en zich op een afgelegen plek in Egypte vestigde. De andere reden was koning Herodes. Josef
dacht zelfs vaak dat alle problemen in zijn leven alleen door mij en Maria waren ontstaan.
Jezus zei verder: "Ik wist dat mijn moeder Elisabeth een paar keer bezocht, omdat ook zij een naast
familielid was. Toen ik de tempel verliet en met Josef
begon te werken als timmerman, kon ik Maria van
dichtbij bekijken. Op een dag vroeg ik haar of ze me
kon meenemen de volgende keer, dat ze Elisabeth
bezocht. Je hebt het me beloofd. Toen we naar haar
toe gingen, ontmoette ik Johannes, mijn stiefbroer,
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voor het eerst. Voordat ik verder ga, wil ik nog wat
verder gaan over mijn vader Zacharias. Toen Josef
naar Egypte ging, sprak Zacharias met een van zijn
beste vrienden onder de priesters over wat er tussen
hem en Maria gebeurde. Zacharias vertrouwde zijn
beste vriend. Hij dacht dat hij het geheim voor zichzelf zou houden. De laatste vertelde het de andere
priesters en het gerucht verspreidde zich snel onder
de religieuze autoriteiten. Ze begonnen hun onderzoek tegen hem. Helaas vertelde Zacharias nu de hele waarheid. Ze doodden hem in de tempel waar dieren meestal werden opgeofferd. Het was een heel
triest einde voor Zacharias. En allemaal omdat hij
het geheim van de hemel niet voor zichzelf kon
houden. Dit was ook een van de redenen, waarom
Josef niet wilde wonen op de plaats, waar de mensen hem kenden toen hij terugkeerde uit Egypte.
Aan de andere kant was hij bang voor de zoon Herodes, die nu over Judea regeerde. Dus besloot hij in
Galilea te gaan wonen.
Jezus en Johannes de Doper
Nu kom ik terug naar Johannes. Ik was negentien
toen ik hem voor het eerst ontmoette. Hij is nog
geen jaar ouder dan ik. Elisabeth was oud en bijna
blind. Toen ik haar begroette, legde ze haar handen
op mijn hoofd en gaf me veel goede wensen. Elisa496

beth en Johannes woonden bij hun familieleden. Ze
waren allemaal religieus en volgden volledig de wetten van Mozes. Johannes had ook een zuster die na
hem werd geboren. Zijn zus was erg aardig voor me.
Johannes groeide op onder de strikte wetten van
Mozes. Meestal trok hij zich terug op eenzame
plaatsen en bestudeerde hij de religie van Mozes.
Na een paar minuten van onze eerste ontmoeting
stelde Johannes me vragen over mijn religieuze leven. Hij wilde weten of ik mijn leven zou gaan leiden
volgens de principes van de boeken van Mozes. Ik
voelde snel dat we qua persoonlijkheid erg op elkaar
leken. We beoordeelden de anderen met behulp van
onze eigen autoriteit. Ik voelde vanaf het begin dat
we niet met elkaar konden opschieten. Ik stelde hem
vragen uit de boeken van de profeten. Hij was verbaasd over mijn kennis. Hij vertelde me toen dat hij
naar de tempel moest gaan, omdat hij een afspraak
had met een andere priester. Voordat hij vertrok,
vroeg hij me: "waarom komen jullie niet nog een
keer en dan bespreken we de woorden van de profeten?" Ik vroeg hem waarom hij me niet gewoon in
Galilea kon bezoeken? Johannes beloofde naar mij
toe te komen.
Negen maanden later, het was vroeg in de ochtend, toen ik in de timmerman werkplaats werkte,
stond Johannes bij de voordeur met een van mijn
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broers. Ik was verrast hem hier te zien. Hij zei tegen
mij: "eigenlijk ben ik twee dagen geleden aangekomen. Ik kwam hier om enkele priesters te bezoeken.
Vanmorgen na het bidden in de tempel, dacht ik bij
mezelf dat het goed zou zijn om je te bezoeken. Eerst
ging ik naar je huis. Je broers en zussen waren daar
en je moeder vertelde me dat je elke ochtend naar de
winkel ging. Dus nam ik je broer mee die me hier
bracht." Ik was aangenaam verrast om Johannes te
zien en ik zei tegen hem: "ik ben blij dat je me bezoekt op deze arme plek.”
Plots ging Johannes naast me zitten en zei tegen
mijn broer: "bedankt dat je me naar deze winkel
hebt gebracht. Nu kun je gaan." Toen mijn broer
weg was, vroeg hij me waarom alleen ik mijn vader
zou helpen. Ik zei tegen hem: "het is gewoon zoals je
het ziet." Johannes zei: "Ik moet me verontschuldigen dat ik, zonder je te laten weten, je hier bezoek.
Het lijkt mij dat ik je stoor op het werk." Ik zei tegen
mijn vader Josef dat ik vandaag niet meer met hem
zou werken omdat Johannes uit Judea was gekomen. Ik vroeg Johannes of hij al iets had gegeten. Hij
antwoordde: "het is niet nodig. We kunnen ook het
bos ingaan zonder te eten." Daar aangekomen gingen we zitten en hij zei tegen mij: "de vorige keer
verraste je me met je kennis van Mozes en de andere
profeten." Ik zei tegen hem: "als dit je heeft verrast,
dan kan ik je nog veel meer vertellen."
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Ik heb mijn spirituele ervaringen met hem gedeeld. Hij accepteerde hen dankbaar. De tijd verstreek zo snel, dat de avond al viel. Nu kwamen we
terug. Johannes zei tegen me: "Jezus, vandaag verraste je me heel erg met wat je me vertelde. Ik kijk er
al naar uit je binnenkort weer te zien. Ik zal zeker
terugkomen." Hij bood me wat geld aan, dat ik nodig had om de kosten van mijn reis te dekken. Ik zei
tegen Johannes: "houd je geld, het werkt op de een
of andere manier. Ik zal je bezoeken. Je hoeft me niet
de kosten voor mijn reis te geven." Johannes antwoordde mij: "geef het dan aan je vader, omdat ik
verhinderde dat een van zijn helpers vandaag zou
werken." Ik vroeg Johannes: "waarom blijf je niet bij
ons overnachten?" Hij antwoordde dat hij had beloofd naar een andere priester in de tempel te gaan
en daar te overnachten. De volgende dag zou hij
naar Judea vertrekken. Toen hij afscheid van me
nam, omhelsde ik hem. Hij zei tegen mij: "ik wou dat
ik je veel eerder had ontmoet."
Het was mijn last om mijn gezin te onderhouden,
omdat de gezondheid van Josef verslechterde. Ik
zorgde ook voor mijn zussen. Ik wilde echt wat geld
sparen om hen uit te huwelijken aan betere gezinnen. Dus twee jaar verstreken met deze inspanningen en het was een constante op en neer. Maar ik
ben Johannes nooit vergeten. Na deze twee jaar besloot ik Johannes te bezoeken. Toen ik bij hem
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kwam, was hij niet alleen. Vele mensen waren daar
om naar hem te luisteren. Nadat hij zijn toespraak
had beëindigd, kwam hij naar me toe en begroette
me gelukkig. Ik zei dat ik zijn toespraak zorgvuldig
volgde." Als ik had geweten dat je bij het publiek
was, zou ik je gevraagd hebben om zelf een toespraak te houden," zei hij. Hij heeft me aan sommigen mensen voorgesteld, door te zeggen dat ik zijn
vriend ben. Deze mensen vertelden me dat ze de discipelen van Johannes waren. Johannes vroeg me:
"waarom rust je niet even uit? 's Avonds gaan we
samen zitten. We moeten over vele dingen praten."
's Avonds liet Johannes enkele van zijn discipelen
aan ons gesprek deelnemen. Hij zei: “ze zijn mijn
speciale vrienden en ik vertrouw ze. Als hun aanwezigheid je niet stoort, kunnen ze bij ons blijven." Ik
zei hem dat het goed was. Tegen zijn discipelen zei
hij: "we hebben alleen Gods wil leren kennen door
Mozes en de profeten. Maar hier is Jezus, die zijn eigen levende ervaring heeft met de God van Israël.
Vandaag zou ik Jezus willen vragen om met ons te
praten over angst en liefde in de relatie met God."
Ik wendde me tot Johannes en zijn vrienden: "zolang mensen in de vallei van zonden leven, zullen ze
altijd vergezeld zijn van angst en zorgen. Tot op de
dag van vandaag hebben alle profeten alleen geleerd
zichzelf van de zonde te scheiden. Ik vertel je nu de
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waarheid: zonde maakt je slaven van Satan. Satan en
zijn gevallen engelen hebben genoeg donkere dimensies in de spirituele wereld gecreëerd. Als de
mensen in vrede met God willen leven, moeten ze
zich afscheiden van Satan." Johannes vroeg: "wat is
de weg van liefde?" Toen ging ik verder: "de weg van
liefde is die manier, waarop de mensen hun spirituele groei bereiken en perfect in hun hart en ziel bij
God kunnen zijn. Dat zal de mystieke bestemming
zijn van de mensen met God. Ik zeg je de waarheid:
mensen moeten God in hun leven toelaten. Alleen
Hij is de sleutel tot alles. Dit is de perfecte manier
om gelukzaligheid voor menselijke zielen te bereiken." Johannes onderbrak me: "je bedoelt dat alle
profeten tot op heden in angst hebben geleefd?" Ik
antwoordde hem: "je oorspronkelijke geweten vertelt je dat het zo moet zijn geweest." Ze stelden me
nog vele andere vragen en we hadden een levendige
discussie. Wat ik ze ook vertelde was de waarheid.
Ik voelde dat het het beste was, omdat ik misschien
nooit de kans zou krijgen om opnieuw met hen te
praten. Ik bleef nog een dag bij Johannes, waarna ik
terugkeerde naar Galilea. In deze tijd dacht Johannes heel lang na. Maar nu twijfelde hij aan vele dingen, die ik hem had verteld.
De volgende keer dat ik Johannes bezocht, was
nadat Josef stierf. Deze keer stelde hij me heel basale
vragen: hoe zal Elia terugkeren? Waarom sprak Jesa501

ja tegelijkertijd over de eeuwige heerschappij van de
Messias en de kruisiging? Ik antwoordde hem: "de
tijd is nabij dat God en de hemelen ons de antwoorden zullen geven. God kent zeker de juiste tijd en zal
het ons ook openbaren." Toen vroeg Johannes mij:
"heeft God je iets over deze dingen geopenbaard?" Ik
zei: "ik bid voortdurend zodat ik er meer over te weten kan komen." Johannes vervolgde: "Jezus, ik zie
in jou geen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan
de leer van Mozes." Ik antwoordde hem: "mijn relatie met God is gebaseerd op liefde en niet op angst.
Ik heb je dat de vorige keer verteld." Johannes antwoordde: "Jezus, je moet meer voor je spirituele relatie zorgen. Het lijkt mij dat zij niet in harmonie is
met de profeten en hun heilige boodschappen." Ik
zei hem dat hij ernstiger en oprechter tot God moest
bidden en hem naar Zijn wil zou vragen.
Dit gesprek tussen mij en Johannes was niet erg
prettig. Toen hij afscheid nam, vroeg hij me deze
keer niet wanneer ik terug zou komen. Ik ontving
later het nieuws dat hij me niet langer wilde zien.
Johannes was de man die zich zonder uitzondering
aan de wetten van Mozes hield. Mozes was de grote
profeet voor hem. Hij wilde niet naar links of rechts
kijken. Hij wilde eenvoudigweg in principe het pad
van Mozes volgen. Hij hield zich echt aan de oudtestamentische leer. Ik zei reeds, dat we vele discussies
hadden. In een daarvan zei Johannes: "de volgende
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keer dat je berichten van God en de hemelen ontvangt, moet je de boeken van de profeten doorzoeken, en vooral de boeken van Mozes. Bovenal moet
je erachter komen of deze berichten hun leerstellingen tegenspreken. Als er een tegenstrijdigheid in
staat, kun je er zeker van zijn dat deze berichten
nooit van God en de hemelen zullen komen." Ik
vroeg hem: "wat denk je, waar komen deze berichten vandaan?" Hij antwoordde: "de berichten zullen
zeker komen van de slechte kant.” Vanaf dit punt
was het erg moeilijk om met hem te praten of om
een normaal gesprek te voeren. Hoe dan ook, uiteindelijk keerde ik terug naar Galilea met een zwaar en
droevig hart.
Ik was dertig. Ik ging naar het bos om bijna elke
nacht te bidden. Tranen liepen over mijn gezicht
toen ik God vroeg hoe de Messias zou verschijnen en
deze wereld zou leiden. Ik bad tot God om deze dingen in meer detail aan mij te openbaren. Op een
nacht, tijdens mijn gebed in het bos, werd ik hoog in
de hemelen opgeheven. In die tijd zag ik niet alleen
het licht van God, ik reisde ook in het licht van God.
Uiteindelijk brachten vele meerkleurige engelen mij
tot God. We bogen allemaal voor Hem. De diepste
wens van mijn hart en ziel kwam op die dag uit. Ik
zag God en ik bleef naar Hem kijken. God vroeg me
om tot Hem te komen. Ik ging voor hem staan en
begon te huilen als een kind. God omhelsde me.
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Hij zei tegen mij: "Oh mijn zoon, jij bent degene
waarop de mensheid heeft gewacht. Volg gehoorzaam Mijn wil en dit met heel je hart. Geef al je vertrouwen op deze manier. De tijd is gekomen voor
het Koninkrijk van God en de hemel op aarde." Toen
boog ik voor God met de engelen en zij brachten mij
terug naar mijn fysieke lichaam. Deze reis bracht
diepe vreugde in al mijn zintuigen. Op dit punt wil
ik je laten weten, dat ik niet alleen een confrontatie
met Satan heb gehad, maar ook zeer vele.
Ik kende Simon Petrus, zijn broer Andreas en de
twee zonen van Zebedeus, Jakobus en Johannes,
sinds ik timmerman was. Ik heb de andere van mijn
discipelen leren kennen via hen. Ze luisterden naar
me toen ik in verschillende tempels sprak tussen
mijn 25 en 30 jaar oud. Ik ontmoette Elia ook in de
spirituele wereld en hij vertelde me dat zijn missie
was mislukt, vanwege zijn ongehoorzaamheid aan
God. Elia zei dat God hem had vergeven en dat het
nieuwe messiaanse tijdperk hem een nieuwe kans
gaf om zichzelf naar een hogere dimensie te brengen. De tijd was gekomen dat hij als een geest op
aarde zou werken. De engelen hebben Elia verteld
dat hij als geest met Johannes de Doper moet samenwerken om een hogere dimensie te bereiken.
Nadat ik Elia ontmoette, was het me duidelijk dat
Johannes Elias missie had ontvangen om de weg
voor de Messias voor te bereiden. Het volk wist ook
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dat Zacharias Johannes profeteerde, dat hij degene
zou zijn die de weg voor de Messias voorbereidde.
Later hoorde ik ook dat Johannes, nu Johannes de
Doper genoemd, in Judea profeteerde dat het Koninkrijk van God nabij was en de mensen vroeg om
zich te bekeren. Ik ging naar hem toe. Hij doopte de
mensen. Hij merkte me niet op toen ik onder de
mensen was. Toen het mijn beurt was, kwam een
van zijn discipelen naar me toe, nam me bij de hand
en bracht me naar hem toe. Nu herkende hij mij. Hij
was in het begin verrast en sprakeloos om me voor
hem te zien. Hij zei: "waarom liet je mij niet weten
dat je hier bent?" Ik vroeg hem: "sinds wanneer hebt
je geleerd dat het Koninkrijk van God nabij is?" Hij
zei: "ik heb een openbaring van God ontvangen." Ik
zei tegen hem: "waarom beoordeelde je God niet
volgens je profeten?" Hij was enkele minuten sprakeloos, voordat hij tegen mij zei: "mijn vader Zacharias verscheen ook tweemaal in mijn dromen en zei
tegen mij:" Johannes, het is tijd om de weg van de
Messias voor te bereiden.” Ik vertelde hem toen dat
ik hier kwam om met hem te praten over een speciaal geheim. Hij zei tegen mij: "je bent van harte uitgenodigd om met mij te praten." Ik vervolgde, tot
hem gericht: "wel, ik zal een bepaalde tijd bij je blijven. Maar je moet me dopen." Johannes antwoordde: "wat mijn oren horen verbaast me." Ik vroeg
hem: "waarom?" Hij antwoordde: "Ik voel dat ik het
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niet waardig ben je te dopen. Je hebt opmerkelijke
ervaringen met de spirituele wereld. Eigenlijk ben jij
degene, die mij zou moeten dopen." Ik antwoordde:
"wel, laat het gebeuren. Ik wil dat je me doopt." Nadat Johannes me doopte, kwam ik uit het water. Johannes hield mijn rechterhand vast met zijn linkerhand. Op dat moment ging de hemel voor mij open.
Ik zag een blauw licht op me afkomen. Duiven vlogen in dit blauwe licht. Het was een heel mystiek
moment. Ik hoorde de stem van God: "je bent mijn
geliefde zoon en Ik ben blij met je." Ik werd erg mystiek en voor de omstanders riep ik onmiskenbaar tegen Johannes: "kijk omhoog naar de hemel. Gods
licht is hier nu. Luister Johannes naar wat God zei: Ik
ben zijn geliefde zoon, met wie Hij het gelukkigst is."
Hoewel Johannes mijn hand vasthield en vele
mensen om ons heen stonden, zagen de anderen
niets. Johannes was verrast door een dergelijke verklaring. Hij staarde naar me, maar zei niets tegen de
mensen. Later, toen we alleen waren, zei hij tegen
me: "je hebt me verrast met je spirituele ervaring na
je doop." Ik vertelde Johannes wat ik precies had gezien. Hij zei: "wees voorzichtig met wat je zegt."
Maar ik antwoordde: "je zou moeten bidden en God
vragen of het waar was, wat ik zag en je zei." Johannes kon zijn twijfels niet wegnemen. Toch besloot ik
om een tijdje bij hem te blijven. Johannes had echter
persoonlijk niet langer gelijk. In zijn dagelijks leven,
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terwijl hij met de mensen over Mozes en de boeken
van de andere profeten sprak, voelde hij zich gestoord door mijn aanwezigheid en voortdurend beoordeeld door mijn aanwezigheid alleen.
Op een dag vroeg ik Johannes of hij al tot God over
mij had gebeden. "Wat moet ik over je bidden?"
Antwoordde hij. Ik zei tegen hem: "ik kwam naar je
toe om een speciale boodschap aan je over te brengen, dus ik zal bij jou en je discipelen blijven." Nors
vroeg Johannes me: "dan spreek duidelijke taal en
vertel me wat voor soort boodschap je me moet vertellen." Ik antwoordde: “het zou beter zijn als onze
hemelse Vader je zou openbaren wie ik ben. Het enige wat je hoeft te doen is tot God bidden met een oprecht hart en Hem vragen wie ik ben." Plots kwamen
zijn discipelen en klopten op de deur. Johannes zei
tegen mij, dat als we alleen waren, we weer met elkaar zouden praten. Een paar maanden gingen
voorbij en ik hoorde elke dag zijn preken, die hij aan
zijn discipelen gaf. Ik merkte dat zijn religieuze
schema zelfs voor hem weinig tijd liet. Hij was erg
druk met reizen naar verschillende plaatsen in Judea
en het omliggende land. Vaak moest ik weken alleen
blijven, terwijl hij weg was. Ik bracht mijn tijd door
met zijn discipelen, maar sprak weinig tot hen, omdat ik Johannes zijn volgelingen persoonlijk niet
wilde verwarren. Meestal bad ik heel diep tot God en
vroeg ik Hem om Johannes een visioen van mijn po507

sitie te laten zien. Johannes was verrast, dat ik er
nog was toen hij terugkeerde. Die avond kondigde
hij aan, dat niet alleen vreemde naties onze religie
zouden volgen, maar op een dag zelfs alle naties onze religie zouden aannemen. Johannes zei dat de
wetten van Mozes absoluut waren, en géén enkele
wet zou ooit worden vergeten, want dat was de Wil
van God. Hij was erg trots dat hij deze religie kon getuigen aan de mensen uit andere landen, zoals de
Grieken en de Romeinen. Johannes was optimistisch
en geloofde in de leer van Mozes. Ik voelde dat hij
wilde, dat ik deze strikte leer ook zou volgen. Hij gaf
me deze boodschap indirect door zijn toespraak die
avond. Drie dagen later kwam een van Johannes discipelen naar me toe en vertelde me dat Johannes me
wilde zien. Ik ging bij hem zitten en hij zei: “doe
mee. Als je de religie van Mozes dient, zal je zien
hoeveel vreemde naties deze religie zullen volgen.
Het zal een grote overwinning zijn voor de God van
Israël en voor zijn profeet Mozes. Nu is het tijd dat
de andere naties ons volgen. De God van Abraham
kan kinderen van Abraham voortbrengen uit deze
hardnekkige naties, die Gods wetten volgen, die ons
door Mozes en zijn profeten zijn overgeleverd." Ik
zei tegen Johannes: "heb je tot God gebeden en gevraagd wie ik ben?" "waarom moet ik God over jou
vragen? Er is niets te vragen. Alles werd doorgegeven van God aan Mozes. We moeten ons aan deze
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waarheid houden en het tot de andere naties van de
wereld prediken," antwoordde hij. Ik zei tegen hem:
"Johannes, als je niet zo arrogant was, hadden God
en je vader Zacharias je geestelijk kunnen leiden. In
mijn geval ben je blind. Hoe dan ook. Er was een tijd
dat je erg geïnspireerd was om naar me te luisteren.
Wat weet je over de Messias?" Johannes zei: "ik weet
niets meer dan jij. Je weet dat de tijd van zijn verschijning nauw verwant is met de terugkeer van
Elia. We weten allemaal, dat Elia zal terugkeren en
iedereen zal hem uit de hemel zien neerdalen. Hij is
degene die ons naar de Messias brengt."
Ik zei tegen Johannes: "je zult God in de gevangenis van je traditionele leer plaatsen als je alleen
maar aandringt op de boeken van Mozes en de andere profeten. Je zult de Messias van God alleen
verwelkomen als zijn komst in harmonie is met je
religieuze boeken. Maar God is geen slaaf van je
boeken. Hij is ook geen slaaf van de profeten. Het is
jouw schuld en die van anderen als je Gods universele boodschap niet kunt begrijpen. Je probeert Hem
te beoordelen naar eigen inzicht en denkt niet, dat je
tot God moet bidden.
God is een levende God. Hij spreekt tot de mensen,
net zoals in het verleden. Hij helpt alle wezens en de
mensen en Hij zal het altijd doen! Het is misschien
mijn laatste ontmoeting met jou. Voordat ik je ver509

laat, wil ik je een speciale boodschap geven. Het is
de boodschap waar jij en je voorouders al zo lang op
wachten: de Messias is al gekomen en je ogen hebben hem al gezien. God heeft me geroepen om Zijn
wil te doen. Zelfs ik wist het niet voor God en de
hemelen het mij openbaarden. De persoon waarop
je wacht en die de weg zal bereiden voor de Messias,
is hier al. Je bent hiervoor gekozen. Elias geest werkt
aanzienlijk met je samen."
Johannes antwoordde: "je schaamt me. Hoe kan
dat mogelijk zijn?" Ik zei: "welke autoriteit gebruikt
je om de weg van de Messias voor te bereiden? Je zei
dat God je openbaarde dat je vervulling in de profetie zult brengen.
Jesaja 40.3: "Een stem roept: Baant een weg door de
woestijn voor de Heer!" Je bent de profetie vergeten,
waarin God zei: Jesaja 65, 16–17: "Degene die zich in het
land zegent, zal zich gezegend wensen van God, de gelovigen, en die zweert in het land zal zweren bij God, de
gelovigen. Ja, de vroegere behoeften zijn vergeten, ze zijn
uit mijn ogen verdwenen! Omdat ik al een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde creëer. Je zult niet meer aan het
verleden denken, het komt nooit meer in je op."
Johannes, je bent door God uitverkozen om een
brug te bouwen tussen mij en de Israëlieten. Maar
het lijkt mij, dat het bijna onmogelijk is om de nieuwe wegen van de hemel te volgen." Eerst was Jo510

hannes ontzet en wist hij niet wat hij moest zeggen.
Toen zei hij: "ik wil je nog een laatste vraag stellen.
Hoe kun je zeggen dat Elias geest met mij werkt? Ik
weet niets van zijn gedachten. Elia verscheen mij
niet, noch openbaarde hij mij dit." Ik antwoordde
hem: "Johannes, je hebt besloten in je hart te leven
in de wereld van Mozes, en daarom kun je de nieuwe
wereld niet zien. Echt, ik zeg je Johannes, zelfs Elia
kan deze nieuwe wereld alleen door je ogen zien. Hij
heeft je lichaam nodig om naar deze nieuwe wereld
te kunnen opstijgen." Daarna verliet ik hem.
Zelfs na dit gesprek veranderde er niets in het leven van Johannes. Hij was druk bezig de leer van
Mozes dag en nacht te prediken. Hij getuigde ook
dat alle verlossing in deze boeken te vinden was. Ik
begon zelf de messiaanse boodschap te onderwijzen, toen ik besefte dat ik niets van Johannes kon
verwachten. God en de hemelen hadden Johannes
voorbereid om mij te volgen. Zijn geboorte was geen
gewone en hij leefde een bijna voorbeeldig leven
volgens de wetten van Mozes. Johannes' vader, Zacharias, profeteerde over Johannes wat God hem
openbaarde.
Johannes de Doper was zeer opgeleid en een zeer
bekende figuur in het hele land. Door zijn voorbeeldige leven werd hem vaak door hogere religieuze
mensen gevraagd of hij de opkomende Messias was.
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Het zou slechts zeven jaar geduurd hebben om een
nationale basis te creëren voor de Israëlieten om mij
te verwelkomen als Johannes zich met mij had verenigd. Dan had ik de hemelse waarheid aan het uitverkoren volk kunnen onthullen en op basis van dit
sterke fundament had ik naar Rome kunnen komen.
Het zou nog maar zeven jaar geduurd hebben om
het Romeinse volk voor mij te overtuigen. Van daaruit zou de hemelse omgeving zijn overgegaan naar
Arabië, van Arabië naar India en vervolgens naar
China. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde hadden
zich binnen mijn leven, binnen 21 jaar kunnen vestigen. God had een nobel plan met me, als ik maar
met succes naar Rome kon komen. In Rome had ik
alleen de keizer en enkele familieleden moeten genezen. De keizer zou zo geïnspireerd zijn geweest. Ik
zou met zijn dochter zijn getrouwd als hij had ontdekt wie ik echt was. Ik zou dezelfde autoriteit hebben gekregen, die de farao aan Josef, de zoon van Jacob, had gegeven met het enige verschil dat ik de
Messias was. In 20 tot maximaal 40 jaar zou ik alle
plannen van God en de hemelen over de hele wereld
hebben onthuld.
Beste Zahid, je had dit boek nooit hoeven te schrijven. Je zou vanaf je geboorte in het Koninkrijk van
God hebben geleefd. God zou toch een zichtbare
God zijn voor de mensen op aarde. Natuurlijk leeft
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de goddelijke mens in het eeuwige leven voor altijd
met de zichtbare God.
Ik bleef bijna zes maanden bij Johannes. Meestal
diende ik hem en zijn discipelen in de hoop dat ik
misschien een raam in Johannes hart kon openen,
zodat hij het nieuwe tijdperk van God zou herkennen. Maar ik faalde, omdat Johannes niets nieuws
wilde leren, behalve de religie van Mozes. Deze zes
maanden waren erg belangrijk om de brug van hoop
voor de mensheid te bouwen. Hij was mijn echte
broer en gekozen door de hemelen. Maar hij luisterde niet naar mij. Als hij over zichzelf had gezegd dat
hij de Messias was, zouden de Israëlieten hem eenvoudigweg zijn gevolgd. Hij was een gerespecteerde
en geaccepteerde man in de ogen van de religieuze
autoriteiten van de Israëlieten. Dus hij had de Israelieten ervan kunnen overtuigen, dat ik de Messias
was. Na enkele moeilijkheden in de komende jaren
zouden we de nationale basis hebben gelegd. Lieve
Zahid, terwijl ik je al deze hemelse waarheid vertel,
roept mijn hart om God en de mensheid. Zelfs later
veranderde Johannes niet van gedachten. Door dit te
doen, blokkeerde hij God en de hemelen om hem de
realiteit te tonen. God en de hemelen wachtten de
hele tijd bij zijn hart en vroegen hem om vrijwillig
de juiste beslissing te nemen.
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Laat me je de waarheid vertellen, Zahid. Johannes
volgde Gods wil niet. Omdat hij zo koppig was,
blokkeerde hij mijn messiaanse missie en kon ik de
gekozen mensen niet bereiken. Uiteindelijk werd hij
gedood op bevel van koning Herodes, net zoals het
in de Bijbel staat. Johannes betaalde een hoge prijs
aan Satan. Het was zijn verantwoordelijkheid om
God en de hemelen over mij te vragen. Dan zou hij
zich zeker met mij verenigd hebben en mij gevolgd
zijn. Maar hij onderwees alleen de wetten van Mozes en beschuldigde koning Herodes van het hebben
van een onwettige relatie met de vrouw van zijn
broer. Dus Johannes werd opgesloten en later gedood.
Nu kan men vragen, waarom Johannes zichzelf in
een dergelijke gevaarlijke positie plaatste door de
koning te beschuldigen. Hij had moeten weten, dat
hij in de gevangenis zou worden gezet of gedood.
Het antwoord is simpel. Johannes wilde gewoon
met de wetten van Mozes leven en de religie van
Mozes onderwijzen, zelfs nadat ik hem had verteld
wie ik was. Hij geloofde me niet en verwierp mijn
leer. In de laatste dagen, voordat hij in de gevangenis kwam, en zelfs terwijl hij nog in hechtenis was,
twijfelde hij aan zichzelf. Johannes stuurde twee van
zijn discipelen naar mij toen hij in de gevangenis
zat, en vroeg hen of ik degene was waarop ze zaten
te wachten of dat ze misschien op iemand anders
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moesten wachten? Toen Johannes eindelijk wakker
werd uit zijn diepe slaap, was het al te laat. Hij verloor vele van zijn discipelen, zijn respect en zijn eigen intellectuele status in het land, toen hij ontkende dat hij Elia was.
In mijn openbare toespraken zei ik: "geloof me,
Johannes de Doper is de wederkerende Elia. Hij is
degene die Elias missie moet volbrengen." Maar het
volk Israël geloofde mij niet. De simpele waarheid is
dat mijn persoonlijke verschijning in het land niet
overeenkwam met die van Johannes, maar hem nog
steeds tegensprak. Ik stond bekend als een man die
gewoon de religie van Mozes niet wilde volgen. Mijn
leven was in strijd met de leer van Mozes. In zo'n
koppige tijd van de religie van Mozes deed ik vele
dingen, die in hun ogen onaanvaardbaar waren. Ik
dronk vaak alcohol en bracht mijn tijd door met de
slechteriken en met bendes. De religieuze mensen
wilden er niets mee te maken hebben. Ik liet me
door vrouwen masseren. Ik bekritiseerde de religieuze leiders. Meestal vergaf ik de zonden van de
mensen. Dit bracht het misverstand onder het Israelische volk dat ik op hetzelfde niveau was als God.
Mijn leven was zo tegengesteld aan het zijne, dat het
onmogelijk voor hen was om mij te volgen. Het was
opmerkelijk dat de mensen me nog steeds leuk vonden. Ze luisterden steeds meer naar me. Ik wou dat
ik toen diplomatischer was en dat ik mijn woede
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had kunnen bedwingen. Met een evenwichtig leven
had ik deze messiaanse missie kunnen afhandelen.
Ik heb mezelf en mijn discipelen in een dergelijke
tegenstrijdige positie geplaatst, dat het geen wonder
is dat de leidende religieuze mensen me niet konden
tolereren. Desondanks wilden de gelovige mensen
meer over mij weten. Ze wilden het misverstand in
hun hart ophelderen. In plaats daarvan heb ik hen
gewoon hard beoordeeld. Ik heb geen basis tussen
hen en mij achtergelaten om op zijn minst een klein
compromis te sluiten. Ik bleef trouw aan deze principes en veroordeelde later de religieuze leiders. Als
gevolg daarvan stelde ik mezelf bloot aan zeer zware
vervolging. Toen kwam het moment, waarop men
mij niet langer meer tolereerde in hun religieuze
veld. Mensen probeerden me vaak te vermoorden.
Beste Zahid, wat kan ik nog zeggen? Ik wou dat ik
geduldiger op het juiste moment had gewacht, dan
zouden vele dingen anders zijn gegaan voor deze
wereld. Mijn discipelen waren op geen enkele manier inferieur aan jullie discipelen. Ze verlieten me
vele malen, ook al hadden ze zelf vele spirituele visioenen van God en de hemelen ontvangen. Dit werd
nooit specifiek in de bijbel vermeld. Bovendien heb
ik niet eens een basis gelegd voor mijn missie, waarop ik Gods wil in meer detail had kunnen onderwijzen. Meestal sprak ik in symbolen in mijn openbare
516

toespraken, wat de situatie tussen mij en de mensen
nog gecompliceerder maakte. Mijn discipelen vroegen me dit niet te doen. Maar ik luisterde niet naar
hen. Vaak volgde ik ook niet de leiding van de engelenwereld. Daarom ben ik verantwoordelijk gemaakt voor vele dingen in de spirituele wereld. Johannes en ik werden beschuldigd van ons falen,
toen we de spirituele wereld binnengingen. We
moesten een paar honderd jaar in de lagere dimensies van het paradijs blijven. Later, met de hulp van
God, was ik in staat om naar een hogere dimensie
van het paradijs op te klimmen, maar Johannes bevindt zich nog steeds in dezelfde dimensie. Ik zal
hierover rapporteren aan het einde van mijn verhaal.
Johannes was ook een luchthartige man, maar hij
volgde de principes van Mozes van A tot Z. Dienovereenkomstig werd hij voor de spirituele autoriteiten een symbool van de ideale man, die absoluut
de religie van Mozes volgde, hoewel hij ook de spirituele autoriteiten bekritiseerde. Hij leefde een
schoon, voorbeeldig leven in de ogen van de Israëlieten. Daarom vroegen het Israëlische volk en hun spirituele leiders hem van tijd tot tijd of hij de komende
Messias was. Als hij bevestigend had geantwoord,
zouden de mensen hem hebben geloofd en hem zijn
gevolgd. Daarom zei ik vaak in mijn openbare toespraken, dat Johannes de Doper de grootste profeet
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was onder degenen, die tot nu toe zijn verschenen.
Johannes zou in de positie van Elia zijn, waarop de
Israëlieten zaten te wachten om terug te keren. Ik
zei tegen hen: Elias geest werkt met Johannes om
Gods wil te doen. Gewoonlijk gingen vele mensen,
vooral de spirituele autoriteiten, naar Johannes om
mijn waarheid bevestigd te horen. Johannes zei
neen en ontkende het elke keer. Zelfs toen hij openbaar daarop werd gevraagd, ontkende hij alles. Hij
ontkende heftig of hij echt Elia was. In geen geval
zou hij zo'n geweldige profeet zijn geweest, als ik
hem uitbeeldde. Uiteindelijk weigerde hij überhaupt
een profeet te zijn.
Geleidelijk aan was heel Israël ervan overtuigd dat
ik een man van leugens was en dat ik mezelf alleen
maar naar voren wilde schuiven met mijn toespraken. Dat is de reden, waarom de Israëlieten en de
gelovigen tegen me zeiden dat ik de waarheid niet
vertel, omdat Johannes niets kon bevestigen. Alleen
Johannes de Doper sprak de waarheid. Johannes had
destijds een grote invloed op de autoriteiten van de
religieuze wereld. De Israëlieten, de gelovigen en
hun autoriteiten wisten, dat Johannes nog steeds op
de Messias wachtte. Zijn gedrag toonde al aan, dat
ik de verkeerde Messias was. In de laatste paar dagen, voordat hij naar de gevangenis werd gebracht,
was Johannes zeer verrast dat zovele wonderen door
mijn handen werden verricht. Zijn discipelen had518

den ruzie met hem, omdat ze ook deze wonderen
zagen. Ze vroegen Johannes: "hoe kunnen dergelijke
wonderen gebeuren door de hand van een slechte
man? Jezus verklaarde tenslotte dat hij de komende
Messias en de Zoon van God was." In die tijd werd
hij naar de gevangenis gebracht. Hij stuurde zijn
discipelen naar mij en liet me vragen of ik degene
was waarop ze zaten te wachten of dat ze op iemand
anders moesten wachten? Deze vraag kwam voort
uit zijn rationele geest. Hij twijfelde nog steeds aan
mijn bewering, dat ik de Messias was. Johannes
faalde, omdat hij God en de hemelen niet oprecht
had gevraagd. Op dit punt zei ik, Zahid, tegen Jezus:
"ik zal in de dimensie van Johannes vliegen en hem
verschillende vragen stellen. Is dat goed voor jou?"
Jezus antwoordde: "je bent vrij om Johannes en de
anderen te ondervragen. Ook zij moeten tot je spreken vanwege Gods voorzienigheid."
Getuigenis van Johannes de Doper
Nu zal ik, Zahid, het getuigenis van Johannes de
Doper geven, dat hij in de geestelijke wereld mededeelde. Johannes leeft in een lage dimensie van het
paradijs. Het is een grote morele dimensie. Tussen
de afmetingen van de vormingsfase van het paradijs
en de goede spirituele midden wereld zijn er nog
steeds neutrale dimensies. Beide worden door de
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dimensies van de vormingsfase van het paradijs geleid.
In dezelfde dimensie van Johannes de Doper zag ik
andere gezanten in vergelijkbare delen van het paradijs wonen. Zelfs vandaag de dag geloven deze
boodschappers ernstig, dat hun leer de enige ware
is, en alleen dit zal redding brengen aan de mensheid. Ik ontmoette Paulus ook in een van deze dimensies. Ik wil later over hem praten. Tijdens mijn
bezoek was ik verrast, dat lijfwachten voor Johannes
huis stonden voor bescherming. Zijn discipelen begroetten me en brachten me bij hem. Toen ik hem
zag, vroeg ik hem waarom hij constant voor zijn huis
werd bewaakt. Hij zei dat, omdat hij zo onverwacht
op aarde werd gedood, hij zich alleen veilig voelde
met de aanwezigheid van zijn lijfwachten. Ik zei tegen hem: "hoewel we elkaar op verschillende plaatsen in de geestelijke wereld hebben ontmoet, ben ik
vandaag naar je toe gekomen om je een paar persoonlijke vragen te stellen over Gods voorzienigheid." Hij antwoordde: "Ik weet het al van de engelen, dat de hemelen je de autoriteit heeft gegeven
om te informeren naar het leven van de verschillende gezanten tijdens hun missie." Ik zei tegen hem:
"goede Johannes, dan weet je waar het over gaat.
Laten we praten over wat essentieel is in je leven,
dat onvermijdelijk verbonden is met dat van Jezus.
Wat kun je me vertellen over deze historische fei520

ten?" Hij antwoordde: "ik zal je vertellen hoe ik het
heb ervaren. Toen ik opgroeide, bezocht Maria, de
moeder van Jezus, mijn moeder Elisabeth vaak. Ze
sprak weinig over Jezus. Ik hoorde van mijn moeder
dat hij opgroeide in een tempel en daar religieus
werd grootgebracht. Destijds waren deze plaatsen
min of meer alleen bedoeld voor dakloze kinderen of
voor armere gezinnen die hun kinderen niet konden
voeden. Toen Jezus negentien was, bracht Maria
hem voor het eerst naar huis. Ik wilde van hem weten, hoe hij zijn religieuze leven elke dag leidt. Hij
verbaasde me in ons gesprek met zijn uitstekende
kennis van de profeten en hun boeken. Dat inspireerde mij en ik kwam dichter bij hem. Hij verbaasde
me later nog meer, toen hij zijn spirituele ervaringen
met mij deelde. Maar hoe dichter ik bij hem kwam,
hoe meer ik merkte dat Jezus het leven van de profeten sterk bekritiseerde. Hij vertelde me ooit dat alle
profeten tot zijn tijd roofdieren waren. Hij zei dat zij
God niet volgden zoals Hij hen had gevraagd.
Toen ik Jezus ontmoette, besefte ik echter dat hij
alle profeten en hun leer beoordeelde. Nu merkte ik
ook dat het leven van Jezus plaatsvond buiten de
leer van Mozes. Toen Jezus zijn spirituele ervaringen
met mij deelde, leek het mij, dat hij de enige was die
zo ver was gekomen. Er waren ook andere spirituele
ervaringen, die me van hem distantieerden. Maar
dat is niet alles. Tijdens onze laatste ontmoeting,
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waar hij een paar maanden bij me woonde, vertelde
hij me, voordat hij me verliet, dat ik nu in de positie
van Elia was en dat hij de komende Messias was,
waarop alle profeten en de Israëlieten wachtten. Natuurlijk verbaasde dit me. Omdat ik veel tijd met Jezus doorbracht, kon ik me niet eens voorstellen, dat
hij onder deze omstandigheden de Messias zou
kunnen zijn."
Toen vroeg ik, Zahid, hem: "wat verwachtte je van
de Messias in jouw tijd?" Hij zei: "niet alleen ik, maar
alle religieuze priesters en de gelovige Israëlieten
wachtten op Elias terugkeer rechtstreeks vanuit de
hemel. We geloofden, dat elk oog Elia aan de hemel
zou zien. Elia zou degene zijn geweest, die ons naar
de Messias had geleid. Er waren verschillende profetieën, waarin de komst van Elia ons zou worden
aangekondigd door de galm van de trompetten van
de engelen, voordat hij naar ons toekwam." Ik vraag
hem: "weet je niet welke profetie je vader ontving,
voordat je werd geboren, dat jij degene was die de
weg zal bereiden voor de Messias?"
Johannes antwoordde: "mijn vader had vele profetieën en evenvele goede wensen voor mij die bijvoorbeeld niet in de Bijbelse geschiedenis te vinden
zijn. Het was dus mijn diepste verlangen om de
wens van mijn vader om een heilig man te worden
te vervullen. Daarom leefde ik een leven in geloof in
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God. Ik geloofde in de leer van Mozes en scheidde
mezelf van het kwaad. Maar er was nergens ergens
de profetie van mijn vader, dat ik Elia was. In mijn
tijd waren er verschillende mensen die de weg bereidden voor de Messias en die beweerden de stem
in de woestijn te zijn." Ik vroeg Johannes: "heeft Jezus je ooit gevraagd dit te doen tijdens de missie,
aan God persoonlijk? om te vragen wie hij echt is?
Waarom bad je niet tot God en vroeg je hem of Jezus
de Messias was?" Johannes zei: "ik kende Jezus goed
en toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, had ik
de indruk dat hij op een dag zou verklaren, dat hij
een profeet of zoiets was. Iets speciaals, zoals de
Messias.
Ik kende Jezus als een man, die afstand nam van
de leer van de profeten. Als iemand als Jezus echt
afstamt van de lijn van de grote profeten, zou hij in
ieder geval dankbaar moeten zijn geweest, dat ze
zo'n fundament voor hem hadden gelegd. Maar dat
was in zijn geval niet zo. Hij plaatste zichzelf voor
alle profeten. In mijn ogen was hij bijna op hetzelfde
niveau als God. Ik kon nooit voelen dat hij sympathie had voor alle profeten, die de basis legden voor
de Messias. Hij gaf me de indruk dat hij niets te maken wilde hebben met dit deel van de religieuze wereld. Nadat ik hem had gedoopt, kwam hij uit het
water en riep "zie Johannes naar de hemel. God zegt
dat ik zijn geliefde zoon ben met wie hij het geluk523

kigst is." Hij verwachtte min of meer van ons dat we
hem zouden volgen. Ik en de anderen om hem heen
zeiden niets. De mensen en mijn discipelen waren
boos op hem en wilden met hem vechten. Maar ik
heb hen het zwijgen opgelegd.
Dergelijk gedrag deed mijn twijfels groeien. Dus
vroeg ik mezelf: "waarom stelt hij zichzelf zo hoog
op? Welke indruk wil hij geven?" Op een dag vroeg
ik hem de reden. Ik wilde weten of hij wenste, dat
iedereen hem zou eren en hem volgen? Ik zei tegen
hem, dat hij me verraste toen hij deze woorden tot
de duif sprak na de doop. Jezus ontkende ook dat
Elia vanuit de hemel zou afdalen. Als gevolg daarvan
groeide de twijfel in mij. Ik kon me niet voorstellen,
dat ik God serieus naar hem zou vragen. Natuurlijk
ontdekte ik vele tegenstrijdigheden in het leven van
Jezus. Dat maakte het voor mij onmogelijk om hem
te geloven. Ik geloofde dat de Messias redding voor
ons zou brengen en dat zijn leven een voorbeeld is
voor ons allemaal. Zo ben ik opgevoed en zo ben ik
opgegroeid. Ik volgde de principes van de profeten
en volgde de leer van Mozes. Het leven van Jezus had
nog voorbeeldiger moeten zijn om mij ervan te overtuigen, dat hij een profeet of zelfs de Messias was. Ik
keek eerst naar mijn leven als een religieuze leider
op aarde en vergeleek het vervolgens met dat van
Jezus. Ik zag geen voorbeeld in zijn leven, waarvoor
het de moeite waard leek hem te volgen. De indruk
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die hij meestal gaf was in strijd met zijn leven. Zelfs
tijdens zijn missie volgden de gelovigen hem niet
gemakkelijk. Om iemand als Messias te volgen,
moest ik meer dan één voorbeeld in zijn leven zien.
Daarom heb ik de hemel niet gevraagd en daarom
konden ze me niet leiden.
Veel later, toen Jezus zijn wonderen verrichtte, begonnen mijn discipelen zich hierover af te vragen. Ze
vroegen zich af hoe dat mogelijk zou zijn zonder
Gods hulp? Ze stelden me deze vraag toen Jezus verklaarde dat hij de Messias was voor de Israëlieten.
Dit was ook de tijd waarin ik aan mezelf twijfelde en
mijn eigen geloof in twijfel trok. Ik zei tegen mezelf,
dat ik de kwestie over Jezus moest heroverwegen. Ik
besloot Jezus persoonlijk te ontmoeten, omdat ik
hem vele vragen wilde stellen over mijn bekrompen
geloof en over hem. Maar dit waren de laatste dagen, voordat ik op bevel van koning Herodes werd
gearresteerd. Ik beschuldigde koning Herodes van
gedwongen samenwonen met de vrouw van zijn
broer Philip. Het was niet goed. Ik had nooit deze
enge kijk op het Oude Testament moeten volgen.
Nadat de Messias verscheen, zou ik hem gehoorzaam moeten volgen en verenigd met Jezus deze wereld terug naar God leiden. Omdat Jezus me zijn persoonlijke levensverhaal had verteld, hadden mijn
opvattingen en traditionele overtuigingen moeten
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veranderen. Achteraf kan ik niet begrijpen, waarom
ik niet met innig verlangen naar God heb gevraagd
of het Zijn wil was, dat Jezus degene was, waar de
Israëlieten door de geschiedenis heen op zaten te
wachten. Eens zei Jezus, dat ik hem moest volgen
met een hemelse houding. God en de hemelen zouden me dan vele signalen geven dat hij degene was,
die uit de hemelen was gezonden. Met een dergelijke houding zou God mij natuurlijk zeker hebben geopenbaard wie Jezus is. Maar ik sloot mijn hart en
liet geen plaats in mijn geloof en in mijn traditionele
leer voor God en de hemelen. Dus ik blokkeerde ze
en ze konden niet met me werken.
Terwijl ik in de gevangenis zat, opende ik mijn
hart voor God en de hemelen voor het eerst en begon in mijn gebed te vragen of Jezus echt de Messias
was, waar de Israëlieten op hadden gewacht tot op
de dag van vandaag. Ik zag toen een droom. Hierin
verscheen mijn vader Zacharias aan mij en zei: "Johannes, word wakker! Je moet proberen uit de gevangenis te komen. Ga naar Jezus, hij zal je leiden."
Toen werd ik wakker.
Terwijl ik in de duisternis van mijn gevangeniscel
zat, voelde ik het verdriet in mij opkomen. Ik dacht
aan mijn gedrag tegenover Jezus, toen hij een paar
maanden met mij en mijn discipelen doorbracht. In
die tijd negeerde ik hem volledig. Zelfs toen hij me
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vroeg om God over hem te vragen, weigerde ik arrogant. Ik was een fundamentele gelovige in de religie
en leer van Mozes. Daarom zou het nooit bij me opgekomen zijn om God te vragen naar iets dat buiten
en in strijd met deze leer was. In mijn arrogante
overtuiging stonden alle leringen van God in de
boeken van Mozes en de andere profeten, hoewel ik
zelf enige openbaring van de hemelen had ontvangen. Telkens wanneer ik zulke openbaringen zag,
controleerde ik de volgende dag hun waarheidsgetrouwheid tegen de leer van Mozes of de boeken van
de andere profeten. Wat een arme man was ik, die
God en de hemelen opsloot in de kooi van een religieuze leer. Ik ben de diepe liefde van God volledig
vergeten, omdat mijn geest verloren is in de draaikolk van Gods vele leringen. Ik was ervan overtuigd
dat ik ze allemaal zou kennen. Maar ik kon me niet
losmaken van de vele leringen van God. Ik zat in
mijn leringen gevangen en kon niet ontsnappen aan
deze aantrekkingskracht, omdat ik zelf nooit een
ernstige reis naar God heb gehad. In dat geval heb ik
veel respect voor je, Zahid. Je lette niet op de aantrekkingskracht van de religieuze boeken, je liet ze
achter op je weg en omhelsde God gewoon. Had ik
dit gedaan en me met Jezus verenigd voor Gods wil,
dan hadden vele oorlogen voorkomen kunnen worden. De Israëlieten, Jezus en ik zouden met succes
samen naar Rome zijn gekomen en de nieuwe we527

reld zou lang geleden zijn gebouwd. Maar nu, zittend in de donkere cel van de gevangenis met een
droevig hart, had ik spijt van wat ik aan het doen
was. Na een tijdje was ik erg moe. In mijn vermoeidheid voelde ik een onuitsprekelijke druk op mijn lichaam. Plots verliet mijn geest mijn lichaam en
vloog naar de blauwe lucht. Ik voelde hier zoveel
vrijheid dat ik niet wilde terugkeren naar het concept van een religieuze leer. Ik riep mezelf: "ik zal
nooit meer dezelfde oude persoon zijn."
Na een tijdje kwam ik naar het paradijs. Ik zag Jezus op een troon zittend, vliegen door het paradijs.
Om hem heen was een cirkel van lichtengelen die
scheen en zong als kristallen: "Jezus is de nieuwe
koning van onze wereld. Jezus is degene die door de
hemelen naar de aarde is gezonden als Gods Zoon."
Na het voelen van dit lied en de mystieke omgeving
van het paradijs, werd ik ook mystiek.
Terugkerend van deze reis was ik 's ochtends vervuld van vreugde. De dag dat mijn discipelen me in
de gevangenis bezochten, vroeg ik twee van hen om
naar Jezus te gaan en hem te vertellen, dat ik hen
persoonlijk had uitgezonden. Ze zouden hem moeten vragen of hij degene is die God ons als de Messias heeft gezonden of dat we verder moeten wachten
op de komst van de Messias, zoals de profetie zegt.
Om mijn hart tevreden te stellen, wilde ik dat Jezus
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opnieuw zou getuigen en het in mijn eigen woorden
zou uitdrukken. Via mijn discipelen stelde ik Jezus
andere vragen uit de gevangenis. Maar Jezus gaf
mijn discipelen geen bevredigend antwoord. Hij was
innerlijk erg boos op me. Jezus maakte me verantwoordelijk voor de campagne van de mensen tegen
hem, omdat ik hem niet geloofde.
Hij vervloekte me door te zeggen dat de laatste in
de hemel hoger is dan Johannes. Nu begreep ik deze
boodschap heel duidelijk en was klaar om alles te
doen voor Gods wil. Zodra ik uit de gevangenis zou
komen, wilde ik Jezus laten weten, dat ik bij hem
zou zijn. Samen zouden we de Israëlieten ervan
hebben overtuigd, dat hij de Messias is. Tegelijkertijd maakte het gedrag van Jezus me verdrietig. Ik
dacht dat hij mijn hart zou troosten en me nieuwe
hoop zou geven, in plaats daarvan was Jezus overstuur. Volgens de prediking van Jezus was ik de
grootste man ooit geboren uit de schoot van een
moeder, maar nu zou ik de laatste in de hemel zijn.
Maar dat is niet alles. Mijn zegen werd aan iemand
anders gegeven, Peter. Jezus zou moeten weten dat
het niet te laat is en dat we het allebei kunnen doen.
De Israëlieten en de religieuze autoriteiten geloofden en vertrouwden me. Ik wilde een brug bouwen
tussen Jezus en hen. Als natie zouden ze hem moeten verwelkomen als de Messias. Ik was nu klaar om
de mensen in het hele land te overtuigen, dat Jezus
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de Messias was. Maar ik heb geen antwoord van Jezus ontvangen. Ik voelde me verloren, eenzaam en
onbegrepen in de gevangenis.
Koning Herodes bracht me in de gevangenis omdat hij, als koning, niet kon tolereren, dat ik hem als
immoreel beschreef. Desondanks had hij een zekere
sympathie voor mij en was hij aan mij gehecht. Hij
hoorde nog steeds graag de waarheid van de religieuze boeken uit mijn mond. Van tijd tot tijd beval
hij daarom zijn soldaten om me uit de gevangenis te
halen. Ze wasten me, gaven me nieuwe kleren en
namen me verschillende keren mee naar de troonzaal van koning Herodes. Hij wilde meer weten over
de waarheid van de leer van Mozes. Elke keer als hij
naar me luisterde, was hij gelukkig en hoopte ik dat
ik heel snel uit de gevangenis zou komen. Ik wilde
Jezus persoonlijk ontmoeten, voordat ik de missie
van Jezus aan het gekozen volk van Israël en de religieuze autoriteiten zou introduceren. Maar er gebeurde een tragedie: ik werd onverwacht en helaas
gedood.
Satan nam de hoogste prijs van mij. Ik had nooit
gedacht, dat dit zou kunnen gebeuren en dat de
dood mij overkomt. Kort voor mijn dood was koning
Herodes tevreden over mij en zei: "stop met me publiekelijk te beschuldigen en mijn gedrag aan de
kaak te stellen, dan heb ik persoonlijk niets tegen je.
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Nu ben ik getrouwd met de vrouw van mijn broer en
ik hou heel veel van haar." Koning Herodes vroeg me
zelfs om hem meer religieuze waarheid te leren. Hij
respecteerde mij als een religieus man en in zijn
ogen was ik de profeet van de Israëlieten. Helaas
werd ik een paar dagen later vermoord. Dit was een
grote schok voor mij. Het kostte me 600 jaar in de
spirituele wereld om dit tragische einde te verwerken.
De vrouw van koning Herodes, die eerder de
vrouw van zijn broer was, haatte me. Satan inspireerde haar om me te laten doden. Ik werd op haar
bevel gedood op dezelfde dag, dat koning Herodes
besloot me vrij te laten. Het was niet alleen het plan
van koning Herodes, maar ook het plan van de hemelen. Ze wilden me bevrijden. Maar de grote tragedie begon toen Satan de touwtjes achter het gordijn hield en won. Koning Herodes wilde me nooit in
zijn hart doden. Toch gebeurde het.
Op de dag van de koninklijke verjaardag kwamen
vele mensen Herodes feliciteren. In zijn dronkenschap beloofde hij tragisch de dochter van zijn
vrouw om haar elke wens na haar dans te vervullen,
zelfs als ze vroeg om de helft van het koninkrijk. Het
meisje vroeg haar moeder, waar ze de koning om
moest vragen. Haar moeder haatte me, omdat ik ook
haar gedrag aan de kaak stelde. In plaats van de
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helft van het koninkrijk te nemen, volgde de dochter
het advies van haar moeder op en vroeg om mijn
dood. Dus vroeg de dochter om mijn hoofd op een
presenteerblaadje. Koning Herodes was verdrietig.
Alle ogen waren op hem en zijn beslissing gericht.
Om zijn gezicht niet te verliezen, gaf hij het bevel me
te vermoorden.
Ik hoopte de Messias als een vrije man te kunnen
omhelzen. Een uur voor mijn dood zag ik een visioen
van iets duisters, dat mijn cel binnenkwam. Ik kon
Satan in deze duisternis zien. Hij keek me aan met
zijn slangachtige ogen en zei: "Johannes, je gelooft
dat je nu een vrij man kunt worden om nieuwe hoop
in de wereld te brengen. Je hebt een grote fout gemaakt door God en de hemelen niet te vertrouwen.
Maar ik heb al je fouten gezien Nu is je fysieke lichaam van mij. Ik zal een einde maken aan je leven."
Toen verdween dit visioen en voelde ik de volledige
duisternis om me heen.
De gedachte aan dit visioen deed me beven. Nu
wilde ik leven. Ik wist nu wat ik moest doen als ik
weer een vrij man was. Ik voelde me als een vogel
met getrimde vleugels in de kooi, die niets anders
verlangt dan om in vrijheid te vliegen. Ik wilde echt
een vrije man zijn. De wereld zou moeten weten, dat
het Koninkrijk van God nabij is. De Messias zou zijn
missie met succes moeten voltooien. Het was mijn
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diepste wens om nu met hem te werken, omdat
Gods aanwezigheid op deze aarde zou moeten worden gerealiseerd. Ik wilde de nieuwe wereld van God
ervaren, waar Jesaja in zijn profetieën over bleef praten. Ik wil met de Messias in deze nieuwe wereld leven, voordat ik voor altijd afscheid van deze aarde
neem.
Tijdens al deze gedachten ging de deur van de gevangenis open. Zes mannen kwamen binnen en
dwongen me op de vloer. Ze bonden mijn handen
achter mijn rug en ik hoorde een van hen zeggen:
"Schiet op, het moet snel zijn, omdat ze op zijn
hoofd wachten." Ik kon niet meer denken. Met de
laatste kracht riep ik: "Breng mijn boodschap over
aan koning Herodes." Maar niemand luisterde naar
mij. Ze deden een zak over mijn hoofd en namen me
mee naar de plaats van mijn beul. Toen ze de zwarte
zak van mijn hoofd trokken, keek ik al naar mijn
beul, zijn blote zwaard al getrokken. Ze dwongen me
op mijn knieën. De laatste woorden die uit mijn lippen kwamen waren: "oh God, toon me een uitweg.
Laat me leven zodat de mensen je wereld kunnen
leren kennen." Maar het zwaard scheidde onverbiddelijk mijn hoofd van mijn schouders.
Nu leefde ik in een speciale dimensie in de spirituele wereld. Het was daar heel moeilijk en pijnlijk
voor mij. Toen ik in de spirituele wereld aankwam,
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werd ik hier eerst hard op beoordeeld. Als gevolg
hiervan moest ik 450 jaar in een van de spirituele
werelden verblijven. Ik was verdrietig, voelde me
eenzaam en de tijd verstreek te langzaam. Het ging
gepaard met te veel pijn. Er was veel conflict in deze
middelste spirituele dimensie. Ik moest ook de prijs
van herstel in de spirituele wereld van Satan betalen. Dus bracht ik elk moment in deze dimensie door
in angst en liet ik me beschermen voor mijn veiligheid.
Na 450 jaar was ik in staat om door de grote genade van God terug te keren naar de dimensies van het
vormingsstadium van het paradijs. Ik ben God en de
hemelen heel dankbaar voor hun genade, dat ze me
hebben toegestaan daar te komen. Om eerlijk te zijn
had ik zo een vriendelijkheid niet verdient. Hier
leerde ik de waarheid veel dieper. Maar wat kan ik
nu doen? Ik verloor mijn fysieke lichaam om de
waarheid in mijn gedachten te realiseren. Hier werd
ik me bewust van de historische fout, die ik op aarde
maakte vanwege mijn beperkte kijk.
De engelen hebben me laten weten dat jij, Zahid,
hierheen komt om mij te ontmoeten. Om eerlijk te
zijn, voelde ik me er ongemakkelijk bij wat ik te
danken heb aan mijn onwetendheid, waardoor ik al
die historische fouten heb gemaakt. Ik moest Satan
een hoge prijs betalen. Nu kan ik de mensheid alleen
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maar vragen om mij door jou te vergeven. Ik heb
veel lijden toegebracht aan God en de hemelen. Wat
een zielige man ben ik dat ik het koninkrijk van de
hemelen voorbij laat gaan door mijn beperkte kijk.
Ik heb alleen de woorden van waarheid geleerd,
maar niet wat er achter de waarheid schuilgaat.
In het begin, toen Jezus in de geestelijke wereld
kwam, moest ook hij een bepaalde tijd in mijn dimensie blijven. We hebben allebei veel wrok in ons
hart, waardoor we niet dichter bij elkaar konden
komen. Later kon Jezus naar een hogere dimensie
van het paradijs stijgen. Ik kwam alleen in een lagere dimensie van het paradijs. Jezus heeft me eens
bezocht. Ik wilde eigenlijk met hem praten, maar
Jezus sneed me af en zei: "Johannes er is niets meer
tussen ons om te bespreken!" Dus ik weet niet wat ik
je nog meer kan vertellen, Zahid. Alles ligt voor me
als een gebroken spiegel. Ik weet niet hoe lang ik deze stukjes gebroken glas in mijn eeuwige leven moet
oppakken. De pijn is nog steeds aanwezig in mijn
hart." Toen vroeg Johannes mij, de auteur van dit
boek: "is er iets dat je me wilt vertellen? Misschien
kan dit ook mijn hart troosten?" Ik zei tegen hem:
"ja. Sinds ik 27 jaar op het pad van de missie ben,
heb ik vele “Johannes de Doper” ontmoet, die God
voor mij voorbereidde om zijn wil te volgen. Maar
iedereen wees me af, dus moest ik in godsnaam een
heel stormachtig, donker pad inslaan. Ik had eigen535

lijk al lang geleden door Satan begraven moeten
worden, maar mijn mystieke liefde in God bleef me
duwen. Dus de grote genade van God omringt me
nog steeds. Dit laat me op dit pad, stap voor stap,
verder gaan, zodat de mensheid op een dag het Koninkrijk van God daadwerkelijk kan zien en ervaren." Johannes de Doper keek me droevig aan zonder te antwoorden. Dus ik nam afscheid van hem:
"tot ziens, Johannes." Ik vloog terug naar de dimensie van Jezus.
Toen ik tot Jezus kwam, keek hij me aan. Hij richtte zijn ogen en handen op naar de hemel en zei: "oh
hemelse Vader, geef Zahid voortdurend succes om Je
wil te doen." Toen keek hij naar mij en zei: "je naam
zal onherroepelijk verbonden zijn met de vervulling
van de goddelijke wil. Een van je eervolle namen zal
"Man van succes voor Gods goddelijke wil" zijn.
Voordat ik verder ga met mijn levensverhaal, moet
ik vermelden, dat Satan me uitgespeeld heeft. Ik kon
het Koninkrijk van God niet substantieel op aarde
vestigen. Ik moet ook bekennen, dat alle profeten en
ik in het paradijs geloven dat je Satan zult neerhalen. De dag is niet te ver weg, wanneer Satan aan jou
onderworpen is. Al mijn zintuigen vertellen me dit
wanneer ik je zie." Ik omhelsde Jezus en zei tegen
hem: "je bent heel optimistisch over mij." Jezus
antwoordde: "God zelf zei dat Satan mettertijd zal
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verdwijnen als hij wordt verslagen door jou. Ik daarentegen ben minder optimistisch en realistischer."
Jezus vroeg me of er iets nieuws te melden was
over Johannes. Ik zei dat het nodig was hem opnieuw te ontmoeten om van deze waarheid te getuigen. Jezus bleef zwijgen.
Toen begon hij te rapporteren over zijn leven: "Johannes de Doper was de brug voor mij om mensen
te bereiken. Toen deze brug instortte, leidde dit tot
grote tragedie en vernietiging voor de mensheid.
Sinds de tijd van Abraham bereidt God zijn volk al
meer dan 4000 jaar voor om de nieuwe Messias te
verwelkomen. Johannes de Doper zou hier een belangrijke rol moeten spelen bij het realiseren van het
Koninkrijk van God op aarde in eenheid met de Messias. Met de dood van Johannes veranderde alles.
Nogmaals was ik erg eenzaam. Ik vond het moeilijk
om de mensen te bereiken. Toen Johannes in de gevangenis werd gezet, wist ik dat Satan hem zou doden. Ik wist dat hij niet meer uit de gevangenis zou
komen. Johannes de Doper verdwaalde op zijn eigen
manier, toen hij aan mij twijfelde en me ontkende.
Het kostte me enige tijd om de bittere realiteit, de
dood van Johannes, te verwerken.
Na de moord op Johannes begon ik mensen voor te
bereiden op mijn messiaanse boodschap. Ik nam het
over van Johannes de Doper door te zeggen, dat Elia
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zou verschijnen om de weg voor de Messias te bereiden. Ik hoopte dat de Israëlieten me zouden geloven. Daarna wilde ik mezelf weer in de positie van
de Messias plaatsen. Maar ik kon het niet. Het volk
van Israël vertrouwde me niet. Volgens mijn eerdere
profetie, dachten ze dat ik ze voor de gek hield. Ze
konden me gewoon niet geloven. 13 jaar lang heb ik
zonder succes alles geprobeerd om meer leden te
krijgen.
Op dit punt wil ik je één ding vertellen. Ik werd
niet gekruisigd op 33-jarige leeftijd, zoals de christenen geloven, maar op 43-jarige leeftijd. Ik moest
een hoge prijs betalen aan Satan, omdat ik niet de
weg ging zoals de hemelen hadden gevraagd, omdat
ik op een onnatuurlijke manier wonderen verrichtte.
Mensen volgden me niet vrijwillig, maar werden
door wonderen gedwongen me te geloven. Als de
Israëlieten me toch hadden gevolgd, had ik tenminste nooit aan het kruis hoeven te eindigen. Maar deze wonderen maakten hen nog koppiger in hun
overtuigingen. Uiteindelijk concludeerden ze dat ik
alle wonderen had laten zien met de kracht van de
duivel.
Ik woonde niet alleen in Jeruzalem, Galilea, Judea,
Kapernaüm, Samaria en Sichem, maar ook op vele
andere plaatsen. Ik ging van plaats naar plaats om
de mensen het onderwijs en de wil van God te on538

derwijzen. Maar de Israëlieten konden niet uit hun
traditionele leer worden gehaald. Er was maar één
persoon, die ze vertrouwden en die hen uit deze kooi
had kunnen bevrijden. Ze zou de symbolen van het
Oude Testament kunnen verklaren. Die ene persoon
was Johannes de Doper.
Ik wil je ook iets vertellen over mijn opvolgers en
vooral over mijn twaalf discipelen. Meestal twijfelden ze aan mij. Ze vertrouwden me niet en daarom
verlieten ze me vaak. Ik was altijd alleen. Door de
jaren heen zijn er talloze gelegenheden, die mijn
hart hebben gebroken. Je bent vrij om ze te communiceren met het christendom of de andere wereld.
Later waarschuwden de hemelen me om geen
wonderen meer te verrichten. De meeste mensen
verzamelden zich alleen om me heen vanwege de
wonderen, die ik met de kracht van God en de hemelen heb volbracht. Maar toen de mensen zagen, dat
ik dit vermogen niet langer had, verdwenen ze een
voor een. Velen lachten me uit. Er waren vele geruchten, dat ik de wonderen deed door de macht
van het kwaad, vooral door de vader van het kwaad,
Satan. Zelfs deze zou zich nu van mij hebben afgewend.
Zelfs daarna liet ik de mensen enkele wonderen
zien in de hoop, dat ze me zouden helpen het Koninkrijk van God te vestigen. Voor een korte tijd kon
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ik ze echt inspireren. Maar helaas verdween deze
inspiratie maar al te snel. Het heeft de mensen niet
zover gebracht, dat ze me alleen konden volgen. Later had ik nog een bittere ervaring. Ik zag dat de
wonderen als zout water in de zee zijn: als een persoon er een slokje van neemt, wordt hun dorst sterker. Hetzelfde gebeurde in mijn geval. Hoe meer
wonderen ik de mensen liet zien, hoe meer ze er
wilden zien. Ze hadden me moeten volgen om hun
eigen spirituele groei te bereiken. Ze negeerden dit.
Dat is de reden waarom het grote misverstand in
de belangrijkste religies is ontstaan, dat God alles
alleen kan doen. Hoe dan ook. De mensheid moet
leren, dat God het pad van principes nooit zal verlaten. Als God een object heeft gevonden, dat Zijn pad
volgt, dan is dit genoeg voor God. God en deze mens,
die zijn object is geworden, zijn dan in de meerderheid vergeleken met de rest van de wereld. God kan
vele dingen alleen herstellen door deze ene persoon.
Het is tot op de dag van vandaag het trieste deel van
de menselijke geschiedenis, dat God nooit een absoluut object heeft kunnen vinden, dat zich als God
gedraagt. Daarom is de geschiedenis van herstel al
lange tijd bezig om het Koninkrijk van God te vestigen. Maar Gods belofte om de hele mensheid en alle
andere dingen te herstellen is onveranderlijk. God
zal dit zeker op een dag samen met de mensen doen.
Ook dat is slechts een kwestie van tijd.
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Terwijl ik deze verklaring afleg, ontken ik je historische persoon niet als een object van God. Ik wil
gewoon de mensen meer inzicht geven in waarom
Gods wereld niet substantieel is gerealiseerd. Het is
tijd voor de mensen om te zien wat aan fundamentele basis mist. Ten eerste heeft de door God gekozen centrale persoon nooit 100 procent van zijn verantwoordelijkheid vervuld. Aan de andere kant hebben de mensen zich niet tot God gekeerd, noch hebben ze gereageerd op de behoeften van de centrale
persoon. Mensen moeten zich ervan bewust zijn, dat
dit ellendige, pijnlijke proces alleen voor hun eigen
bestwil is en hen redding zal brengen. Toen ik stopte
met het doen van wonderen, trok ik me steeds meer
terug. De waarheid is dat ik mijn hart niet eens kon
openen voor mijn naaste discipelen. Ik was altijd tot
alles in staat voor hen. Maar toen ze me in een tegenstrijdige situatie zagen, begonnen ze te twijfelen.
Hun geloof in mij was aan het afnemen. Gedurende
deze tijd ontmoette ik Saulus, die later Paulus werd.
Het christendom moet ook dit opmerkelijke verhaal
ervaren. Ik ontmoette hem twee keer en sprak met
hem over de profetieën uit het Oude Testament. Dit
feit wordt nergens vermeld, hoewel Petrus, Andreas
en Jakobus wisten dat ik Saulus twee keer heb ontmoet. Hij, net als de andere priesters, besprak met
mij hoe de Messias zou moeten verschijnen op basis
van de profetieën van de andere profeten.
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Er waren ontelbare joodse priesters, zoals Saulus,
die traditioneel wachtten tot Elia letterlijk uit de
hemel terugkeerde. Toen Saulus me ontmoette,
hoorde ik dat hij een grote kennis had van de religie
van Mozes. Hij was in staat vele van de profetieën
van de andere profeten te onthouden, en in zijn discussies over het Oude Testament ondersteunde hij
zijn standpunt met solide argumenten. Tijdens ons
laatste religieuze argument vertelde ik hem dat hij
me moest geloven, dat ik door God was gezonden.
Dus ik zei tegen Saulus: "ik vertel je de waarheid. De
tijd om terug te keren uit Elia is al gekomen. Zijn
geest werkt samen met Johannes de Doper."
Saulus antwoordde: "waarom zou ik je geloven en
vertrouwen, vooral wanneer Johannes de Doper
ontkent Elia te zijn, die is teruggekeerd?" Ik zei tegen Saulus dat elke discussie met hem zinloos is.
Maar hij gaf niet op en hield vast aan zijn argumenten. Hij ontmoette me later weer. Hij zwoer me te
blijven hinderen en vervolgen, totdat ik mijn vreemde ideeën over de religie van Mozes opgeef. Indien
nodig zou hij geweld gebruiken om de religie van
Mozes tegen mij te beschermen. Hij zei luid en vrij
tegen me dat ik een valse Messias was.
Tijdens deze twee ontmoetingen met Saulus
moest ik erkennen, dat hij fanatiek verankerd was in
de religie van Mozes. Hij zou er alles aan doen om
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mij te vernietigen. Hij stond vijandig tegenover mij
en dreigde constant mij te vermoorden. Fanatieke
religieuze leiders zoals Saulus probeerden dit vaak
tijdens mijn missie, maar God redde mij elke keer.
Saulus, die later Paulus werd, had zich tijdens mijn
missie op aarde voor de wil van God met mij moeten
verenigen! Dan zou het vandaag anders zijn in deze
wereld. Ik had met hem naar Rome kunnen gaan.
Mijn missie zou binnen 40 jaar succesvol zijn geweest. Dan zouden de innerlijke en uiterlijke waarden, religie en wetenschap, niet zo ver uit elkaar liggen, maar hun evenwicht en hun centrum in God
hebben gevonden.
Opmerking: ik, de auteur, ontmoette ook vele tegenstanders zoals Saulus in mijn missie, die tegen
mij waren en vaak dreigden me te vermoorden.
Het was een grote tragedie, dat Saulus Paulus
werd door het hemelse visioen in plaats van zich
vrijwillig met mij te verbinden tijdens mijn zendingsleven. Toen ik gekruisigd werd, redde God
mijn leven, omdat ik Hem erom vroeg. Daarna
bracht ik een eenzaam leven door in Kashmir. Saulus, die Paulus werd, vervolgde mijn discipelen
streng, sloot ze op en doodde hen. Hij was een van
de leiders, die Stephen stenigde. Zelfs in het aangezicht van de dood bad Stephen om vergeving voor
Saulus en zijn andere kwelgeesten. Het zal de lezer
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nu misschien verbazen, maar daarom werd Saulus
gekozen.
Saulus zag een droom tijdens zijn reis naar Damascus met de bedoeling mijn discipelen te vervolgen en te vangen. Hierin verscheen ik hem met een
extreem licht en sprak in de;
Handelingen 9.4-6: "Saulus, Saulus, waarom vervolgt
je mij?" Hij antwoordde: "wie bent je, Heer?" Ik zei: "ik
ben Jezus die je vervolgt. Sta op en ga naar de stad; daar
wordt je verteld wat je moet doen."
Daarna werd hij wakker en was hij fundamenteel
in zijn hart veranderd. Hij werd een nieuwe man en
Saulus werd Paulus.
In feite werd deze droom hem door de hemelen
getoond. Aartsengel Gabriel, de Heilige Geest, verscheen aan hem in mijn gedaante. De hemelen wisten, dat als Paulus de bittere waarheid kende, dat ik
niet aan het kruis stierf, hij niet zo geïnspireerd zou
zijn geweest om het christendom te helpen een van
de grootste religies te worden. Daarom liet de hemelen hem een opgestane Jezus zien. De theorie verspreidde zich later, dat ik aan het kruis moest sterven om te worden opgewekt. Iedereen die gelooft
dat ik stierf voor de mensheid zou gered worden in
de spirituele wereld.
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Deze theorie werd ontwikkeld door Paulus, zodat
de menigte van gelovigen kon groeien en het christendom zich kon ontwikkelen tot een wereldreligie.
God en de hemelen wilden op christelijke basis een
ideale omgeving creëren voor de toekomstige wereld, waarin de mensen de persoon accepteren, die
door God en de hemelen is gezonden. Daarom werd
Paulus gekozen nadat mijn missie de kleine gemeenschap van de mensen, die in mij geloofden niet
naar een wereldwijde religie leidde. Volgens de
principes van de spirituele wereld stond Satan de
hemelen niet toe om Paulus een hogere waarheid
over God en de hemelen te openbaren. Daarom ziet
men in zijn leer meestal slechts twee elementen, de
kruisiging en de opstanding van Jezus. Aan het einde
van zijn missie onthulden de hemelen persoonlijk
meer waarheid aan Paulus. Paulus werd eenzaam en
verdrietig na het ontvangen van deze waarheid uit
de hemelen. In plaats van ze aan iemand te vertellen, hield hij ze in zijn hart. De hemelen vertelden
hem ook dat Satan hem aan het einde van zijn missie zou doden. In dit geval was hij een sterke man.
Hij accepteerde zijn dood omwille van de missie."
Ik, Zahid, zei tegen Jezus: "voordat je verder gaat
met je levensverhaal, wil ik eerst Paulus ontmoeten." Jezus vertelde me dat Paulus al op me wachtte
in zijn dimensie. Ik vloog naar hem met de snelheid
van het licht.
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Getuigenis van Saulus
Tegenwoordig leeft Paulus alleen in een dimensie
van het middelste paradijs, in een klein huis. Ik zag
een gouden plaat aan zijn voordeur hangen. Het was
beschreven in zwarte letters: "Martelaar Paulus".
Hieronder lees ik van wanneer tot wanneer hij op
aarde leefde. Ik zag Paulus vanuit zijn achtertuin
naar me toe komen. Het onderste deel van zijn mentale lichaam is groen en het bovenste deel is oranje.
Hij kwam naar me toe met een glimlach, pakte mijn
hand en zei: "de genade van God zij met je, omdat je
bent gekomen om mij te bezoeken." Hij leidde me
naar zijn tuin en zei dat het een plezier voor hem zou
zijn om me te helpen. Ik vroeg Paulus om me iets te
vertellen over zijn missie op aarde.
Hij zei: "hoewel God en de hemelen me naar een
hogere dimensie hebben gestuurd, betreur ik mijn
beperkte spirituele ontwikkeling, die me niet in
staat had gesteld, die dimensie binnen te gaan. Wat
overblijft in mijn leven is slechts een verzoek om
vergeving. Ik weet zeker dat Jezus je al vele delen
van mijn levensverhaal heeft verteld. Alles wat hij
zei is waar. Ik ben God en de hemelen diep dankbaar, dat zij door mij de basis konden leggen voor
het christendom. Ik dank God en de hemelen miljoenen en biljoenen keren. Vandaag ben ik over één
ding duidelijk: als ik me tijdens zijn leven op aarde
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bij Jezus had gevoegd, zou de aardse omgeving vandaag voor de mensheid compleet anders zijn geweest en zou de kruisiging van Jezus niet nodig zijn
geweest.
Maar nu zijn dit niet meer dan woorden. Sinds ik
hier in de middelste dimensies van het paradijs ben,
moest ik nog meer bittere waarheid ervaren. In het
aardse leven raakte ik verstrikt in de religie van Mozes. Ik behandelde Jezus arrogant en wilde onder
geen enkele omstandigheid naar hem luisteren. Ik
dacht dat ik de hele waarheid al kende door de leer
van Mozes en die van de andere profeten. In mijn
bekrompen en blinde kijk volgde ik alleen deze religie. Dit gaf me toen de gelegenheid om Jezus en zijn
leer te volgen.
Ik heb hem twee keer ontmoet en veel met hem
gesproken. Ik wilde niet ingaan op een van zijn interpretaties van de religie van Mozes, omdat ze de
woorden van Mozes tegenspreken. Voor mij was hij
een valse Messias, die zichzelf daartoe heeft aangesteld. Ik hoorde vele toespraken van Jezus, die hij tot
de menigte in de tempel richtte. Ik werd boos en
dacht aan wraak. Ik geloofde dat de vernietiging van
onze religie en onze traditie zijn doel was. Tijdens
zijn toespraken in de tempel stond ik verschillende
keren op met de bedoeling hem te onderbreken.
Maar de mensen verhinderden me dit te doen en
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werden boos. De mensen wilden naar hem luisteren,
dus ik kon mijn verzoek om hem publiekelijk te vervolgen niet volgen. In de tempel waar ik priester
was, sprak ik altijd tegen Jezus. Ik bekritiseerde hem
scherp en zette het volk Israël aan om hem te doden.
Wat ik later goed deed is, in tegenstelling tot deze
grote misdaad tegen de wil van God en de hemelen,
verdwijnend klein. Ik was een van de meest actieve
priesters, die de messiaanse boodschap op aarde
blokkeerde. Ik heb twee keer met Jezus gesproken
op aarde. Daarna werd ik nog rebelser. Ik dwong
hem zelfs. Jezus' uitleg over de leer van Mozes en de
andere profeten maakte me gek. Haat tegen hem
bouwde zich in mij op. Het was het ergste in mijn
leven, dat ik samen met de Messias de gelegenheid
had om Gods wereld op aarde ongebruikt voorbij te
laten gaan. Maar dat is niet alles. Ik was een van de
mensen, die een leidende rol speelde in het nagelen
van Jezus aan het kruis.
Toen Jezus voor het oordeel van Pilatus stond, was
ik een van de priesters, die Jezus aan het kruis wilde
zien sterven. Zijn kruisiging kon het vuur van mijn
haat niet onderdrukken. Het ging gewoon in een
andere richting. Ik achtervolgde zijn volgelingen. Ik
beschuldigde zijn gelovigen, zette hen gevangen en
doodde hen. Deze activiteiten bevredigden mij en
brachten mij vreugde. De fanatieke religieuze leiders
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en priesters van de leer van Mozes verwelkomden
mijn activiteiten jegens Jezus' discipelen en begonnen hen ook te vervolgen, geïnspireerd door mijn
slechte voorbeeld. Ik maakte vele reizen door het
land en dwong de volgelingen van Jezus hun geloof
af te zweren en de religie van Mozes opnieuw te
aanvaarden. Mijn overweldigende slechte energie
maakte, dat ik niet kon slapen, omdat ik de volgelingen van Jezus elk moment wilde vernietigen. Ik was
er absoluut van overtuigd dat dit volgens het Oude
Testament een nobel werk was om wreedheden te
doen. In mijn ogen was de moord op de afvallige
discipelen Jezus niet verwerpelijk. Met mijn toespraken inspireerde ik de mensen ook om de valse
Messias Jezus te vervolgen en naar hun leven te
streven.
Ik reisde naar Damascus om de discipelen van Jezus te vangen en tot hun rechtvaardige straf te
brengen. Om de nieuwe cultus rond de valse profeet
Jezus neer te zetten, ontving ik sollicitatiebrieven
van de hogepriesters. Ik dacht dat ik deze beweging
volledig kon uitroeien. Op weg naar Damascus had
ik een droom. Ik zag mezelf omringd door een geweldig licht. Ik kon daar niets in zien. Maar ik hoorde een stem: "Saulus, Saulus, waarom vervolg je
mij?" Ik was geschokt en was me niet bewust van
enige schuld. In mijn ogen deed ik alles volgens
Gods wil. Dus ik zei: "oh Heer, wat heb ik verkeerd
549

gedaan? En wie ben Jij? Laat me je herkennen?" Ik
dacht dat het engelen moesten zijn. De stem kwam
uit het licht: "Ik ben Jezus, die je vervolgt."
Ik kon niet zeggen of het een droom of een visioen
was, omdat ik me in een fase bevond tussen slapen
en waken. Terugkijkend kan ik vandaag zeggen, dat
het een visioen was, omdat ik later meer observaties
en ervaringen in de spirituele wereld kon opdoen.
Na dit visioen zwollen mijn ogen op, iets bedekte
hen als schubben en ik zag niets meer. Voor de eerste keer in mijn leven was ik doodsbang om blind te
zijn voor de rest van mijn leven. De stem van Jezus
vertelde me ook dat hij me zou laten weten, wat ik
moest doen. Met deze hoop bleef ik tot God bidden
in de naam van Jezus, zodat ik genezen kon worden.
De mensen die met mij reisden, brachten me naar
Damascus. Ze getuigden dat ze die angstaanjagende
stem ook hadden gehoord, maar niets hadden gezien. Ik vertelde hen wat ik zag en wat de stem tegen
me zei. In Damascus bad en vastte ik dag en nacht,
zodat de God van Jezus mijn gezichtsvermogen kon
herstellen. Na een paar dagen kwam Ananias, een
discipel van Jezus, naar me toe en zei: "Jezus verscheen aan jou op weg naar Damascus. Hij heeft me
gestuurd om je te laten weten dat je genezen zou
worden." Hij legde zijn handen op mijn ogen en tegelijkertijd vielen de schubben van hen af en kon ik
weer zien. Ik kan het niet in woorden beschrijven,
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Zahid, wat ik op dat moment voelde. Ik voelde me
als een pasgeboren persoon. Voor het eerst zag ik
deze aarde met nieuwe ogen. Ik wist door mijn eigen
nieuwe ervaring, dat deze wereld een prachtige tuin
van Eden voor de mensheid kan zijn, zolang ze op
deze aarde leven.
Ik ging met Ananias naar zijn huis. Daar bracht hij
alle leden bij elkaar en legde de openbaring over Jezus en mij aan hen uit. Sommigen van hen waren
erg geïnspireerd en blij dat Jezus mij had gekozen
om zijn wil te volbrengen. De anderen waren bang
om rechtstreeks over Jezus binnen de joodse gemeenschap van Damascus te getuigen. In feite was
ik erg geïnspireerd om de waarheid te leren door de
grote genade van God, dat Jezus de Messias was. Ik
was onder de indruk van zijn autoriteit in het eeuwige leven, dat hem door God was gegeven. In mijn
geval wilde ik getuigen, dat de gekruisigde Jezus de
Messias was. Ik was zo gemotiveerd dat ik had kunnen getuigen van de bergen, de rivieren, de bomen
en alle anderen, dat Jezus de Messias was waarop de
Israëlieten in de geschiedenis hebben gewacht.
Ik bracht nu dag en nacht door met getuigenis van
Jezus af te leggen. Ik heb al mijn kracht en energie
geïnvesteerd. Ik zei dat hoewel we Jezus kruisigden,
God hem toch ophief. Iedereen die gelooft dat Jezus
voor ons aan het kruis stierf, zal het eeuwige leven
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na de dood ontvangen. Ik ging naar de joodse tempels in Damascus en gaf mijn getuigenis over Jezus.
Aanvankelijk waren de mensen zeer verrast, omdat
ze wisten dat ik een fanatieke vervolger van de
christenen was, die in het verleden alles heeft gedaan om de discipelen van Jezus te vernietigen en te
doden. Nu stond dezelfde persoon aan de andere
kant en gaf getuigenis van Jezus. Ze vroegen me hoe
ik deze verandering kon verklaren. Ik vertelde hun
het hele verhaal van hoe Jezus aan mij verscheen. Ik
zei ook dat ik openbaringen ontving van Jezus en later van de engelenwereld, dat Jezus de Messias was
die God ons had gezonden. Later werden de joodse
inwoners van Damascus boos op mij. Ze wilden me
niet laten praten over de Messias in hun tempels. Ik
heb veel met hen gesproken. Ze probeerden me tenslotte te vermoorden. Als ik nog wat langer in Damascus was gebleven, had dit mijn einde betekend.
De naam Paulus werd mij door Jezus gegeven in
een van zijn openbaringen. Ik keerde terug naar Jeruzalem. Veel van Jezus' discipelen wilden niets met
mij te maken hebben. Ze dachten dat ik een nieuw
plan nastreefde om hen nog meer leed te bezorgen.
Uit hun gelederen hoorde ik het gerucht, dat ik alleen een discipel van Jezus was geworden om alle
geheimen van de volgelingen van Jezus te bespioneren, zodat ik ze later kon straffen. Ze wilden niet bij
me zijn, hoewel ik mijn best deed. De tijd verstreek
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en ik ontmoette Barnabas. Ik vertelde hem wat er
met me was gebeurd op weg naar Damascus. Barnabas was gefascineerd door mijn verhaal. Hij omhelsde me door te zeggen dat Jezus zeker mijn ogen
zou hebben geopend om de realiteit te zien. Hij
vroeg me om met hem mee te gaan, zodat hij over
mij kon getuigen voor de oudsten van de beweging.
Barnabas bracht me naar hen. Hij vertelde hen hoe
Jezus aan mij verscheen en wat hij tegen mij zei.
Barnabas zei ook dat ik mijn best deed om over Jezus
in Damascus te getuigen. De ouderen waren zeer
verrast en verheugd mij onder hen te zien. Ze wisten
van mijn daden in het verleden en snelden mijn reputatie vooruit.
Ik begon in vele tempels in Jeruzalem, in Galilea en
in aangrenzende gebieden te getuigen, dat Jezus de
Messias was. De boze joden wilden mij hier ook
vermoorden. Ze bespraken en argumenteerden met
mij, zoals ik deed toen ik Jezus als een valse profeet
vervolgde. Pas nu stond ik aan de andere kant en zei
dat hij de Messias was. Wat mooier had kunnen zijn
in het leven als ik Jezus al in zijn leven had gevolgd.
Telkens als ik eraan dacht, voelde ik een scherpe pijn
en een volledige leegte in mijn hart. Nu waren de joden boos; ze haatten me zelfs. Ik zei vaak in mijn
toespraken: "wat je niet kon vrijstellen door de wet
van Mozes, is je gerechtvaardigt, als je in Jezus gelooft." Het was als een hamerslag voor de joden. In
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hun ogen ging ik te ver om zulke woorden over Mozes te zeggen. Ze wilden dit niet horen, laat staan
accepteren. Dat is de reden waarom de ruzie en argumenten in mijn leven verschillende keren tot een
hoogtepunt kwamen. Petrus en de anderen besloten
dat ik het land moest verlaten en op weg zou gaan in
de richting van Seleucia. In het begin wilde ik heel
graag in Jeruzalem blijven. Maar later ontving ik de
openbaring van Jezus om naar vreemde landen te
gaan. Ik werd geïnspireerd om naar het buitenland
te reizen om over Jezus te getuigen.
Tijdens mijn reizen voelde ik veel rust in mijn hart.
De mensen van de vreemde naties accepteerden van
mij de boodschap over Jezus als de Messias gemakkelijker. Ze wilden gewoon meer weten. Barnabas
vergezelde mij. Ik reisde naar vele plaatsen en sprak
over de Messias. Ik heb alle gevaren van de dood getrotseerd, maar ben nooit gestopt met te getuigen
over Jezus. Tijdens een ontmoeting met Jezus in de
spirituele wereld zei hij tegen mij: "houdt nooit op
met spreken en getuigen wie ik ben." Ik heb veel
meer meegemaakt dan dat, wat in de Bijbel in mijn
brieven over de reizen zegt staat.
Barnabas steunde me aanvankelijk. Tijdens mijn
reizen wilde hij getuigenis afleggen voor de mensen
uit vreemde landen. Later had ik vele verbale argumenten met hem en ook met Markus, die ook Jo554

hannes wordt genoemd. Barnabas dacht niet dat het
de bestemming van Jezus was om voor ons te sterven. Dit werd ons belangrijkste twistpunt. Hij geloofde dat dit een vreselijke fout was van het uitverkozen volk, dat Jezus niet geloofde en verkeerd begreep als de Messias. Als gevolg hiervan werd Jezus
gekruisigd. Aan de andere kant zou hij Gods wereld
substantieel op aarde hebben gebouwd.
Ik daarentegen, getuigde dat Jezus naar ons toe
kwam om voor ons te sterven, zodat we door hem
redding konden ontvangen. Ik begreep zijn redenering; ik vernoemde dit later in een van mijn brieven
in de bijbel. Daar zei ik dat als het uitverkoren volk
van de Israëlieten echt had geweten wie Jezus was,
ze hem niet zouden hebben gekruisigd. Maar ik
noemde deze waarheid alleen terloops en ook veel,
veel later. Tijdens mijn reizen probeerde ik mijn getuigenis aan Barnabas te rechtvaardigen: als ik volgde wat hij zei, zou het mijn getuigenis hebben verzwakt. De joden zouden ook bang zijn, omdat ze Jezus aan het kruis hadden geslagen. Ze wisten dat dit
nooit de wil van God had kunnen zijn. Ik probeerde
Barnabas te overtuigen van een ander proefschrift
na Jezus' dood aan het kruis: hij kwam om voor ons
te sterven! Dat zou het voordeel van mijn kant zijn.
Ik zou de joden en de mensen in het buitenland vertellen, dat hun zonden zullen worden vergeven als
ze alleen in de Messias geloven. Op deze manier
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zouden we een religie kunnen creëren, waarvan de
gelovigen de hele wereld bevolken. Dat zou de enige
manier zijn waarop we de andere spirituele leringen
kunnen doorbreken.
Maar Barnabas zei: "hoewel Jezus voor ons stierf,
was het niet het doel van zijn komst. Nu leer je zelfs
dat Jezus aan het kruis moest sterven. In feite was
het niet de wil van God." Ten tweede wilde Barnabas dat Johannes, die ook Markus werd genoemd, bij
ons bleef, terwijl we getuigenis aflegden. Mijn negatieve houding ten opzichte van Johannes wordt als
volgt uitgelegd: Johannes verliet ons meerdere keren
tijdens onze zendingsreizen. Hij ging terug naar zijn
eigen wereld om daar te wonen. Van tijd tot tijd was
hij spiritueel geïnspireerd en wilde hij ons weer vergezellen. Johannes, ook wel Markus genoemd, was
een onstabiel persoon. De materiële wereld trok
hem op magische wijze aan. Ik kon niet op hem vertrouwen. Aan de andere kant zag hij vele dromen en
visioenen, maar kon de betekenis van zijn eigen spirituele openbaringen niet verklaren. Daarom was hij
vooral in de war door zijn eigen spirituele ervaringen. Persoonlijk wilde ik niet dat Johannes de nieuwe gelovigen zou verknoeien met zijn visioenen en
dromen. Hij was ook geen standvastige man aan wie
verschillende verantwoordelijkheden hadden kunnen worden toegewezen. Dus ik vertelde Barnabas,
dat het beter zou zijn om hem niet bij ons te houden,
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omdat het voor veel verwarring bij onze leden zou
kunnen zorgen. Maar Barnabas was het niet met me
eens.
Hij zei: "Johannes is een speciaal persoon voor Jezus. Jezus en de engelen bezoeken hem. Johannes
zegt zelf dat hij heel dicht bij Jezus staat. We kunnen
zo'n waardevol persoon niet zomaar negeren." Ik zei
tegen Barnabas dat hij met hem mee kon gaan. Maar
ik zelf heb nooit gewild dat zo iemand bij me zou
blijven. Ik zou getuigen en hij zou de mensen in dezelfde adem verwarren. Al mijn inspanningen zouden tevergeefs zijn geweest. Dus gingen we uit elkaar. Barnabas ging met Johannes, ook bekend als
Markus, naar Cyprus,. Ik verhuisde naar Seleucia.
Hetzelfde gebeurde met Johannes, die de openbaring schreef. Hoewel hij de openbaringen van de engelen ontving, had hij zelf geen duidelijk begrip van
waartoe zij behoren. Dat is de reden waarom zijn
openbaringen van toen tot nu verwarring veroorzaakten in het christendom. Ik moet zeggen dat
vanwege zijn openbaring het christendom je de
schuld zal geven, dat je van Satans kant komt. Na
mijn dood ging ik naar de spirituele wereld. Daar
ging de verklaring voor vele dingen voor mij open.
Maar iets anders werd me hier duidelijk. Als ik een
dieper verlangen in mij naar meer waarheid had gevoeld, zou het mij door God en de hemelen zijn ge557

openbaard. Maar toen ze mijn beperkingen en mijn
tevredenheid met dit kleine deel van de waarheid
zagen, konden ze me alleen gebruiken om de wereld
van de christenen voor te bereiden.
Eerlijk gezegd maakt het christendom geen deel
uit van Jezus, maar van mij. Hoe kan het christendom bij Jezus horen? Niemand in hem weet duidelijkheid over God. Nu zou ik nog iets willen zeggen:
aan de ene kant verwierp ik Jezus toen ik hem ontmoette tijdens zijn missie op aarde. Aan de andere
kant achtervolgde ik hem en deed ik alles om hem te
stoppen. Na zijn kruisiging vervolgde ik zijn discipelen nog gewelddadiger. Eerlijk gezegd, toen ik naar
Damascus ging met de bedoeling om Jezus volgelingen tot de religie van Mozes te bekeren, was ik er
honderd procent zeker van, dat ik Gods wil deed. Op
het eerste moment dat dit extreme licht aan mij verscheen tijdens mijn reis, dacht ik dat de engelen aan
mij zouden verschijnen om mijn inspanningen te
waarderen en mij te zegenen, zodat ik deze nieuwe
cultus kon stoppen. Daarom werd ik extreem emotioneel in mijn hart. Ik was er zo zeker van, dat ik op
de goede weg was om Gods wil te doen. Maar nu
stond dit extreme licht voor mij en zei: "oh Saulus,
oh Saulus." En ik riep: "oh Heer, oh Heer, wie bent
je?" In onze tijd noemden we de engelen Heer, toen
ze aan iemand verschenen. En de stem zei: "ik ben
Jezus, die je vervolgt." Toen ik dit hoorde, was mijn
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adem verdwenen. Ik was volledig verwoest, omdat
ik nooit had kunnen dromen, dat dit licht Jezus zou
kunnen zijn. Ik werd ook blind. De angst verspreidde zich in mijn hart en ik zei tegen mezelf: "oh Saulus, je bent geboren op een onvolmaakte dag. Jij bent
de ergste man onder de zon. Wat heb je de Messias
en de mensen kwaad gedaan?" Daarna was één ding
zeker voor mij: alles wat ik tot nu toe had gedaan,
was helemaal verkeerd! Mijn mensen namen me
mee naar Damascus. Daar bekende ik mijn zonden
aan God en de Messias. Ik heb er diep spijt van gehad. Opnieuw kreeg ik de kans om het juiste in mijn
leven te doen. Ananias kwam later en genas me. Ik
weende veel en betreurde mijn handelingen uit het
verleden.
Zelfs vandaag in het paradijs, stort ik talloze tranen en vraag ik mijn hemelse Vader om vergeving.
Op een dag toen het licht van mijn hemelse Vader
door mijn rijk van het paradijs reisde, werd ik overdreven mystiek en in tranen vroeg ik om vergeving.
Ik zei tegen God dat ik deze pijn nooit zelf kon overwinnen en dat het verdriet in mijn hart zou toenemen. Toen zei de stem: "oh Paulus, ik wou dat de
reis die je tijdens je leven voor de missie van de zoon
van Maria maakte, zou de zoon van Maria voor Mij
hebben gedaan. Ik heb je al vergeven. Bid daarom
om deze reden niet meer tot mij." Vanaf die tijd
vond ik vrede in mijn hart.
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Wat ik ook heb gedaan voor de missie van de Messias op aarde, heb ik gedaan met heel mijn hart en
met al mijn kracht, met de bedoeling om getuigenis
af te leggen van Jezus. Aan het einde van mijn leven
onthulden de hemelen verschillende geheimen voor
mij. Toen ik in de spirituele wereld kwam, ontdekte
ik dat Jezus nog steeds op aarde is en in Kasjmir
woont. Dat was weer een black-out voor mij. De engelen legden me uit, dat de Heilige Geest Gabriel
met mij werkte in de vorm van Jezus. Ze vertelden
me veel over Gods voorzienigheid. Het was geweldig
om al deze goddelijke informatie te horen. Ze lieten
me sprakeloos achter in de spirituele wereld. Het
heeft me een paar honderd jaar gekost, om dat te
verwerken. Zelfs vandaag ben ik nog steeds heel
verdrietig, als ik kijk naar het christendom, de islam,
het jodendom en de andere religies, omdat ze de
man van God op aarde weer in de weg staan.
30 jaar zijn verstreken en jij, Zahid, bent niet zo
ver gekomen, vanwege de sterke ketens van de religies. Dat breekt mijn hart. De religies waren voorbereid, om de man van God te verwelkomen en niet
om hem te blokkeren. Ik was vastgeroest in de profetieën van het Oude Testament en verwierp Jezus
tijdens zijn leven. Het christendom, de islam en de
andere religies maken vandaag dezelfde fout in je
geval. Je moet God in tranen vragen wie je bent. Dan
zal het antwoord aan hen worden gegeven. Ik wou
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dat ik hetzelfde had gedaan met de Messias. Maar
goed, nu kan ik de christenen alleen maar aanraden
om eindelijk wakker te worden, hun harten te openen en te beseffen dat het Koninkrijk van God weer
nabij is." Toen begon Paulus te huilen als een kind.
Toen bad hij: "geliefde hemelse Vader, geef Zahid
vele Paulus sen, zodat hij je wil kan doen."
Ik omhelsde Paulus en de tranen liepen uit mijn
ogen. Zoals ik al eerder zei, het was altijd heel triest
voor mij om het hart van de hemelen uit te drukken.
Toen ik Paulus vaarwel wilde zeggen, zei hij tegen
mij: "ik wil je nog steeds vertellen dat Jezus ver van
mijn dimensie woont en hij bezoekt mij zeer zelden." Ik zei tegen Paulus: "als je echt geïnteresseerd
bent in mijn mening, hoor dan: als ik de ideale wereld voor God niet kan brengen en zijn hart niet kan
bevrijden, dan wil ik niemand ontmoeten."
Ik vloog naar Jezus in de hogere dimensie van het
paradijs. Eenmaal daar zag ik hem andere boodschappers over Gods wil onderwijzen. Ik heb me bij
hen gevoegd. Toen hij mij zag, glimlachte hij en
vroeg of ik ook iets over Gods wil wilde zeggen. Ik
zei dat ik liever naar hem luister. Na zijn toespraak
nam hij me mee naar zijn speciaal paleis. Daar aangekomen gingen we een kamer binnen. Hierin
heerste een unieke rust en een mystieke sfeer. Jezus
zei: "alles wat Paulus je vertelde is correct. Een groot
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verdriet doet ons beiden pijn: als hij mij alleen op
aarde had gevolgd, zou het Koninkrijk van God zijn
ontstaan. Het is zo’n tragedie, die altijd herinnert
aan de diepe pijn van God. Zoals ik je al eerder vertelde, verlieten mijn 12 discipelen me vaak en waren
ze niet altijd in eenheid met mij. Ik heb Petrus vaak
gezegd dat hij zijn best moest doen, zodat we ons
eigen centrum in Jeruzalem hebben. Daar zouden
we meer kansen hebben om het volk van Jeruzalem,
de Romeinen, Grieken of andere naties te bekeren.
Waren de mensen eenmaal in onze beweging gekomen, hadden de joden ons niet zo krachtig kunnen
vervolgen.
Maar goed. Petrus en de anderen wilden niet naar
Jeruzalem gaan voor zendingswerk, vooral niet zonder mij. Ze hadden me altijd als een vader nodig. Ik
zei hen op te groeien om verantwoordelijkheid te
nemen voor Gods wil. Maar een dag zonder mij was
genoeg om twijfels op te wekken. Ten slotte vertelde
ik hen, dat zonder de voorbereiding van een basis,
door voortdurend lezingen te geven, de weg naar de
kruisiging leidt.
Aan het einde zei ik tegen hen: "laten we weer
naar Jeruzalem gaan. De tijd van mijn kruisiging is
gekomen." Alle twaalf waren samen bedroefd. Petrus zei tegen mij, dat ik zo niet tegen de andere discipelen moest spreken, vooral niet over de kruisi562

ging of mijn dood in Jeruzalem. Toen ik deze woorden hoorde, werd ik boos. Ik zei recht in zijn gezicht
:
Mt 16:23: "Ga weg, Satan, ga uit mijn zicht! Je wilt me
naar beneden halen; omdat je niet in gedachten hebt wat
God wil, maar wat de mensen willen."
Het was alleen door frustratie, dat dergelijke
woorden over mijn lippen konden komen, omdat al
mijn discipelen mijn leiding nooit volgden. We gingen vaak naar Jeruzalem. Ze wisten hoe moeilijk het
was om in de tempels van Jeruzalem te spreken,
omdat ze altijd klaar stonden om ons te doden.
Petrus was heel dicht bij mijn hart. Hij was emotioneel en had een vergevingsgezinde aard, die op mij
leek. Hoe dan ook. Toen ik hem verschillende verantwoordelijkheden voor de missie toekende, toonde hij zijn "twee linkerhanden" zoals je zou zeggen
in je moderne taal. Maar zijn capaciteiten, vooral
zijn nabijheid tot mijn hart, kunnen niet worden genegeerd. Thomas was ook heel dicht bij me. Jij,
Zahid, hebt alle andere discipelen al persoonlijk in
andere dimensies ontmoet. Je kunt je eigen oordeel
over hen maken.
Toen ik deze keer naar Jeruzalem ging, had ik een
visioen, dat ik gekruisigd kon worden en dat Judas
Iscariot de reden voor mijn gevangenneming zou
zijn. Satan vond zijn gereedschap in hem. Ik wil hier
563

één ding duidelijk maken. Het christendom gelooft,
dat ik uit zwakte en angst tot mijn hemelse Vader
bad om de kelk voorbij te laten gaan, omdat ik niet
aan het kruis wilde sterven. Maar dit is absoluut
verkeerd! Was het vanwege mijn menselijke zwakheid dat ik zo bad? Nee! De reden waarom ik bad,
dat deze kelk mij zou passeren was, omdat ik wilde
leven om de wil van God substantieel te doen. Ik
wilde de dag laten uitkomen, dat Gods ideale wereld
op aarde werd gebouwd. Het doel waarom God mij
zond was om het koninkrijk van God op aarde te
bouwen. Ook jij, Zahid, hebt van God geleerd, dat ik
niet naar de aarde ben gekomen om aan het kruis te
sterven. Dat was de fout van de uitverkoren mensen,
die niet geloofden dat ik door God was gezonden.
Aan de andere kant zou er geen reden zijn geweest
om aan het kruis te sterven.
Toen ik over mijn kruisiging begon te praten, deed
ik dat, omdat er persoonlijk geen hoop voor mij was,
dat het uitverkozen volk me ooit zouden geloven.
Aan de andere kant zochten de Israëlische leiders
nog steeds naar een manier om mij te vermoorden.
Ze hebben me vaak verslagen. Meerdere keren was
ik heel dicht bij de dood. Ze wilden me zelfs van een
berg afduwen. God beschermde mijn leven, aan de
andere kant zou ik lang geleden zijn gestorven, door
de handen van de fanatieke, gelovige, Israëlische
leiders.
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Er zijn zovele plaatsen in de bijbel, dat ik begon te
huilen tijdens mijn openbare toespraken. Bijvoorbeeld:
Mt 23:13: "Wee, jullie Schriftgeleerden, farizeeën en
huichelaars! Jullie sluiten het koninkrijk van de hemel
voor de mensen. Je gaat zelf niet naar binnen, maar je
laat ook degenen die naar binnen willen gaan niet toe."
Mt 23.37-39: "Jerusalem, Jerusalem, jullie doden de
profeten en stenigen de boodschappers, die naar jullie
zijn verzonden. Hoe vaak wilde ik jullie kinderen om me
heen verzamelen, zoals een kip die haar kuikens onder
haar vleugels neemt; maar dat wilden jullie niet! Dat is
waarom jullie huis is achtergelaten (door God). En ik
zeg jullie, van nu af aan zullen jullie mij niet meer zien,
totdat jullie roepen: gezegend is hij die komt in de naam
van de Heer."
Mk 11.17: "Zegt de Schrift niet: Mijn huis moet een huis
van gebed voor alle naties worden genoemd? Maar je
hebt er een rovershol van gemaakt."
Lk 9.59-62: "Tot de anderen zei hij: volg mij! De andere antwoordde: Heer, laat mij nog eerst naar huis
gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem:
laat de doden hun doden begraven; maar jij gaat en verkondigt het koninkrijk van God! Een ander zei: ik wil je
volgen, Heer. Maar laat me eerst afscheid nemen van
mijn familie. Jezus antwoordde hem: niemand die zijn
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hand op de ploeg legt en nogmaals terugkijkt deugt voor
Gods rijk."
Lk 10:1-2: "Toen koos de Heer tweeënzeventig anderen
en zond hen in tweetallen naar alle steden en dorpen,
waarheen hij zelf wilde gaan. Hij zei tegen hen: de oogst
is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag de Heer
van de oogst om arbeiders voor zijn oogst te sturen."
Lk 11: 2: "Toen zei hij tot hen: wanneer jullie bidden,
zeg dan: Vader, Je naam wordt geheiligd, Je koninkrijk
komt!"
Lk 12:49: "Ik kwam om vuur op de aarde te werpen.
Wat zou ik blij zijn dat het zou branden!"
Lk 17: 20-21: "Toen de farizeeën hem vroegen wanneer
het koninkrijk van God kwam, antwoordde Jezus: het
koninkrijk van God komt niet op een zodanige manier,
dat het kan worden herkend door uiterlijke tekenen. Je
kunt ook niet zeggen: kijk, hier is het! Of: daar is het!
Omdat: het koninkrijk van God al in je midden is."
Joh 5,42-43: "Ik heb me gerealiseerd dat je op een bepaalde manier geen liefde voor God hebt. Ik ben in de
naam van mijn Vader gekomen en toch verwerpen jullie
mij. Maar als iemand anders in zijn eigen naam komt,
zal je hem herkennen."
Joh 6,28-29: "Toen vroegen ze hem: "wat moeten we
doen om de werken van God te volbrengen. Jezus ant566

woordde hen: dat is het werk van God, dat je gelooft in
degene, die Hij heeft gestuurd."
Jn 8,39-40: "Zij antwoordden hem: onze vader is
Abraham. Jezus zegt: wanneer jullie kinderen van Abraham waart, zouden jullie handelen als Abraham. Nu
zoeken jullie mij om mij te doden, een mens, die jullie de
waarheid heeft verkondigd, die ik van God gehoord heb.
Dit is niet hoe Abraham handelde."
Joh 8,47: "Hij die van God is, hoort de woorden van
God; je hoort ze niet, omdat je niet van God bent."
Deze verzen laten duidelijk zien, dat God mij de
Messias-missie heeft gegeven om de ideale wereld
op aarde te brengen. Hoewel ik op het einde over
mijn kruisiging sprak, moet ik bekennen dat het alleen vanwege mijn frustratie en verdriet was. Maar
het was nooit Gods plan, dat ik aan het kruis zou
sterven. De reden is simpel: sinds de tijd van Abraham hebben we het over een periode van 2000 jaar,
God en de hemelen waren hun eigen uitverkoren
volk aan het voorbereiden. Waarom? Zodat zij de
Messias verwelkomen kunnen, zich met hem verenigen in hun harten en in hun daden en het Koninkrijk van God laten opstaan. Omgekeerd, als de
dood aan het kruis Gods plan was geweest, zou Hij
niet zoveel moeite hebben moeten doen om zijn eigen volk meer dan 2000 jaar voor te bereiden. God
had me overal naartoe kunnen sturen om te sterven.
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Mijn dood zou gemakkelijk zijn geweest voor de
barbaren. Ik heb in mijn missie toch een fout gemaakt. Ik sprak in symbolen. Het was mijn verantwoordelijkheid om Gods wil te verwoorden op een
manier, die gemakkelijk te begrijpen was. Maar het
was toen een traditie om in symbolen te spreken.
Meerdere keren waarschuwden mijn discipelen
me om geen symbolen te gebruiken in mijn toespraken. Maar wat kan ik nu zeggen? Vanwege mijn arrogante houding, luisterde ik niet naar hen. Ik was
vaak koppig en wilde mezelf niet terugleggen. Hoewel mij werd aangeraden mijn leven te beschermen,
ging ik door. Daarom werd de cirkel van vervolging
om mij heen steeds smaller. Uiteindelijk kostte dit
me de weg naar het kruis. Als ik nu terugkijk, zie ik
duidelijk dat het niet nodig was om op deze manier
met de Israëlische religieuze wereld om te gaan.
Ik had zelfs genoeg tijd om voorzichtig te zijn op
dit pad. Ik had ook genoeg tijd om de basis te leggen
voor het Koninkrijk van God. Maar ik koos de kortste
route voor mijn doel. In zo'n haast negeerde ik de
kracht van Satan. Dat was mijn grootste fout. Ik heb
hem onderschat. Satan is een harde tegenstander
voor de mensen. Op het niveau van het individu
won ik Satan. Maar hij liet me niet winnen op familie- en maatschappijniveau. Uiteindelijk viel ik in
zijn handen door mijn eigen mensen en ik moest aan
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het kruis eindigen. Toen de religieuze autoriteiten
me betrapten om mij aan het kruis te nagelen, hadden zelfs zij een speciale reden nodig. Volgens de
Romeinse wet was het niet gemakkelijk om iemand
te kruisigen vanwege een religieus conflict. Daarom
zei Pilatus tegen mij, dat ik moest spreken. Ik moet
mijn recht uitoefenen om mijn tegenstanders te
antwoorden. Pilatus vertelde me, dat ik nooit aan
het kruis kon sterven vanwege een religieus conflict.
Maar omdat ik absoluut stil was en me niet eens begon te verdedigen, waren de handen van Pilatus ook
gebonden. Dus het was niet mogelijk voor hem om
de kracht van zijn gerechtigheid aan te tonen. Toch
weigerde hij me nog steeds te straffen. Volgens de
Romeinse wet was hij niet schuldig aan mij. Hij vertelde Israëlische leiders en de mensen, dat de Romeinse wet niet toestaat dat iemand zoals ik aan het
kruis word genageld vanwege een religieus conflict.
In het daaropvolgende proces werden de religieuze leiders wijzer. Ze zeiden tegen Pilatus: "Jezus verleidde het volk om een revolutie tegen de Romeinse
macht en de Romeinse keizer te beginnen om een
onafhankelijke koning te worden." En met deze ernstige beschuldiging leerden ze Pilatus ook te vrezen.
De religieuze leiders dreigden de macht en positie
van Pilatus voor de keizer in twijfel te trekken. Ze
zouden verschillende berichten naar Rome sturen,
zodat de keizer wist dat Pilatus zo'n man zou be569

schermen en hem zijn gunst zou tonen; een man die
de mensen aanzet tot een revolutie. Ze wilden ook
voor de keizer beweren, dat Jezus een onafhankelijke koning tegen de Romeinse macht wilde worden.
Daarom heeft Pilatus een politieke handel gesloten
met de religieuze leiders en heeft hij mij aan hen
overgedragen.
Tijdens het proces zei Pilatus dat ik mezelf moest
verdedigen. Alleen dan kon hij mij vanwege zijn gezag naar een hogere rechtbank in Rome sturen. Hij
zei ook dat ik me buiten de gelederen van deze fanatici, in een ander gebied, zeker veel beter kon verdedigen voor een Romeins hof en het Romeinse volk.
Pilatus was ervan overtuigd, dat de religieuze leiders
in Rome een hoger hof hadden en het Romeinse volk
tegen mij niet kon beïnvloeden. Desondanks bleef ik
zwijgen en gaf ik Pilatus geen bevredigend antwoord. Ik vroeg ook niet om een ander gerecht, dat
was een verschrikkelijke fout van mijn kant. Zelfs de
hemelen gaven me een teken om naar Rome te gaan.
Maar in mijn hart was ik niet klaar om als gevangene naar Rome te gaan. Ik wist niet zeker hoe lang ik
in de gevangenis zou moeten blijven, voordat mijn
zaak werd beslist. Als gevolg van deze politieke handel werd ik overgedragen aan de religieuze leiders
om hen te behagen.
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Wat moet ik je nu vertellen, Zahid. Ik maakte een
onomkeerbare en catastrofale fout. Later moest het
christendom de prijs van herstel aan Satan betalen
met zijn eigen bloed. Ik hoef alleen de mensen om
vergeving te vragen door jou.
Ik wil teruggaan naar mijn levensverhaal. Een paar
uur, nadat ze me aan het kruis hadden genageld, begon de dag van de sabbat. Mensen moesten zich
hierop voorbereiden, want na de middag, je zou
zeggen om 12 uur, moest het beginnen. Daarom braken ze de handen en voeten van de gekruisigde en
lieten ze sterven. Ik hing iets meer dan vier uur aan
het kruis. Het is moeilijk om binnen vier uur te sterven. Een van de soldaten die me aan het kruis sloeg
bracht me de boodschap, dat ik moest doen alsof ik
dood was. Josef uit Arimathea had deze boodschap
afgeleverd om mijn leven te redden.
Joseph uit Arimathea geloofde zelfs in mij. Vanwege zijn hoge positie in de Romeinse regering wilde
hij zijn sympathie voor mij niet tonen. Nu had hij de
kapitein omgekocht, de soldaten die om me heen
stonden, met veel geld. Daarna ging Joseph van
Arimathea naar Pilatus en vroeg hem om mijn lijk.
Hij was zeer verrast en vroeg Joseph uit Arimathea:
"Jezus is al gestorven?" Josef uit Arimathea antwoordde: "Ja, hij is dood. Ik heb de informatie van je
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soldaten." Hij kreeg toestemming van Pilatus om
mijn lijk te begraven.
Vanuit mijn oogpunt waren de gebeurtenissen als
volgt: zelfs vóór mijn kruisiging ontving ik het bericht van Josef uit Arimathea dat ik moest doen alsof
ik dood was. Toen mijn handen en voeten aan het
kruis waren genageld, was de pijn duidelijk voor mij
ondraaglijk. De fysieke kracht van de criminelen
naast mij aan het kruis verbaasde me. Ze konden de
pijn verdragen. Ze praatten en lachten me uit zonder
een traan te laten vallen. Ik had ongelooflijke dorst.
Ik vroeg een paar keer om water. In plaats daarvan
werd een met azijn doordrenkte spons tegen mijn
lippen gehouden op de punt van een speer. Mijn
bloedverlies maakte me duizelig.
Ik had een visioen in die staat. Ik was verrast om
duisternis te vinden, die me omringde en Satan die
voor me stond. Hij zei: "ik heb je overwonnen. Nu is
jouw leven van mij." Behalve Satan, zag ik geen engel of licht. Zijn kwaadaardige, schijnbaar ontelbare
aanhang, bouwde zich achter hem op. Op dat moment riep ik: "oh God, oh God, waarom heb je me
verlaten?" Sinds God me de missie gaf, is het hemelse licht altijd om me heen geweest. Maar nu was ik
helemaal alleen. Ik herinnerde me de val van Adam
in de Hof van Eden. God riep hem toen: "waar ben je,
Adam?" God wist waar zijn fysieke lichaam was,
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maar hij had het contact met zijn ziel verloren. Ik
herinnerde me God en de hemelen, zodat ik niet zou
vallen in deze satanische wereld. "Ik sta aan jouw
kant, geliefde hemelse Vader. Waarom heb je me nu
aan Satan overhandigd?"
Na een tijdje verdween dit visioen en viel ik flauw.
Het volgende dat ik me herinner was wakker worden in een kamer. Ik kon de tuin zien vanuit het
raam. Josef uit Arimathea en een paar mensen stonden om me heen. Mijn gewonde handen en voeten
waren verbonden.
Wat was er nu gebeurd? Josef uit Arimathea verscheen aan het kruis om twaalf uur om mijn vermoedelijk lijk neer te halen. Sommige soldaten kenden de handel tussen Joseph van Arimathea en de
wachtkapitein niet. Ze wisten niet dat er veel geld
werd betaald om mijn lichaam zo snel mogelijk te
krijgen. Toen Joseph van Arimathea om mijn lichaam vroeg, zei een van deze niet-ingewijde soldaten: "deze man Jezus is nog niet dood. We zullen zijn
handen en voeten breken." Plots stak hij mijn ribben
met zijn speer en het bloed schoot uit de wond, Deze
soldaat was vastbesloten om uit te vinden of ik dood
was. Tegelijkertijd kwam de kapitein naar hem toe
en riep boos: "deze man Jezus is dood. De sabbat van
de Israëlieten zal spoedig beginnen. De mensen aan
het kruis moeten daarom hier niet langer hangen."
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Toen beval hij mijn lijk van het kruis te verwijderen.
De nagels werden uit handen en voeten getrokken
om mijn dode lichaam niet verder te misvormen. Dit
was niet het geval met andere gekruisigde mensen.
De soldaten braken hun handen en voeten en doodden hen. Hun lichamen werden vervolgens van het
kruis gescheurd. De kapitein liet mijn lichaam overhandigen aan Josef uit Arimathea en zijn volk. Eerlijk gezegd overleefden gekruisigde criminelen soms
meer dan drie dagen. Ze stierven door uitdroging,
doodbloeden of door falen van de bloedsomloop.
Degenen die het overleefden werden uiteindelijk
gedood met het zwaard.
Ik voelde een vreselijke pijn in mijn handen en
voeten. Josef uit Arimathea verzekerde me, dat ik me
op een veilige plek bevond. Sommige van zijn mensen hebben mijn met bloed doordrenkte lichaam
gewassen. Toen verbanden ze mijn handen en voeten. Op de tweede dag namen ze me mee naar een
andere veilige plek. Ik vertelde Joseph uit
Arimathea, dat ik naar Galilea wilde gaan om mijn
elf discipelen te laten zien dat ik leefde. Maar hij was
het daar niet mee eens. Hij zei tegen mij: "je kunt beter rusten en je wonden laten genezen." Een andere
reden was dat de religieuze leiders mijn lijk lieten
zoeken.
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Maar ik luisterde niet naar hem. Ik ging naar de
bergen van Galilea met gewonde handen en voeten
en ontmoette mijn discipelen. Toen ze me zagen,
waren ze bang voor me. Niemand wilde te dicht bij
me komen. Sommigen betwijfelden, dat ik Jezus was
omdat ik mijn gezicht had bedekt. Een andere keer
dat ik ze ontmoette, dachten ze dat ik een geest was.
Ik toonde hun mijn handen en voeten als bewijs,
omdat een geest noch vlees noch botten heeft. Het is
ook geschreven in de bijbel in;
Lk 24,37-43 "Ze waren benauwd en doodsbang omdat
ze dachten dat ze een geest zagen. Toen zei hij tegen hen:
waar ben je zo ontzet over? Waarom laat je zulke twijfels
in je hart opkomen? Kijk naar mijn handen en voeten: ik
ben mezelf, pak me vast en begrijp: geen geest heeft vlees
en botten zoals je het bij mij ziet. Met deze woorden liet
hij hun zijn handen en voeten zien. Ze waren verbaasd,
maar konden het nog steeds niet van vreugde geloven.
Toen zei hij tegen hen: heb je hier iets te eten? Ze gaven
hem een stuk gebakken vis; hij nam het en at het voor
hun ogen op."
Tijdens een andere bijeenkomst ontmoette ik zeven van mijn discipelen in de Tiberias-vallei. Ik heb
hen van op een afstand bekeken. Thomas herkende
me en kwam naar me toe. Hij riep Petrus naar ons
toe. Toen volgden de anderen. Niemand had de
moed om me vragen te stellen. Daarom zei ik tegen
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hen: "laten we samen eten." Na het eten vroeg ik Petrus wat je kunt lezen:
Joh 21:15-18 "Toen ze gegeten hadden, zei Jezus tegen
Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hou je meer
van me dan dit? Hij antwoordde: Ja, Heer, je weet dat ik
van je houd. Toen zei hij tegen hem: Voed mijn lammeren! Wederom zei hij een tweede keer tegen hem: Simon,
zoon van Johannes, hou je van mij? Hij zei tegen hem: Ja,
Heer, je weet dat ik van je houd. Hij zei tegen hem: Voed
mijn schapen! Voor de derde keer vroeg hij hem: Simon,
zoon van Johannes, hou je van mij? Toen werd Petrus
verdrietig, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei:
hou je van mij? En hij zei tegen hem: Heer, je weet alles;
je weet dat ik van je hou. Jezus zei tegen hem: Voed mijn
schapen! Echt, echt, ik zeg je: toen je jonger was, heb je
jezelf omgord en ging je waar je wilde; maar als je oud
bent geworden, strek je je handen uit en iemand anders
zal je omgooien en je leiden waar je niet heen wilt."
Toen vroeg ik Petrus om mij te volgen. Toen ik me
omdraaide, zag ik dat Thomas ons naderde. Ik zei
tegen Petrus, dat hij hem weg moest sturen. Petrus
zei dat Thomas heel veel van me hield en daarom elk
moment bij me wilde zijn. Dit was mijn laatste ontmoeting met Petrus. Ik vertelde hem alles over hoe
God mijn leven door Jozef van Arimathea beschermde en me op een veilige plaats bij hem verborg. Ik
zou heel snel dit land moeten verlaten en nooit meer
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terugkomen. Ik wil naar de verloren stammen van
Israël gaan en hen het goede nieuws van Gods wil
brengen. Toen zei ik tegen Petrus: "wacht en blijf
mijn boodschap aan de Israëlieten overbrengen."
Petrus begon te huilen en zei tegen mij: "alsjeblieft
leraar, verlaat ons niet." Ik zei tot hem; "ik moet
gaan, want als ze me nog eenmaal vangen, dit zeker
mijn dood zou zijn." Mijn laatste woorden aan Petrus waren: "vertel niemand waar ik nu heen ga. We
zien elkaar weer in het volgende leven." Petrus hield
mijn handen vast en snikte bitter.
Ik keerde terug naar Josef uit Arimathea en bleef
drie maanden bij hem, totdat mijn handen en voeten volledig waren genezen. Gedurende deze tijd beschermde Josef uit Arimathea me. Zijn mensen
zorgden dag en nacht voor me. Op een dag vroeg Josef uit Arimathea me: "wat is je plan nu?" Om te zien
wat hij zou zeggen, vroeg ik hem: "wil je me wat advies geven?" Josef uit Arimathea antwoordde: "geweldige leraar, je weet het beter dan ik. Ik weet alleen wat deze religieuze leiders je hebben aangedaan. Het is een grote tragedie in het menselijke
tijdperk. Ik weet dat jij de Messias bent en ook ik
wachtte op het Koninkrijk van God op aarde. Jij was
degene die het koninkrijk van God op aarde had
kunnen vestigen. Wat kan ik nu zeggen? Ik ben
sprakeloos. Mijn geest werkt niet meer. Mijn hart is
gebroken Maar ik weet dat als de religieuze leiders je
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opnieuw vangen, ze je opnieuw aan het kruis zullen
slaan. Deze keer zullen ze er alles aan doen om ervoor te zorgen, dat je ook aan het kruis sterft. Ze zullen ook mij en mijn familie vermoorden." Ik zei tegen hem: "ja, je hebt gelijk. Ik verhuis naar een
vreemd land, waar ik niet bekend en vervolgd ben.
Ik wil ook Gods boodschap overbrengen aan de verloren stammen van Israël."
Josef uit Arimathea bereidde de reis voor mij voor
en bracht me een paard. Hij gaf me genoeg geld,
goud, diamanten en juwelen. Ik zei tegen hem: "ik
heb dit niet nodig." Hij vertelde me, dat hij wilde dat
ik minstens een paar jaar onbezorgd in een ander
land zou kunnen wonen. Toen we “tot ziens” zeiden,
nam hij me in zijn armen en huilde als een kind. Hij
zei tegen mij, dat hij zijn hele leven vergeving zou
vragen om zich te verbergen en nooit aan de Israelieten onthuld heeft, een discipel te zijn. Hij wilde
zichzelf en zijn gezin beschermen vanwege de wereldse rijkdom.
Jezus' leven na de kruisiging
Toen ik Israël verliet, vergezelden twee andere
mensen mij. Maar ik wil hun namen niet in je boek
vermelden, Zahid. Wanneer de tijd rijp is, kunt je
hun namen onthullen. De bestemming van mijn reis
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was het land dat je vandaag Afghanistan noemt,
omdat twee van de Israëlische stammen daar
woonden. Ik reisde ook naar andere plaatsen. Toen
ik eindelijk in Afghanistan aankwam, wilde ik deze
twee stammen overtuigen van Gods wil. Maar ze geloofden me niet. De tijd verstreek en ik vertrok naar
India. In de buurt van Punjab, zoals dit gebied tegenwoordig wordt genoemd, werd een van mijn
metgezellen ernstig ziek en stierf. We begroeven
hem en vervolgden onze reis met twee. Toen ik in
Kashmir aankwam, fascineerde deze plek mijn hart
diep. Ik besloot me hier te vestigen, begon mijn leven als een eenzame man en veranderde zelfs mijn
naam. Nu was ik een sprakeloze man met een gebroken hart. Ik huilde bijna elke nacht, alleen omdat
ik erg eenzaam was. Ik wist niet waarvoor ik tot God
moest bidden. Mijn spirituele kracht en autoriteit
zijn al 40 jaar door de hemelen van mij afgenomen.
Gedurende deze tijd was ik getrouwd. Mijn vrouw
was bevallen van twee zonen en een dochter. Later
leefden we uit elkaar, niets was nog geharmoniseerd
in de relatie met mijn vrouw. Mijn twee zonen gingen ook hun eigen weg. Alleen mijn dochter was
heel dicht bij me. Ik hield meer van haar dan van wie
ook ter wereld. Ze trouwde later. Na de geboorte van
haar tweede kind wilde haar man naar Punjab verhuizen, omdat zijn familie daar woonde. In mijn
hart wilde ik zelfs geen minuut afstand doen van
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mijn dochter. Ik huwde haar uit, zodat ze haar eigen
gezin kon stichten en dus liet ik haar gaan. De dag
dat we afscheid namen, vroeg ze me of ik haar elk
jaar kon bezoeken. Ik barstte in tranen uit. Ik nam
haar in mijn armen en wilde haar niet laten gaan.
Het was het enige licht in mijn donkere tijd. Haar
man beloofde, dat ze me van tijd tot tijd zou kunnen
bezoeken als ik dat niet kon. De dag dat mijn dochter me verliet, voelde ik de grote last van droefheid
in mijn hart. Het heeft lang geduurd, voordat ik deze
pijn en verdriet had overwonnen.
Beste Zahid, ik heb ook een dagboek over mijn leven geschreven, maar het is nooit bekend geworden.
Ik hoop dat het christendom door jou vele delen van
mijn leven zal leren kennen. In die 40 jaar waarin
mijn spirituele verlichting van me werd weggenomen, kon ik alleen maar leven in herinnering aan
mijn relatie met God en de hemelen. Ik bad elke
avond tot mijn hemelse Vader met tranen. Ik zei tegen hem: "mijn geliefde Vader, ik heb Je zoveel verdriet en droefheid bezorgd. Jij en de hemelen hadden zoveel hoop op mij gesteld. Lieve hemelse Vader, ik heb Je en de hemelen teleurgesteld. Ik heb gefaald in de missie, die Je me gaf om de nieuwe wereld voor Je te bouwen." Maar er was geen antwoord
vanuit de hemel voor mij.
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Gedurende deze tijd stuurde ik de overgebleven
discipel om in het geheim de situatie van mijn andere discipelen te verkennen. Toen hij terugkwam,
stuurde hij me de boodschap dat heel vele mensen
zich bij onze beweging hadden aangesloten en dat
mijn discipelen succesvol waren. Hij zei: "een van je
volgelingen, genaamd Paulus, is zeer beroemd en
getuigt van je. Hij heeft vele reizen gemaakt naar het
buitenland in het Europa van vandaag. Daar gaf hij
een uitstekende getuigenis over jou. Hij leert dat je
aan het kruis leek te sterven als de Zoon van God.
Wie in jou gelooft, zal zijn zonden vergeven worden
en zal het eeuwige leven hebben." Een zeer trieste
glimlach kwam over mijn gezicht. Ik dacht dat als
deze man Paulus er ooit achter zou komen dat ik in
Kasjmir woonde, hij zou stoppen met getuigenis geven.
Veertig jaar later kwam mijn hemelse Vader me op
een avond bezoeken. Hij hield me in zijn armen en
stortte stille tranen. Er zijn geen woorden om Gods
gebroken hart uit te drukken. Ik huilde en huilde. Ik
greep mijn twee handen en zei tegen God: "vergeef
me. Vergeef me dat ik vreselijk lijden aan je kinderen
heb toegebracht." Onze hemelse Vader verliet mij
toen. De hemelen vergaven me. Ik was in staat om
weer in de spirituele wereld te reizen. Bij daglicht
was er echter niemand met wie ik mijn ervaringen
had kunnen delen. In mijn hart wilde ik in de spiri581

tuele wereld leven. Ik miste God elke seconde van
mijn leven. Ik stierf op 120-jarige leeftijd.
Toen ik in de spirituele wereld kwam, beoordeelden Satan en zijn volgelingen mij. Ze zeiden dat ik
niet in staat was om Gods uitverkoren volk lief te
hebben met een hemels hart. Ze zeiden ook dat ik
verantwoordelijk was voor het mislukken van de
messiaanse missie. Satan en zijn slechte volgelingen
eisten, dat ik nooit naar een hogere wereld zou gaan.
De hoge engelenwereld verwierp deze eis. Het neutrale hemelse oordeel besloot dat ik niets met Satan
te maken had, omdat ik me van Satan had afgescheiden en een heilig leven had geleid. Daarom was
ik in staat om naar een hogere wereld te stijgen.
Maar hetzelfde hemelse oordeel blokkeerde me en ik
moest in het vormingsniveau van het paradijs blijven. Ze maakten me verantwoordelijk voor het nietbeëindigen van Gods missie en voor vele conflicten,
die plaatsvonden tijdens mijn missie.
Beste Zahid, je kent al deze feiten. In de toekomst,
afhankelijk van je basis, krijg je de gelegenheid om
de mensheid er meer over te vertellen. Na 298 jaar
kwam ik in een hogere paradijswereld. Ik heb daar
300 jaar gewoond; daarna mocht ik de aartsengelwereld van het paradijs betreden. Zoals je weet, is
dit de hoogste wereld, waarna het relatieve Konink582

rijk van God begint. Je weet dat deze hemelen ook
leeg zijn. Slechts enkele wezens leven daar.
Je weet dat mijn discipelen zich ook moesten verantwoorden voor de hemelse rechtbank en in verschillende dimensies werden gebracht. Omdat ze de
centrale missie volgden, kregen ze een speciaal privilege. Sommigen kunnen een bepaalde tijd bij me
zijn. Zoals je weet, zijn er vele dingen tussen mij en
mijn discipelen, ik en mijn moeder Maria, ik en Johannes de Doper, en ik en Zacharias, mijn vader, die
alle emotioneel moeten genezen. Van mijn kant vergaf ik. Maar het duurt nog enige tijd om te vergeten,
omdat geestwezens hun eigen problemen niet kunnen oplossen. Ze hebben objecten op aarde nodig
om hun obstakels te overwinnen. Alleen dan kan
genezing plaatsvinden in je geest en je ziel.
Beste Zahid, voordat ik aan het einde van mijn levensverhaal kom, wil ik eraan toevoegen: als de centrale persoon van God had ik de belangrijkste missie
om Gods wil te realiseren. Hoewel ik zelf volledig in
Gods liefde en in een heilig leven was geleid, zoals
God van zijn kinderen verwacht, kon ik nog steeds
niet de basis leggen voor een ideaal gezin. Dat was
de tweede uitdaging in mijn leven. God en de hemelen hadden deze vrouw gekozen, maar ik kon haar
niet bekeren om mij naar believen te volgen. Het
was mijn verantwoordelijkheid om haar te helpen
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spiritueel te groeien, totdat ze haar eigen verticale
relatie met God vond. Alleen dan kon God ons zijn
zegen geven als een ideaal paar. Maar het lukte me
niet om haar te overtuigen en mij te volgen. Weet je,
zij was de zuster van Johannes de Doper en zogezegd, mijn stiefzuster. Vele dingen gingen anders
dan verwacht. Zelfs mijn moeder Maria volgde mij
niet en bouwde geen brug tussen mijn stiefzuster en
mij. De hoofdverantwoordelijkheid was echter de
mijne. Nadat deze gelegenheid zich niet voor mij
had geopend, bereidden God en de hemelen de
dochter van de keizer van Rome voor. Ook dit plan
kon niet worden gerealiseerd, omdat ik niet de signalen van de hemelen volgde om naar Rome te gaan.
Terwijl ik je dit vertel, Zahid, huilt mijn hart. Zoals
je weet, moesten Gods zonen en dochters de prijs
van mijn fouten betalen met hun bloed. Ik was de
enige, die al het lijden van de mensheid opriep. Had
ik, net als Jacob, de moeilijke weg genomen en een
gezin gesticht en tot God getuigd, zoals Paulus voor
mij deed, zeker met Gods hulp en de hemelen, zou
een nieuw verhaal voor de mensheid zijn begonnen.
En jullie zouden allemaal in de wereld van God zijn
geboren. In die zin ben ik schuldig aan God en de
hemelen. Ik heb mijn verantwoordelijkheidslast verlegd naar de toekomstige kinderen van God. Hoewel
ik heel diep van God hou, voelde ik meer medelijden
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met de mensheid. Ik had meer deze weg moeten lopen om van haar te houden zoals God dat doet.
De titel "Zoon van God" werd mij door God gegeven. Als de ware Zoon van God had ik echter meer
verdriet, lijden en ontbering op deze weg moeten
doorstaan om deze missie te voltooien. Dus als een
echt dienende Zoon van God, zou ik de verantwoordelijkheid niet hebben verlegd naar de toekomstige
mensheid. Ik bad zelfs tot God om iemand anders te
sturen om Zijn wil te doen. Op deze manier bidden,
de centrale missie verlaten, de verdwijning van
moed en kracht en onvoldoende geduld in de missie,
maakten me tot een man van mislukking. Ik vertegenwoordigde mijn positie niet goed door publiekelijk alcohol te drinken en mijn discipelen toe te staan
dat te doen.
God en de hemelen hadden de gekozen natie 2000
jaar voorbereid, maar ik had niet het geloof om, voor
de wil van God, nog eens 40 jaar wezenlijk op mij te
nemen. Ik voelde frustratie en woede tijdens mijn
missie. Ik was vaak depressief, omdat de mensen me
niet volgden, hoewel ik ze wonderen toonde. Maar
ik vergat in de tijd van wonderen, dat ik het gezag
van God en de hemelen gebruikte. Ik had mijn eigen
basis moeten leggen om mensen te onderwijzen,
zodat God en de hemelen me hun zegeningen konden geven. Gebaseerd op deze substantiële basis,
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konden God en de hemelen, Satan en zijn slechte activiteiten op aarde en in de spirituele wereld blokkeren. Paulus was geen centraal persoon, noch had hij
een verticale relatie met God. Later gebruikte de engelenwereld het vanwege mijn mislukte missie. Paulus nam een zeer moeilijke weg om te getuigen van
de wereld over mij, Jezus Christus. Daarom vond het
christendom een relatie met mij en niet met God. In
feite had de mensheid erachter moeten komen wie
God is. In de meeste van hun preken, liederen of gesprekken zeggen de christenen: "Jezus, Jezus!" Mijn
hart barst in tranen uit. Ik zeg vaak tegen mezelf:
"oh Jezus, als je maar een pad als Paulus had gevolgd, zou het christendom geen religie zijn geworden, maar de wereld zou onze Hemelse Vader op een
zeer diepe, intieme manier hebben gekend. Het enige verschil vandaag zou zijn, dat de christenen niet
zouden zeggen: "Jezus, Jezus!" Maar de wereld zou
zeggen: "oh God, oh God!" En het zou mystiek worden in God."
Ik zal je nu de laatste waarheid vertellen, voordat
ik een paar persoonlijke woorden tot je richt. De
hemelen veroordeelden mij vanwege mijn indirecte
misverstand, dat God en ik, Jezus, dezelfde zijn. Ik
wil niet nog meer over mezelf zeggen. Ik ken de
waarheid over mezelf en de andere boodschappers.
Je hebt de autoriteit om over iets te praten als je
denkt dat het nodig is. Dit zijn mijn beste wensen
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voor de mensheid: dat zouden ze in de toekomst
moeten zijn, zonen en dochters van God. Ik wil naar
de aarde komen en daar Gods levende kinderen vinden. Wanneer ik, Mohammed, Mozes, Boeddha,
Krishna, Confucius of andere boodschappers naar
God gingen voor een speciale bijeenkomst, zei onze
Hemelse Vader tegen ons: "alle religies zijn van jullie. Dit zijn jouw mensen. Ze houden van je en ze
staan dichter bij je, dus je moet naar beneden gaan
en met hen werken. Tot nu toe zijn mijn zonen en
dochters nog niet verschenen." Eens zei onze Hemelse Vader: "als de mensheid een hart heeft, dat
lijkt op Zahid, dan zal ik een zichtbare God zijn op
aarde en in het uiterlijke universum."
"Beste Zahid, nu zou ik je nog een paar laatste
woorden willen zeggen. Je leeft niet alleen in het
hart van God en de hemelen, maar ook in mijn hart.
Je zult voor altijd de meest trieste reis herinneren,
die je hebt gemaakt voor God, de hemelen en Gods
kinderen in je onvergetelijke diepe liefde voor ons
allemaal."
Je broer Jezus.
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Mijn spirituele ervaringen met Jezus
Ik heb Jezus vele malen ontmoet in de spirituele
wereld. Ik besloot enkele van mijn spirituele ervaringen met hem op te schrijven.
1. Op een dag toen ik mijn fysieke lichaam verliet,
vloog ik door de woestijn naar Kanaän, het Beloofde
Land. Ik zag dat een man met een licht als een kristal
op een berg onder me zat. Toen ik daar landde, herkende ik Jezus in hem.
Ik vroeg hem: "waarom zit je hier alleen?" Tranen
rolden uit zijn ogen. Hij zei: "lieve Zahid, hier is de
weg naar Kanaän, waar de mensen is beloofd God
voor altijd te leren kennen." Toen hield hij mijn
hand vast en zei: "kom met mij mee." Ik zal je een
plek laten zien, die heel speciaal voor mij is in mijn
leven." We vlogen een berg op. Daar wees hij naar
een vierkant en zei: "hier vergoot ik vele tranen voor
God en de mensheid en ontving ik de missie van de
Messias. Ik zag God op deze plek en vaak in tranen
voor de broederschap en voor een gezin van God,
dat kan leven in de aanwezigheid van God, gebeden." Daarna weende Jezus zo droevig, dat zijn hele
lichaam beefde. Ik nam hem in mijn armen, maar hij
kon niet stoppen met huilen. Dus ik zat op een steen
en mijn hart werd zwaar. Tranen liepen nu ook over
mijn gezicht.
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Na een tijdje stopte Jezus met huilen. Hij ging kalm
zitten en keek neer. Ik voelde dat hij nu alleen wilde
zijn. Dus ik stond op en reisde verticaal naar de hemelen. Plots hief hij zijn hoofd op en zag mij gaan.
Hij zei: "het is waar. Ik wil nu alleen zijn. Maar blijf
alsjeblieft even bij me, want ik voel me nu eenzaam." Tranen sprongen weer in zijn ogen en hij zei
tegen mij: "ik wou dat mijn eerste discipelen met mij
hadden samengewerkt. Ik zou dus niet aan het kruis
zijn geslagen, maar zou een substantiële basis voor
de mensheid hebben kunnen leggen. In feite, lieve
Zahid, ben ik hier verantwoordelijk voor, omdat ik
mijn missie heb opgegeven. Ik ben schuldig in de
ogen van God en de hemelen. Ze hadden me hier zo
op voorbereid en hadden zoveel verwachting, dat ik
Gods nieuwe wereld zou realiseren. Door mijn missie op te geven, heb ik mijn Hemelse Vader en de
hemelen verlaagd. Ik heb mijn kruis verder gegeven
aan de toekomstige kinderen van God om deze last
te dragen. Deze keer wandelt je zoals onze Hemelse
Vader je heeft gevraagd. Sluit met niemand een
compromis, zelfs als iedereen je verlaat. Zelfs als je
alleen naar het einde van je leven moet gaan, doe
het dan. Wijd dit leven volledig aan God. God heeft
een belofte gedaan: "Satan zal weer Lucifer worden.
Alle duisternis zal uit deze wereld verdwijnen en
Gods liefde zal op aarde schijnen." Zeker zal deze
belofte uitkomen voor de mensheid. Hij kuste me op
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het voorhoofd en zei: "de echte man is degene, die
zijn verantwoordelijkheid niet op anderen overdraagt, maar deze liever zelf vervult."
2. Op een andere reis in de spirituele wereld ontmoette ik Jezus in een dimensie. Toen hij me zag,
rende hij naar me toe, nam me in zijn armen en zei:
"je hebt me lange tijd niet bezocht." Ik zei: "elke keer
dat ik je kwam bezoeken, was je niet op de plaatsen,
die God en de hemelen je gaven om daar te wonen?
Je leeft in kleine houten hutten, die je met de handen
van timmerman hebt gebouwd. Zelfs twee mensen
kunnen zich niet comfortabel vestigen in deze houten hutten." Hij glimlachte en zei: "wel, als je me
vanaf nu bezoekt, breng ik mijn tijd met je door in
mijn paleis. Maar strikt genomen heb ik een betere
suggestie. Ik wil je al deze paleizen geven." Ik antwoordde hem: "het is goed dat je aan me denkt." Jezus hield mijn hand vast en zei: "de volgende keer
dat je me bezoekt, zal ik een speciale maaltijd voor je
bereiden." Ik antwoordde hem: "dan zie je me snel
weer."
3. Op een nacht reisde ik naar de geestelijke wereld
van de christenen. Jezus droeg zijn kruis in een van
zijn dimensies en leed vreselijke pijn. Ik benaderde
hem en zei: "waarom doe je dit?" Toen hij me zag,
omhelsde hij me en huilde. Hij zei: "als ik in de dimensies van de christenen kom, zullen ze me niet
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herkennen als ik het kruis niet draag. Wanneer ik
hier kom, verdraag ik ondraaglijke pijn." Toen vroeg
hij mij: "en waar ga je heen?" Ik zei: "ik ontmoet
God." Hij vroeg: "neem me mee, omdat ik hier niet
gelukkig ben." Dus nam ik Jezus mee naar het Koninkrijk van God. Tijdens onze reis vertelde Jezus
me, dat hij elke keer als hij de dimensies van de
christenen ingaat, hij een zware last op zijn geest
voelt. Daarom keert hij van tijd tot tijd terug naar de
hemelen om zichzelf te bevrijden van de spirituele
christelijke wereld. Toen we het Koninkrijk van de
Hemel met onze voeten aanraakten, zei Jezus: "hier
kan ik weer vrij ademen." Ik vertelde de aanwezige
blauwe engelen, dat ik God was gaan ontmoeten. Ze
gaven me de weg vrij en lieten ons doorgaan. Ik zag
aartsengel Gabriel, de Heilige Geest, op enige afstand staan. Ik begroette hem. Hij zei dat hij ook hier
kwam om God te ontmoeten. Talloze gouden en
blauwe engelen wachtten daar ook op. Toen riep
God ons. Dus gingen we samen naar Hem toe en bogen.
God omhelsde Gabriel en zei tegen hem: "Gabriel,
ga naar beneden in de spirituele werelden van alle
religies. Neem Jezus en de andere boodschappers
mee. Daar verkondigt je, dat ik Zahid als mijn hart
en als de centrale persoon voor Mijn nieuwe voorzienigheid heb benoemd. Ik leg dit zaad op de bodem van de diepste hellen, omdat zelfs deze moeten
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worden bevrijd. Vertel alle religies in de spirituele
wereld, dat als ze Gods wil niet volgen, ze hun zegeningen zullen verliezen. Om alle redding voor de
mensheid te ontvangen, moeten de mensen de voetstappen van Zahid volgen." Toen we uit Gods rijk
kwamen, zei ik tegen aartsengel Gabriel en Jezus:
"laat alle religies en de mensheid weten, wie God is
en stel niet mij op de voorgrond om de mensen te
inspireren." Toen ze dit hoorden, staarden ze me
aan, voordat ze begonnen te lachen. Ik zei tegen hen:
"ik meen het."
4. Het was drie uur 's ochtends toen de engelen
aan mij verschenen en tegen mij zeiden: "God wacht
op jou." Toen ik God bereikte, zei hij tegen mij: "ga
liggen." God begon mijn voeten te masseren. Plots
zei ik tegen God: "hemelse Vader, doe dat alsjeblieft
niet. Sta me toe mijn hoofd aan Je voeten te buigen,
omdat ik Je wil masseren." Maar God antwoordde:
"ontspan je en laat Me je dienen." God beval de engelen om Jezus te brengen. Toen Jezus arriveerde,
boog hij voor God. God zei tegen hem: "kom hier en
masseer Zahids andere voet. Zahid is zo’n zoon, die
Satan en zijn kwade machten hem nooit hebben
kunnen vermoeien. Hij heeft nooit geklaagd. Zijn
liefde voor mijn kinderen stroomt over, hij heeft alleen goede wensen voor hen." Jezus begon mijn andere voet te masseren. Zich tot mij wendend, zei
God: "Zahid, ken je Jezus?" Ik antwoordde: "ja, he592

melse Vader, ik ken hem heel goed." God zei: "Maar
ik zal je nog iets over hem laten weten. Hij houdt
heel veel van me als individu. Hij scheidde zich van
Satan, maar hij hield niet van de mensheid met hetzelfde hart. Daarom moeten mijn kinderen vandaag
de dag nog steeds extreem lijden op aarde. Luister je
naar me, Zahid?" Ik antwoordde: "ja, natuurlijk,
hemelse Vader. Ik zal je zorgvuldig volgen." God
ging verder: "geef deze waarheid aan allen, die mij
willen benaderen. Maak geen verschil tussen mij en
mijn kinderen. Vervloek ze niet. Als je maar van een
van mijn kinderen houdt, kun je mijn hart winnen.
Begrijp je me, Zahid?" Ik antwoordde: "Geliefde hemelse Vader, ik heb deze waarheid tot in mijn botten
opgenomen en ik zal het iedereen laten weten."
Jezus - 17 jaar na de eerste editie van mijn
boek
In het begin was Jezus erg geïnspireerd om met
mij samen te werken. Toen Mohammed de missie
van aartsengel Gabriel ontving, was het de wens van
Jezus, dat Mohammed zijn messiaanse missie zou
ondernemen om Gods wil te vervullen en niet om
een nieuwe religie te stichten. Helaas weigerde Mohammed om verschillende redenen met Jezus te
werken. Een van de belangrijkste redenen was, dat
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Jezus Gods identiteit verwarde. Mohammed besloot
samen te werken met aartsengel Gabriel en creëerde
een nieuwe Kaïn-religie, die zich verzet tegen het
jodendom en het christendom. Zelfs in de spirituele
wereld is er grote onenigheid onder de grote profeten en ze willen niets met elkaar te maken hebben.
In mijn geval was Jezus erg blij dat ik de messiaanse
missie accepteerde en wilde hij Gods Wil en zijn onafgemaakte missie vervullen.
Er waren complicaties tussen mij en Jezus toen ik
zijn geheime levensverhaal publiceerde voor Gods
wil en feiten openbaarde, die ervoor zorgden dat
zijn missie om het Koninkrijk van God te vestigen
faalde. Ik maakte onder andere duidelijk dat hij niet
aan het kruis stierf en naar Kasjmir ging, nadat zijn
wonden waren genezen. God gaf hem een lang leven
en hij stierf daar pas op 120-jarige leeftijd. De tijd na
de kruisiging maakt geen deel meer uit van zijn missie voor Gods wil. In plaats van naar Rome te gaan,
nam hij de eenzame weg naar Kasjmir.
In Kasjmir was Jezus in staat een lid op te voeden
voor het spirituele pad. Deze persoon leerde vele
spirituele dingen van Jezus en was heel dicht bij
hem. Op het uur van zijn dood vroeg Jezus dit lid
naar hem toe te komen; het was al middernacht, 24
uur. Jezus zei tegen hem: "mijn geest wil de kooi van
mijn lichaam verlaten. Hij wil terugkeren naar mijn
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geliefde hemelse Vader, de enige die heilig en volmaakt is." Jezus vertelde hem veel over zijn leven en
wat hij moest doorstaan en lijden. Hij vroeg toen
zijn discipel om hem op een speciale plaats te begraven en daar naar binnen te gaan om een monument
op te richten, waar de mensen zich kunnen herinneren en bidden. "Ik ben God zeer dankbaar dat hij mij
als de Messias heeft gekozen om het licht en meer
kennis aan de mensheid te brengen", zei Jezus. Zijn
discipel stelde hem nog een laatste vraag: "je komst
als Messias is zeer verbonden met het Koninkrijk der
hemelen. Ik kan de mensheid en de wereld van God
niet zien, waarover je hebt gesproken?" Jezus antwoordde: "in de toekomst zal God iemand kiezen die
niet in symbolen spreekt, maar in eenvoudige woorden uitleg over God geeft. De mensheid zal het herkennen aan zijn vruchten. Hij zal met de mens vele
goddelijke geheimen delen over onze geliefde God,
die niemand ooit heeft onthuld. Hij zal degene zijn
die een breder pad voor de mensheid tot stand
brengt, voor een levende relatie met God. Mijn Vader zal hem vaak bezoeken, en ik ook." Daarna ging
Jezus recht naar beneden, zijn gezicht naar rechts
draaiend, zodat de achterkant van zijn hoofd zich
links van hem bevond. Daarna verliet zijn geest zijn
lichaam; het was 3 uur 's ochtends toen hij sliep.
Jezus wilde eigenlijk dat ik schreef, dat hij zijn
missie had volbracht, was opgestaan na de kruisi595

ging en nu aan de rechterkant van God zou zitten.
Maar dat is niet waar. Ik wil de mensheid niet misleiden, dat deze in onwetendheid zal blijven leven,
met een onware leer en in de schaduw van duisternis in de toekomst. Het is voldoende, dat het christendom in onwetendheid en verwarring leeft, omdat
het een verkeerde leer volgt.
Het was niet Gods wil om het christendom te creeren. Gods eerste plan was om een nieuwe wereld te
bouwen, het Koninkrijk van God op aarde door Jezus. Bovendien wilde God, dat Jezus zou delen met
al zijn spirituele observaties en ervaringen, die hij
had opgedaan en alle ontelbare informatie over de
spirituele wereld. Dit is waar de mensheid, na de
dood in het leven komt en voor altijd moet leven.
Jezus deed dit niet. In de geestelijke wereld heeft
God Jezus hard behandeld om dit te verklaren. Jezus
was sprakeloos en vroeg God om genade en vergeving. Een andere reden waarom, Jezus zich terugtrok en een neutrale positie innam om me niet te
helpen, was omdat ik openbaarde, dat hij niet de
zoon van God is, maar de zoon van Zacharias. Maria
was ook geen maagd en werd niet door de Heilige
Geest zwanger gemaakt. Dit deed Jezus veel pijn. Bij
bepaalde gelegenheden in het paradijs zei ik tegen
Jezus: "het lijdt geen twijfel, dat je de Zoon van God
bent. In de 4000 jaar van de menselijke geschiedenis ben je de eerste profeet, die God zijn zoon
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noemt." Tegelijkertijd legde ik hem uit dat de mensheid in de 21ste eeuw vooral duidelijkheid nodig
heeft, omdat ze niet in onwetendheid en verwarring
kan leven. Elk obstakel dat de mensheid op weg
naar God in de weg staat, moet worden verwijderd.
Hij was stil en bleef neutraal. Nadien kwam ik erachter, dat hij me onder geen beding zou willen helpen om mijn missie te ondersteunen. Jezus koos en
werkte zelfs met een Koreaanse profeet. Zijn naam is
Sun Myung Moon. Toen hij 16 jaar oud was, verscheen Jezus aan hem en gaf hem zijn messiaanse
missie. In het begin was Sun Myung Moon het ideale
object voor Jezus, omdat hij hem absoluut volgde en
Jezus bepaalde dingen door hem kon bereiken. Sun
Myung Moon zei dat hij en zijn vrouw de echte ouders van de mensheid waren. Later trok Sun Myung
Moon zich terug van Jezus en beweerde groter te
zijn dan Jezus. Hij zei dat Jezus tegenover hem stond
in de Kaïn positie en alleen in een hogere spirituele
wereld kon komen als hij hem en zijn gezin volgde,
die zich in de Abel positie bevonden. Uiteindelijk
veroorzaakte hij meer verwarring dan Jezus door te
beweren, dat God zowel op aarde als in de spirituele
wereld onzichtbaar is. Sun Myung Moon zei dat God
in het verleden onafhankelijk bestond, maar nu in
hem en zijn vrouw woont. Voor hem heeft God zijn
onafhankelijkheid verloren en wordt volledig belichaamd door hem en zijn vrouw. Jij, als nieuwe
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Adam en nieuwe Eva, bent de zichtbare God op aarde en in de spirituele wereld. Jezus verwarde de
mensheid door te zeggen, dat hij de Zoon van God
was en legde niet uit waarom hij dit was. De nieuwe
Messias Sun Myung Moon maakte een einde aan
Gods behoefte door te beweren, dat God alleen in
hem en zijn vrouw bestond. Deze verwarring is alleen ontstaan, omdat Jezus Sun Myung Moon niet
de hele waarheid over God heeft onthuld.
Ik snijd de hele zaak hier af voor mijn medemensen en maak duidelijk dat ik niet het object ben van
een aartsengel of profeet. Mijn zendingsleven begon
met God en zal eindigen met God. Wat de toekomst
in het verschiet heeft voor de mensheid en haar uiteindelijke doel is alleen in Gods handen. Ik ben het
aan Gods liefde verschuldigd dat Hij me 8000 jaar in
de toekomst heeft meegenomen en dat ik zowel de
welvaart als de ondergang van alle beschavingen
kon zien. Ik zal over deze openbaring rapporteren in
mijn volgende boek, "God is op de eerste plaats".
Bij vele gelegenheden moesten profeet Mozes en
de aartsengelen Jezus inspireren, zich te verenigen
om mij te helpen. Als hij dit niet zou doen, zou hij
het christendom verliezen op de islam. In Europa en
Amerika zou het rad van de geschiedenis 1000 jaar
teruggedraaid worden en zou alle vooruitgang verdwijnen; de Kaïn-religie van de islam kan dit doen
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met de christelijke Abel-religie. Net zoals Kaïn Abel
in de Hof van Eden doodde, zal de islam als de gevaarlijkste macht nu het christendom op wereldschaal vernietigen. Uiteindelijk komt er een burgeroorlog in Europa en Amerika, omdat de islam maar
al te goed is in het bedenken van een donkere eeuw.
Ze zeiden tegen Jezus: "we moeten dit donkere tijdperk stoppen door Zahid te helpen Gods wil te
doen." Zulk advies werd vaak aan Jezus gegeven,
maar ze gingen het ene oor naar binnen en het andere oor uit. In geen geval wil hij het christendom inspireren om mijn missie te ondersteunen. Hij heeft
de ring verlaten, waar de strijd tussen de islam en
mij plaatsvindt. Als gevolg hiervan waren er drie
grote moordaanslagen op mij. Ik overleefde door
Gods bescherming, anders zou ik lang geleden dood
zijn geweest: Europa is gebaseerd op het christendom en Mohammed en de islam mag niet de kans
krijgen om hun politieke islam in Europa en Amerika te vestigen. Gedurende deze tijd, vooral in Duitsland, bedreigden moslims me, dat het slechts een
kwestie van tijd was, voordat ik mijn vrijheid van
meningsuiting verloor en mezelf niet langer een
profeet kon noemen. Er is geen plaats voor een profeet in de islam. Mohammed zei dat er na hem geen
profeet kan zijn. Dit is noch de wil van God noch van
de engelen. Mohammed beweerde dat dit een einde
maakte aan de behoefte aan een profeet. Geen pro599

feet zou de islam na hem moeten hervormen. Mohammed is nu zeer actief en goed op weg om de islam in Europa en Amerika te verspreiden. Hij wil
niet, dat de mensheid op onafhankelijke basis naar
God zoekt. Het Hindoeïsme, de goeroes en het boeddhisme zijn op geen enkele manier inferieur, maar
hebben daardoor grote verwarring veroorzaakt. In
mijn nieuwe boek ’De waarheid over Jezus’ zal ik
uitgebreid schrijven over de verloren jaren van Jezus
in Kasjmir.
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Mohammed onthult zijn geheime
levensverhaal Zahid voor de wil van God
in de spirituele wereld
Ik, de auteur van dit boek, was van geboorte moslim. Een van de belangrijkste inhouden van deze religie - namelijk de identiteit van God - is onmiskenbaar duidelijk. Het islamitische concept van alleen
maar geloven in één God was een succesvolle basis
voor mij, waardoor ik God al heel vroeg kon ontmoeten. Daarom heb ik veel respect in mijn hart
voor de man, die Mohammed wordt genoemd. Zelfs
als ik zo mijn best doe, kan ik niet onder woorden
brengen hoezeer ik Mohammed aanbid. Nadat ik
God had ontmoet, begreep ik dat ik niet langer tot
enige religie behoor. Iedereen die God ontmoet, verlaat zijn religie op dat moment. Je kunt Jezus als
voorbeeld gebruiken. Sinds zijn geboorte is Jezus lid
van het joodse geloof op basis van de wetten van
Mozes. Toen hij door God tot Messias werd benoemd, was het zijn taak om het Koninkrijk van God
op aarde te vestigen en Gods instructies op te volgen. Toen God me Messias maakte in de 21ste eeuw,
vertelde hij me dat het einde van alle religies was
gekomen. De nieuwe wereld, het Koninkrijk van
God, zal een wereldfamilie zijn, waarin God centraal
staat.
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In mijn vroege jeugd verscheen Mohammed mij
vele, vele malen. Hij heeft me nooit zijn naam gegeven. Dus ik wist niet dat Mohammed, de grondlegger van de islam, naar me toe kwam. Ik herinner me
de vriendelijkheid van Mohammed, zijn ouderlijk
hart en zijn begeleiding tijdens mijn jeugd. Hoe
meer ik geestelijk en spiritueel ontwikkelde, des te
intenser en vaker verscheen Mohammed aan mij. Hij
kwam naar mij met zijn discipelen. Ze legden allemaal de basis in mijn vroege leven en bereidden me
voor op de goddelijke voorzienigheid.
Opmerking: Als ik terugkijk op deze tijd, zie ik dat
hun liefde slechts voor één doel was. Ik moet in de
islam blijven, niet doen alsof ik een profeet ben en
hun religie niet hervormen.
Soefi's
Ik ben opgegroeid in de richting van het soefisme,
volgens de belangrijkste leer, dat mensen eerst hun
verticale relatie met hun Schepper moeten vestigen.
Soefisme ontwikkelde zich vanuit de islam en werd
geïnspireerd door God en de hemelen. In hem is de
identiteit van God duidelijk en ondubbelzinnig. Hier
wordt benadrukt, dat de mensheid eerst haar verticale en mystieke relatie met God moet vestigen.
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Er waren vele soefi's, die hun eigen relatie met
God konden vestigen. De soefi’s voelden, dat er een
kloof was tussen God en de mens. Om deze afstand
te verkleinen, om echt deze afstand te overbruggen,
is de echte betekenis van het soefisme. De mensheid
zal vragen: waarom is het soefisme na een lange tijd
zo stil geworden? Het antwoord is als volgt: hoewel
het soefisme Gods liefde sinds een bepaalde tijd opnieuw tot uitdrukking heeft gebracht, heeft het
nooit de grenzen van de islam overschreden. Als gevolg hiervan is het soefisme teruggekeerd naar de
islamitische traditie. De soefi's leven precies zoals
voorgeschreven door de islamitische religie.
In zijn missie begon Mohammed later zijn religie
gewelddadig te verspreiden tegen de wil van God.
Telkens wanneer hij een "heilige oorlog" voerde, zat
hij te paard en hield zijn zwaard in de ene hand en
de Koran in de andere. Tijdens zijn leven verankerde
hij zijn eigen gedachten in de naam van God in de
Koran, inclusief de verklaring, dat de islam de hele
wereld zal regeren. Dus Umar, zijn tweede opvolger,
had twijfels over de dood van Mohammed toen hij
stierf. Umar kondigde aan dat Mohammed, net als
Mozes, 40 dagen naar de berg Sinaï was gegaan.
Daarna zou hij terugkomen en vechten tegen alle
religies. God zal hem helpen alle religies in zijn leven
te veroveren; alleen dan zal hij sterven.
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Umar ging zelfs zo ver, dat hij zijn zwaard tevoorschijn haalde en iedereen bedreigde, die beweerde
dat Mohammed dood was, om hem te doden. Aan
deze dreiging kwam pas een einde toen Abu Bakr,
die afwezig was bij de dood van Mohammed, arriveerde en langs Umar naar de tent van Mohammed
ging. Toen Abu Bakr, die de eerste opvolger van Mohammed werd, opnieuw buiten kwam, kondigde hij
aan: "degene die Mohammed aanbad, moet worden
gezegd, dat Mohammed stierf en die Allah aanbidt,
moet worden gezegd, dat Hij alomtegenwoordig is
en nooit sterft.
Eigenlijk zijn in het soefisme vele profeten verschenen, maar de meesten hebben niet openlijk
daarover gesproken, omdat Mohammed verkondigde, dat na hem geen profeet meer komt. Dit was niet
de wil van God en de hemelen, maar kwam voort uit
zijn eigen ideeën, die hij manifesteerde in de naam
van God. Als je je afvraagt waarom Mohammed dit
heeft aangekondigd, is de reden al duidelijk. Hij wilde voorkomen dat toekomstige profeten zijn religie
zouden hervormen, wanneer ze ontdekken dat vele
uitspraken in de koran niet van God en de hemelen
zijn. Als gevolg hiervan werden vele soefi's, die beweerden profeten te zijn, gedood, anderen bleven
zwijgen en leefden eenzaam uit angst om gedood te
worden. Tijdens zijn zendingsleven gaf Mohammed
het bevel om voor de "nieuwe profeten" te zorgen.
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Abu Bakr, Mohammeds eerste opvolger, had vele
van degenen, die beweerden profeten te zijn, tijdens
zijn ambtstermijn gedood.
Zoals reeds vermeld, kan niemand meer tot een religie behoren, nadat hij God heeft ontmoet. Het
maakt niet uit of het het christendom, de islam of
een andere religie is. Deze persoon behoort enkel tot
God en is daarom zijn goddelijke kind. God zelf is
geen jood, christen, moslim, noch behoort Hij tot
enige andere religie. Het is goed voor de mensen om
hun spirituele ontwikkeling in of met een religie te
beginnen, maar het is niet goed genoeg om daar te
blijven tot het einde van het leven. De mensheid
moet zijn unieke relatie met God ontdekken. Alle religies zijn op een onnatuurlijke manier gecreëerd. Ze
kwamen voort uit een noodsituatie, omdat de mens
in handen van Lucifer viel.
Sindsdien hebben de engelenwerelden de mensheid geleid, geoordeeld en gecontroleerd in de spirituele werelden. Oorspronkelijk moesten de mensen
de schepping van engelen leiden en begeleiden.
Maar nu zijn ze alleen de objecten van deze engelenwerelden. Alle religies werden geïnspireerd door
verschillende engeldimensies. Je moet een fundament op aarde creëren, dat de mensheid in staat
stelt het pad van principes te volgen om te leren
over ethische, morele en vooral spirituele waarden.
605

Uitgaande van deze mensen en de andere wezens in
het universum wordt de mensheid ultiem naar voren geschoven, om stappen te zetten om hun verticale relatie met hun Schepper op te bouwen.
Door het soefisme wilde God zich opnieuw presenteren en aantonen. Maar het soefisme toonde
deze nieuwe manier, alleen binnen de grenzen van
de islam. God was opnieuw geïsoleerd en trok zich
terug. Nogmaals, de dimensies van de engelen en
djinns moesten het voortouw nemen. Dit is een bittere waarheid voor de religieuze wereld. Nu is een
nieuw tijdperk aangebroken, waarin God mij heeft
gezonden om Zijn wil te doen en Zich te vestigen
met zijn kinderen. Dit is niet het tijdperk van de religies. Er is nu een tijdperk aangebroken, waarin de
religies zich moeten verenigen met elkaar, in lijn
met God. God zal zich nooit met hen verenigen omwille van een religie.
Eens vroeg God de Soefi's in het paradijs naar hun
grootste wens, die Hij hen kon vervullen. Ze antwoordden Hem en wilden dat Hij iemand uit hun
voorouders zou kiezen om Gods Wil te doen. God zei
tegen mij, de auteur van dit boek: "je bent de wens,
die ik aan de Soefi's heb vervuld." Maar ik antwoordde God: "ik zou liever Je wens zijn." Toen God
dit hoorde, glimlachte hij. Omdat ik de missie van
God heb ontvangen, is mijn ultieme wens dat op een
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dag alle verloren kinderen van God hun hemelse
Vader kunnen ontmoeten en direct kunnen zien.
Toen Jezus noch Gods wil kon vervullen, noch het
Koninkrijk van God op aarde kon vestigen, vroegen
Lucifer en zijn gevallen engelen een hoge prijs van
de hemelse zijde. Gedurende ongeveer 600 jaar kon
de hemelse zijde een man van God niet kiezen als de
centrale persoon om de goddelijke voorzienigheid
naar zijn bestemming te brengen als de prijs voor
herstel.
We moeten één ding niet vergeten: als Jezus Gods
wil had vervuld, zou noch het christendom, noch
575 jaar later de islam door Mohammed zijn ontstaan. In de spirituele wereld is het christendom van
Paulus. Jezus had de ideale wereld van God moeten
realiseren door spirituele ervaringen en observaties
met het Israëlische volk te delen. Jezus begon zijn
missie echter verkeerd en verrichtte wonderen en
genas mensen. Hij hoopte dat de mensen hem zouden geloven, dat hij de Messias is. Zijn missie nam
echter een verkeerde wending, omdat de mensen
alleen werden genezen en vervolgens teruggingen
naar hun oude wereld. De nieuwe wereld van God
zal alleen ontstaan als de Messias meer over God
openbaart en de mensen geestelijk onderwijst door
Gods Wil te verklaren. Na ongeveer 600 jaar werd
Mohammed door de hemelen geroepen om Gods wil
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te doen. Aartsengel Gabriel werkte samen met Mohammed om Gods voorzienigheid te bevorderen.
Opmerking: engelen kunnen alleen een nieuwe religie creëren, maar nooit de ideale wereld, het koninkrijk van God. Het is de enige verantwoordelijkheid van de mensheid om geestelijk te groeien door
de Wil van God, om zo de nieuwe wereld op te bouwen, gericht op de liefde van God.
Mijn speciale ervaring met Mohammed
Ik heb verschillende berichten van Mohammed
aan alle moslims, maar ik besloot deze berichten
niet te vermelden tot het einde van zijn levensverhaal. Voordat ik begin met het levensverhaal van
Mohammed, wil ik beginnen met een speciale ervaring, die ik had met Mohammed in de spirituele wereld. Mohammed nodigde me uit voor een feest in
de spirituele wereld. Tijdens dit zei hij tegen mij:
"De tijd is gekomen, dat de hemelen naar de aarde
willen komen. Als je het object van God wordt, zullen de hemelen zich ook op aarde vestigen." Mohammed nam toen zijn mantel van zijn schouders
en legde die om de mijne. Tegen alle boodschappers
die in het paradijs aanwezig waren, zei hij: "Stop,
God koos Zahid!"
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Mohammeds levensverhaal
Nu begin ik met het levensverhaal van de grote
profeet, die Gods identiteit aan de mensheid introduceerde.
Ik keek vaak naar Mohammed in het paradijs of in
verschillende delen van de engelenwereld. Hij blijft
het liefst alleen en trekt zich terug op eenzame plekken in de spirituele wereld. Toen ik voor zijn levensverhaal naar hem toe vloog, ontmoette ik hem op de
hoogste groene berg in een dimensie van de vormingsfase van het paradijs. Hij zat helemaal alleen
op de bergkam en bengelde met zijn voeten naar beneden. Ik herkende hem al van bovenaf. Er was geen
ander wezen om hem heen in duizenden kilometers.
Ik vloog naar beneden, landde heel dicht bij hem en
ging naar hem toe. Toen ik Mohammed begroette,
stond hij op en omhelsde me. Hij vroeg me: "hoe kun
je me hier vinden?" Ik vertelde hem dat de hemelen
me hebben geholpen. Hij glimlachte en zei: "voor
mij is er geen betere plek dan alleen te zijn. Ik zou
hier voor altijd kunnen blijven." Ik zei tegen hem:
"zowel op aarde als in de spirituele wereld hebben
de meeste mensen of spirituele wezens het verlangen om je één keer te zien en te ontmoeten. Maar je
hebt zo'n afgelegen plek gekozen." Hij keek me aan
en zweeg even. Ik zag vele zorgen op zijn gezicht.
Even wendde hij zijn gezicht naar de berg. Hij was
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erg kalm en zei geen woord. Na een tijdje verbrak hij
de stilte.
"Ik heb te lang gewacht op een man van God,
waarop ik kan vertrouwen om het hart van God te
bevrijden. Ik herinner me je geboorte nog heel goed.
Ik was heel dicht bij je moeder, toen ze je baarde. Ik
bad voor je op vele eenzame plaatsen, jaar na jaar."
Toen ik dit hoorde, werd ik verdrietig en kwamen de
tranen in mijn ogen. Mohammed legde zijn handen
op mijn schouders en vervolgde: "ik heb dit niet gezegd om je verdrietig te maken. Mijn grootste wens
is eigenlijk om je gelukkig te zien. Je hebt een onuitsprekelijk grote zegen van God ontvangen. God is
het gelukkigst met jou. Hij houdt van je."
Plots zagen we een paar engelen langs onze berg
vliegen. Ik zei toen tegen Mohammed: "op weg naar
hier zag ik niemand rond deze berg. Ik dacht dat dit
deel van het paradijs leeg is. Maar nu vliegen plotseling engelen langs ons heen." Mohammed antwoordde: "van tijd tot tijd zie ik verschillende engelen en zielen over deze berg vliegen. Dit is echter
zeldzaam."
Toen zei Mohammed: "alle eer en glorie komt alleen aan God. Hij vergaf me niet alleen voor de fouten, die ik tijdens mijn zendingsleven had gemaakt,
maar ook voor het inbrengen van mijn eigen gedachten in de koran. Ik ben sprakeloos en kan zijn
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liefde, vriendelijkheid en compassie voor mij en de
mensen niet uiten."
Het is heel belangrijk om over mijn zendingsleven
te praten. Er zijn veel tot nu toe onbekende gebeurtenissen in mijn leven, die te maken hebben met
mijn missie op aarde. Verschillende van deze feiten
betreffen God, de engelenwerelden en vooral aartsengel Gabriel. In de spirituele wereld leerde ik dat er
geen andere religie nodig zou zijn geweest als Jezus
erin was geslaagd de wereld van God op aarde te realiseren. Ik zou Gods liefde een nieuw niveau van
expressie hebben gegeven. De aarde zou dan worden gevuld met profeten. Je moet weten, dat God en
de hemelen mij eerst de Messias-missie wilden geven. Maar op dat moment waren noch de Arabische
wereld, noch ik klaar voor de messiaanse missie. Ten
tweede maakte ik verschillende fouten, zodat God
en de hemelen moesten wachten. Later, met Gods
leiding en de hemelen, nam Gabriel hun positie over
en gaf mij parallel de missie van Mozes. Ik zal je de
details in mijn levensverhaal vertellen.
Ik, Mohammed, begin mijn levensverhaal met de
naam van God, die zo gracieus en vriendelijk is en
die Zijn schepping blijft vergeven. Ik ben geboren in
Mekka. Terwijl mijn moeder Aminah zwanger was,
stierf mijn vader Abdullah in Medina, toen hij terugkwam uit Syrië op een van zijn zakenreizen. De
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naam Mohammed werd tijdens de zwangerschap
aan mijn moeder onthuld in een droom. Gedurende
deze tijd zag ze verschillende dromen over de engelenwereld over mij. Na mijn geboorte droeg mijn
grootvader Abdul Muttalib me naar het huis, dat
Abraham voor God had gebouwd. Daar bad hij voor
mij. Hij vroeg God om me te beschermen en voor me
te zorgen.
Het jaar van mijn geboorte was erg moeilijk voor
de mensen van Mekka en de omliggende gebieden.
Iedereen wachtte wanhopig op regen. Vele dieren
stierven. Niet alleen de kinderen, maar alle mensen
leden onder de aanhoudende droogte. Het stadsklimaat was erg ongezond voor pasgeborenen. In die
tijd was het gebruikelijk, dat caravans met mannen
en vrouwen de steden betraden vanaf het platteland. Ze zorgden voor de baby's van financieel betere ouders voor een bepaald bedrag, zodat hun kinderen op het land zouden opgroeien. Mijn grootvader en mijn moeder wilden ook dat ik om gezondheidsredenen minstens twee jaar op het land woonde. Maar geen enkele vrouw uit de caravan wilde me
meenemen, omdat mijn vader al was overleden.
Niemand geloofde dat mijn moeder het gevraagde
bedrag kon betalen.
Op een avond zei een vrouw met de naam Halima
uit de caravan tegen haar man: "morgen zal onze
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caravan weer naar huis gaan. Ik heb nog geen kind
gevonden." Ze schaamde zich zonder een kind uit
Mekka terug te keren. Haar man antwoordde: "er is
nog een jongen, maar niemand van jullie wilde hem,
omdat zijn vader al is overleden. Alle vrouwen zijn
bang, dat zijn moeder of familieleden mogelijk niet
genoeg betalen. Ik raad je aan om terug te gaan en
dit kind te nemen. Misschien zal God ons zijn zegen
door dit kind geven." Dus Halima kwam naar mijn
moeder en nam me mee.
Naast een dochter die voor me zorgde als oppas,
had Halima ook een jongen van mijn leeftijd. Vanwege de goedheid van God ben ik zo snel opgegroeid, dat de mensen me op tweejarige leeftijd een
kleine volwassen jongen noemde. Na twee jaar en
vijf maanden bracht Halima me naar mijn moeder.
Ze zei tegen haar: "ik vrees dat dit kind ziek wordt in
Mekka. Dus laat Mohammed nog anderhalf jaar onder mijn hoede." Maar de reden om me langer te
houden was anders. Ze merkte op, dat zolang ik bij
hen was, ze geluk hadden. Ze geloofde dat alle zegeningen alleen van mij zouden komen. Dus liet mijn
moeder toe, dat ze me nog wat langer konden opvoeden.
Dus ging ik terug met Halima naar haar dorp. Na
een paar maanden gebeurde het volgende: ik speelde met Halima's zoon in de tuin bij het huis, waar
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enkele schapen graasden. Plots verschenen er twee
engelen. Ze hadden een gouden plaat vol ijsblokjes
bij zich. Ik wilde wegrennen, maar ze vingen me op.
Ze openden mijn borst en maakten mijn hart schoon
met ijsblokjes, die een zwarte stip had. Toen zei de
ene engel tegen de andere: "we hebben hem nu een
nieuw hart gegeven. Nu hoort deze jongen bij de
hemel. Hij zal zijnsgelijken overwinnen." Toen ze
weggingen was ik erg bang. Ik was een tijdje niet in
staat om te spreken. Halima en haar man renden de
tuin in. Haar zoon had hun al verteld, wat er met mij
was gebeurd. Ze omhelsden me allebei en ik begon
te huilen. Ze brachten me naar binnen en toen ik beter werd, vertelde ik hen wat er was gebeurd. Mijn
pleegouders zijn nu bang en zeiden tegen elkaar:
"we kunnen hem beter terugbrengen naar zijn familie. Dit kind wordt zeker gedomineerd door slechte
zielen." Maar de echte reden was anders. Ze vreesden, dat er iets met hun kinderen zou kunnen gebeuren. Het baarde haar ook zorgen dat ik in mijn
slaap aan het praten was. Ze wilden me zo snel mogelijk terugbrengen naar mijn familie. Toen we in
Mekka aankwamen, verloren ze me uit het oog. Ze
zochten naar me, maar konden me niet vinden. Toen
ik het bovenste deel van Mekka bereikte, hoorde ik
iemand mijn naam roepen: "Mohammed!" Ik draaide me om maar kon niemand zien. Na een tijdje
hoorde ik die stem weer. Toen ik me deze keer om614

draaide, zag ik een witte engel. Hij gaf met zijn handen aan, dat ik naar hem toe moest komen. Ik zocht
eerst rond naar mijn pleegouders. Ze zaten voor me,
maar ze waren bezig met iets anders, zodat ik onopgemerkt kon verdwijnen. Ik volgde de witte engel
met angst en opwinding in mijn hart. Uiteindelijk
ging deze engel een grot in een berg binnen. Daar zei
hij tegen mij: "ben je bang, Mohammed?" Ik antwoordde: "ja!" Toen zei de engel: "wees niet bang,
Mohammed. Ik ben je vriend." Ik vroeg hem: "jij
bent mijn vriend?" En hij antwoordde: "ja! Ik kan je
helpen. Wanneer je bang bent, kom ik naar je toe.
Als ik je nu om iets vraag, doe je het dan?" Ik antwoordde: "ja, dat zal ik doen." Toen zei de engel tegen mij: "buig nooit voor de afgoden." Ik knikte bevestigend. Toen bracht de engel me terug naar een
van de straten van Mekka en verdween voor mijn
ogen.
Later vonden twee vrienden van mijn grootvader
Abdul Muttalib me en brachten me naar hem. Mijn
opa bad net voor me in de buurt van de Kaaba. Toen
hij me zag, was hij dolblij en de tranen liepen uit zijn
ogen. Hij legde me op zijn schouders en op mijn
aandringen bleef hij rondlopen door het huis van
God, gebouwd door Abraham. Ik gaf hem geen pauze, zelfs niet toen hij moe werd. Uitgeput en met pijn
in zijn schouders zei hij tegen mij: "Mohammed, je
moet nu van me af. Vandaag heb ik het huis van God
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zo vaak omcirkeld, dat ik al mijn records heb verbroken. Nu kan ik niet meer. Ik ben een oude man."
Ik zei tegen mijn grootvader: "laat me dan alleen om
rond dit huis te cirkelen." Hij was akkoord. Mijn
ooms keken me heel nauwlettend aan. Nadat ik een
paar ronden alleen was gegaan, zeiden ze tegen mijn
grootvader: "hij blijft rond het huis cirkelen. Hij wil
helemaal niet stoppen." Toen hield mijn grootvader
me tegen en zei: "Mohammed, het is genoeg voor
vandaag. Je moeder wacht op je. We zullen een andere dag terugkomen naar het huis van God, dan
kun je zoveel cirkels maken als je wilt." Ik zei hem
dat hij moest beloven, dat hij me hier zo snel mogelijk zou terugbrengen. Mijn grootvader beloofde het
me en ik vroeg hem om me nog een keer in cirkels
rond te laten gaan. Mijn grootvader antwoordde,
dat het echt de allerlaatste keer zou zijn. Na mijn
rondleiding bad hij met me, voordat hij me naar
mijn moeder bracht.
Het kostte me een tijdje om te wennen aan het leven met mijn moeder. Ik heb vaak gehuild en wilde
terug naar mijn pleegouders. Ze waren eigenlijk
mijn echte ouders. Ik miste ook mijn broer en zus.
Hoewel mijn moeder me eraan bleef herinneren, dat
ze mijn echte moeder was, wilde ik haar niet geloven. Op een dag zei ik tegen haar: "als je mijn echte
moeder bent, waar is mijn vader?" Ze vertelde me
dat mijn vader stierf, voordat ik werd geboren. Ik zei
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tegen haar: "Het is niet waar. Mijn moeder en vader
leven nog." Wanneer mijn moeder mij niet kon beheersen, nam ze me mee naar mijn grootvader. Ik
had minder problemen met hem. Hij was het altijd
met me eens. Op een dag zei ik dat ik terug wilde
naar mijn ouders. Mijn grootvader vertelde me dat
hij me terug zou brengen, maar eerst zou ik wat tijd
met hem moeten doorbrengen. Hij zei ook tegen
mijn moeder: "zeg niets dat het hart van Mohammed zou kunnen breken. Hij is een zeer gevoelig
kind. Als zijn vader Abdullah nog leefde, zou hij heel
blij zijn om Mohammed te zien."
Op een dag klaagde ik bij mijn grootvader: "mijn
nieuwe moeder zegt dat mijn vader dood is." Eerst
wilde grootvader Abdul Muttalib mijn vraag beantwoorden. Maar toen zei hij: "ja, het is waar. Je hebt
twee moeders en twee vaders. Een vader ken je en
de andere heb je nog nooit gezien. Maar als je wilt,
kan ik je meenemen naar je vader." Ik antwoordde:
"maar hij is dood." Mijn grootvader vertelde me dat
we hem nog steeds kunnen bezoeken. Ik herinnerde
mijn grootvader aan zijn belofte om me terug te
brengen naar mijn pleegouders. Hij zei: "wel, we
gaan nu handelen. Je kunt je ouders bezoeken. Ik
stuur je oom met je mee. Maar je komt terug en bezoekt me. Dan kun je je pleegouders weer bezoeken
en bij me terugkomen. Je kunt dit zo lang doen als je
wilt." Ik was erg blij met deze ruil. Mijn grootvader
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draaide zijn gezicht naar zijn zoon Abu Talib en zei
tegen hem: "ik wil dat je zijn pleegouders bezoekt
met Mohammed. Laat hem daar een maand blijven
en je komt terug. Neem wat geld en wat cadeautjes
voor haar."
Een paar dagen later vroeg mijn oom Abu Talib of
ik klaar was om mijn pleegouders te bezoeken. Ik
was dolblij. Hij bracht me naar hen toe en bood het
geld van mijn grootvader aan. Hij vertelde hen dat
hij me een maand later terug naar Mekka zou brengen. Ik bracht ook wat geschenken voor mijn broer
en zus. Mijn pleegouders waren heel blij dat ik voor
een korte tijd bij hen was vanwege het geld en de
geschenken. De tijd verstreek heel snel. Deze keer
verlangde ik er echter naar mijn grootvader weer te
zien. Deze keer toen mijn oom Abu Talib me kwam
ophalen, was ik niet zo verdrietig om afscheid te
nemen van mijn pleegouders, broer en zus. Toen ik
met hen sprak, zei ik: "ik ben zo terug. Mijn grootvader vertelde me dat ik je op elk moment kan bezoeken. De volgende keer breng ik je meer geschenken. Maar nu moet ik met mijn oom Abu Talib gaan,
omdat ik mijn grootvader heb beloofd hem te bezoeken."
Tijdens mijn vakantie met mijn pleegouders vertelden ze me, dat ze niet mijn biologische ouders
waren, maar dat ze alleen voor mij zorgden. Mijn
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echte ouders zouden in Mekka wonen. Ik vertelde
hen dat ik dit niet in mijn hart geloof. Ze probeerden
me niet langer te overtuigen. Ik bracht veel tijd door
op mijn reizen met mijn oom Abu Talib. Zo kwam ik
heel dicht bij hem. Hij heeft me vele dingen uitgelegd. Ik kon het hem steeds opnieuw vragen zonder
hem te irriteren. Mijn oom Abu Talib hield heel veel
van me. Op onze reis terug naar Mekka vertelde hij
me, dat mijn vader zijn echte broer was. Ik moest
hem geloven, omdat mijn oom nu mijn beste vriend
was. Ik zei tegen mijn oom: "mijn nieuwe moeder
vertelde me dat mijn vader dood was. Maar mijn
grootvader vertelde me dat we hem kunnen bezoeken. Waarom kan hij ons niet bezoeken?" Mijn oom
lachte en lachte. Toen zei hij: "helaas moeten we
hem bezoeken." Later vertelde hij ons gesprek aan
mijn grootvader.
Deze keer toen ik mijn grootvader zag, rende ik
naar hem toe. Hij zat bij het huis van God, omringd
door andere mensen. Hij nam me in zijn armen en
kuste me overal. Hij vroeg me of ik een geschenk
voor hem had meegebracht. Ik zei: "ja. Je moet me
gewoon op je schouders zetten en me door dit huis
dragen, totdat je het niet meer kunt. Ik zal voor je
bidden op je schouders. En dit zal mijn geschenk
voor jou zijn." Mijn grootvader lachte en lachte en
hij zei: “dit is een zeer waardevol geschenk." Hij
vroeg me of ik mijn cirkels rond de schouders van
619

mijn andere ooms wilde maken. Het waren er veel.
Ze zaten allemaal bij mijn grootvader. Ik wou dat elk
van hen me drie rondjes rond Gods huis zou nemen.
Twee of drie ooms waren hier blij mee. De anderen
deden het uit plichtsbesef, omdat mijn grootvader
hen erom vroeg. Later vroeg mijn grootvader me:
"vandaag reed je op de schouders van al je ooms.
Ben je nu gelukkig?" Ik vertelde hem dat ik ook op
zijn schouders wilde rijden. Hij glimlachte en nam
me drie rondes.
Mijn grootvader had een heel speciale plek in de
schaduw van Gods huis. Alleen hij mocht daar zitten. Als andere mensen hem kwamen opzoeken,
moesten ze zich op de grond vestigen. Hij stond me
alleen toe om hier te zitten. Mijn oom en de anderen
vonden dit niet leuk, omdat ze respect hadden voor
de persoon op deze plek. Soms waren ze zelfs boos
op mij. Mijn grootvader vertelde hen echter dat
niemand me zou moeten beletten op zijn plaats te
zitten. Meestal liet mijn grootvader me naast hem
zitten. Ik mocht hem zelfs onderbreken als hij met
anderen aan het praten was. Dat deerde hem niet.
Mijn gedrag en mijn activiteiten bevielen mijn
grootvader. Mijn ooms en tantes daarentegen
vreesden, dat mijn grootvader me zou vergeven.
Op een dag zag ik mijn moeder huilen. Ik was meer
dan vier jaar oud. Toen ik haar vroeg waarom, ver620

telde ze me dat ze mijn vader heel erg zou missen.
Toen zei ze: "ik heb je ook heel erg gemist. Ik gaf je
weg zodat je opgroeide in een gezondere omgeving."
Ik vroeg haar waarom ze me nooit bezocht. Toen
werd ze droeviger en liepen de tranen over haar gezicht. Ze kon me geen antwoord geven." Mohammed keek me aan, Zahid, en zei: "je weet waarom ze
me in die tijd niet bezocht. Als je dit geheim voor jezelf houdt, zou ik je zeer dankbaar zijn."
Nadien vervolgde Mohammed zijn verhaal: "op
een dag vroeg mijn moeder me of ik mijn vader wilde bezoeken. Ik antwoordde: "ja, ik wil mijn vader
bezoeken." Ze was erg blij. Ze nam me in haar armen
en kuste me op het gezicht en zei: "je kunt vele moeders en vaders hebben, maar de waarheid is dat ik je
echte biologische moeder ben. Je bent voor altijd
mijn eigen biologische zoon." Ik wilde antwoorden,
maar ze legde haar handen op mijn mond en zei:
"nee, nee. Je hoeft nu niets te zeggen." Daarna werd
mijn relatie met mijn moeder veel vertrouwelijker
en intiemer.
Wanneer mijn grootvader, ooms en tantes afgoden aanbaden, boog ik nooit voor hen. Mijn grootvader vroeg me waarom. Ik vertelde hem dat ik een
engel had beloofd niet voor deze afgoden te knielen.
Mijn grootvader glimlachte en beval iedereen om
hem heen me niet te dwingen te buigen voor deze
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verschillende afgoden. Hij vertelde hen dat ik een
kleine jongen was en dat ik het zou begrijpen als ik
groot was.
Op een dag vroeg mijn moeder me: "is het waar
Mohammed dat er een engel naar je toe kwam en je
vroeg om niet voor deze afgoden te knielen?" Ik zei
tegen haar: "ja. Ik zie deze engel altijd voor me als ik
met hen ga en zij aanbidden de afgoden. Deze engel
geeft me door tekens te verstaan, dat ik onder geen
enkele omstandigheid moet buigen." Mijn moeder
was zeer verrast en zei tegen mij: "vandaag wil ik
ook enkele van mijn dromen met je delen, die ik zag,
toen ik zwanger van je was." "Vertel het me meteen," vroeg ik aan mijn moeder. Ze zei: "in het begin
van mijn zwangerschap zag ik een licht uit mijn buik
komen. Ik werd opgeheven naar de hemel. Dit licht
verdeelde zich in drie kleuren en verlicht de hele wereld. Toen ik vier maanden zwanger was, namen de
engelen me mee naar een prachtige wereld. Ze hebben me daar gewassen. In de zesde maand zag ik de
engelen in het huis, dat Abraham bouwde. Ze spraken met een luide stem: “God zal al deze valse goden
vernietigen. Alleen Hij zal de ware Schepper van alles blijven." Toen keken de engelen naar mij en zeiden: “de naam van deze jongen zal Mohammed
zijn." Toen ik acht maanden zwanger was, zag ik een
lange slanke man met een baard en met helder wit
licht, die naar me toekwam. Hij legde zijn hand op
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mijn buik en bad tot Allah: "geef dit kind Je zegen.
Laat Jouw naam Allah door dit kind op ieders lippen
zijn. Laat hem aankondigen dat Je de enige God in
dit universum bent." Toen wendde deze man zich
tot mij en vroeg mij: "zou je niet willen weten wie ik
ben?" Ik vertelde hem dat zijn respectvolle en sterke
persoonlijkheid me niet toestond hem erover vragen. Maar hij zei tegen mij: "ik ben je vader Abraham
en jij bent al mijn kinderen." Toen werd ik wakker."
De dromen van mijn moeder ontroerden mij enorm.
Ik vroeg haar: "is dit een engel die aan mij verschijnt?" Ze antwoordde bevestigend en zei ook dat
ik een heel bijzonder kind van God zou zijn.
Op een dag zei mijn moeder tegen me, dat ze me
niet alle redenen kon vertellen waarom ze me niet
hield. Maar ze wilde me er twee geven. Ze zei: "toen
je werd geboren, was er veel leed en was er een virus
verspreid in Mekka. Ik was bang dat je ziek zou worden. Je opa wilde ook dat je een tijdje buiten dit gebied bleef. Dus besloot ik je aan pleegouders te geven. Je zou daar kunnen opgroeien in een gezonde
omgeving, maar ik miste je elke dag. Ik werd later
zelf ziek en leed bijna twee jaar aan deze ziekte. Dus
vroeg ik je pleegouders om me af en toe te bezoeken.
Maar ik wilde absoluut niet dat je bij me bleef en deze ziekte van mij kreeg. Na mijn herstel was de wens
heel snel in mij, om zo snel als mogelijk met je te le623

ven Dus stuurde ik het bericht naar je pleegmoeder
om je terug te brengen naar mij.
Toen ze met je meekwam, leek het me dat ze een
erg hebzuchtige vrouw was. Ze wilde je echt wat
langer hebben. Ik was het daar eigenlijk niet mee
eens. Ze zei dat ze door je meer zegeningen zou ontvangen. In hun dorp wilden zelfs andere mensen je
een paar dagen meenemen, zodat de zegen ook aan
hen zou worden gegeven. Ze beloofde je vaak naar
me toe te brengen. Een paar maanden later, tijdens
een van haar bezoeken, wilde ze je voor altijd aan
mij geven. Ik was erg verrast en vroeg waarom ze je
niet langer wilde houden. Eerst wilde ze de reden
niet onthullen, maar ik bleef graven. Eindelijk vertelde ze me het hele verhaal dat jou is overkomen. Ik
vroeg haar of ze bang was dat slechte geesten je
zouden domineren. Ze bekende me dat dit precies de
reden was. Ik vertelde ze ook verschillende dromen,
die ik over je had tijdens mijn zwangerschap. Ik zei
dat het niet waar was, wat ze van je denken, omdat
je een heel speciaal kind was. Ik wilde niet dat ze je
weer zou meenemen." Ik was heel blij dit alles van
mijn moeder te horen. Maar ik was vooral blij dat ze
me geloofde, dat de engelen aan mij waren verschenen.
Toen ik ongeveer zes jaar oud was, vroeg mijn
moeder me of ik het graf van mijn vader wilde be624

zoeken. Ik was erg opgewonden om dit te horen. Een
andere vrouw vergezelde ons op onze reis naar het
graf van mijn vader. Eerst bezocht mijn moeder haar
familie, die tussen Mekka en Medina woonde. In de
familie van mijn moeder was iedereen blij me te zien
en ontving ik vele geschenken van hen. Toen gingen
we naar het graf van mijn vader in Medina. Mijn
moeder zat naast het graf en de tranen liepen over
haar gezicht. Toen ik dit zag, begon ik ook te huilen.
Mijn moeder keek me aan, pauzeerde en omhelsde
me. Toen zei ze: "voordat je vader aan zijn laatste
zakenreis begon, zei hij tegen mij: "hoewel ik heel
ver weg zal zijn, zal mijn hart altijd bij dit kind zijn."
Je vader geloofde er vast in dat ik een zoon zou baren. Hij vertelde me dat hij je overal zou kussen als
hij terugkwam." Mijn moeder vroeg: "Mohammed,
als je een wens voor je vader hebt, kun je het nu zeggen." Ik raakte het graf van mijn vader aan en zei:
"vader, ik wil je ook zo graag zien." Ik kuste zijn graf
vele, vele malen. Mijn moeder en de vrouw naast
ons glimlachten. Mijn moeder zei tegen mij: "Mohammed, dat was geweldig. Dat was het beste wat
je voor je vader kon doen. Nu weet ik dat je vader
heel, heel gelukkig zal zijn." Mijn moeder wilde nog
wat langer in Medina blijven. Daar werd ze weer erg
ziek. Ze keerde daarom terug naar haar familie in
het kleine stadje al-Abwa, dat tussen Mekka en Medina ligt. Haar gezondheid verslechterde merkbaar.
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Drie dagen voor haar dood zat ik alleen voor het
huis. Ik zag dezelfde engel weer. Ik ging naar hem
toe en vroeg hem: "kun je mijn moeder niet helpen?
Ze is erg ziek. Ik wil niet dat ze sterft." Ik begon te
huilen. Deze engel pakte mijn beide schouders vast
en zei:"Mohammed, niemand sterft. Ze gaan allemaal naar een plaats waar ze wonen. Als je moeder
niet meer op deze aarde woont, kan ik je naar haar
toe brengen. Je kunt haar bezoeken, ongeacht waar
ze zal wonen." Ik keek vragend naar de engel: "kun
je dat echt doen?" Hij antwoordde dat hij me vele
andere gunsten kon geven. Toen verdween hij weer.
Ik rende terug naar mijn moeder en zei tegen haar:
"je hoeft je geen zorgen te maken. Deze engel ontmoette me net en zei dat niemand goed sterft. Iedereen zou naar een nieuwe plek gaan." Mijn moeder
sloeg haar armen om me heen en zei tegen me:
“Mohammed, heb je echt dezelfde engel weer ontmoet?" Ik antwoordde bevestigend. De tranen vielen
weer uit haar ogen. Ik vroeg haar waarom ze nu zou
huilen. Ze antwoordde: "dit zijn tranen van gelukzaligheid. Je engel heeft je de waarheid verteld. Zelfs
als ik niet langer in deze wereld ben, zal deze engel
voor je zorgen. Deze engel is naar je gezonden door
Allah."
Mijn moeder stierf drie dagen later. Ik was heel
verdrietig. Ik wilde mijn moeder terugbrengen naar
Mekka, maar ze begroeven haar in de kleine plaats
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waar haar familie woonde. Nu had de familie van
mijn moeder een vreemd gevoel over mij. Ze dachten dat een sterke, grote geest bezit van mij had genomen. De vrouw die met ons had gereisd, bracht
me terug naar Mekka. De tranen vielen helemaal
van mijn gezicht naar huis, omdat ik zonder mijn
moeder naar Mekka moest terugkeren. Toen ik mijn
grootvader zag, ging ik naar hem toe en huilde in
zijn armen. Hij huilde met mij. Hij keek me recht in
de ogen en zei tegen mij: "Mohammed, blijf bij je
grootvader. Mijn ogen willen je nu altijd om me
heen zien." Ik antwoordde: "ja, ik wil ook voor altijd
bij je blijven."
Een paar dagen later zat mijn grootvader in de
schaduw van Gods huis met enkele anderen. Ik ging
naast hem zitten en viel in slaap. Dezelfde engel verscheen aan mij in mijn slaap en nam me mee naar
een prachtige wereld. Daar ontmoette ik mijn moeder en vader. Ik was erg blij om ze te zien en bracht
veel tijd met hen door. Mijn ouders zeiden: "Mohammed, we leven hier heel gelukkig." De engel verscheen en zei: "zie je Mohammed, niemand sterft. Ik
heb je gezegd, dat ze allemaal in een nieuwe wereld
leven." Ik pakte de hand van de engel en hij moest
beloven me hier terug te brengen. Hij beloofde het
me en toen werd ik wakker. Mijn grootvader sprak
nog steeds met de mensen, die zich om hem heen
hadden verzameld. Hij keek me aan, glimlachte en
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zei: "lieve zoon, je ziet eruit alsof je heel gelukkig
bent." Toen zei ik tegen hem: "ja, dezelfde engel
kwam naar me toe en nam me mee naar een nieuwe
wereld. Ik ontmoette mijn ouders en bracht daar
veel tijd met hen door. Deze engel beloofde dat hij
me in staat zou stellen mijn ouders weer te zien."
Mijn grootvader, mijn ooms en de andere mensen
keken me verbaasd aan. Mijn grootvader zei tegen
mij: "wat een geweldig nieuws is dit, dat mijn zoon
zijn ouders kan bezoeken. Mijn zoon, beschrijf het
gezicht van je vader. Hoe ziet hij eruit, omdat je hem
hier op aarde nooit hebt ontmoet." Ik begon het gezicht van mijn vader te beschrijven. Mijn grootvader, mijn ooms en de andere mensen waren zichtbaar verrast. Ze keken elkaar aan. Mijn grootvader
nam me in zijn armen en zei: "Mohammed, je hebt je
vader echt ontmoet. Je had een prachtige droom."
Later, toen ik alleen was met mijn grootvader, vroeg
hij me: "Mohammed, zie je de engelen?" Ik vertelde
hem, dat ik deze engel een paar keer had gezien en
dat dezelfde engel me vertelde, dat ik ook niet voor
de afgoden moest knielen. Mijn grootvader kuste me
een paar keer en vertelde me, dat ik zijn speciale
zoon op aarde was. Ik was erg blij dat mijn grootvader me geloofde.
Ik sliep meestal met mijn grootvader. Toen ik die
avond naast hem lag, zweeg hij. Ik vroeg hem:
"waarom wil je niet met me praten? Je hebt vandaag
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ook mijn rug niet gemasseerd." Hij antwoordde: "ik
vergat dat je naast me lag." Hij masseerde mijn rug
en zei: "Mohammed, vertel me opnieuw het verhaal
dat je overkwam toen je bij je pleegmoeder Halima
was. Wat gebeurde er toen in de achtertuin van je
huis?" Ik vertelde hem dat ik met mijn broer speelde
en tegelijkertijd de schapen verzorgde. Ik zei: "plots
kwamen er twee engelen, die veel licht hadden. Ze
legden me op de vloer, openden mijn borst en haalden mijn hart eruit. Ze wasten mijn hart met ijsblokjes en haalden er een zwarte stip uit. Toen zeiden ze
tegen elkaar dat ik nu bij hen hoor." Na het horen
van dit verhaal zei mijn grootvader: "zeker, Allah zal
voor je zorgen en hij zal je door zijn engelen leiden."
Elke nacht vertelde mijn grootvader me verschillende, prachtige sprookjes. Mijn grootvader zorgde
goed voor me. Hij nam me bijna overal mee naar toe.
Hij bad regelmatig met me. Hij werd drie jaar later
ziek en vroeg mijn oom Abu Talib om voor me te
zorgen alsof ik zijn eigen kind was. Voordat mijn
grootvader stierf, nam hij de belofte af van mijn oom
Abu Talib, dat ik mijn ouders en grootvader nooit bij
hem zou missen. Abu Talib beloofde voor me te zorgen, zoals zijn eigen kind. Hij beloofde ook dat hij
zijn best zou doen om mij te beschermen en te begeleiden, terwijl hij leefde. Aan mij gericht, zei mijn
grootvader: "mijn zoon, zoals je engel zei: niemand
sterft. Dus ik ga nu op een andere plek wonen. Doe
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me een plezier. Vraag je engel alsjeblieft of hij jou
ook naar mij toe kan brengen, zodat jij mij daar ook
kunt bezoeken." Tranen vielen uit mijn ogen. Ik omhelsde mijn grootvader. Sinds ik terugkwam van
mijn pleegouders, was hij onwaarschijnlijk dicht bij
me geweest. Ik fluisterde in het oor van mijn grootvader: "ik zal je heel erg missen." Mijn grootvader
begon te huilen. Mijn tantes zeiden tegen mijn
grootvader: "toon niet zoveel zwakte voor het kind,
aan de andere kant zal hij zelfs nog droeviger zijn."
Een paar dagen later stierf mijn grootvader. Voordat
hij stierf, fluisterde hij in mijn oor: "vergeet niet je
engel te vertellen dat jij ook mij moet bezoeken."
Tranen liepen over mijn wangen. Ik beloofde mijn
grootvader om hem te bezoeken met mijn engel. Ik
miste mijn grootvader heel erg, maar mijn engel gaf
me de gelegenheid om mijn grootvader een paar
keer in mijn dromen te ontmoeten."
Op dit punt vertelde Mohammed me, de auteur:
"ik heb nu een speciale ontmoeting met God. Ik
moet nu gaan. De volgende keer dat we elkaar zien,
zal het hier weer zijn." Mohammed omhelsde me en
zei: "ik zie je snel weer." Toen hij verticaal de lucht
in vloog, keek ik hem een tijdje aan. Ik bewonderde
de fantasierijke delen van het paradijs om me heen
en de tranen liepen uit mijn ogen. Ik huilde, aan de
ene kant maakte het me verdrietig, dat zeer zelden
menselijke zielen hier konden komen. Al deze plaat630

sen zijn voor Gods kinderen. Aan de andere kant was
ik ook heel blij in mijn hart, dat ik het levensverhaal
van Mohammed kon ervaren. Hier op deze prachtige
plek in het paradijs, bad ik met tranen tot God: "lieve hemelse Vader, ik wil dat mijn missie de mensen
helpt om in de nabije toekomst de gemakkelijkste
manier te vinden om bij Je thuis te komen." Toen
vloog ik terug naar de aarde, die in duisternis was
gehuld. Lucifer heeft het kwaad vermenigvuldigd en
ook zijn slechte activiteiten op aarde. Ik zag overal
Lucifers trilling. Er leven zovele mensen op aarde,
maar ik kon nauwelijks iemand zien met licht in hun
ziel. De mensen zijn zich niet bewust, dat licht leven
in de spirituele wereld betekent. Geen licht hebben
betekent leven in zeer donkere werelden van de hel.
Ik bezocht Mohammed opnieuw op dezelfde berg in
het paradijs. Hij wachtte al op me en zag er heel gelukkig uit. Zijn licht scheen. Ik zei: "je ziet er heel gelukkig uit." Hij antwoordde: "ja, je hebt gelijk. En
weet je waarom? De laatste keer dat ik God ontmoette, vroeg ik hem: "kan ik Zahid alles vertellen
wat met mijn missie en Gabriel te maken heeft?"
God antwoordde: "ja, vertel hem elk detail van je
missie en je leven. Je kunt alles over Gabriel vertellen. Dat is het beste." Daarom ben ik heel gelukkig
en bevrijd. Nu wil ik je alles vertellen. Het is aan jou
wat je in je boek opschrijft. Je kunt later nog wat
dingen aankondigen als je basis beter is."
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Mohammed ging verder met zijn levensverhaal:
"nu woonde ik bij mijn oom Abu Talib. Toen mijn
grootvader stierf, was ik iets meer dan acht jaar oud.
Mijn oom zorgde meer voor me, dan zijn eigen familie. Ik werd de herder van zijn schapen, omdat mijn
oom me vroeg of ik voor zijn dieren wilde zorgen.
Abu Talib was niet alleen mijn oom, hij was ook
mijn vriend. Ik heb altijd om zijn advies gevraagd. Ik
zag vaak een overweldigende liefde voor mij in zijn
ogen. Twee van mijn negen ooms kwamen heel
dicht bij me in de buurt. Ze koesterden mij en zorgden voor mij en daardoor groeide hun diepe liefde
voor mij. Zoals je weet, waren het Hamza en Abbas.
Ze volgden me zelf op de missie. Ik zal je later meer
over hen vertellen.
Abu Talib was het dichtst bij mij. Meestal wilde hij
dat ik met hem mee ging. Zelfs 's nachts sliep ik in
het bed van mijn oom. Toen ik twaalf was, besteedden mijn ooms Abu Talib, Hamza, Abbas en anderen
meer aandacht aan mijn dromen. Toen ik iets zag,
vertelde ik mijn oom Abu Talib over mijn droom. Op
een dag gingen al mijn ooms naar het gebed om
hulde te brengen aan de verschillende afgoden.
Terwijl ze baden en voor de afgoden bogen, regeerde
mijn oom Abu Lahab me heel hard: "waarom kniel je
niet zoals wij en bid je niet tot de afgoden zoals wij
deden?" Ik vertelde hem, dat mijn engel mij verbood
dit te doen. Abu Lahab werd heel boos en zei: "als
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we het niet aan onze vader Abdul Muttalib hadden
gezworen, zou ik je dwingen om voor deze goden te
knielen zoals wij." Toen mijn oom Abu Talib dit
hoorde, onderbrak hij Abu Lahab en zei tegen hem:
"praat niet zo tegen Mohammed!"
Op een dag bezocht mijn oom Hamza ons. Hij wilde me naar hem toe brengen. Ik was erg kalm onderweg. Mijn oom vroeg me waarom ik niet praat. Ik
vertelde hem dat ik gisteravond een slechte droom
had. Mijn oom zei: "Mohammed, vertel me wat een
droom het was!" Ik zei: "je zult het helemaal niet
leuk vinden." Mijn oom lachte me uit en zei: "Mohammed, ik hou niet van sommige van je andere
dromen. Verscheen je engel weer in een droom aan
je?” Ik bevestigde het. Hij lachte opnieuw en zei:
"wie zou er nog meer in je droom kunnen verschijnen?" Ik wil deze droom hoe dan ook ervaren, omdat
je engel zeer correcte informatie geeft." Daarom zei
ik: "ik zag dat ik bij de engel was en wij waren in de
Kaaba, het huis van God. Ik had een lange, sterke ijzeren staaf in mijn handen. De engel wees naar de
afgoden. Toen ik de beelden met mijn staf aanraakte, vielen ze op de grond. Ik ging het huis van God
uit en deed hetzelfde buiten. Telkens wanneer ik een
standbeeld met mijn ijzeren stok aanraakte, viel het
op de vloer. Alle idolen vielen door mijn staf. Deze
engel vloog naar de hemel en riep: "valse goden
hebben het huis van Allah ontheiligd." Toen werd ik
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wakker." Toen mijn oom deze droom hoorde, zei hij
tegen mij: "wat voor soort droom is dit? Het is echt
geen goede droom. Het lijkt mij dat deze engel toch
geen engel is. Hij kan net zo goed een slechte geest
zijn." Ik antwoordde: "deze engel is geen slechte
geest. Het heeft veel licht." Die avond vertelde Hamza Abu Talib en Abu Lahab mijn droom. Abu Lahab
zei: "natuurlijk, dit kind is het slachtoffer van een
slechte geest." Maar Abu Talib antwoordde: "het
kan niet zijn, omdat ik dit kind nauwlettend in de
gaten houd. Ik weet dat zijn dromen zijn uitgekomen." Toen ik naar bed ging met mijn oom Abu Talib, vroeg hij me: "heb je deze droom echt gezien en
echt alle beelden van de afgoden met de ijzeren staaf
aangeraakt?" Ik antwoordde: "ja, het was precies
zoals Hamza het zei." Hoorde je de engel eigenlijk
zeggen toen hij opdook: "valse goden hebben het
huis van Allah ontheiligd." Ik beweerde: "ja, ik
hoorde deze engel. Ik zou nooit tegen je liegen."
Toen begon ik te huilen. Abu Talib nam me in zijn
armen en zei: "je hoeft niet bang te zijn. Ik sta aan je
kant, maar vertel de anderen niet je dromen." Ik heb
het hem beloofd. Toen zei hij: "je kunt me al je dromen vertellen, wanneer deze engel aan je verschijnt."
Ik was ongeveer 15 jaar oud. Mijn ooms Abu Talib,
Hamza en Abbas waren nog steeds heel dicht bij me.
Ik kon alles aan mijn oom Abbas vertellen. Hij hield
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mijn geheimen voor zichzelf. Abbas was een zeer
wijze man en gaf me altijd het beste advies, ongeacht in welke situatie ik verkeerde. Op een dag vertelde ik mijn oom Abbas dat we allemaal deelnemen
aan een oorlog waarin vele mensen aan beide kanten zullen sterven. Abbas zei toen: "heb je deze
droom gezien?" Ik zei: "ja! De engel liet me echter
zien dat deze oorlog nabij het huis van God plaats
vindt. Abbas vroeg me of hij Abu Talib over deze
droom kon vertellen. Ik zei: "nee, ik zal het hem vertellen." Die avond vertelde ik mijn oom Abu Talib
over deze droom. Hij keek me alleen maar aan en zei
niets. Na een tijdje zei hij: "Mohammed, heb je deze
droom aan iemand anders verteld?" Ik vertelde hem
dat Abbas het al wist. Omdat hij me vroeg deze
droom aan niemand anders te vertellen, heb ik hem
beloofd.
Deze oorlog vond drie maanden later plaats. Al
mijn ooms waren aanwezig en ik hielp hen. Ik verzamelde de pijlen en gaf ze aan mijn ooms. Later
waren Abu Talib en Abbas zo geïnspireerd, dat ze
iedereen in de familie vertelden dat mijn dromen
waar waren. Mijn oom Abu Talib zei tegen mij: "ik
ben erg trots op je." Hamza voegde eraan toe: "Mohammed, je verrast me. Je engel is een goede engel
van Allah. Hij geeft je het juiste nieuws." Mijn oom
Abbas had een klein bedrijfje. Toen ik hem bezocht,
zei hij tegen mij: "Mohammed, vanaf nu zal ik heel
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aandachtig naar je luisteren. Zeker, Allah heeft geweldige plannen met je." Mijn andere ooms waren
minder geïnspireerd, voor hen was ik het slachtoffer
van mijn dromen.
Op mijn twintigste begon ik verschillende goederen aan de mensen te verkopen. Het was een heel
klein bedrijf. In je moderne tijd zou je zeggen dat ik
een goede jonge verkoper was. De mensen vertrouwden me. Ik was vooral goed met oude mensen.
Toen ze naar me toe kwamen en hun problemen beschreven, luisterde ik er heel aandachtig naar. Elke
keer vertelden ze me hetzelfde verhaal en elke keer
luisterde ik naar hen met dezelfde aandacht, totdat
ze het moe waren om het steeds weer te herhalen.
Vele oude mensen kwamen naar me toe met hun
problemen, in de hoop, dat ik ze goed advies kon geven. Hierdoor bloeide mijn handel met hen. Vele andere handelaren verkochten hun goederen winstgevend aan mij. Later kon ik dezelfde producten aan
hun ouders en familieleden verkopen voor een nog
hogere prijs. Toen de handelaars erachter kwamen,
waren ze zeer verrast. Maar ik bleef pleiten voor eerlijke zaken. Ik kan ook ruilen met wie ik wil. Abu Talib en Hamza waren erg blij met mijn zakelijke activiteiten. Mijn oom Abbas vroeg me vaak om advies
over hoe hij zijn producten beter kon verkopen.
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Soms verscheen mijn engel in mijn dromen en liet
me zien hoe ik goed zaken kon doen. Ik heb mijn
oom Abu Talib vergezeld op zijn zakenreizen sinds
ik twaalf was. Ik keek naar hem en de anderen in
hun winkels en zag hoe en waarom ze succesvol waren. Dit gaf me de mogelijkheid om vanaf jonge leeftijd mijn eigen ervaring op te doen. Aan de andere
kant waren de mensen van mijn stam, de Koreishieten, altijd handelaars geweest. In jouw tijd zou je ze
zakenmensen noemen. Dus het was niet bijzonder
moeilijk voor mij om zakelijke praktijken te begrijpen. De Koreishieten waren veel beter dan andere
Arabische stammen in handelszaken, vanwege hun
verfijning en spitsvondige ervaringen. Ik vond deze
procedure niet leuk en had ze ook niet graag. Geleidelijk begonnen de mensen me te vertrouwen, omdat ik mijn beloften nooit verbrak. Ik haatte liegen,
zelfs in zakelijke aangelegenheden. Geleidelijk
brachten de mensen mij hun producten met het
mandaat om ze te verkopen. Zo kon ik een deel van
de vergoeding voor mezelf houden.
Op 25-jarige leeftijd vroeg ik mijn oom Abu Talib
of hij me kon meenemen naar Khadija, dat een grote
handel in heel Arabië had. Ik wilde hun producten in
Syrië verkopen. Abu Talib en ik reisden naar Khadija;
voor haar was het bezoek van Abu Talib van harte
welgekomen. Ze zei zelfs dat ze het een eer vond om
Abu Talib in haar huis te hebben. Abu Talib vroeg
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haar of ik haar producten in Syrië kon verkopen. Ze
zei: "ik heb al vele goede dingen over Mohammed
gehoord en ik kijk ernaar uit om hem persoonlijk te
leren kennen." Al tijdens onze eerste ontmoeting gaf
Khadija me een groter deel van de winst, dan aan
andere zakenpartners. Mijn oom Abu Talib was tevreden met het aanbod van Khadija. Toen we haar
huis uitkwamen, zei mijn oom tegen mij: "Mohammed, je hebt een magische aard over je. Iedereen die
je heeft ontmoet, zou je graag weer willen zien. Ik
ben erg optimistisch over je toekomst. Je zult een
van de meest succesvolle handelaren in de Arabische wereld zijn." Ik glimlachte om de verklaring
van mijn oom.
Ik reisde meerdere keren naar Syrië, omdat Khadija me geleidelijk meer verantwoordelijkheid voor
haar bedrijf gaf. Gedurende deze tijd hield ze me in
de gaten. De vertrouwelingen van Khadija informeerden haar over alle details van mijn zakelijke en
persoonlijke leven. Het is altijd in mijn aard geweest
om veel tijd in het openbaar door te brengen, zelfs
voordat God me riep. Ik heb er alles aan gedaan om
andere mensen te helpen en hen te inspireren goed
te doen voor hun buurman. Mijn deur stond altijd
open voor zulke mensen. Mijn goede omgang met de
mensen was zeer gunstig voor de zaken van Khadija.
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Naast mijn zakelijke en openbare activiteiten, was
ik heel voorzichtig om het intellectuele aspect in
mijn leven niet te verwaarlozen. Ondanks mijn dagelijkse werkzaamheden nam ik altijd de tijd om tot
God te bidden. In die tijd volgde ik het pad van
Abraham, onze vader van het geloof. Ik gaf er de
voorkeur aan 's nachts alleen te zijn om met tranen
tot de God van Abraham te bidden. Ik heb altijd diepe vreugde en liefde voor God gevoeld. Ik verlangde
altijd naar de komende nacht. Mijn diepe gebeden
en aanbidding voor God waren mijn enige echte bezittingen in die tijd. Elke nacht werd ik meer en
meer tot God aangetrokken. Ik hielp mijn medemensen van harte zonder iets te vragen. Van jongs af
aan was ik terughoudend om de mensen te helpen
in afwachting van een beloning. Voor mij waren alle
mensen Gods familie. Ik was vereerd om hen te dienen. Zahid, ik zei je dat ik mezelf spiritueel opende
in mijn vroege jeugd. De engel die mij leidde was
aartsengel Gabriel. Toen ik 21 was, vonden er diepe,
spirituele veranderingen plaats in mij. Ik was in
staat om visioenen te zien en mijn geest kon mijn
lichaam verlaten en vliegen en reizen in vele geheime dimensies van de spirituele wereld. Ook jij Zahid
hebt dit vanaf je kindertijd kunnen doen. Op dat
moment kwam het blauwe licht naar je toe en nam
je mee. Op 21-jarige leeftijd gebeurde hetzelfde met
mij. Ik kon Gods blauwe licht zien. Zodra het blauwe
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licht je te pakken krijgt, kun je ervaringen hebben,
die je niet in woorden kunt beschrijven. Hoe dichter
je bij Gods licht komt, hoe meer je eigen onwetendheid vervaagt en ware vrijheid en gelukzaligheid
zich in je eigen geest kunnen vestigen.
Ik was 25 jaar, toen Khadija me vroeg om met haar
te trouwen. Mijn ooms waren er erg blij mee. Vooral
Abu Talib en Hamza ontvingen dit nieuws met goed
gevoel. Ze wisten dat Khadija erg rijk was. Abu Talib
en Hamza adviseerden me, dat ik dat moest doen en
geen tijd hoeft te verspillen met denken. Abu Talib
zei tegen Hamza: "je moet naar Mohammed gaan
om met de vader van Khadija te praten." Khadija
vertelde haar hele familie dat ze met me wilde trouwen. Haar vader wachtte al op ons. Hij was erg blij
mij en mijn oom Hamza te zien en accepteerde me
als schoonzoon.
Het huwelijk met Khadija opende een nieuwe deur
voor mij. Nu was mijn financieel tekort voorbij. Ik
was onafhankelijker en financieel stabieler, beter in
staat om de mensen te helpen. Ons bedrijf groeide
en de winst steeg. De kring van degenen, die ik in
het openbaar kon dienen, groeide ook snel. Ik kon
goed opschieten met de mensen van Mekka en vele
omliggende stammen. Dit verhoogde mijn sociale
status. Mijn reputatie ging me voor. Tussen de 33 en
35 jaar verloor ik de interesse in zowel zakelijke als
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openbare activiteiten. Ik trok me terug op afgelegen
plekken om alleen te zijn. Soefisme is tot stand gekomen via de islam, maar eigenlijk was ik de eerste
soefi." Toen Mohammed dit zei, glimlachte hij.
De familie van Khadija, mijn familie en een paar
andere mensen ontdekten, dat ik geen interesse
meer had in de zaak. Ze maakten zich zorgen om
mij, omdat ik me terugtrok uit hun leven en liever
alleen was. De familie van Khadija en mijn ooms
zeiden, dat zaken zonder mij niet zouden overleven.
Khadija en Abu Talib vroegen me wat er in mij aan
de hand was. Ik zei tegen hen: "alles is in orde en het
gaat echt goed. Ik heb gewoon wat meer tijd nodig
voor mijn spirituele leven." Dit was geen bevredigend antwoord voor hen, maar ze zeiden er niets
over. Khadija begon interesse te krijgen in spirituele
zaken, omdat ik mijn spirituele ervaringen met haar
deelde. Hoewel ik vele mensen kende en een goede
relatie met de mensen had, had ik niet vele vrienden. Van de weinigen was Abu Bakr al vanaf jonge
leeftijd heel dicht bij me. Ik vertelde hem over mijn
spirituele ervaringen, die mij zeer met hem verbonden. Hij hield al mijn spirituele ervaringen geheim.
Elke keer als hij naar mij luisterde, was hij erg geïnspireerd en kon hij niet genoeg van mij leren.
Ik had geen kinderen in de eerste jaren van mijn
huwelijk bekomen. Later, door de zegen van God,
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kreeg ik zeven kinderen van Khadija beschenkt. Drie
zonen en vier dochters. Ik heb een andere zoon van
Maria al-Qibtiyya. Je weet dat zijn naam Abraham
was. Al mijn zoons stierven vroeg in de kindertijd.
Mijn dochters leefden langer, maar ze stierven ook
tijdens mijn leven, behalve Fatima. Het is misschien
niet nodig om dit in je boek op te schrijven, maar ik
moest het vermelden, omdat ik een zeer emotionele
relatie heb met mijn kinderen. Tijdens mijn zendingsleven heb ik zelfs nooit openlijk mijn verdriet
kunnen uiten, dat mijn zonen en dochters voor mij
stierven. Ik miste hen heel erg en vergoot alleen mijn
tranen, zodat mijn volgers niet aan mijn kracht zouden twijfelen. Abraham, de zoon van Maria alQibtiyya, was heel dicht bij me. Ik ging vaak naar het
huis van zijn pleegmoeder om liefdevol voor hem te
zorgen en een paar uur met hem te spelen. Dit kind
had langer kunnen leven en een man van God kunnen worden. Helaas ontdekte ik dit alleen in de spirituele wereld. De familieleden van zijn pleegmoeder waren smeden en werkten de hele dag met ijzer.
Het huis was altijd vol rook. Als gevolg hiervan werd
mijn zoon ziek en stierf op de leeftijd van 18 maanden. Ik heb nooit emotionele reacties aan mijn discipelen getoond. In alle opzichten wilden ze me zien
als een sterke superman." Mohammed zei tegen mij:
"beste Zahid, dit deel heeft eigenlijk niets te maken
met mijn zendingsleven. Maar ik moest je dit vertel642

len. Denk je dat het onnodig is, dan hoef je er niets
over te vermelden in je boek." Terwijl Mohammed
me dit vertelde, stroomden de tranen uit zijn ogen."
Ik ontdekte in de spirituele wereld waarom al mijn
kinderen in de vroege kinderjaren moesten sterven.
Satan eiste de prijs van herstel van hen. Ik zal je daar
later wat meer over vertellen.
Op 35-jarige leeftijd werd ik elke dag eenzamer en
voelde mijn hart leeg aan. De mensen kwamen om
zakelijke redenen elke dag naar het huis van Khadija. Anderen wilden me gewoon zien. Daarom heb ik
daar nooit vrede gevonden, noch kon ik mediteren
noch in vrede tot God bidden. Dit bedrijf ging elke
dag zo door. Dus besloot ik een plek te vinden, waar
ik in vrede over spirituele dingen kon denken. Op
een avond op zoek naar een afgelegen en rustige
plek in de bergen, kwam ik naar de berg Hira. Aan de
voet van de berg zag ik een smal pad, dat naar een
kleine grot leidde. Toen ik dichterbij kwam, leek het
me veel breder. Gefascineerd besloot ik onmiddellijk
het grootste deel van mijn tijd hier door te brengen
om mijn mentale activiteiten in vrede te kunnen
voortzetten.
Toen ik terugkwam, was Khadija erg bezorgd en
vroeg waar ik was. Ik vertelde haar, dat ik een fascinerende plek had gevonden waar ik intens kon bidden en in vrede over geestelijke dingen kon naden643

ken. Khadija vroeg me, waarom ik zo'n moeilijk bereikbare plek koos, waar ik nauwelijks te bezoeken
ben. Ik vertelde haar dat dat precies de reden was.
De mensen moeten me gewoon met rust laten. Ze
lachte en zei: "alleen iemand die je spirituele advies
nodig heeft, komt op de plek van je keuze. Je kunt
iedereen vergeten. Zakenlieden zullen niet zo hoog
klimmen op de berg Hira." Ik vertelde haar dat ik
daar vele wijze gedachten had.
Vanaf nu bracht ik het grootste deel van de tijd
door in de grot op de berg Hira. Dit was een heel intens onderdeel van mijn leven. Ik bouwde mijn relatie met God op. Van tijd tot tijd stuurde Khadija bedienden om me te vragen of ik in orde was. Als ik
iets nodig had, stuurde ze het naar mij via haar personeel. Soms kwamen ze niet in de grot. Van beneden vroegen ze luid of ik nog leefde. Ik riep hun dat
alles in orde was. Daarna keerden ze terug naar
Khadija en vertelden haar dat het goed met me ging.
Ik was zeer verrast, dat van tijd tot tijd arme mensen de zware reis naar mij maakten om me alleen op
de top van de berg te ontmoeten. Meestal wilden ze
wat geld van me lenen of hadden ze gewoon honger.
Maar ik heb nooit zakenmensen op deze berg gezien. Voor hen moest ik de berg afdalen om hun zakelijke problemen op te lossen. 's Avonds kon ik
uren op de top van de berg doorbrengen en genieten
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van het fascinerende uitzicht. Vanaf hier zag ik de
Kaaba, het huis, dat Abraham voor God had gebouwd. In die tijd hadden de mensen daar verschillende afgoden opgehangen, die zij naast Allah aanbaden. Ik vond dit helemaal niet leuk. Ik dacht dat
als Abraham kon komen kijken wat er op deze plaats
gebeurde, hij het niet zou geloven.
Toen ik alleen op de berg zat, kwamen vele gedachten op me af. Slechte manieren en slechte gewoonten, verspreidden zich gedurende mijn tijd
over heel Arabië. De mensen waren er zelfs trots op.
Het was een heel donkere tijd. Er waren wetten zoals in de jungle en erger. Ik vergeleek deze tijd met
die van Noahs leven. Aan de andere kant was er grote verwarring in het christendom over Gods identiteit. Op een van mijn zakenreizen naar Syrië ging ik
een christelijke kerk binnen. Ik had dorst en wilde
water drinken. Er waren maar een paar mensen in
de kerk. De priester kwam naar me toe en wilde over
Jezus getuigen. Ik vertelde hem dat ik erg dorst had
en eerst wat water wilde drinken. Hij gaf me water
en vroeg tot welk geloof ik behoor. Ik antwoordde,
dat ik een God aanbid en het pad van Abraham volg.
Hij zei tegen mij: "waar kom je vandaan? Het lijkt me
niet dat je maar één God dient." Hij vertelde me over
zijn geloof en over de Drie-eenheid: God, Zoon en
Heilige Geest. Ik hoorde dit niet met welwillendheid
en zei tegen hem: "hoewel ik erg dorst heb, kan ik
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geen water drinken op deze plaats, waar de mensen
God als een drie-eenheid aanbidden." Toen verliet ik
deze kerk.
Op mijn zakenreizen naar Syrië ontmoette ik ook
handelaars uit het Verre Indië. Ik kon niet geloven
hoeveel verwarring ze hadden over de identiteit van
God. In mijn tijd op aarde hadden de joden een duidelijk idee over de identiteit van God. In vele andere
spirituele zaken waren ze corrupter dan alle anderen. Ze misbruikten hun spirituele autoriteit om de
mensen te onderwerpen, hoewel ze evenveel kinderen van Abraham waren als het Arabische volk. Ze
ontkenden de waarde van Jezus en dat deze door
God was gezonden. Wat de joden onderscheidt, is
echter hun overtuiging, dat een mens niet God kan
zijn.
Toen ik bijna 39 jaar oud was, was ik in staat om
de meeste profeten in de geestelijke wereld te ontmoeten. Dit waren zeer ontroerende ervaringen
voor mij. In hetzelfde jaar, voordat ik de zending van
aartsengel Gabriel ontving, had ik Abraham, Mozes
en Jezus verschillende keren ontmoet. Tijdens mijn
eerste twee ontmoetingen met Jezus zei hij, dat God
de missie als een Messias zal overdragen, zodat ik
Zijn wil kan vestigen en Gods wereld kan bouwen.
In hetzelfde jaar verscheen Jezus drie maanden later
weer aan mij. Hij zei dat ik nu aan de Messias-missie
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moest beginnen. Maar ik reageerde niet erop, want
sinds mijn jeugd kreeg ik alleen mijn instructies van
de aartsengel Gabriel. Ik wilde ook niet met Jezus
werken. Door de engelen ontdekte ik dat Jezus pas
op 120-jarige leeftijd stierf. Dus ik wist dat Jezus zijn
missie had verlaten en in een heel ander land woonde. Ik heb hier niets over gezegd in de Koran. Ik
deelde verschillende geheimen van mijn spirituele
visioenen met Abu Bakr, maar meestal hield ik ze
voor mezelf.
Aan het begin van mijn 41e jaar huilde ik gewelddadig op een avond. Ik vroeg God om me te helpen
en te begeleiden. Ik zei tegen hem: "zonder Jouw
hulp zal ik de Arabische wereld nooit kunnen veranderen. Geef me Je teken, als Je bij mij bent, dan kan
ik omgaan met deze natie.” Toen viel ik in slaap.
Rond 4 uur werd ik wakker met een geluid. Het leek
alsof iemand de grot binnenkwam. Ik zat tussen slapen en waken. Ik voelde een zwaar gewicht op mijn
fysieke lichaam. Al mijn zintuigen waren gespannen
van zorgen en angst. In de hoek zag ik een wezen,
dat een extreem licht uitstraalde. Ik was bang om in
zijn gezicht te kijken. Toen dit wezen zijn mond
opendeed, zag ik dat er vuur uit kwam. In deze situatie begon ik te trillen. Dit wezen zei tegen mij: "je
kent me, ik ben sinds je kindertijd bij je. Ik heb vele
gezichten, maar dit is mijn echte. Ik ben aartsengel
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Gabriel." Gabriels licht scheen alsof de zon achter
hem was. Zijn stem klonk door mijn merg en been.
Zoals je weet, Zahid, zei Gabriel dat ik iets moest
lezen. Maar ik wist niet wat. Toen ik eraan dacht,
werd het gewicht op mijn fysieke lichaam zwaarder.
Onder deze druk voelde ik mijn geest langzaam uit
de hand lopen. Ik voelde dat ik in een kamer ver weg
was en niet eens kon nadenken. Op dat moment
hoorde ik Gabriels stem: "Lees!" Er was zoveel elektriciteit in zijn stem dat mijn hele lichaam trilde als
een elektrische schok. Ik voelde het gewicht op mijn
lichaam zwaarder worden. Ik ontdekte dat niet alleen mijn geest me nu verliet, maar ook mijn fysieke
lichaam. In deze situatie wist ik niet welk antwoord
ik hem moest geven. Ik had nog minder idee wat ik
moest lezen. Nu zei Gabriel: "lees in de naam van
God, die barmhartig is en de mensen uit bevroren
bloed heeft geschapen. Lees! Je God is een God van
eer en glorie, die mensen kennis leert en hen leert
wat ze niet weten." Uit mijn ervaring wist ik dat ik
deze woorden niet akoestisch herhaalde, maar dat
mijn geest en ziel het deed.
Nadat Gabriel me had verlaten, brak ik uit in koud
zweet. Eerst voelde ik geen enkele kracht in mijn fysieke lichaam. Ik kon niet eens gaan zitten. Het
duurde een tijd, voordat ik zelfs wist waar ik was. De
angst was zo groot, dat ik meteen de grot wilde ver648

laten. Halverwege hoorde ik Gabriels stem weer. Ik
draaide me om maar kon niemand zien. Ik wilde
gewoon snel naar huis. Ik was zo bang, dat ik moeite
had om mezelf op mijn slappe benen te houden. Zijn
stem weerklonk van boven, als een onweer. Ik keek
omhoog naar de lucht. Daar zag ik aartsengel Gabriel midden in de lucht staan en zijn vleugels bedekten de hele hemel. Gabriel op deze manier ervaren was mij teveel. Ik werd duizelig. Ik probeerde
rond te kijken, maar alles wat ik kon zien was de
aanwezigheid van Gabriel. Het volgende dat ik me
kan herinneren was het licht, dat me trof. Vanaf dat
moment had ik geen geheugen meer. Toen ik wakker werd, lag ik op de vloer. Niemand was daar behalve deze ondraaglijke angst. Ik wilde gewoon zo
snel mogelijk naar huis.
Daar aangekomen berispte Khadija me. Ze had
haar mensen uitgezonden om naar mij te kijken en
naar mij te zoeken. Maar ze konden me niet vinden.
Ik vertelde haar over de overweldigende angst in
mijn hart en het gevoel op elk moment te sterven. Ik
vroeg haar om een deken en om naast me te gaan
zitten. Toen ik beter werd, vertelde ik haar wat er
met mij was gebeurd. Nadat ze naar me had geluisterd, zei ze: "je bent een man, die een offerend leven
voor anderen leeft. Je deur staat dag en nacht open
voor de armen. Je bent er altijd voor diegenen, die je
hulp nodig hebben. In deze slechte tijd leef je een
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ongekend leven. Je volgt het pad van Abraham, de
vader van het geloof. Ik denk niet dat iets je te pakken heeft gekregen. Uit wat je me vertelde, is het me
heel duidelijk: God koos je om Zijn wil te doen. Je
weet dat deze aartsengel al aan andere profeten is
verschenen. Maar om je te troosten, wil ik graag
mijn neef Waraqa ibn Naufal bezoeken. Hij is een
christelijke priester en draagt de kennis uit vele religieuze boeken."
Tijdens haar bezoek vertelde Khadija hem alles
wat mij was overkomen. Hij was erg geïnspireerd en
zei tegen haar: "aartsengel Gabriel verscheen ook
aan Mozes en Jezus. Mohammed is zeker een profeet
van God." Later ontmoette Waraqa ibn Naufal me
bij de Kaaba, het huis van God. Hij vroeg me om hem
alles te vertellen. Nadat ik mijn verhaal had beëindigd, kuste hij me op het voorhoofd en zei: "natuurlijk, je bent door God gekozen. Ik ben nu te oud en
bijna blind. Ik wou dat ik een jonge man was, dan
zou ik je dienen." Toen vertelde hij me dat mijn eigen stam me in de nabije toekomst uit Mekka zou
verdrijven. Ik was erg verrast en kon niet geloven
dat zoiets mij zou overkomen. Dus vroeg ik hem:
"mijn familie, mijn stam en mijn eigen mensen zullen me echt wegjagen?" Hij antwoordde: "Dit is niets
nieuws. Dit is heel vaak gebeurd met Gods profeten.
Vaak werden ze niet geaccepteerd door hun eigen
familie, kennissen en medemensen." Toen ik thuis650

kwam, vertelde ik Khadija over mijn gesprek met
Waraqa ibn Naufal.
De angst zat diep in mijn hart. Drie weken lang
had ik niet de moed om terug te gaan naar mijn grot
in de berg Hira. Op een dag vroeg Khadija me: "wat
is er gebeurd? Nu zie ik je hier heel vaak." Ik glimlachte naar haar en zei: "ik ben niet de man, die
bang is voor de mensen. Maar deze Gabriel is een
heel speciale aartsengel van God. Tot nu toe heeft hij
zich nooit echt aan mij getoond, maar nu kon ik hem
voor het eerst in zijn ware vorm zien. Dat was meer
dan indrukwekkend." Khadija lachte en lachte. Een
paar dagen later zei ik tegen haar: "ik wil een paar
dagen doorbrengen in de grot van de berg Hira. Als
er iets met me gebeurt, weet je waar je me kunt vinden." Ze antwoordde: "maak je geen zorgen. Er kan
niets met je gebeuren. Ik zal 's ochtends en 's avonds
iemand sturen om mij op de hoogte te stellen van je
situatie."
Om een nieuwe mentale explosie te kunnen weerstaan, heb ik me deze keer veel bewuster voorbereid.
Op de derde nacht op de berg Hira, toen ik na mijn
gebed ging liggen, voelde ik hoe moe ik was. Toch
merkte ik iets op in de grot en opnieuw was er een
gewicht op mijn lichaam. Maar deze keer zei ik heel
hard: "Ik vraag in naam van Allah, wie hier ook is,
dat die voor mij moet komen." Ik voelde hoe het ge651

wicht van mijn lichaam afnam. Eerst zag ik een
beetje wit licht in de grot bewegen alsof het wilde
spelen. Daarna zat het licht een tijdje op mijn hand,
vervolgens op mijn borst, op mijn buik en uiteindelijk begon het voor mijn ogen te bewegen. Het was
een opmerkelijk fenomeen, dat veel rust in mijn hart
bracht. Het licht verliet me en ging langzaam de grot
uit. Ik volgde het licht dat zich voor mij bewoog als
een klein balletje. Plots vloog het licht recht voor
mijn ogen omhoog. Het explodeerde en verdween
uit mijn zicht. Nu was ik absoluut zeker: als het licht
me iets wilde aandoen, zou het mogelijk zijn geweest. Maar het liet de duidelijke boodschap voor
mij van God en de hemelse engelen achter, dat ze bij
mij zijn.
De volgende ochtend kon ik niet wachten om
Khadija over dit fenomeen te vertellen. Haar ogen
straalden van vreugde en gelukzaligheid. Nu verlangde ik ernaar terug te gaan naar de grot op de
berg Hira. Ik wilde er echt bij zijn. Khadija vroeg me
of ik geen dag met haar kon doorbrengen en pas de
volgende dag terug kon gaan. De volgende dag vlogen mijn voeten letterlijk over de grond op weg naar
de berg Hira. Er was zoveel vreugde en geluk in mij,
omdat ik dichter bij God kwam.
Deze keer gebeurde het de eerste nacht. Ik viel gewoon in slaap, toen ik iemand van buiten hoorde
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binnenkomen. Deze keer was het erg ongemakkelijk
voor mij en de angst overviel me weer. Opnieuw zei
ik, dat die persoon in naam van God voor mij moest
komen. Maar dit ding verliet de grot onmiddellijk.
Wederom werd de atmosfeer in de grot erg vredig.
Daarna kon ik niet meer in slaap vallen en ging buiten de grot. De nacht was stil en sterren klaar. Ik
keek naar de lucht en tranen kwamen uit mijn ogen.
Ik bad: "oh Allah, oh Schepper van alles. Je weet dat
ik ten gronde van mijn hart, niets anders wil dan Jij
en altijd alleen Jij. Als ik mezelf niet op deze manier
kan handhaven, zoals Je zou willen, vraag ik Je nu
om vergeving. Zolang ik op aarde en in de spirituele
wereld leef, is mijn langste en dierbaarste wens om
bij Je tezamen te zijn. Je bent mijn vervulling. Mijn
gebeden eindigen in en met Jou, en op een dag zal Je
zeker heel dicht bij me zijn." Toen stak ik mijn twee
handen op naar de hemel en huilde veel.
Beste Zahid, er zijn vele verhalen bekend in de islam. Maar ik wil je iets vertellen, dat moslims nog
niet weten. Als je echt van mij wilt weten waarom ik
dit doe, is het antwoord als volgt: ik wil dat de moslims je benaderen en de goddelijke boodschap horen, die je aan de mensen moet geven. Moslims
moeten ervaren hoe mijn hart klopt voor God. Je
moet ook weten, waar ik altijd naar heb verlangd in
mijn missie. Mijn grootste wens is dat de mensheid
zich op een dag met God zal verenigen. Alleen op de653

ze manier zal je mijn waarde herkennen en wie ik
echt was. Ik heb ook verschillende fouten gemaakt.
Ik begreep alleen aan het einde van mijn leven,
waarom dergelijke fouten gebeurden. En het werd
me veel, veel duidelijker in de spirituele wereld.
God, de hemelen en de heiligen hebben altijd verlangd naar een mens zoals jij, die door niemand anders wordt beïnvloed dan door God en de hemelen.
Daarom kan het nooit te laat zijn. De wereld kan
veranderen, afgestemd op God. Zahid, ga altijd
vooruit in je leven. Laat nooit twijfels bij je opkomen
en beklaag je niet op deze weg. Gods zegen zal deze
wereld zeker door jou overweldigen. In mijn hart
heb ik een zeer diepe liefde voor je, omdat God van
je houdt. Ik heb in heel vele hemelen reeds van je
gehoord. Ik ben heel, heel trots op je. Verlaat Allah
nooit. Blijf doorgaan. Onthoud altijd deze gelukkige,
eeuwige boodschap, dat Allah voor altijd bij ons zal
leven in de eeuwigheid." Ik, de auteur van dit boek,
moest op dit punt huilen, omdat deze woorden me
diep in mijn hart raakten.
Mohammed vervolgde: "ik ging terug naar mijn
grot en wilde gaan slapen, maar de slaap wilde gewoon niet naar mij komen. Eerlijk gezegd heb ik vele
slapeloze nachten gehad in mijn aardse leven. Ik kan
me niet herinneren, toen ik in slaap viel. Maar na
een tijdje werd ik plotseling wakker. Er was iemand
voor de grot. Ik wilde naar buiten gaan om te zien.
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Maar mijn hele lichaam was verlamd. Er verscheen
een extreem licht in de grot en opnieuw kon ik Gabriel in dat licht zien. Ik vroeg hem: "oh Gabriel,
waarom is mijn hele lichaam verlamd en waarom
ben ik overweldigd door angst?", Antwoordde Gabriel: "Mohammed, je zult snel dichter bij ons zijn,
dan zal deze situatie niet meer naar je toekomen.
Eeuwigheid wacht op een goddelijke persoon, die
meer en meer een eeuwige ervaring met God heeft."
Ik zei tegen Gabriel: "breng mij dus naar God." Gabriel antwoordde: "wanneer de tijd komt, zal God
het ons laten weten." Toen zei hij: "zie Mohammed,
je wordt door de hemelen gekozen. Gods leiding is
met je." Ik vroeg hem, wanneer hij weer zou komen.
En Gabriel antwoordde: "ik zal altijd komen met de
toestemming van God en de hemelen." Toen verliet
Gabriel de grot en vloog naar de hemel.
Ik ging naar huis. Khadija was verrast me zo vroeg
te zien. Ze vroeg me onmiddellijk of er iets ongewoons was gebeurd. Ik antwoordde haar: "nee, meer
dan dat gebeurde deze keer." Ik vertelde haar toen
over mijn gesprek met Gabriel. Khadija zei: "wat een
gelukkig nieuws. Ik buig voor God. Vandaag wil ik
mijn rijkdom delen met de armen." Ik zei haar dat ze
goed voor anderen moest doen, zoals God haar inspireert. De volgende dag sprak ik met Ali, die pas elf
jaar oud was. Hij woonde ook bij mij. Ik vertelde
hem, dat God me koos als zijn profeet en ook dat
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God me de missie door Gabriel gaf. Ali antwoordde
me: "eerst moet ik mijn vader, Abu Talib, vragen wat
voor leringen dat zijn." Ik zei tegen hem, dat het in
orde was als hij deze nieuwe lering nog niet kon volgen, maar hij moest er niets van zeggen aan zijn vader en dit als een geheim voor zichzelf houden. Zaid
Ibn Harith zat ook naast ons. Ik bevrijdde hem van
de slavernij en adopteerde hem als een van mijn zonen. Ali, aan de andere kant, was eigenlijk mijn neef,
maar ik voedde hem op als mijn eigen zoon. Ik nam
hem op omdat zijn vader, Abu Talib, in slechte financiële toestand verkeerde. Dus Ali groeide op onder mijn hoede. Toen Zaid Ibn Harith dit gesprek
tussen mij en Ali hoorde, zei hij: "ik wil je nieuwe
leer volgen. Accepteer alsjeblieft mijn eed." De volgende dag kwam Ali naar me toe en zei: "ik besloot
je te volgen. Ik wou dat ik daar gisteren wel door zou
zijn gekomen." Khadija was ook aanwezig. Ze omhelsde Ali en zei: "je bent mijn geliefde zoon. Ik weet
dat je de juiste beslissing hebt genomen." De volgende dag ging ik naar Abu Bakr. Hij was bezig met
klanten in zijn winkel. Ik dacht dat het misschien
beter zou zijn als ik hem een andere keer zou ontmoeten. Dus ging ik terug, plotseling legde iemand
zijn hand op mijn schouder. Toen ik me omdraaide,
was het Abu Bakr. Hij zei: "ik ben geen goede loper,
maar vandaag moest ik achter je aan rennen om je in
te halen. Wat heb ik verkeerd gedaan? Je kwam mijn
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winkel binnen en zonder iets te zeggen verliet je
hem weer." Ik antwoordde hem: "je hebt niets verkeerd gedaan. Je was gewoon zo druk bezig met je
klant. Dus besloot ik je op een andere keer te bezoeken." Hij pakte mijn hand en zei: "kom alsjeblieft
mee. Deze winkels zijn niet belangrijk." Hij vroeg
iemand anders om voor de winkel te zorgen. Toen
nodigde hij me uit om te lunchen. Tijdens het diner
zei ik tegen Abu Bakr: "vandaag kwam ik naar je toe
met een speciale boodschap." En hij antwoordde:
"schiet op en vertel het me meteen." Ik vertelde hem
al het gesprek, dat ik met aartsengel Gabriel had
over de dag ervoor en dat ik door God werd gekozen
om zijn wil te doen. Abu Bakr luisterde aandachtig
naar me en zei: "ik ben helemaal niet verrast. God
koos de beste, die de mensen kan leiden. Ik heb zelf
in je geloofd, voordat je zelfs maar zei dat je een profeet van God was." Toen voegde hij eraan toe: "accepteer alsjeblieft ook mijn eed. Ik ben het alleen
maar aan de goedheid en genade van God verschuldigd, dat ik de kans kreeg om zo dicht bij je te zijn."
Abu Bakr begon te huilen. Ik accepteerde zijn eed.
Toen zei hij: "ik zal alles geven om je en God te dienen. Later, door Abu Bakr, volgden verschillende
andere belangrijke mensen mijn beweging. In feite,
op aarde en in het eeuwige leven, heb ik nooit mijn
oprechte dank kunnen uitspreken uit de grond van
mijn hart voor Abu Bakr. Zoals je weet, Zahid, heeft
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God hem speciale aandacht geschonken in het eeuwige leven. Aan het einde van mijn levensverhaal
kun je vertellen, wat God van Abu Bakr vond. Abu
Bakr onderhield vele contacten via zijn bedrijf en
ook via zijn privérelaties. Hij had een hoge ethische
en morele standaard. Hij was goedmoedig, vriendelijk, emotioneel en had medelijden met de mensen.
Het was deze aard, die mij zo dicht bij hem bracht.
Verschillende belangrijke mensen uit die tijd, zoals
Uthman, Zubair, Saad, Thala, Abdul Rahman, Ibn
Ouf en vele anderen volgden mij vanwege Abu Bakr.
Deze mensen speelden een fundamentele rol in de
vroege dagen van mijn beweging. Ik had enorme
moeilijkheden en confrontaties met de Koreishieten
in Mekka. Voordat ik verklaarde dat ik een profeet
was, deelde ik mijn spirituele ervaringen met Abu
Bakr en Khadija. Ik kon persoonlijk het spirituele
pad van Abu Bakr in zijn leven volgen. De materiële
wereld betekende niets voor hem. Hij verlangde ook
niet naar de hemelen. Hij was een man als Abraham,
die alleen met heel zijn hart naar God verlangde.
Vanaf de eerste dag, dat hij zich bij mijn missie
voegde, kon niets en niemand hem ervan weerhouden. Hij wilde van mij alles over God weten. Wanneer ik mijn persoonlijke ervaringen met hem deelde, huilde hij vele uren. Abu Bakr was 24 uur per dag
beschikbaar voor mij.
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Ik kan me geen enkel moment in mijn missie herinneren dat Abu Bakr me ongelukkig zou hebben
gemaakt met zijn acties. Ik wou dat iedereen in de
islam was zoals Abu Bakr, dan zou deze wereld de
mooiste plek zijn voor de mensen, die naar God verlangen. Zoals jij weet Zahid, leeft Abu Bakr nu in een
zeer hoge dimensie van het paradijs. Het kan voorwaardelijk in de gouden en blauwe dimensies gaan.
Tijdens mijn zendingsleven heb ik vele grote discipelen ontmoet, die waarachtig en echt naar het pad
van het eeuwige leven verlangden. Als ik al hun namen in mijn levensverhaal zou noemen, zou het teveel zijn. Onder hen waren er twee die heel diep herinnerd moesten worden met Gods liefde. De ene was
Abu Bakr en de andere Salman al-Farsi. Beiden hadden een hart vergelijkbaar met dat van Abraham.
Zahid, je kent alle bestemmingen van mijn discipelen in de spirituele wereld. Wanneer gelovigen in de
islam, op zoek naar meer waarheid, je zullen helpen
vooruit te gaan naar de wil van God, zullen dit de
juiste mensen zijn aan wie je alles kunt delen.
Aartsengel Gabriel verscheen mij een bepaalde tijd
niet. Het brak bijna mijn hart en ik was radeloos. Ik
wist niet, wat ik de rest van mijn leven moest doen
als Gabriel niet meer zou komen opdagen. Ik verloor
mijn geduld. In gedachten twijfelde ik aan Gabriel
en de spirituele wereld. In deze periode van mijn innerlijke worstelingen, de heen en weer verscheurd659

heid, verscheen Gabriel weer en zei: "ik kwam naar
je toe met Gods toestemming. Ik zou je moeten zeggen: God heeft je nooit verlaten." In de spirituele
wereld kwam ik erachter, waarom Gabriel niet meer
aan mij verscheen. God en de hemelen hebben me
voorbereid om de missie van de Messias aan mij
over te dragen. Ze wilden zien of ik genoeg geduld
en liefde voor God had en of ik het kon volhouden
zonder aartsengel Gabriel. Toen wilden God en de
hemelen heel nauw met mij samenwerken. Maar dat
betekent niet, dat ik Gabriels positie en waarde ontken. Zoals je weet, Zahid, is Gabriel een aartsengel
van het rijk van het witte licht. Dit gebied is een
soort groeifase van het paradijs. Ik weet zeker dat je
meer details over Gabriel zult opschrijven. Aartsengel Gabriel ontving ook de titel van "Heilige Geest"
in de spirituele wereld. Wanneer de engelen van het
paradijs met iemand samenwerken, doen ze dat relatief in de richting van individuele redding. Weet je,
alle religies werden geïnspireerd door de witte
lichtgebieden van het paradijs.
Om de Messias-missie te ontvangen, had ik niet op
25-jarige leeftijd met Khadija moeten trouwen. Ik
had eigenlijk op God moeten wachten om mij zijn
zegen te geven om met Aisha te trouwen. Aisha
werd gekozen als mijn vrouw in het eeuwige leven.
Je weet dat ik later met verschillende andere vrouwen trouwde. Ik handhaafde ook een harem, waar660

door ik relaties met vrouwen kon hebben zonder
met hen te trouwen. Maar dat is niet alles. Wanneer
een vrouw zichzelf aan mij aanbood, was ik bijzonder bevoorrecht om het te bezitten. Er waren verschillende redenen, waarom ik met verschillende
vrouwen trouwde. Om te beginnen was ik in staat
hun stammen aan mij te binden en te allen tijde hun
loyaliteit en steun te eisen. Ik wilde echt de controle
over de spirituele omgeving in mijn handen houden
en mijn volgende discipelen zouden aan mijn zijde
moeten staan. Aan de andere kant voelde ik me innerlijk magisch tot de vrouwen aangetrokken. Je zou
ook kunnen zeggen dat dit mijn zwakke punt in mijn
zendingsleven was. Maar het was geenszins de wil
van God. Het bezitten van vele vrouwen was een
compromis tussen mij, Gabriel en de spirituele wereld. Later zal ik er gedetailleerd over rapporteren en
over mijn vrouw Aisha. Ik kreeg het huwelijk met
Khadija vergeven, omdat het slechts het relatieve
deel was in mijn groeiende periode van de missie.
Maar noch de andere huwelijken, noch de vaststelling van speciale wetten, waardoor ik zovele vrouwen kon krijgen als ik wilde, werd vergeven. Daarmee nam mijn missie als Messias een nieuwe richting en creëerde het een nieuwe religie. Het feit dat
ik in staat was om een heel duidelijke en ware identiteit van God in het verhaal te brengen, werd zeer
gewaardeerd door God en de hemelen. En daarom
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vergaf God me al mijn fouten en gaf me een zeer
nauwe plaats in zijn hart. Als ik nog een paar stappen op dit pad had genomen, zoals de hemelen van
mij eisten, had ik Gods wereld op deze aarde in de
kortst mogelijke tijd kunnen bouwen. Dit zou mij de
meest verheerlijkte van alle heiligen van het verleden in de ogen van God hebben gemaakt.
Het was Gods wil dat aartsengel Gabriel maar kort
met mij zou samenwerken. Daarna wilden God en
de hemelen het overnemen. Maar dat gebeurde niet.
Toen Gabriel stopte met verschijnen, werd ik steeds
ongeduldiger. Als ik me echt van Satan had kunnen
scheiden en nog drie jaar op deze weg was blijven
vertrouwen op God en de hemelen, dan hadden God
en de hemelen het rechtstreeks kunnen overnemen.
Dit is hoe de missie om het koninkrijk van God op
aarde te realiseren zou zijn begonnen. Volgens Gods
plan had ik mijn verlangen om vele vrouwen te hebben moeten overwinnen. Ik had moeten wachten tot
God me zou zegenen met Aisha, mijn eeuwige
vrouw. Aartsengel Gabriel bracht Aisha twee keer
naar me toe, rolde zich op in een deken en zei: "Mohammed, in dit deken is je vrouw voor het eeuwig
leven." Ik antwoordde: "als dit Gods wil is, dan zou
het zo moeten zijn." Toen opende Gabriel het deken
en Aisha kwam naar buiten. Ik was verrast. Toch
kon ik mijn verlangen naar andere vrouwen niet
weerstaan. Dus moest Gabriel met me blijven wer662

ken. Hij en de hemelen probeerden me te helpen om
de juiste keuze te maken, zodat ik Gods zegen kon
ontvangen. Helaas is het plan van de hemelen niet
uitgekomen en dus moest Gabriel met mij blijven
werken. Gabriel zelf was erg geschokt, omdat het
zijn verlangen was om in de handen van God te belanden.
Beste Zahid, zoals je weet, is het altijd pijnlijk en
moeilijk geweest voor een gezant, die is gekozen
voor Gods wil om aan deze vereisten te voldoen. De
hemelen en heiligen in het paradijs wisten niet zeker
of je het ook zou redden. In werkelijkheid hebben we
aan je getwijfeld. Slechts één geloofde vast in jou en
dat was God. God vertrouwt je en is erg optimistisch
over je. Vanuit de hemelen keken we naar je eenzame weg op dit stormachtige donkere pad. Je hebt
onze harten gewonnen en een heel speciale plaats in
Gods hart ingenomen. God kon de mens niet langer
lang in zijn schepping vertrouwen. Dit veroorzaakte
hem diep verdriet, maar je liet God zien, dat hij op
zijn kinderen kan vertrouwen. Je herbouwde deze
brug van vertrouwen en liet zien hoe diep je liefde
voor God is. God kan echt op je vertrouwen. Het is
het mooiste liefdesverhaal, dat ooit in de schepping
is gebeurd. Wanneer de gevallen geschiedenis van
de mensheid eindigt en de lente komt voor het Koninkrijk van God, zal je zeker herinnerd worden, zoals God je tijdens je jeugd vertelde. In ons geheugen
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zal je altijd aanwezig zijn als een man van liefde."
Toen begon Mohammed te huilen.
Na een tijdje ging hij verder: "ik verliet mijn hoge
dimensies en begon te werken in Satans wereld. Ik
kon Gods lijden en zorgen in mijn ziel niet verdragen. Je weet beste Zahid, dat de hemelen vol verdriet
en gebroken harten zit. Ik weet dat moslims niet
zullen begrijpen, dat God de Schepper überhaupt
een gebroken hart kan hebben. Maar ze moeten leren, dat de mensen en andere wezens Gods familie
zijn. Ze zijn altijd zijn kinderen, ook al vielen ze onder Satans invloed. Als God en de hemelen de situatie van hun kinderen zien, kunnen ze niet gelukkig
zijn. Daarom kunnen de gevallen wezens en de gevallen mensheid niet echt Gods hart ervaren. Het
wordt erger. Je bent geestelijk ziek en niet in staat
om hun je situatie te begrijpen. Satan heeft hun spirituele zintuigen bijna volledig weggevaagd. Ze
kunnen niets zien, niets voelen, noch hun eigen lijden herkennen. Er kan geen grotere onwetendheid
van de mensheid zijn. In de geschiedenis van Gods
voorzienigheid zijn er verschillende tijdsperioden
geweest, waarin God en de hemelen de mensen wilden redden. Maar de mensheid bleef dezelfde fouten
herhalen. Ze miste altijd het cruciale moment en
moest Satan vele duizenden jaren de prijs betalen
voor herstel." Terwijl Mohammed sprak, stroomden
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de tranen uit zijn ogen en zijn hele geest beefde van
droefheid.
Toen vervolgde hij: "er waren vele profeten gekozen door God en de hemelen, maar er waren er maar
een paar, die echt voor hen opkwamen. Vanaf de tijd
van Adam tot de dag van vandaag waren er vele profeten, maar slechts enkele konden moeilijke taken
op zich nemen. Daarom werd Gods voorzienigheid
uitgesteld en heeft de verlossing van de mensheid
tot op de dag van vandaag voortgesleept. Zelfs in
mijn tijd waren er enkele uitverkorenen, die de Arabische wereld zouden hervormen. Maar het lukte
hen niet en uiteindelijk vonden ze een heel triest
einde. Een van hen woonde tijdens mijn tijd in Mekka. Zijn naam was Zaid Ibn Umair Naufal. Zijn leven
eindigde net zo tragisch als dat van vele anderen. Hij
werd verbannen uit Mekka, zodat niemand hem kon
volgen. Hij was altijd op zoek naar meer waarheid.
Uiteindelijk kwam hij erachter, dat God zijn profeet
precies uit zijn woonplaats zou kiezen. Deze boodschapper van God zou de missie van Abraham moeten ontvangen. Hij werd gedood op weg terug naar
Mekka.
Mijn stam Banu Hashim en de Ansar stam beschermden mijn leven. Ik kon altijd op God vertrouwen. Toch is het een bittere waarheid, dat de
satanische wereld een man van God belet een we665

zenlijk fundament te bouwen. Mijn stam beschermde mijn leven vanaf het begin, anders zouden de
Arabieren en vooral de Koreishieten me al heel vroeg
in mijn zendingsleven hebben vermoord. Mijn oom
Abu Talib heeft mijn nieuwe missie niet gevolgd.
Toch was hij degene, die me het meest beschermde
in deze wetteloze tijd van de Arabische wereld, zodat ik mijn missie kon voortzetten. Mijn dank gaat
ook uit naar mijn ooms Hamza en Abbas voor hun
vriendelijkheid en steun in mijn missie. Zoals je
weet, stierf Hamza als martelaar in onze verdediging
in de Uhud oorlog. Vanwege zijn slachtoffer rol leeft
Hamza nu in dezelfde hoge spirituele wereld als
Confucius. Vanaf de eerste dag werkt hij met je samen als een goede geest in je missie.
Abu Talib heeft mijn missie niet gevolgd, maar
heeft deze zeer intens ondersteund. De hemelen
hebben hem daarom vergeven, dus hij leeft in een
normale middelste spirituele dimensie, wat relatief
een goede plek is. Anders zou hij naar de hel zijn gegaan. Abu Talib is God en de hemelen diep dankbaar
voor de mogelijkheid om op zo'n plek te wonen. Tijdens mijn missie vroeg ik in het geheim aan Abu Talib, waarom hij me niet kan volgen? Hij antwoordde:
"als ik moslim word, wie zal je dan beschermen?"
Hij voegde eraan toe dat hij wilde sterven met de religie van zijn voorouders. Kortom, hij was een wijze
en diplomatieke man. Keer op keer wist hij de om666

geving tussen mij en mijn vijanden, die mijn leven
zochten, te laten samenwerken.
Mijn oom Abbas deed zijn uiterste best om mijn
leven te beschermen, omdat hij echt mijn missie
wilde laten vooruitgaan. Eerst bracht ik het grootste
deel van mijn tijd met hem door in Mekka. Op een
dag vroeg ik hem: "Abbas, wil je echt dat mijn missie
doorgaat? Waarom neem je dan niet deel aan mijn
missie?" Hij vertelde me: "in mijn hart ben ik al lang
lid van je missie. Buiten neem ik een diplomatieke
rol op om je vijanden bij je weg te houden. Als ik je
missie niet officieel volg, kan ik je leven beter beschermen. Het is dus belangrijk, dat niemand weet
dat ik je geheime lid ben."
De Koreishieten en de andere stammen die tegen
mijn leer waren, stelden mijn volgelingen zo hard
aan, dat ze hun dorpen moesten verlaten. Ze verboden zelfs mijn discipelen om water te drinken en
bleven hen slaan. Ze brachten mijn discipelen de hete woestijn in. Daar plaatsten ze zware stenen op
hun borst, die zo heet werden in de zon dat hun
huid verbrandde. Verschillende andere straffen
werden opgelegd aan mijn volgelingen. Ze hadden
tenslotte niet langer de kracht om op eigen benen te
staan. Ze werden gedwongen te zeggen, dat er behalve God nog steeds andere goden zijn. Deze arme
mensen hadden geen andere keuze, dan deze woor667

den te herhalen. Toen dieren langs mijn discipelen
kwamen, moesten ze bevestigen dat ze hun goden
waren. Tragisch genoeg hadden ze geen andere keuze dan de woorden van hun kwelgeesten te herhalen. Toen ik deze wrede straf zag terwijl ik passeerde, huilde mijn hart. Sommige van mijn volgelingen
stierven aan deze wrede martelingen. Mijn vijanden
hebben geen steen ongemoeid gelaten om het leven
voor mij, mijn familie en mijn stam moeilijk te maken en ons te straffen. Ze hebben me verschillende
keren geprobeerd te vermoorden. Maar God redde
mijn leven.
De Koreishieten en de andere stammen wilden
niets te maken hebben met mij en mijn stam, die mij
steunden voor mijn missie. Ze hebben ons volledig
geboycot. Zelfs mijn getrouwde dochters werden
gescheiden, omdat ze waren getrouwd in gezinnen,
die me niet geloofden. Een van mijn dochters stierf,
omdat ze opzettelijk van een kameel werd gegooid
toen ze zwanger was.
Uiteindelijk werden we verbannen naar een plaats
genaamd Sheb Abi Talib voor drie jaar. Deze tijd was
erger dan een verblijf in de gevangenis. Deze plaats
was als een open vallei. De hellingen waren omzoomd met rotsen en de toegang werd bemoeilijkt
door vele smalle tunnels. Als de Koreishieten uit
Mekka ons wilden aanvallen, moesten ze de tunnel
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over een zeer smal bergpad passeren. Dit maakte
onze verdediging eenvoudiger. Mijn familie en stam
besloten hier te blijven uit angst voor hun leven. Deze drie jaar waren niet gemakkelijk. Onze kinderen
gilden van honger en dorst. We hadden vele dagen
en nachten niets gegeten. Verschillende mensen van
onze stam voorzagen ons stiekem van voedsel, zodat
we tenminste konden overleven. Abu Talib en mijn
vrouw Khadija werden erg ziek. Haar gezondheid
verslechterde onder de intense druk van de boycot.
Vele mensen van mijn stam beschermden me, vanwege onze familie en tribale relatie, ook al waren ze
niet mijn volgelingen.
Iedereen die deze vallei verliet, werd getroffen
door de Koreishieten. Alleen op speciale feestdagen,
toen de mensen een bedevaart naar de Kaaba maakten, was het niet toegestaan om te vechten. Toen
hadden we de gelegenheid om de vallei uit te komen
om wat steun voor ons te vinden. Op een dag vertelde ik Abu Talib dat het beter zou zijn als ik in godsnaam naar een andere plaats of een ander land zou
gaan om de boodschap over te brengen, voordat
mijn hele familie en stam voor mij moeten lijden of
zelfs voor mij moeten sterven. Tranen liepen uit
mijn ogen. Abu Talib was diep ontroerd en zei tegen
mij: "we zullen je zolang steunen en helpen zelfs als
onze hele stam zich voor je moet opofferen. Maar we
zullen je nooit in de handen van onze vijanden leg669

gen." Uiteindelijk besloten vijf van de meest invloedrijke mannen van die tijd, waarvan enkele
stamleiders om na drie jaar een einde te maken aan
deze onrechtvaardige straf. Vanaf dat moment
werkten ze niet langer samen met de Koreishieten.
Ze beëindigden de boycot, die ons werd opgelegd.
Nu waren we vrij en keerden we terug naar Mekka
om weer een normaal leven te leiden.
Het was nog maar een paar jaar geleden, dat ik de
missie ontving. Maar deze keer leek het me tienduizend jaar. Het was een heel donkere periode in mijn
leven. Toen ik terugkeerde van onze driejarige ballingschap in Sheb Abi Talib, dacht ik er vaak aan om
Gods boodschap elders te verspreiden. Ik had 40
discipelen, die mij volgden. De anderen hadden het
land verlaten omdat de Koreishieten hen elke dag
vreselijk hadden gekweld. Na een korte tijd stierf
Khadija. Ze had me niet alleen enorme financiële
steun gegeven, maar troostte ook mijn hart om door
te gaan met de missie. Haar dood maakte me erg
verdrietig en ik voelde me erg eenzaam. Mijn oom
Abu Talib stierf kort daarna. Sinds mijn achtste
zorgde deze man meer voor me dan zijn eigen familie. Hij heeft aan mijn zijde gestaan als een beschermende muur sinds God me riep. Daarom hield ik
heel veel van hem. Dit jaar was een van de meest
trieste voor mij."
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Opmerking: de auteur van dit boek is zich ervan
bewust dat de islamitische geschiedenis zegt dat
Abu Talib stierf vóór Khadija. Maar hier schrijf ik het
levensverhaal van Mohammed zoals hij me vertelde."
De Koreishieten werden agressiever en hun aanvallen namen toe. Ze wilden mij en mijn volgelingen
tenietdoen. Ik verhoogde hun haat in het onmetelijke, omdat ik slechts één God aanbad. Dit was een
onoverkomelijke tegenspraak met hun geloof. Voor
de dood van Abu Talib gingen ze naar hem toe en
zeiden: "jij bent de stamleider. We hebben je helemaal gerespecteerd en zullen het doen tot je laatste
dag, ook al bescherm je Mohammed, die onze ergste
vijand is. Maar voordat je sterft, willen we een soort
vredesverdrag sluiten. Na je dood mogen er geen
conflicten meer zijn tussen ons en Mohammed."
Abu Talib riep me en vroeg me om deze bijeenkomst van de stamleiders bij te wonen. Deze boden
me vele voordelen en profijten, als ik alleen met hen
zou samenwerken. Ik zei tegen hen: "je hoeft het
maar met één ding eens te zijn: er is maar één God in
deze Schepping en het is belangrijk om te leren, dat
God je ware Schepper is! Dit is een essentieel punt in
het spirituele leven, zodat de mensen hun reis veilig
kunnen beginnen in het eeuwige leven. Daarom
heeft God de mensheid geschapen. De mensen kun671

nen niet in de eeuwigheid tot God komen, zonder de
ware identiteit van God te kennen. De identiteit van
God is de centrale constitutie in dit universum en in
het eeuwige leven. Spirituele zintuigen ontvangen
de zegen en openen zich wanneer je God wilt leren
kennen. Dan gaan de vensters van de hemelen open
voor die persoon en kunnen ze ervaren hoe mooi het
eeuwige leven is. God kennen is de absolute primaire wet van liefde en de basis voor de mensen en alle
andere wezens. Vrede, vrijheid, waarheid en eeuwige spirituele gelukzaligheid kunnen niet worden bereikt zonder God te ontmoeten. God is veiligheid
voor het individuele gezin, de natie, de wereld en
zelfs voor de eeuwigheid. Zonder de Eeuwige God te
ervaren, kan de mens alleen een horizontaal resultaat bereiken, wat in geen geval verlossing betekent."
Ik wilde hierover meer praten, maar de Koreishieten klapten in hun handen en zeiden: "Mohammed,
het lijkt erop dat je niet zult stoppen met het prediken van deze boodschap van één God. Hoe kun je
een God aanbidden als er zovele goden in deze
schepping zijn?" Ik antwoordde: "dan zullen er geen
compromissen tussen ons zijn. God moet beslissen.
De tijd zal je leren wie aan de goede kant staat en
wie aan de verkeerde kant staat." Uiteindelijk eindigde deze ontmoeting met meer woede en haat in
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de harten van de Koreishieten. In die tijd waren zij
de leidende stam in Mekka.
Toen ik naar deze mentaal hopeloze omgeving in
Mekka keek, leek het me beter om elders te getuigen. Dus ging ik naar Taif. Hier woonden rijke en gerespecteerde mensen. Zij hadden veel invloed op de
Arabische wereld. Ik dacht dat als ze tenminste mijn
lering volgden, ik tenminste een woonplaats en een
startpunt zou hebben. Van daaruit kon ik doorgaan
en mijn boodschap overbrengen naar andere delen
van de Arabische wereld. Ik nam alleen Zaid Ibn Harith mee, die ik bevrijdde van de slavernij en later
adopteerde. Onze hoop en verwachtingen waren erg
hoog toen we aan deze reis begonnen. Maar de mensen in Taif behandelden ons heel slecht. Ze wilden
niet eens met ons praten, omdat vele slechte geruchten, vooral over mij, al voor ons waren aangekomen. Ze zeiden: "heeft God niemand beter gevonden voor Zijn boodschap?" Of: "had God geen andere keuze? Was er niemand anders dan jij? Je kunt
geen profeet zijn! Je vernietigt de religie van Arabië.
Denk je echt dat je meer waarheid kent dan je voorouders?” Op hun bevel achtervolgden slechte bendes me. Ze gooiden stenen naar me en verwondden
mijn voet. Hij begon te bloeden en ik kon niet opstaan. Ze sleepten me omhoog en duwden me voor
hen uit. Opnieuw gooiden ze stenen naar mijn gewonde voet. Zaid Ibn Harith probeerde me te be673

schermen. Maar wat kan men tegen zoveel doen? Hij
raakte ook gewond. Uiteindelijk kon ik naar een
wijngaard vluchten en lieten mijn achtervolgers me
los. Mijn hart was vervuld van verdriet. Ik wist niet
waar ik heen moest. Welke plaats of welk land accepteert mijn boodschap vrijwillig? Op dat moment
bad ik diep tot God. Ik vertelde hem dat als Hij aan
mijn zijde stond, ik het niet erg zou vinden om lijden
en pijn te lijden. In mijn gebed vroeg ik ook om vergeving voor degenen, die het leven voor mij tot een
hel maakten. Ik keerde terug naar Mekka, hoewel ik
bang was dat de mensen me weer zouden verbannen. Dus vroeg ik een stamleider om zijn bescherming, voordat ik Mekka binnenging. Hij stemde ermee in dit te doen, hoewel zijn stamleden mijn leer
niet volgden. Onder hun zorg kan niemand mij
schaden of doden.
De tijd verstreek en de harten van de Koreishieten
veranderden in steen. Nu moest ik toegeven dat het
niet zo gemakkelijk was als ik aanvankelijk dacht
om een doorbraak te maken in deze Arabische wereld. Op een avond voordat Khadija stierf, zei ze tegen me: "ik weet dat ik niet lang meer op deze aarde
leef. Maar voordat ik sterf, moet ik je als partner iets
zeggen: je wordt niet vergeten. De God, die je deze
missie gaf, was bij je bij elke stap van de weg. De
hemelen kijken naar je. Uiteindelijk zal je zeker het
kwaad overwinnen, omdat de hemelen bij je zijn. Ik
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heb eigenlijk gewacht op de dag, waarop de wil van
God en de hemelen op aarde zijn vervuld, alle valse
goden verdwijnen en Gods genade en licht op deze
aarde schijnen. Ik zal deze dag zeker vanuit de hemel kunnen aanschouwen." Volgens haar woorden
stroomden de tranen uit mijn ogen. Ze hield me in
haar armen en zei: "ik zal je altijd in de hemel herinneren. Je bent niet de man om te vergeten. Ik dank
God dat hij jou als partner bij me heeft gebracht. Ik
heb geweldige momenten met je kunnen delen voor
Gods wil." Na haar dood ontmoette ik Khadija verschillende keren in de spirituele wereld. God gaf
haar een prachtig paleis in de hemel, gemaakt van
een enkele diamant. Ik ben Khadija diep dankbaar
voor wat ze heeft gedaan voor mijn missie en vooral
voor mijn persoonlijke leven. Haar financiële basis
heeft me geholpen grote vooruitgang te boeken in
mijn missie. Bovendien blijven haar vriendelijkheid
en liefde voor mij onvergetelijk.
Elke dag bleef ik getuigen in Mekka en in de aangrenzende gebieden van de verschillende stammen
van Arabië. Ik ging naar tribale leiders en naar erkende en invloedrijke mensen van mijn tijd. Hoewel
ik niet succesvol was, dacht ik altijd: de mensen van
deze wereld zitten op het verkeerde pad, ze staan
aan de kant van het kwaad. Toch denken ze dat ze
ongelooflijk sterk zijn. Maar ik sta aan de goede kant
en zou veel, veel sterker moeten zijn, dan deze slech675

te wereld. Deze wereld is degene, die zijn Schepper
is vergeten en zich opnieuw moet terug wenden
naar de hemel. Bij elke stap die ik in mijn leven zette,
getuigde ik onverschrokken en moedig, ondanks
mijn gebroken hart. Ik wist dat Satan me in het ergste geval kon doden. Het is het laatste wapen, dat
hem ter beschikking staat. Diep in mijn hart wil ik
sterven als martelaar voor God en de hemelen. Ik
heb Satan tijdens mijn zendingsleven, vele malen
persoonlijk ontmoet. Ik moest ook omgaan met zijn
kwade strijdkrachten. Ze konden me ook geen angst
leren, noch mijn missie verzwakken. Alles wat ze tegen mij deden, maakte me nog sterker, omdat Satan
zowel tegen God als tegen de mensen is.
Ondanks alles maakte ik zeer ernstige fouten, die
later de islam in een andere richting brachten. Aan
het einde van mijn levensverhaal, Zahid, kun je deze
fouten in je boek uitleggen. Je kunt de andere feiten
en geheimen onthullen, wanneer de tijd rijp is en je
een voldoende stabiele basis hebt.
Aartsengel Gabriel troostte mijn hart tijdens mijn
missie. Op een nacht, toen ik bij de familie Abu Talibs was, bad ik zoals gewoonlijk voordat ik naar bed
ging. Ik sliep al toen Gabriel me na een tijdje wakker
maakte. Hij nam mijn geest uit mijn lichaam. Toen
we de deur uitstapten was er een wit dier. Het zag
eruit als een paard, maar het had vleugels. Gabriel
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vertelde me dat God me vanavond had uitgenodigd
en dat hij met deze hemelse troost was gekomen om
me mee te nemen. Deze spirituele reis is erg beroemd in de islam. Desalniettemin is het erg belangrijk om er hier over te praten. Op mijn reis ontmoette ik de andere profeten in verschillende dimensies.
Gabriel en ik vlogen tot we bij een spirituele dimensie kwamen met een extreem licht. Deze wereld
wordt Sidrat alMuntaha (Gebied van God) genoemd
in de islamitische wereld. Gabriel vertelde me dat
het niet in zijn macht lag om verder te gaan. Als hij
dat deed, zou Gods licht zijn vleugels verbranden.
Vanaf dat moment reisde ik alleen. Later, toen ik na
mijn dood in de spirituele wereld kwam, ontdekte ik
dat Gabriel me wilde waarderen. Gabriel kan zelfs
naar Gods troon gaan. En nog veel meer: God houdt
van Gabriel en ik heb hem vele malen Gabriel zien
knuffelen. Gabriels vriendelijkheid voor mij was als
die van een vader voor zijn kinderen. In de spirituele
wereld heb ik de echte waarde ervan leren kennen.
Hij is de leraar van de meeste profeten en het kanaal
van God in het paradijs. Ik ben het feit verschuldigd,
dat ik verder kon reizen naar een groen licht dat op
een plafond leek. Toen dit lichtgevende plafond mij
naderde, hoorde ik een enorm gezoem van binnenuit, alsof van honderdduizend bijen. Dit groene
lichtplafond omhulde me volledig. Hoewel ik in het
groene licht was, kon ik alles om me heen zien. Dit
677

lichtdeken reisde met een lichtsnelheid en bracht
me naar de plaats waar God op me wachtte. Ik zag
daar vele blauwe wezens.
Zoals je weet, Zahid, hebben de ogen van mijn
geest God gezien en heb ik tot Hem gesproken. Ik
was echter niet in staat om mijn eigen volk te vertellen, dat God ook een wezen is. En waarom? Toen ik
de missie ontving, waren er al vele beelden van engelen in het huis van Abraham. De mensen geloofden, dat dit de zonen en dochters van God waren. Ik
dacht dat als ik hen zou vertellen, dat God op een
wezen lijkt, ik nog meer verwarring zou veroorzaken. Dit zou niet goed zijn geweest voor mijn missie.
Maar één ding verbaasde mezelf over God. Toen ik
Hem met de andere blauwe engelen zag, leek Hij op
een van hen. God heeft een heel extreem licht. Hij
dimde het zodat ik hem kon zien. Als ik had gezegd
dat God op een engel leek, hadden de Arabieren het
nog gewelddadiger besproken en me gevraagd of
God een gestalte had.
Als je het mij eerlijk vraagt, schudde deze reis me
helemaal op. Het achterhalen van de waarheid was
voor mij niet eenvoudig. Aan de andere kant moest
ik de andere valse goden ontkennen. Ik verborg dit
feit over God en hield dit geheim in mijn hart. Ik
weet dat dit ook een verbazingwekkende waarheid
voor mijn religie zal zijn. Na het zien van God was
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het aan mij om deze nieuwe details over God aan het
einde van mijn missie over te brengen. Maar ik was
stil en zei alleen, dat God het licht van hemel en aarde was. Aan de ene kant voelde ik dat er een groot
gevaar bestond om Gods identiteit opnieuw te verwarren. Aan de andere kant waren mijn discipelen
en de Arabieren niet klaar om dit geheim van mij te
aanvaarden. Tijdens mijn missie heb ik God zo hoog
opgesteld, dat de menselijke verbeelding hem niet
kan bereiken. Ik was bang dat als ik eenvoudigweg
zou zeggen, dat iemand God met menselijke ogen
zou kunnen zien en dat Hij een gestalte in de spirituele wereld had, de mensen zouden proberen zijn
beeld te imiteren en opnieuw alleen een standbeeld
of een beeld van God zouden aanbidden.
Ik heb God vaak gezien. God nodigde me uit in de
hemelen om te eten. God gaf me eigenhandig het
eten. Hij liet me vrij om dit met de mensheid te delen. De Arabieren hadden al vele afbeeldingen van
engelen, die binnen en buiten het huis van God hingen. Ze geloofden dat ze eigenlijk Gods dochters en
zonen waren. Ze waren een soort kanaal voor de
mensen om God te ontmoeten. De Arabieren hebben
een geloof vergelijkbaar met dat van de christenen.
Christenen geloven dat niemand God rechtstreeks
kan ontmoeten, behalve door Zijn Zoon Jezus. De
Arabieren geloven dat niemand God rechtstreeks
kan ontmoeten, alleen via de engelen. Op dezelfde
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manier geloven moslims tegenwoordig dat alles is
vervuld. Er is geen plaats voor enige andere waarheid en zij geloven ook dat er geen profeet achter mij
kan zijn. Om eerlijk te zijn, ben ik er verantwoordelijk voor, omdat ik tijdens mijn leven heb gezegd dat
ik de laatste profeet was. Dit heeft Gods voorzienigheid geblokkeerd. Ik kan uitleggen waarom ik dit
deed. Maar dat verandert niets aan het feit, dat ik
Gods voorzienigheid blokkeerde.
Nu ga ik terug naar mijn levensverhaal. God zegende mijn missie door verschillende mensen uit
Medina te sturen. Ik ontmoette hen op hun bedevaart naar de Kaaba. Deze mensen kwamen uit de
Chazradsch stam. Toen ik de boodschap van God
met hen deelde, volgden zij mij gemakkelijk. Ze waren buren van de joden in Medina en hadden veel
over de joden gehoord. Ze hadden gehoord dat er in
de toekomst een profeet zou zijn en dat door deze
profeet de joden door God gezegend zouden worden
en de hele wereld zouden veroveren. Dus de mensen
van de Chazradsch stam spraken met elkaar: "we
hebben deze profeet nu gevonden met de hulp van
God. Het is beter dat we ons snel bij hem voegen en
hem volgen voordat de joden het doen." De mensen
van de Chazradsch stam zweerden en beloofden me
dat ze hun best zouden doen om de boodschap van
God te verspreiden, wanneer ze terugkwamen in
Medina.
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Een jaar later kwamen ze terug met een groep van
12 personen. Ze zwoeren allemaal me te volgen.
Toen ze terugkeerden in Medina, stuurde ik Mazhab
Ibn Umar als mijn vertegenwoordiger bij hen. Hij
was een van mijn eerste opvolgers. Zijn toewijding
en zijn leven voor God en de manier waarop hij mij
als centrale persoon diende, hebben me zeer diep
geraakt. Ik moet zeggen dat hij in mijn tijd een van
de soefi’s was. Hij kwam uit een rijke familie, maar
leefde een arm en offervol leven, toen hij besloot mij
op de missie te volgen. Zelfs vandaag staat mijn hart
heel dicht bij hem in de spirituele wereld. In principe ben ik God dankbaar, dat Hij me met zulke mensen in de missie heeft gezegend. God gaf me de beste
discipelen in de geschiedenis om me te beschermen
en vrijwillig hun bloed zouden geven voor de hemel,
waarop ik langer op aarde kon leven om Hem te dienen. Elke keer als ik me opnieuw in het spirituele
leven bewoog, denk ik eraan hoe ze hun leven als
martelaren opofferden om mijn leven te beschermen. Op een dag, wanneer we samenleven in de spirituele wereld, zou ik graag de film willen zien over
je inspirerende leven met jou, Zahid. Hoewel je hen
vele keren in de spirituele wereld hebt ontmoet, zijn
er veel, nog onbekende, verhalen in hun leven terwijl ze God en de hemelen dienden. Wanneer je een
van hen in de geestenwereld ontmoette, waren ze
681

erg blij en opgetogen. Ze vertelden me onmiddellijk
over je bezoek aan de spirituele wereld.
Mazhab Ibn Umar, Sad Ibn Abada en andere discipelen deden veel moeite om in Medina te getuigen.
God gaf zijn zegen voor hun inspanningen en Zaid
Ibn Harith en Sad Bin Mas, die het hoofd van een
stam waren, werden mijn discipelen. Sad bin Mas
was een grote zegen van God voor mij. Sinds hij mij
volgde, zijn er nieuwe deuren voor me geopend in
Medina. Sad Bin Mas was dag en nacht klaar om op
te komen voor de missie. Hij was een uitstekende
man, die de kant van de waarheid koos. Ik herinner
me een van de eerste gevechten met de Koreichites
in Badr. Voordat de strijd begon, kwam Sad Bin Mas
naar me toe en zei: "oh profeet van God, als we dit
gevecht winnen, zal het alleen bij de genade van
God zijn. Maar als je ziet dat we dit gevecht verliezen, ga alsjeblieft weg en ga terug naar Medina. Er
zijn daar vele discipelen, die God en jou liefhebben.
Ze zijn toch niet gekomen, omdat ze zich nooit konden voorstellen dat er kampstrijd zou komen." Ik
bad voor Sad Bin Mas omdat hij eraan dacht mijn
leven dag en nacht te beschermen. Op dit punt wil ik
je graag meer over hem vertellen. Tijdens mijn missie lieten de joden geen enkele mogelijkheid voorbijgaan om mij te doden of mijn vijanden te helpen
mij te vernietigen. Ik negeerde het vaak en vergaf
hen. Maar de joden braken vele malen hun beloften
682

en hielpen mijn vijanden om mij van deze aarde weg
te vagen. Mijn hardste straf voor hen was dat ze ons
moesten verlaten en ergens ver weg van ons, opnieuw moesten wonen.
Na een gevecht konden we bijna 900 joden vangen. Meer dan 400 van hen waren soldaten, de andere kinderen, vrouwen en ouderen. Deze joden
wilden niet dat ik hun lot zou bepalen. Hoe dan ook,
in dit specifieke geval hebben ze de beslissing over
hun leven echter overgelaten aan Sad Bin Mas. Na
het gevecht trokken ze zich terug in een fort. We belegerden hen. Voordat ze de poort openden en naar
buiten kwamen, beloofden ze ons dat alleen Sad Bin
Mas hun lot zou bepalen. Vroeger hadden ze een
goede relatie met hem. Ze hoopten dat Sad Bin Mas
hen niet zo moeilijk zou beoordelen en hen zou vrijlaten, dus verwachtten ze dat hij een genadige beslissing zou nemen, zoals de meeste van mijn discipelen. Ik was dezelfde mening toegedaan. Voordat
hij zijn oordeel over de joden uitsprak, verlangde
Sad Bin Mas een belofte van mij en mijn discipelen
om zijn beslissing te aanvaarden. Volgens onze belofte was het vonnis onverwacht zwaar. Hij liet alle
soldaten doden, vrouwen en kinderen werden slaven van mijn discipelen. Als ik de beslissing in mijn
handen had gehad, zou ik ze uit hun thuisland hebben verbannen, omdat ze hun beloften aan mij vele
malen hadden gebroken en mijn vijanden hadden
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geholpen. Op dit punt moet ik vermelden dat Jakob,
die in het Oude Testament wordt vermeld, zich
vanwege deze beslissing op afstand van mij in de
spirituele wereld heeft geplaatst. Volgens de engelen van het witte lichtgebied was deze moeilijke beslissing, gemeten door de eigen leer van de joden,
terecht. Maar op de lange termijn heeft het natuurlijk tot op de dag van vandaag het conflict tussen de
islam en de joden opgeroepen. God en de hemelen
wilden niet dat de joden volledig van de aarde zouden worden weggevaagd, omdat God ook verschillende beloften aan Jacob deed. Nu zie ik dat heel
duidelijk in de spirituele wereld. Ik wou dat ik hen
als centrale persoon in Gods voorzienigheid vergaf.
Ik wil je de waarheid vertellen: ik haatte de joden
niet voor wat ze me tijdens mijn missie op aarde
hebben aangedaan. Toch had ik weinig voor hen
over. Nu zie ik met de ogen van God en de hemelen
en voel sympathie voor hen. Een tijd lang had God
de joden gekozen vanwege Zijn voorzienigheid. Nu
zijn mijn handen gebonden in de spirituele wereld.
Ik kan mijn boodschap alleen via jou naar de moslims sturen: "vergeef de joden en beschouw ze vanaf
nu niet langer als je vijanden. Deze wrok is verleden
tijd en moet voor eens en voor altijd voorbij zijn. Zie
ze als je broers en leef met hen zoals met je eigen
familie. Ze zijn ook kinderen van God. Lijden en
doodsangst lopen als een rode draad door hun ver684

haal, terwijl ze Jezus kruisigden en probeerden mijn
missie en mij als centrale persoon te vernietigen."
Als de centrale persoon van de islam, is het nu mijn
diepste wens, dat de moslims de joodse natie omhelzen en met hen een broederschap vormen. Andere religies zijn geen tegenstanders, omdat vanuit het
perspectief van goddelijke voorzienigheid een nieuw
tijdperk is aangebroken, waarin alle mensen als één
wereldfamilie moeten leven. De oude dagen van religies zijn voorbij. Als moslims en gelovigen van andere religies niet goed naar me luisteren, zullen God
en de hemelen alle zegeningen van hen intrekken.
God en de hemelen hebben het begin van een nieuw
tijdperk op aarde verklaard. Geen religie zou Gods
wil in de weg mogen staan. Ik wil tegen de moslims
zeggen: "als je echt wilt vechten en je heilige oorlogen wilt voortzetten, leg deze oorlog dan uit aan Satan. Hij is de ergste vijand van de hele mensheid. Satan werkt continu met de gevallen engelen, slechte
menselijke geesten en gevallen djinns om de visie
van een ideale hemelomgeving te vernietigen.
Opmerking: dit is de eigen mening van Mohammed over Lucifer (Satan). Maar hijzelf heeft vele
compromissen gesloten met Lucifer, de gevallen wereld en de gevallen engelen, djinns en andere wezens.
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"Oh moslims, neem mijn boodschap diep in jullie
binnenste en in je ziel op. Als je er niet naar luistert,
keer je je direct tegen God en de hemelen en ook tegen mijn wil. Wij profeten zijn als broers en familie.
We kunnen ons nooit voorstellen tegen Gods wil en
hemelen in te gaan. Het is mijn verantwoordelijkheid om je te vertellen, dat in het verleden de missie
relatief door de engelenwerelden werd gegeven. Nu
is niet het tijdperk van de engelen, maar dat van de
kinderen van God. In de nabije toekomst zullen de
mensen alleen nog Gods goddelijke kinderen worden genoemd. De satanische wereld zal ten onder
gaan. De laatste dagen voor Satan zijn gekomen en
zij zijn ook het nieuwe begin voor Gods goddelijke
kinderen. Zahid weet meer, dan wie dan ook op deze
wereld en kan zich de hele schepping voorstellen. Ik
vraag het de mensheid en vooral de moslims: verenig je met hem en geef hem de gelegenheid om
Gods hart te uiten. God koos hem als Zijn Hart, zodat de mensheid en de andere wezens Gods gebroken hart kunnen leren kennen.
God riep alle profeten en engelen en legde de eed
van hen af om zich te verenigen met Zahid en hem te
helpen zijn missie te volbrengen. Onze Hemelse Vader wil als een zichtbare God in de fysieke wereld en
ook in de geestelijke wereld leven. Tot op de dag van
vandaag is de spirituele wereld nog steeds een fenomeen. God heeft Zahid de volmaakte autoriteit
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gegeven om elk geheim van de spirituele wereld te
onthullen. Voor mij is deze man een opmerkelijke
zegen voor de mensheid. God heeft Zahid vele beloften gedaan. Hij is een man van unieke waarde in het
hart van God en de hemelen. Ik leef in een zeer hoge
spirituele wereld en God en de hemelen hebben me
veel voorrechten gegeven. Nu, net als de andere profeten en boodschappers, werk ik op aarde om een
betere plaats voor Gods kinderen te creëren omdat
een nieuw tijdperk is aangebroken.
Er is alles in de hemelen. God schiep een onvoorstelbare schoonheid. Al deze prachtige hemelen zijn
leeg en Gods lijden en verdriet zijn zozeer in Hem te
voelen, dat niemand ze kan verdragen. We hebben
heel ongeduldig gewacht tot iemand op aarde verschijnt, die Gods hart kan winnen. Zelfs nadat de
nieuwe wereld zich heeft gevestigd, zal het een oneindig lange tijd duren, voordat Gods hart wordt bevrijd." Tegen mij zei Mohammed: "alsjeblieft Zahid,
geef mijn boodschap getrouw weer."
Mohammed vervolgde: "ik wil dat moslims, vooral
de Arabische afkomst, begrijpen dat ze niet langer
met de joden hoeven te vechten voor land of de Heilige Stad. Een heilige stad is geen wereld van stenen.
Heilige steden zijn de harten van de mensen, nadat
ze God persoonlijk hebben ontmoet. Er zijn zovele
plaatsen in de Arabische woestijn, waar nog veel
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meer naties kunnen wonen. Dus vergeet dit gevecht
om wat land. Als je God echt wilt dienen, dien dan
vooral je naaste. God schiep elke mens en elk wezen
met heel zijn hart om al zijn nobele, goddelijke
waarheid te gebruiken. Ik heb dit door God ervaren
in de spirituele wereld. Als iemand zelfs een goddelijk kind dient, kan hij Gods Hart doen winnen. God
zal voor altijd de enige echte ouders van ons zijn.
Toen er niemand was, was onze hemelse Vader onze
ware ouders. Het was al toen Hij onze zielen en spirituele lichamen in de spirituele wereld schiep. Toen
Hij onze spirituele lichamen naar de aarde stuurde
en ons fysieke lichamen gaf waarop we sneller kunnen groeien, was hij ook de enige echte ouder voor
de mensheid. Als je terugkeert naar de spirituele wereld, is Hij de enige echte Schepper en de enige echte
ouders voor jou en voor alle andere wezens. In het
begin en op het einde behoren alle glorie en eer toe
aan God en aan hen die zich met God hebben verenigd.
Wij, alle profeten, Messias en boodschappers kunnen kanalen zijn, maar wij zijn geenszins de bestemming. Ons lot is God en enkel God alleen. Deze
waarheid moet heel duidelijk worden gemaakt, aan
de andere kant, wanneer mensen de spirituele wereld binnenkomen, worden ze geblokkeerd. Het
maakt niet uit tot welke religie ze behoren. Dit is een
zeer bittere goddelijke waarheid voor religies en
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voor hun gelovigen. De goddelijke waarheid kan
geen compromis sluiten om de gevallen verlangens
van de mensheid te vervullen. Als de mensen eerst
de duidelijke identiteit van God leren kennen en hun
ware betekenis en doel in hun leven vervullen, om
goddelijke kinderen te worden, ervaren ze de grootste waarheid: Gods liefde staat boven zijn wet. Gods
liefde omvat de hele eeuwigheid. Hoe meer ik groeide in de spirituele wereld, hoe meer ik de gelegenheid kreeg om God te benaderen. Hoe meer ik leerde, hoe meer ik besefte hoe weinig ik wist over God
en de hemelen die zich tot in de eeuwigheid uitstrekte.
Ik, Mohammed, als vertegenwoordiger van de islam, vraag vergeving aan alle mensen op aarde,
vooral voor de onrechtmatige acties van moslims,
die volgens hen moeten gedaan worden in naam van
de islam en Allah. Ik wil tegen de moslims zeggen:
"je verklaart gelovigen in God te zijn. In plaats van
vrede op aarde te vernietigen, zou je het wereldwijd
moeten verspreiden. Alleen wanneer er op een dag
vrede is, gericht op God, kan men de waarde van
vrede en liefde ervaren door contact te maken met
God als zijn eeuwige familie in de hemelen en uiterlijke creaties."
Beste Zahid, om het ronduit te zeggen, het is als
volgt: als ik de joden met mijn hele hart had verge689

ven, medelijden met hen had en medelijden had gehad, zou de situatie tussen moslims en joden vandaag rustiger zijn geweest. Na verloop van tijd zouden ze dichter bij elkaar zijn gekomen. De joden en
christenen slaagden, omdat Jezus de joden vergaf
ondanks zijn kruisiging. Dit is een reden waarom
Satan een hoge herstelprijs van de joden claimde.
Tijdens mijn leven in de missie maakten de Arabieren en de Koreishieten me hel op aarde, ze waren
erger dan de joden. Maar ik zou ze van harte kunnen
vergeven. Ik had dezelfde macht van liefde voor de
joden moeten hebben, dan kon Satan de joden en
moslims niet hebben gevraagd om de hoge prijs te
betalen. Het was in mijn handen als de centrale persoon in Gods voorzienigheid om het lijden en de
ontberingen in de geschiedenis te verkorten. Nu kan
ik deze waarheid alleen aan jou overbrengen.
Nu ga ik terug naar mijn levensverhaal. Ik verliet
Mekka en ging naar Medina, omdat mijn vertrekpunt daar veel beter was om vrijuit te spreken over
Gods boodschap. Medina leek op Kanaän voor mij.
Ik ben de mensen van Medina zeer dankbaar die
Gods boodschap hebben gevolgd. Ze maakten het
mogelijk voor mijn allereerste discipelen om naar
Medina te verhuizen. Toen ik me in Medina vestigde, sloot ik een soort vredesverdrag met alle andere
religies. Hoewel de opvattingen van mensen anders
waren, konden we door dit contract dichter bij el690

kaar komen en een basis vinden voor wederzijds geven en nemen. Bovendien oefende iedereen zijn geloof op een manier, die overeenkwam met zijn vrijheid en verantwoordelijkheid. Het leek erop dat het
pact destijds slechts een klein gebied besloeg. Ik
wilde echter dat religieuze mensen elkaar leren respecteren en een spirituele omgeving creëren waar
vreedzame, religieuze dialoog kan worden gevoerd
voor een goed doel. Toen ik mijn missie ontving, waren er twee elementen, die het principe van God en
de hemelen waren: ten eerste moest de identiteit
van God duidelijk worden gemaakt en ten tweede
moest de eenheid van religies plaatsvinden. Dit waren de hoofddoelen. In plaats daarvan vocht de religieuze wereld met elkaar en claimde elke religie de
hoogste waarheid en zijn profeet of verlosser bezitten was het hoogtepunt. De religieuze wereld moet
eindelijk dit enge beeld opgeven.
In jouw tijd is de omgeving veel meer ingeburgerd
om Gods wereld te realiseren. Alle religies hebben
gemeenschappelijke dromen en doelen, namelijk
om hun Schepper te leren kennen. Het was een tragedie van mijn tijd, dat de Arabieren klaar waren om
een oorlog te beginnen vanwege kleine en onbelangrijke dingen. Dat is waarom mijn missie deze richting op ging. Ik voerde oorlogen om conflicten op te
lossen. Dus ik vocht tegen de Koreishieten, de Arabische wereld, de joden en uiteindelijk tegen de ro691

meinen, die het christendom vertegenwoordigden.
De hemelen gaven mij de schuld voor deze oorlogen,
omdat ik Gods instructies en de hemelen niet volgde. Mijn missie begon echt in Medina. Gabriel gaf
me te kennen dat alleen Aisha mijn eeuwige vrouw
is en niet de anderen. Ik negeerde deze hemelse
waarheid en volgde mijn verlangen om meer vrouwen te hebben. Er was zelfs een tijd dat Gabriel me
de boodschap bracht dat ik geen vrouwen meer zou
hebben, hoezeer hun schoonheid me ook aantrok.
Maar ik volgde die instructie niet. Het was mijn
zwakke punt dat ik altijd andere vrouwen op verschillende manieren wilde bezitten. Ik maakte het
een regel voor mezelf, dat elke vrouw zich voor me
kon aanmelden. Dit voorrecht was alleen voor mij
als een speciale profeet van God en niet voor mijn
volgelingen. Op dezelfde manier stelde ik regels op,
die het voor mij gemakkelijker maakten om meer
vrouwen te hebben.
Maar dit was geenszins de wil van God. God en de
hemelen waren bedroefd. Ze toonden me vele visioenen, dat ik maar één vrouw mocht hebben en van
de anderen moest scheiden. Ik worstelde zoveel met
mezelf, dat het me meer dan een maand kostte om
een beslissing te nemen. Zelfs na een maand was het
nog steeds moeilijk voor mij om de juiste beslissing
te nemen, die in de geest van God en de hemelen zou
zijn geweest. God en de hemelen hebben mijn disci692

pelen voorbereid om al mijn beslissingen te aanvaarden. Ze wilden me de missie ’Ware ouders’ geven en me daarom zegenen met Aisha. Ze wilden me
kinderen geven door mijn eeuwige vrouw. Maar het
is nooit gebeurd. Integendeel, ik bleef meer vrouwen
nemen. Natuurlijk heeft dit mijn missie in een andere richting verlegd. Dit was ook de geestelijke reden
waarom de joden en christenen mij niet konden volgen.
Maar het werd erger. Het was absoluut niet de wil
van God en de hemelen, dat vrouwen een sluier
droegen, zodat hun gezichten niet konden worden
gezien. Ik en een van mijn discipelen, Omar, wilden
niet dat iemand naar onze vrouwen keek. Daarom
hebben we een wet vastgelegd voor vrouwen om
hun gezicht te verbergen. Ik weet, lieve Zahid, dat de
moslims heel boos op je zullen zijn, maar omwille
van de mensheid moet je deze waarheid opschrijven, die ik je heb verteld. De toekomstige mensheid
zal je zeer dankbaar zijn, dat je de moed hebt om deze waarheid op te schrijven. Tot op de dag van vandaag heb ik geen enkele persoon in de islam kunnen
vinden, met wie ik mijn hart had kunnen openen om
mijn lijden en zorgen te delen. Ik heb nu voor het
eerst deze gelegenheid gehad sinds God jou koos. Na
meer dan duizend jaar was ik in staat mezelf te bevrijden van mijn persoonlijke fouten die ik maakte
tegen Gods wil en de hemelen. Ik ontken niet de
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waarde van Omar, die later mijn opvolger werd en
mijn plaats innam. De geschiedenis had geen betere
man kunnen kiezen dan Omar die de mensheid
diende door te staan voor gelijke rechten voor iedereen en voor een absoluut rechtvaardig systeem. Hij
leefde meer dan een voorbeeldig leven en demonstreerde de islam hoe de mensheid te dienen. Omar
heeft een heel moeilijk en pijnlijk leven geleid om de
mensheid te troosten. De engelen vereerden hem in
de spirituele wereld. Maar het was niet Gods wil, dat
vrouwen zichzelf moesten versluieren. Het was mijn
wil en die van de Omars. Hierdoor hebben alle
vrouwen in de islam vreselijk geleden. Tegenwoordig is de islam een pure mannelijke wereld, waarin
vrouwen buitengesloten worden van de samenleving en huisarrest krijgen. Dit gebeurde omdat ik
God en de hemelen niet volgde, net als Adam. Het
enige verschil met Adam is dat hij zijn missie heeft
opgegeven. Ik bleef in godsnaam leven en leed voor
mijn eigen fouten. Na mijn dood in de spirituele wereld werden alle vrouwen, behalve Aisha van mij
weggenomen als prijs voor herstel. De hemelen
scheidden me ook voor een bepaalde tijd van Aisha,
zodat ik mezelf eerst kon reinigen. Aisha was in
staat om een hoog blauwe wereld binnen te gaan,
omdat ze nooit was gevallen. Zij was degene die, als
mijn eeuwige vrouw, mij absoluut had kunnen volgen in de rol van de ’Ware Moeder’. Toen ze op aar694

de woonde, vroeg ze me ooit of het echt Gods wil
was om zovele vrouwen te hebben. Maar ik zei dat
ze haar mond moest houden om mijn superioriteit
als een profeet van God aan te tonen. Dus moest ze
zwijgen. God en de hemelen keken mij van heel
dichtbij na. Ik moest heel lang alleen in de spirituele
wereld leven om mijn bittere les te leren. Aisha vergaf me later.
Opmerking: Mohammed zou korte tijd met Aisha
in de blauwe dimensie kunnen leven. Mohammed
en Aisha konden zich daar niet aanpassen en moesten de groeifase van het witte lichtgebied van de engelenwereld in het paradijs ingaan. Aisha scheidde
zich later van mij.
Mohammed vervolgde: "de andere vrouwen zijn
niet langer van mij. Ze werden teruggebracht naar
hun echtgenoten in de spirituele wereld. Anderen
leven nog steeds alleen, totdat ze hun eeuwige partner vinden. Ik vertel je de kale waarheid. Ik moest
lange tijd pijnlijk lijden vanwege mijn aardse fouten
met vrouwen. Dit was omdat ik de directe leiding
van God en de hemelen negeerde.
De identiteit van God verklaren was mijn eerste en
belangrijkste prioriteit in de missie. Ik heb dit beter
gedaan dan elke andere profeet in de geschiedenis.
Hiervoor bewonderen God en de hemelen mij en
eren mij in de geestelijke wereld. God zei vaak: "dat
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de mensheid zich realiseert dat er maar één God is
waarmee alle mensen zich kunnen vestigen, was het
beste wat Mohammed deed in zijn missie. Hij deed
dit beter dan elke andere profeet in de geschiedenis."
Beste Zahid, mijn voortdurende bereidheid om
voor God te sterven was zeer opmerkelijk in mijn
missie. God heeft me hiervoor geëerd en ik kan Hem
ontmoeten, zelfs als niemand aanwezig mag zijn.
Vertel de mensheid alsjeblieft, het is niet aan God en
de hemelen, dat Gods wereld nog niet op aarde is
gevestigd. Het is aan de mensen en andere wezens,
die Gods voetafdrukken niet hebben gevolgd. De
hemelen zijn meestal mystiek, ideale omgevingen,
maar ze zijn leeg. Zo nu en dan zie je mensen, die
daar zijn geraakt. Vertel Gods kinderen alsjeblieft,
dat deze hemelen allemaal voor hen gemaakt zijn.
Er zijn plaatsen die je je niet eens kunt voorstellen in
een droom. Ik wou dat de mensheid zich tot God zou
wenden en zich daar voor altijd zou vestigen in vrede en geestelijke voldoening. Maar eerst moeten
mannen en vrouwen hun eigen verticale relatie met
God opbouwen. Dit is het basiselement voor het
vestigen van Gods wereld. Ten tweede moet Satan
voor altijd uit deze wereld verdwijnen.
Eerlijk gezegd is alle eindeloze en eeuwige voldoening van de mensen en alle andere wezens zeer diep
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verbonden met God. Zelfs de zorgen van de hemelen
kunnen alleen verdwijnen, nadat Gods hart is bevrijd. Zoals je weet, Zahid, zijn Gods zorgen in de
hemelen zo aanwezig, dat je alleen door de eeuwigheid kunt huilen. God en de hemelen gaven me een
eerlijke kans om hun absolute object te worden. Als
ik van deze gelegenheid gebruik had gemaakt, zou
deze nieuwe wereld in mijn tijd zijn begonnen. Tot
op heden hebben de mensen een niveau bereikt, dat
hen in staat stelt met God tezamen te leven.
Op dit punt wil ik het hebben over een zeer gevoelig onderwerp in detail: in de islam is de koran het
laatste boek, dat alle wetten bevat over hoe de
mensheid moet leven. Moslims geloven dat ik Mohammed ben, de absoluut laatste profeet en redder
van de mensheid, dat geen andere profeet achter mij
aan kan komen en geen nieuwe waarheid kan onthullen. De vraag is: wie heeft dit misverstand veroorzaakt? Eerlijk gezegd krijg ik de schuld in de spirituele wereld. Dit is mij niet alleen overkomen. Wie
zo'n misverstand veroorzaakte, werd in de spirituele
wereld beoordeeld. Het maakt niet uit of het Boeddha, Jezus of een andere grote profeet was. Ik en de
andere profeten hebben zulke beweringen gedaan
om de spirituele omgeving in ons leven te beheersen. We wilden dat onze religies zich wereldwijd
verspreidden. Door de eeuwen heen moeten gelovigen hun onwrikbare geloof in hun religie consolide697

ren. In geen geval mag mijn religie worden beïnvloed door de oude religies.
Op dit punt wil ik vier gezanten als voorbeelden
noemen, die dezelfde of vergelijkbare methode gebruikten om de spirituele omgeving onder controle
te houden voor hun religie. Ik heb het over Krishna,
Boeddha, Jezus en mijzelf. Ons doel was om onze
leringen wereldwijd te verspreiden, zodat de meeste
mensen onze religies zouden volgen. Maar op de
lange termijn blokkeerden we God en de hemelen en
maakten het hen onmogelijk om de volgende centrale persoon te roepen, door wie ze hadden kunnen
werken. Hiervoor werden we allemaal in de hemelen
geoordeeld. Het maakt niet uit of ik het was, Jezus,
Boeddha, Krishna of iemand anders. Dat is de reden,
waarom God en de hemelen nog geen kans hebben
gehad om rechtstreeks met de mensheid om te gaan.
We werden allemaal gekozen door de engelen van
het witte lichtgebied uit de groeifase van het paradijs.
Ik zei tijdens mijn missie dat er geen profeten
meer na mij zullen zijn en dat de koran voldoende is
voor de redding van de moslims. Mijn motivatie was
om te voorkomen, dat de islam beïnvloed werd door
het jodendom, het christendom of andere religies,
en geen profeet komt achter me aan, om die dingen
in de islam en andere religies te veranderen of te
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hervormen. We hebben hier allemaal een zeer hoge
prijs voor betaald in de spirituele wereld. God en de
hemelen gaven ons daarvoor de schuld. Dat is de reden waarom Krishna, Boeddha, Jezus, ik en andere
boodschappers heel hard werken in de spirituele
wereld. Maar onze inspanningen hebben niet het
gewenste succes opgeleverd. We hebben een man
van God op aarde nodig, die onze fouten kan goedmaken. Wij boodschappers werken met onze eigen
religieuze mensen in de spirituele wereld. De gelovigen van onze religies, die in de middelste of lagere
dimensies van de spirituele wereld leven, herkennen
in ons echter niet de grondleggers van hun religies.
We hebben een zeer pijnlijke periode en een tijd van
lijden om hier doorheen te gaan om met onze volgelingen in de spirituele wereld te werken. Als een
goede geest van tijd tot tijd in de spirituele wereld
komt, kunnen we er een relatieve relatie mee opbouwen. Het lijkt bijna onmogelijk om ze te veranderen volgens Gods instructies en hemelen.
Krishna, Boeddha, Jezus, ik en andere profeten
hebben ons best gedaan om volgelingen in onze religies te vinden om onze zorgverleners op aarde te
worden. We wilden door hen veranderingen in onze
religies brengen. We zagen vele toegewijde christenen, moslims en andere religieuze mensen, die ons
buitengewoon liefhadden als hun verlosser. In meer
dan duizend jaar vonden we echter geen enkele per699

soon, die ons geloofde toen we iets deelden, dat in
tegenspraak was met onze Schriften. We kwamen
meerdere keren naar de aarde om een object te vinden, waarvoor we meer waarheid hadden kunnen
onthullen. Maar hetzelfde gebeurde altijd. Volgelingen die ik koos, hadden vanaf het begin moeite om
te geloven dat ik hen in dromen en visioenen verscheen. Als ik ze eindelijk kon overtuigen, waren ze
gelukkig, maar aan deze situatie kwam een abrupt
einde, toen ik meer waarheid in detail begon over te
brengen. Toen deze mensen 's morgens opstonden,
begonnen ze de overgedragen waarheid te meten
aan de hand van wat verankerd was in de Koran of
in de Hadith. De nieuwe boodschap was in tegenspraak met wat al was geschreven en leidde tot verwarring. De volgelingen begonnen te twijfelen, verloren hun overtuiging en vochten met zichzelf. Ze
waren tenslotte ervan overtuigd, dat Mohammed
hen deze waarheid niet had kunnen geven. In hun
ogen had alleen Satan hun zo'n valse leer kunnen
brengen. Dit is mij en de andere boodschappers vele
duizenden keren overkomen. Hoewel we de grondleggers zijn van wereldreligies, is geen van de gelovigen ons gevolgd, toen we aan hen verschenen. Deze ervaringen waren buitengewoon frustrerend en
isoleerden ons in de spirituele wereld, waar we het
liefst op afgelegen plaatsen wonen. Satan heeft het
echt goed gedaan in alle religies. Opmerking: niet
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alleen Lucifer heeft uitstekend werk verricht, maar
ook Boeddha, Jezus, Krishna en Mohammed. Door
uitspraken vergelijkbaar met die van Mohammed,
die beweerden de laatste profeet te zijn, blokkeerden ze allemaal de mensheid om God te leren kennen.
Als een persoon zichzelf van tijd tot tijd spiritueel
opent, wordt hij door alle andere religieuze mensen
verbannen. Ze intimideren hem door te zeggen: "je
bent een slachtoffer van Satan." Of: "slechte geesten
hebben bezit van je genomen. Je moet gewoon het
heilige boek volgen, daar zal je de hele waarheid
vinden." Op deze manier blokkeren gelovigen de inspanningen van anderen om nog meer waarheid uit
de spirituele wereld te krijgen.
Opmerking: Als dit waar is, waarom heeft Mohammed degenen die tijdens hun leven beweerden
profeten te zijn vervolgd? Hij liet ze doden als ze zijn
dreigement om hun profetie te ontkennen niet zouden naleven. Ik verscheen aan veel soefi's toen ik op
aarde leefde. Dit waren mensen met een uitzonderlijke toewijding aan de islam. Maar toen ik probeerde mijn leed aan hen uit te leggen, trokken ze zich
terug, zwegen of wilden ze er niets van openbaar
maken. Van tijd tot tijd openden ze hun hart voor
elkaar en praatten er stiekem over. Als gevolg hiervan moest ik de prijs betalen aan de slechte wereld.
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Opmerking: Je zou geen hervorming kunnen brengen in de naam van God in de islam. Ze waren bang
om gedood te worden vanwege Mohammeds bewering, dat hij de laatste profeet was en de koran perfect was.
Hoe is het mogelijk dat mensen die hun leven volledig aan God wijden slachtoffers van Satan worden? Zo'n wet bestaat niet in de spirituele wereld.
Dit is een verkeerde wet van Satan. Satan en zijn
slechte volgelingen haten het om Gods kinderen
geestelijk te zien openen. Zulke mensen moeten God
en de hemelen absoluut vertrouwen en mogen nooit
hun geloof verliezen, alleen op deze manier kan Satan niets tegen hen doen.
Opmerking: niet alleen Lucifer, maar ook Mohammed legde de basis voor het valse geloof in de
islam, dat er geen verdere openbaringen van God
zouden zijn.
De ware betekenis van de Heilige Oorlog
Beste Zahid, je bent een uitstekend voorbeeld voor
de mensheid. Satan en zijn volgelingen doen al jaren
hun best om je te verleiden. In die tijd moesten God
en de hemelen zich van je terugtrekken en mochten
ze je niet steunen. Maar kon Satan echt winnen?
Nee, omdat je liefde voor God en de mensheid sterk
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genoeg was om Satan en zijn volgelingen te weerstaan. Het is het lot van mensen om zich spiritueel
open te stellen. Eerst moet je je leven volledig aan
God wijden, dan vindt dit proces op natuurlijke wijze plaats.
Alleen een nederig en geduldig persoon zal God
benaderen, als hij zijn leven volledig aan God en de
hemelen wijdt, in zijn hart naar God verlangt en zich
niet schaamt om tranen te vergieten in zijn gebeden.
De hemelen zullen het venster openen naar het
eeuwige leven voor deze mens. Uiteindelijk moet hij
zich van het kwaad scheiden, om de berg van perfectie te beklimmen. Dan zal deze persoon echt God
worden en zal God hem toebehoren. Alleen deze
persoon zal God ontmoeten, tijdens zijn aardse leven. Dit is precies wat we bedoelen als we zeggen,
dat we de Heilige Oorlog verklaren aan onze slechte
gewoonten. De persoon die zijn eigen zwakheden
herkent, is op de goede weg. God en de hemelen
helpen hem zijn slechte gewoonten te herkennen,
die niets te maken hebben met de oorspronkelijke
aard van de mens.
Alle andere oorlogen die ik tijdens mijn missie
voerde, waren noodzakelijk omdat Satan me niet
toestond Gods boodschap te prediken. Hij en zijn
slechte volgelingen probeerden uit alle macht mijn
missie te vernietigen en me ervan te weerhouden dit
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te doen. Deze veldslagen vonden alleen plaats ter
verdediging van mijzelf en mijn discipelen. Na mijn
dood rechtvaardigden moslims elke oorlog als een
heilige oorlog. Vooral in jullie tijd, Zahid, verklaren
moslims voortdurend de Heilige Oorlog aan elkaar
en aan andere religies. Ik moet zeggen dat de moslims de betekenis volledig verkeerd begrepen en de
naam van de Heilige Oorlog misbruiken.
Er is echter één ding in je tijd veranderd. De andere religies gebruiken geen geweld tegen elkaar. Op
dezelfde manier moet de islam proberen de islamitische wereld op deze aarde op een vreedzame manier
te bereiken. Mensen met geweld tot de Islam bekeren is in tegenspraak met zijn oorspronkelijke geest.
Geen religie zou geweld mogen gebruiken om te
proberen mensen op het spirituele pad of naar God
te krijgen. Wat er ook is gebeurd, is vanaf nu verleden tijd. Het kan niet meer worden gewijzigd. Maar
Gods kinderen kunnen van deze fouten leren. Als je
deze fouten echter zelf herhaalt, zijn ze niet anders
dan wij en hebben we niets geleerd. Ik moet bekennen dat zelfs in religieuze oorlogen de winnaars
nooit hebben gewonnen en de verliezers nooit echt
hebben verloren. Zelfs na mijn dood waren er oorlogen onder mijn discipelen, onder gelovigen en ongelovigen, en tussen het christendom en de islam. Satan en zijn slechte volgelingen waren de belangrijkste drijvende kracht achter deze oorlogen. De aarde
704

heeft nooit van vrede genoten. Maar de toekomst
ligt vanaf nu in onze handen. Wat je er ook van
maakt, zal je bestemming zijn en die van de toekomstige kinderen.
Zeg tegen de mensheid: "denk er eens over na! Als
je vandaag de juiste stap zet, zullen alle generaties
de vruchten dragen. Als je vandaag leeft voor God en
de mensheid, dan heeft de toekomst geen andere
keuze dan je naar de eeuwige aanwezigheid in het
nu te leiden. Jullie zullen Gods zonen en dochters
zijn, die slechte geschiedenis in een goede zullen
veranderen, wat zelfs wij profeten nooit hebben
kunnen bereiken. Wij, alle profeten, zullen dan
slechts één wens in ons hart en verstand hebben: wij
willen zulke kinderen van God door heel het eeuwige leven dienen. De komende morgen zal dus de
jouwe zijn en het zal ook onze ochtend zijn."
Ali
Ik zal nog een keer terug naar mijn levensverhaal
gaan. Nu wil ik het over Ali hebben. Om over hem te
zwijgen, zou niet eerlijk zijn. Toen Ali een kleine
jongen was, nam ik hem op van zijn vader Abu Talib,
omdat hij in slechte omstandigheden leefde. Ali
groeide op in mijn huis zoals mijn zoon. Ik herkende
zijn gehoorzaamheid al heel vroeg en voelde zijn
nabijheid tot mij. Hij was ook zeer sportief. Zijn lichaam was bewonderenswaardig snel. Ik herinner
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me toen hij een kind was, dat hij me vroeg om een
houten zwaard voor hem te kopen. Ik vroeg hem
waarvoor hij dit nodig had. Hij antwoordde mij:
"vanaf nu zal ik je beschermen tegen iedereen die
dicht bij je durft te komen, om je te schaden. Ik zal
tegen hem opkomen en met hem vechten." Khadija
en ik lachten er veel om, maar ik kocht hem een houten zwaard. Het werd zijn favoriete speeltje. Al die
tijd zag ik hem ermee spelen. Hij gebruikte dit
zwaard zelfs toen hij met mij, Hamza en andere kinderen speelde. Ik zag zijn buitengewone talent als
schermer, dus vroeg ik een leraar om hem de kunst
van het schermen te leren. Negen maanden later
vertelde zijn scherminstructeur me dat hij de speciale vaardigheid van Ali wilde demonstreren. Ali en hij
vochten met het zwaard. Ik was verbaasd en verrast
hoe snel Ali het zwaard kon bewegen. Na het gevecht wendde zijn leraar zich tot mij en zei: "Ali zal
een van de beste zwaardvechters van de toekomst
zijn. Hij zal de kunst van het zwaardvechten tot in
de perfectie beheersen."
Toen Ali vijftien was, ging hij' s morgens alleen
naar de bergen. Daar oefende hij urenlang zwaardvechten. Op een dag vertelde Ali me dat hij een
nieuwe schermtechniek had ontwikkeld. Ik was er
verbaasd over. Hij zei: "als ik omringd ben door mijn
tegenstanders, kan ik de cirkel doorbreken. Ik kan de
meeste van mijn tegenstanders verslaan." Dit ver706

baasde me nog meer. Een paar dagen later vroeg ik
Ali wanneer hij me zijn talent zou laten zien. Hij
antwoordde dat hij altijd klaar was. Ik riep de beste
zwaardvechters en voorzag ze van vele houten
zwaarden. Ze stonden in een ronde cirkel om Ali. Ali
vroeg om twee zwaarden. Dit verbaasde ons omdat
het iets nieuws was. Toen het gevecht begon, vielen
alle schermers Ali aan met hun zwaarden. Ik was
verbaasd om te zien dat Ali de cirkel van zijn veronderstelde tegenstanders in een seconde kon doorbreken. Hij bewoog de twee zwaarden ongelooflijk
snel. Het leek alsof ze zonder zijn handen in de lucht
bewogen. Het gevecht was na 15 minuten voorbij.
Niemand slaagde er zelfs in om in de buurt van Ali's
lichaam te komen, laat staan het aan te raken met
zijn zwaard. Ali daarentegen kon op elk moment
hun lichaam raken. Het omliggende publiek was
zichtbaar onder de indruk. Ze waren ervan overtuigd dat Ali alleen een heel leger kon opnemen. Later wilden velen van hem de kunst van het zwaardvechten leren. Hij ontwikkelde steeds nieuwere
technieken die niets te maken hadden met de traditionele vechtstijl van de Arabieren.
In mijn missie stond Ali voor me als een ijzeren
muur en beschermde mijn leven. In alle oorlogen
waarin ik betrokken was, was Ali de grootste man
van God. Hij was de beste vechter en bracht zijn leven vrijwillig talloze keren in gevaar om mij en mijn
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discipelen te beschermen. In de ogen van God en de
hemelen is Ali daarom een man die gewillig zijn
bloed voor de hemel gaf en bovendien met een verlangend en gewillig hart. In hem zie je een man die
duizend keer het martelaarschap heeft genomen
voor God en de hemelen. Hij stond op de eerste rij
van elk gevecht. Wanneer Ali in een gevecht zag dat
overweldigende jagers mijn volgers vermoordden of
hen niet konden weerstaan, haastte hij zich snel om
hen te helpen. Op deze manier hielp hij God en de
hemelen tot glorie en prestige. Aartsengel Gabriel
verheerlijkte Ali ooit door te zeggen dat Ali het hart
van de hemelen bewoog.
Ik herinner me een oorlog waarin de beste
zwaardvechter in Arabië ons grondgebied binnenviel. We hadden ons allemaal beschermd tegen het
andere leger, zodat ze ons niet konden aanvallen
met hun pijlen. Voor onze bescherming hebben we
een groot kanaal gegraven tussen onszelf en onze
vijanden. Het zou het voor hen moeilijk moeten maken om ons te bereiken. De uitdager vroeg: "Mohammed, stuur iemand om me in een duel te bevechten." De temperaturen waren ijzig. Mijn discipelen waren nog steeds uitgeput en moe van de dagen nachtverdediging over Medina. De legers aan
beide kanten wachtten gretig op het gevecht. De
zwaardvechter riep opnieuw met luide stem en
vroeg om een vijand te sturen. Ik heb niet geant708

woord. We wisten allemaal dat deze man door niemand in het zwaardspel kon worden verslagen. Ali
stond op en zei tegen mij: "laat me het tegen hem
opnemen." Ik antwoordde hem: "Ali je weet dat dit
de beste zwaardvechter ter wereld is. Degene die tegen hem vecht, zal sterven." Ali ging zitten zonder
antwoord. De oproep luidde opnieuw: "Mohammed,
je zei dat wanneer je mensen sterven in de strijd, ze
meteen naar het paradijs gaan. Als iemand aan onze
kant sterft, gaan ze rechtstreeks naar de hel. Waarom wil niemand me nu bestrijden? Persoonlijk denk
ik dat je loog. Geen van je discipelen zal als martelaar naar het paradijs gaan."
Iedereen hoorde deze woorden luid en duidelijk.
Toch wilde ik niet dat een van mijn mannen tegen
hem zou strijden, omdat dat zijn zekere dood zou
hebben betekend. Ali stond weer op en zei: "Laat me
met hem vechten. Ik ben niet bang. Misschien is hij
de beste zwaardvechter; toch is hij een vijand van
God en zijn profeet." Ik keek naar hem en zei:" Ali, ik
begrijp je niet. Je weet wie deze man is en toch wil je
je leven in gevaar brengen.” Hij ging zitten en bleef
zwijgen. De Arabische uitdager riep opnieuw: "Ik zie
en ik geloof dat jij, Mohammed, een valse profeet
bent. De God waarin je gelooft, kan niet tegen onze
goden winnen." Deze keer sprong Ali op van zijn
stoel en keek me recht in de ogen. Hij zei tegen me
met tranen: "nu moet ik gaan. Het maakt niet uit of
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hij de beste jager ter wereld is. Deze man zei iets
verkeerd over de ware, unieke God. Kalm zitten blijven nadat ik en alle anderen dit hadden gehoord,
kon ik mezelf in mijn hele leven niet vergeven. Op
een dag, wanneer ik God ontmoet, zal Hij me vragen:
"Ali, hoe kun je stilzitten nadat zulke woorden zijn
gesproken? Ga je niet vechten omdat je bang bent je
leven te verliezen?" "Welk antwoord moet ik dan
aan God geven? Oh profeet van God! Laat me mijn
leven gewillig geven, dan kan ik tenminste mijn liefde voor God oproepen."
Toen de anderen en ik de woorden van Ali hoorden, stroomden de tranen uit onze ogen. Ik zei tegen
hem: "Ali, ik ben je broer. Als ik je hier vandaag
kwijtraak, is de volgende plaats, waar wij ons treffen, het paradijs. Je hebt mij en mijn discipelen heel
erg geïnspireerd. Ga nu met deze man vechten met
de hulp van God." Ik zette de tulband op zijn hoofd
met mijn eigen handen en gaf hem mijn zwaard. Ik
voelde een diepe liefde voor hem in mijn hart. Ik was
stiekem bang dat ik hem niet meer zou zien. Dus ik
omhelsde hem met tranen in mijn ogen. Het gevecht
begon. Ali raakte eerst gewond. Niettemin bleven
beiden onvermoeibaar en onbevreesd vechten. Uiteindelijk won Ali de beste zwaardvechter van onze
tijd. Voor het leger van onze vijanden schreeuwde
hij: 'Er is maar één God. Er zijn geen andere goden
dan hij." Toen we Ali hoorde roepen, wist iedereen
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dat hij zijn tegenstander had overwonnen. We omhelsden Ali met tranen van vreugde na zijn zegevierende terugkeer.
Ali was niet alleen een uitstekende zwaardvechter,
maar de grootste man voor de wil van God. Hij was
erg gevoelig in de uitvoering van zijn spirituele leven. Telkens wanneer hij mij in zijn jeugd in gebed
zag huilen, riep hij ook om onze Schepper. Ik heb
hem heel nauwlettend in de gaten gehouden. Ali
was een van de weinige van mijn volgelingen die vele nachten zonder slaap bad. In zijn diepste hart
wilde hij dichter bij God komen. God gaf hem buitengewone wijsheid en algemene kennis over het
uiterlijke en eeuwige leven. Ik, iedereen in mijn tijd
en ook moslims vandaag, zijn ervan overtuigd. Als ik
mijn werk als Messias had gedaan, zou Ali de eerste
in mijn eigen familie zijn en zou hij door God gezegend zijn met mijn dochter Fatima. Hij had door
moeten gaan met mijn werk, nadat ik naar de spirituele wereld was gegaan. Maar na mijn dood kwamen de conflicten tussen Ali en mijn naaste discipelen en tussen Ali en mijn vrouw Aisha tot een hoogtepunt. Vele van mijn volgelingen en eerste moslims
werden gedood. Ali kan hier niet de schuld van krijgen. Ik word hiervoor verantwoordelijk gehouden in
de spirituele wereld, omdat ik hem had moeten
noemen als mijn opvolger na Abu Bakr en Omar.
Abu Bakr en Omar vertegenwoordigden mij echt als
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opvolgers, waarvoor ik enorm dankbaar ben. Ze
leidden een offerleven voor God en de mensheid.
Het zou een zegen voor de islam zijn geweest als Ali
mijn plaats had kunnen innemen na Abu Bakr en
Omar. Wat er ook is gebeurd, is verleden tijd. Ali's
acties werden erkend door God en de hemelen. Ik
noemde Ali in mijn levensverhaal omdat zijn persoonlijkheid de islam beïnvloedde.
Alleen al in de islam zijn er 72 verschillende groepen. Jullie kunnen je allemaal afvragen of je aan de
zijde van God of van Satan staat, want in mijn tijd
heb ik een heel eenvoudige leer verspreid: iedereen
bereidt zich voor op het eeuwige leven om met God
te leven. Wat is er zo moeilijk aan het begrijpen van
deze eenvoudige waarheid? Nu vechten de verschillende groepen tegen elkaar in de islam. Ze vernietigen de vrede en zaaien conflicten in de islam. Ongeacht hoe de afzonderlijke groepen worden genoemd
of hoe bekend ze zijn, leg ik hier uit: ze staan allemaal aan de zijde van Satan! Op dit punt zei ik,
Zahid, tegen Mohammed: “dit is zeker een moeilijk
te verteren boodschap voor de moslims. Ik moet nu
Gods wil doen en omgaan met de andere religies. Na
het verkondigen van deze boodschap zullen de fanatieke moslims me constant achtervolgen. Ze zullen
proberen mijn missie te blokkeren." Mohammed zei:
"God en de hemelen zijn bij je, net als ik en alle ware
geestwezens van de islam. Je bent de enige die mijn
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boodschap rechtstreeks aan de moslims kan overbrengen. Houden ze of de gelovigen van andere religies je op je pad vast, zullen ze niet lang succesvol
zijn. Zahid, je boodschap van God zal voor altijd
worden bewaard voor toekomstige generaties van
de mensheid." Toen zei ik:" Het is voldoende dat
God en de hemelen met mij zijn. Bovendien helpen
jij en de andere boodschappers mij om de wereld
van God werkelijkheid te maken." Mohammed zei:
"ik denk dat ik genoeg over dit onderwerp heb gesproken. Als je wilt, kun je namens mij iets toevoegen.
Onze relatie leeft. De wereld moet ervaren, dat op
God gerichte geesten elkaar op elk moment in de
geestenwereld kunnen ontmoeten. De geesten van
Satan leven verkrampt in de donkere spirituele werelden en kunnen elkaar niet zien en ontmoeten
wanneer ze maar willen.
Na mijn laatste toespraak in Medina had mijn missie een nieuwe weg moeten inslaan in het verenigen
van alle religies. Zo hoorden meer dan honderdduizend mensen mijn toespraak. In die toespraak zei ik,
dat ik hen volgend jaar misschien niet meer op deze
plek zou kunnen ontmoeten.
God en de hemelen gaven me de keuze om langer
op aarde te leven of om naar hen toe te komen in de
spirituele wereld. Ik koos voor het tweede alternatief, omdat ik God voortdurend miste tijdens mijn
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missie. Ik verlangde ernaar bij onze Schepper te zijn,
omdat mijn liefde en al mijn zintuigen in hem
woonden. Ik kon niet meer in deze wereld leven. Op
elk moment van mijn aardse bestaan werd ik tot
God aangetrokken. Mijn beslissing om mijn aardse
leven achter me te laten, aanvaardde God en de hemelen zonder een woord. Ik wou dat ik God had gevraagd wat het beste voor me was: hier op de aarde
verder leven of terug naar de spirituele wereld te
gaan. Helaas heb ik dit niet gedaan. Dus God en de
hemelen konden me niet vertellen, wat ik nog meer
kan doen voor de wil van God.
Op dit punt zou ik willen vertellen wat God en de
hemelen van mij zouden hebben gevraagd, als ik
hun pad had gevolgd. Ze wensten, dat mijn missie
een nieuwe richting had ingeslagen in het verenigen
van alle religies. Maar hoe had ik dat moeten doen?
Volgens Gods plan zou Aisha een goede relatie moeten opbouwen met de vrouw van de Romeinse keizer. Dankzij de vriendschap van de twee vrouwen
zouden Aisha en ik binnen zeven jaar officieel door
de Romeinse keizer zijn uitgenodigd. Daardoor zou
er een nieuwe overeenkomst tussen mij en het christendom, maar ook tussen mij en de joden tot stand
zijn gekomen. De heerschappij van Perzië had door
mijn handen kunnen worden neergehaald, niet later
door mijn discipelen. Jeruzalem, dat de Joden gewillig aan mijn tweede opvolger, Omar, hadden over714

handigd, zou ik in mijn leven hebben ontvangen en
dus als vredestichter kunnen fungeren. Ik zou een
overeenkomst hebben gesloten waardoor joden,
christenen, moslims en andere religies Jeruzalem
zouden kunnen delen als een ontmoetingsplaats en
respect voor elkaar. De drie belangrijkste religies
hadden hun goddelijke aanbidding vanuit een gemeenschappelijke basis kunnen beoefenen. Ik stond
eerder al de christenen toe om in onze moskeeën te
bidden, terwijl ze me bezochten. Omar had hetzelfde moeten doen, wanneer de joden Jeruzalem vrijwillig naar hem toe hadden laten gaan. Ze wilden de
sleutel overhandigen aan Omar, die mijn tweede
opvolger werd. Toen hij naar Jeruzalem verhuisde,
vroegen de christenen hem om in hun kerken te
bidden. Hij had dit verzoek moeten opvolgen, maar
dat deed hij niet. Hij geloofde dat moslims deze kerken later zouden gebruiken als moskeeën indien nodig. Als ik destijds voor de hemelen had gekozen,
zouden de conflicten tussen de joden en de moslims
en tussen de moslims en de christenen zijn geëindigd. Als de man van God was ik de enige, die de
juiste basis kon leggen voor deze drie religies. Hierop voortbouwend zou het mogelijk zijn geweest om
op basis van God te geven en te nemen.
De joden en christenen zouden me binnen 12 jaar
hebben verwelkomd. Natuurlijk zou de islam in die
tijd een sterke religie zijn geworden. In die tijd was
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ik als vertegenwoordiger van God de enige, die deze
kracht correct kon gebruiken om deze wereld in een
betere plaats te transformeren. De eenheid van de
drie belangrijkste wereldgodsdiensten speelt een
fundamentele rol bij het bereiken van wereldvrede.
Dat zou Gods volgende plan voor mij zijn geweest.
Ik gaf er de voorkeur aan om mijn eigen beslissing te
nemen en verliet deze wereld. In de spirituele wereld aangekomen, leerde ik wat ik meer voor God
had kunnen doen. Ik heb elke dag spijt van mijn beslissing. Een lang leven had zich in een zegen voor
deze wereld kunnen transformeren. Ik zou veel hebben bereikt samen met mijn eeuwige vrouw Aisha.
Het was het juiste moment om te verkondigen, dat
God slechts één vrouw had voor elke man. Opnieuw
zou ik in staat zijn geweest om de dwangmatige wet
van versluiering te vernietigen. Ik had daardoor een
grote rol kunnen spelen in de vrijheid van de vrouwen. Met al deze dingen volbracht, zou het nooit
nodig zijn geweest om mijn volgelingen te benadrukken, dat ik de laatste profeet was. Ik zou ook
meer waarheid hebben kunnen onthullen in de
naam van God en de hemelen, inclusief dat er meer
profeten achter me aan zullen komen. God wilde me
oorspronkelijk nog 30 jaar op deze aarde schenken.
Dit zou een grote zegen zijn geweest voor mijn en de
andere religies. Umar en mijn derde opvolger Uthman zouden aan hun slechte lot zijn ontsnapt. Umar
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werd vermoord door de christelijke Perzische slaaf
Abu Lu'lu’a en Uthman door zijn eigen gelovigen. Er
zou nooit een conflict zijn geweest tussen Ali en Aisha. Vele van mijn gelovigen verloren hun leven in
deze veldslagen. Ik beschuldig niemand anders dan
mezelf, omdat ik verantwoordelijk ben voor deze
conflicten.
Na mijn dood heb ik geen duidelijke richtlijnen
voor mijn discipelen achtergelaten, noch heb ik de
volgorde van mijn opvolgers voor Abu Bakr bepaald.
Zelfs vóór mijn dood toonden de hemelen mij de
namen van de vier in kwestie en wie mijn opvolger
zou moeten zijn na wie. Hoewel God en de hemelen
me vergeven, kon ik mezelf nooit diep vanbinnen
vergeven. Wanneer ik denk dat ik het lijden, dat na
mij is ontstaan had kunnen vermijden, voel ik een
diepe, ondraaglijke pijn en een onuitsprekelijke
droefheid in mijn hart. Eeuwen gingen voorbij,
voordat ik weer kon hopen mijn hart voor iemand te
openen.
Opmerking: Na Abu Bakr had Ali de tweede opvolger moeten zijn. Abu Bakr maakte een fout toen hij
Omar nomineerde. Hij dacht dat hij meer gekwalificeerd was dan Ali en wilde niet dat de opvolger alleen in de familie van Mohammed zou blijven. Omar
maakte Ali ook niet tot zijn opvolger. Meer informatie hierover vind je in mijn boek ’De misdaden van
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de profeet Mohammed’ uit het hoofdstuk ’Verbazingwekkende feiten over profeet Mohammed – geopenbaard door zijn neef Ali’.
Beste Zahid, ik kan je alleen mijn beste advies geven: neem nooit je eigen beslissing. Vraag het altijd
eerst aan God. Het is het beste voor ons allemaal. Er
is geen twijfel over mogelijk. De nieuwe wereld zal
worden gebouwd. Niemand kan dit proces stoppen.
Het is heel eenvoudig, omdat het overeenkomt met
de Wil van onze hemelse Vader. Nu ben jij de enige
met wie God en de hemelen kunnen werken. Ik zou
je willen aanbevelen: verraad God nooit. God en de
hemelen hebben te lang gewacht op de dag, waarop
het lijden van Gods kinderen zal eindigen. Een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal tevoorschijn
komen. Zoals je weet, betekent een nieuwe aarde,
dat Gods ware kinderen op deze aarde leven. Een
nieuwe hemel symboliseert, dat God zich voor altijd
met zijn ware kinderen zal vestigen. Al het andere is
secundair en is begraven op deze aarde. Satan en
zijn slechte volgelingen zijn voor altijd opgesloten.
Ze zullen nooit meer Gods kinderen beïnvloeden.
Het verstand gaat maar in één richting. Deze aarde
is dan omringd door Gods licht. De engelen zullen
zich als gezin bij ons vestigen. Als een kind op deze
aarde wordt geboren, bekijkt het de blauwe hemel.
Miljoenen engelen zullen erin zichtbaar zijn, omdat
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zij dit kind willen dienen en hen op de eenvoudigste
manier naar God willen leiden.
Zahid, je zult voor altijd in mijn hart leven. Ik zal je
nooit in de eeuwigheid vergeten. Zelfs nu ik alleen
ben, denk ik aan jou. Ik huil in solidariteit met jou.
God zei ooit tegen mij persoonlijk: "zelfs als ik de hele eeuwigheid zou doorzoeken, zou ik niet zeker weten of ik zo'n Zahid weer zou kunnen vinden." Het is
opmerkelijk wat onze Schepper over jou zegt. Bewaar dit boven alle liefde van God en vernietig deze
gevallen wereld. Het koninkrijk van God staat opnieuw heel dicht bij de mensen. Ze moeten de juiste
beslissing nemen en met je samenwerken.
Toen ik 63 was, konden de hemelen de eerste
vruchten van mijn missie plukken. Maar ik stierf op
die leeftijd, omdat ik niet meer op aarde wilde leven.
Ik wilde gewoon bij God zijn. Deze 63 jaar hebben
me moe gemaakt, alsof ik miljoenen jaren had geleefd. Ik voelde elke dag eenzaamheid, omdat ik
niemand kon vinden voor wie ik echt mijn hart kon
openen en de hele waarheid kon vertellen. Ik huilde
in mijn ziel om deze waarheid. Toen de mensen om
mij heen sliepen, zorgde de last voor mij ervoor, dat
ik niet sliep en huilde ik de hele nacht in mijn leven.
Staand biddend, zwollen zelfs mijn voeten, terwijl ik
de hele nacht aan God en mijn leven dacht. Als ik 's
nachts in het geheim huilde, vroeg ik Allah vaak
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waar ik heen moest. Aan wie zou ik al deze waarheid
hebben onthuld, die God me heeft gegeven? Vele
mensen omringden me later. Toch voelde ik vanbinnen dat ik de eenzaamste man op aarde was.
Het jaar dat ik stierf werd ik erg ziek. Ik keek naar
het meningsverschil onder mijn opvolgers. In de
laatste paar dagen voordat ik stierf, wilde ik een
speciale regeling uitvaardigen. Ik wist dat het eerste
conflict na mijn dood zou gaan over mijn opvolging.
Iedereen zou Abu Bakr na mij accepteren. Maar wat
zou er na Abu Bakr zijn? Dus nomineerde ik een speciaal persoon en riep mijn dichtste volgelingen bij
mijn ziekenboeg. Toen de meesten waren verzameld, vertelde ik hen dat ik nog een laatste regel
wilde schrijven, zodat ze niet later in handen van
Satan zouden vallen. Ik vroeg om een pen en een
stuk papier. Mijn volgelingen begonnen heftig tegen
elkaar te praten in mijn kamer. Ze waren verdeeld in
twee kampen. De ene groep steunde deze regeling,
de andere beweerde dat ik niet langer de controle
over mijn zintuigen had vanwege mijn ziekte. Deze
nieuwe verordening zou daarom nooit van toepassing kunnen zijn. Anderen geloofden, dat de Koran
als een heilig boek, genoeg was om hen te leiden. Ik
was verdrietig en wist niet wat ik moest doen. Ik
vroeg iedereen mijn kamer te verlaten en zei: "het is
beter om alleen te zijn dan me aan je wil te laten onderwerpen." Ik wilde gewoon niemand om me heen.
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Voordat ik stierf, was een van mijn boodschappen
voor de moslims: "de kleine oorlogen moeten vanaf
nu stoppen en de grote moeten beginnen." Ze vroegen me wat het betekende. Ik vertelde hen dat vechten en doden, omwille van religie altijd een kleine
oorlog is. Het voeren van grote oorlogen betekent,
dat mensen hun gevallen natuur verslaan en zich
afscheiden van het kwaad. Het is de laatste en
grootste oorlog, die de mensen moeten winnen. Ik
benadrukte dat zij mij niet alleen, maar God moesten aanbidden. Ik was boos op christenen en joden
voor het vervalsen van Gods identiteit, en zij vestigden ook plaatsen van aanbidding voor hun profeten.
Mijn laatste woorden tot God waren: "laat me je
goede vriend in de hemelen zijn." Later hoorde ik
dat Gabriel me alleen voor de missie kon gebruiken
voor zover mijn spirituele ontwikkeling dit toestond. Aartsengel Gabriel leidde me naar de plaats
van mijn bestemming in de spirituele wereld. Vanaf
daar nam hij afscheid met de woorden "Afscheid" en
ging terug naar de aartsengelwereld. Het afscheid
maakte me verdrietig, omdat ik heel dicht bij hem
op aarde was. Het was niet gemakkelijk voor mij om
mijn leven in de spirituele wereld aan te passen, aan
dat van de engelenwereld. In het begin was het een
vreemde wereld voor mij. Na een bepaalde tijd in het
paradijs eerde de aartsengelwereld me als een dappere man van God. Dit stelde me in staat om naar de
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aartsengelwereld te stijgen. Later kreeg ik blauwe
lichtstrepen door de hemelen, zodat ik voorwaardelijk in de hemelen kan reizen. Uiteindelijk vergaf
mijn hemelse Vader mijn fouten. Ik kreeg meerdere
keren toestemming Hem te ontmoeten. Mijn discipelen werden op drie verschillende manieren beoordeeld. Sommigen gingen naar een lagere wereld,
velen bereikten een goede, middelmatige spirituele
wereld, maar slechts enkelen konden het paradijs
bereiken. Ik vraag de moslims als ze je boek lezen,
om tot God te bidden en Hem ernaar te vragen. Als je
met een oprecht hart vraagt, ontvangt je een antwoord.
Zahid, schrijf de verschillende boodschappen op,
die ik je door de jaren heen heb gegeven voor mijn
religie. Ik heb je niet alleen gelaten en zal het nooit
doen. Beste Zahid, bij elke stap die je op dit pad zet,
zal je ons naast je zien. Wij profeten zijn allemaal
broeders en God is onze bestemming. Ik spreek zowel in de mijne als in de naam van de islamitische
boodschappers in het paradijs. Wij allen, als familieleden van God, zijn diep dankbaar voor jou.
Mohammed
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Mohammeds spirituele boodschappen aan
de moslims
In de loop der jaren heeft Mohammed me vele berichten voor de moslims gegeven. Als ik deze berichten in mijn boek wilde plaatsen, zou het een paar
honderd pagina's vullen. Dus besloot ik om slechts
enkele belangrijke op te schrijven, die de huidige tijd
vereist. Als God me opnieuw de gelegenheid geeft,
zal ik alle berichten van Mohammed, Jezus, Mozes,
Boeddha en alle anderen in een apart boek samenvatten.
1. Het was 3 uur 's ochtends. Ik was net mijn gebed
tot God aan het beëindigen, toen ik Mohammed, de
stichter van de islam, zag. Hij zat rechts van mij op
mijn bank. Ten eerste zei Mohammed drie keer:
"God is geweldig". Toen vroeg hij me of hij me zijn
berichten voor de moslimwereld kon sturen. Ik
knikte: "spreek alsjeblieft! Ik zal binnenkort je boodschap overbrengen aan de moslimwereld." Mohammed begon: "in de laatste dagen voor mijn dood
zei ik dat christenen en joden gedenktekens hadden
opgezet voor hun profeten om hen te aanbidden.
Hun profeten werden hun centrum en God werd teruggedrongen. Ik heb er vóór mijn dood over gesproken om moslims te waarschuwen om niet hetzelfde te doen met mij. Ik wilde niet dat ze me een cen723

trale positie gaven en daardoor God ver weg, naar
een afgelegen plek verbannen.
Als een jonge man, voordat ik door God en de hemelen werd geroepen om een profeet te zijn, verwierp ik instinctief de joodse en christelijke overtuigingen. Vanaf het begin volgde ik Abrahams rechte
en eenvoudige pad naar God. Ik begreep het belang
van aanbidding al heel vroeg: wees gehoorzaam aan
God! De hoogste uitdrukking van gebed voor mij
was daarom God lief te hebben en het goddelijke gezin, de mensen, te dienen. Voor en na mijn roeping
als profeet bracht ik vele tranen en slapeloze nachten voor God door. Tegenwoordig zeggen moslims:
"Mohammed liefhebben brengt redding." Zelden
spreken ze over God. Ik ben altijd hun centrum en
het onderwerp van hun discussies. Zahid, vraag
mijn gelovigen: welke verantwoordelijkheid heeft
God aan de engelen gegeven als boodschappers en
de mensen als profeten? Wilde God echt dat ze het
centrum van de liefde en gedachten van de mensheid zouden worden? Nooit ofte nimmer! Voor dit
doel heeft God nooit de engelen als boodschappers
of als profeten gestuurd naar de mensheid. God
heeft hen altijd duidelijk geleid. Hij was het centrum
van elk gebed en het centrum van de liefde en gedachten van de mensen.
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Alsjeblieft Zahid, vertel de moslimwereld dat ze
mijn boodschap absoluut verkeerd hebben begrepen. Ze interpreteren verkeerd als ze zeggen dat
men een moslim moet worden om redding te ontvangen. Heel vaak tijdens mijn leven zei ik dat ik dezelfde missie ontving, die God al aan Noah, Abraham, Mozes en Jezus gaf. Iedereen - ongeacht of
jood, christen enz. - besluit zijn leven aan God op te
dragen, zal zijn leider en beschermer in Hem ontdekken. Voor zulke mensen zal er een ’Gelukkig einde’ zijn in het eeuwige leven. Oh moslims, wees
waakzaam en luister naar mij! Wat bedoelde ik toen
ik zei het pad van de islam te volgen? Zeker niet dat
jullie moslims extern de islam als een etiket op je rug
plakken en geloven dat ze hen zullen redden. Of
denk je echt dat het voldoende is om als moslim geboren te worden om redding te ontvangen in de spirituele wereld? Het is niet alleen verkeerd, het is absurd! Toen ik zei: "volg de islam!", Gaf ik ook de uitleg. Het volgen van de geest van de islam betekent
absoluut gehoorzaam te zijn aan God en aan Zijn
wil. Als je aan deze reis was begonnen, zou je echt
mijn voetstappen hebben gevolgd om te worden zoals ik.
Bedenk, oh moslims, gehoorzaam te zijn aan God
is beter dan miljoenen offers te brengen of ander lijden en ontbering te doorstaan. God herinneren en
Hem missen tijdens je aardse leven, tranen vergieten
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voor Hem als je Schepper is veel, veel waardevoller
dan elke droge aanbidding. Oh jullie moslims, jullie
waren bewusteloos. Je hebt de titel van Islam extern
aanvaard, maar je bent de werkelijke inhoud vergeten. Je bent zelfs nooit te weten gekomen, wat de
ware geest van de islam is. De echte betekenis is dat
je je rechten aan God geeft. Ik vraag me af in wat
voor een wereld van de islam je leeft, oh moslims.
Sinds wanneer ben je als christenen en joden? Jullie
zeggen: "wordt een moslim om verlost te worden.
Het op deze manier uitbreiden van het lidmaatschap
zal geen enkele religie bevorderen. Vroeg of laat eindigt zo'n stage in een doodlopende straat. Moslims
in deze wereld luisteren aandachtig, wie opkomt
voor God en zijn familie van de mensheid is de enige, die de zegeningen van God en de hemelen zal
ontvangen. God zal zo iemand naar de hemel uitnodigen, hem glorie en eer brengen en zichzelf aan zo
iemand openbaren. God en de hemelen weten, dat ik
nooit heb gezegd, dat ik het middelpunt van je gedachten en liefde zou moeten worden. Evenmin zei
ik ook, dat je me het centrum van de islam moet maken. Oh moslims, je hebt mijn hart gebroken en mijn
ziel schreeuwt het uit. Je hebt me met schaamte
voor God bedekt. Gedurende mijn hele leven wens ik
dat God het lot van de mensheid zou zijn. Oh moslims, jullie bidden en buigen voor God, maar in werkelijkheid zijn jullie Hem in jullie hart vergeten.
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Wat overblijft is gewoon gebed en buiging als routine, als een gewoonte en als een uitdrukking van je
onderbewustzijn. God voelt zich niet op zijn gemak
bij dergelijke gebeden. Oh moslims, ik moet nu heel
duidelijk tot jullie spreken. God is ongelukkig met je
vijf dagelijkse gebeden, je vasten, het offeren van de
lammeren en je bedevaarten naar Mekka, enz. Je
doet dit allemaal routinematig, maar je bent de ware
betekenis ervan vergeten. Alles is aan jou gegeven,
zodat je God kunt benaderen en Zijn volk kunt worden. Nu oefen je deze spirituele oefeningen en leef je
nog steeds in de wereld van Satan, je vijand. Elke religie die vraagt: "volg mijn religie, mijn verlosser, en
je zult redding ontvangen", ergert God en je moet dit
ten stelligste vermijden.
God verafschuwt elke vorm van een klassensysteem in religies of verwerpt strikt een klassensysteem voor het verdelen van zijn kinderen. Als je echte mensen van God wilt worden, geef ik je het meest
serieuze advies: verzamel alle mensen en zeg tegen
hen: "laten we onze conflicten opzij zetten, vergeten
en begraven. Vergeef elkaar! Laten we een nieuwe
belofte doen, dat we met God zullen leven en dat Hij
ons centrum in ons dagelijks leven zal worden. Laten we samen groeien tot een universele familie
voor God. Het is tijd dat we elkaar als kinderen van
God knuffelen. Als je dit met een oprecht hart hebt
gedaan, is de dag aangebroken waarop Abraham,
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Mozes, Jezus, alle profeten en ik echt bevrijd zijn."
Zahid, het is mijn diepste en innigste gebed, dat de
mensheid en vooral de moslims je uit gans hun hart
toehoren, wat je te zeggen hebt over God en de mysteries van het leven. Ik wens dat de volgelingen van
mijn religie hun mond kunnen houden en in plaats
daarvan, hun hart kunnen openen om te luisteren
naar het ’Godisme’.
Oh ochtendster Zahid, God en de hemelen hebben
ook over jou gesproken in de Koran. Jij bent degene,
die zal zijn als de blauwe hemel. Je zult de hele
mensheid en andere wezens onder de paraplu van je
blauwe hemel plaatsen, ze daardoor beschermen en
ze veilig naar huis leiden. Jij bent degene met wie de
lente voor Gods wereld voor altijd zal beginnen.
Zwijg nooit. Spreek, spreek, spreek zoveel als je
kunt! Waar je je stappen ook zet, God zal met je zijn.
God heeft zijn eeuwige thuis in je hart gevestigd. Ik
vraag en smeek je: bidt voor mijn religie en voor
mijn gelovigen! God luistert vooral naar je gebeden.
Je hebt het hart van God gewonnen, wat een prachtige genade voor ons allemaal is. De hemelen herinneren je met diepe liefde en alle engelen in de hemelen staan klaar om je op elk moment te helpen. Je
hoeft niet meer verdriet voor de mensheid op jezelf
te nemen.
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Wacht niet. Maak je geen zorgen over de macht en
invloed van al deze religies. Lever de mensheid, wat
God tegen je zei. Je bent de nieuwe uitdrukking van
alle religieuze boeken. Wat je ook zegt, zal blijven. Je
weet dat de laatste dagen zijn gekomen voor Satan.
Spreek, man van God! Niets mag je stoppen met praten. Deze wereld van Satan kan je niet leren te vrezen en te schaden. Wij, de gezamenlijke profeten,
hoorden van God dat zowel je leven als je dood de
mensheid zal redden. Niets dat je in je boek hebt opgeschreven, kan ooit worden gewist. Morgen, wanneer de mensheid je boek leest, zal het schreeuwen.
De mensen zullen ernaar verlangen, hun leven een
zin te geven. Je boek "God openbaart zichzelf aan de
mensheid als zichtbare God" zal het voor de mensheid gemakkelijker maken, om God te leren kennen
en hun hart het centrum van God te laten worden.
Alle hemelen zijn geen alternatief voor God.
2. Ik, de auteur van dit boek, vloog naar het islamitische rijk van het paradijs, waar ik Soefi's en een
van de eerste volgelingen van Mohammed ontmoette. Elke geest scheen in het licht. Ik zag dat er iets
was, dat ze niet konden overwinnen in hun leven,
omdat hun gezichten niet glimlachten. God vergaf
hen en opende voor hen in het paradijs de gelegenheid om hun zwakheden te overwinnen. Toen ik
landde, vroeg ik hen: "waar kunnen jullie de onzichtbare God ontmoeten, zodat Hij zichtbaar voor
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jullie zal zijn?" Zij antwoordden mij: "leg ons dit alsjeblieft uit in de woorden van de islam en onze
stichter, Mohammed." Ik zei: "goed, luister dan naar
me." Op dat moment kwam Fatima, de dochter van
Mohammed, dicht bij me zitten. Ik zei: "ik herinner
me dat Mohammed ooit zei: "als iemand naar God
verlangt en tranen vergiet, omdat hij Hem mist,
heeft het een veel hogere waarde dan als een priester 70.000 jaar zou bidden. Er staat ook in
Koran, Surah 2, 186: "En als mijn aanbidders je naar
mij vragen, ben ik dichtbij. Ik hoor het verzoek van de
vragenden, wanneer hij mij roept. Dus moeten ze nu
naar mij luisteren en in mij geloven, zodat ze voorzichtig
kunnen handelen."
Op het pad van de mensheid naar God moeten alle
gordijnen tussen God en de mens vallen." De soefi's
en eerste discipelen van Mohammed vroegen me
iets te zeggen over het vertrouwen tussen God en de
mens. Ik vroeg hen: "moet ik het in mijn eigen
woorden zeggen? Ze bevestigden dit.
Dus ik zei: "welnu, luister. De weg van vertrouwen
kan niet worden voltooid zonder liefde. Maar ik wil
hier zeggen, dat ik helemaal alleen naar God ben gegaan. Alleen hier heb ik God leren kennen, omdat ik
klaar was om mijn leven duizenden en miljoenen
keren te geven in naam van de mensheid voor God.
God kon me vertrouwen, dat ik echt bij Hem behoor
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en niet bij de nakomelingen van Adam.” Daarna begon ik te huilen en de eerste discipelen van Mohammed en de Soefi's vergoten samen tranen voor
God met mij.
Op dat moment landde Mohammed naast ons, hij
omhelsde me en zei: "als ik vandaag op aarde zou
leven, zou ik ook je voetstappen volgen." Toen vervolgde hij: "nu moeten alle religies je stem gehoorzamen. Een nieuw tijdperk en een nieuwe tijd van
God zijn begonnen. Nu zal er nog alleen Gods stem
zijn. Wie zich tegen zijn stem opstelt, wordt wreed
in de ogen van de hemelen genoemd. De vastberadenheid van deze mensen zal geen sensatie veroorzaken. Ze zullen gewoon naar onder gaan op deze
aarde." Toen hield Mohammed mijn hand vast en
nam me verticaal mee naar zijn gebied van het paradijs. Hij nodigde me uit voor een zeer heerlijke
maaltijd. Hij bediende me en gaf me het eten met
zijn eigen handen."
3. In een andere nacht was ik van plan God te
ontmoeten. Toen ik Hem zag, sprak Hij tot alle wezens en profeten, die zich voor Hem bogen. Acht wezens stonden op de eerste rij voor God. Hun rug
keerde zich naar de andere wezens en profeten.
Gods stem deed iedereen beven. Niemand durfde op
te kijken vanuit zijn gebogen positie. God zei: "Oh
profeten, ik heb je de waarheid gegeven! Waarom
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hebben jullie ze met jullie gedachten besmet en pas
daarna naar de mensheid gebracht? Waarom hebben jullie mijn waarheid niet onveranderd overgebracht? Jullie hebben allemaal jullie eigen methoden
gebruikt en dat is waar jullie religies vandaan kwamen. Wat dachten jullie daarbij. Wie zijn jullie om te
beslissen of mensen mijn goddelijke waarheid kunnen begrijpen, verdragen of verteren?"
Ik zag dat niemand antwoordde. Niemand had de
kracht om op te staan, om zichzelf te rechtvaardigen
of om op iets te antwoorden. Er was absolute stilte.
Gods licht flitste. Na een tijdje begon God opnieuw
en zei: "Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, ik vraag jullie: waarom vechten jullie religies
tot op de dag van vandaag tegen elkaar? Heb ik jullie
niet dezelfde lering onthuld?" Toen niemand antwoordde, ging God verder: "Jullie religies blokkeren
de mensheid om Mij te zien. Maar mij te zien is een
recht van de mensen en alle andere wezens." Toen
vlogen God, zijn troon en al zijn wezens verticaal
omhoog. Ik hoorde de stem van de engelen, dat het
de bestemming van Gods kinderen was, om voor altijd in het huis van God te leven.
Mohammed, Jezus en andere profeten stonden
toen bij aartsengel Gabriel. Ik ging naar hen toe en
vroeg: "waarom is God zo boos op jullie?" Ze antwoordden niet en zwijgen. "Mohammed, wil je me
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antwoorden?" En hij zei: "we hebben allemaal geheimen voor Gods kinderen voor ons bewaard. We
hebben ook Gods waarheid niet onveranderd overgebracht. Alles wat God ons liet zien was voor de
mensheid. We hadden het ook aan hen moeten
openbaren." Ik zei: “alles wat mij is geopenbaard zal
aan de mensheid worden gebracht. Ik wil niet in het
eeuwige leven lijden, omdat ik veel van Gods geheimen aan de mensheid heb onthouden." Toen
wendde Jezus zich tot mij: "het is het beste om Gods
kinderen de waarheid onveranderd over hun hemelse Vader en de hemelen over te brengen. Zelfs als alle religies je in de weg staan, zou dat voor jou niets
uitmaken. God zal zeker een deur voor je openen, die
eerder voor iedereen gesloten was. Wees voorzichtig
deze keer, dat God altijd eerst komt. Ware liefde behoort alleen toe aan onze hemelse Vader. God heeft
menselijke harten geschapen om erin te leven." Jezus hief zijn handen op en zei: “Hemelse Vader, deze
keer moet Je Wil op aarde worden gedaan, zoals in
de hemelen."
Toen ik wilde vertrekken, zei Mohammed tegen
mij: "ik wil met je alleen praten." We gingen weg
van de anderen en Mohammed zei: "er is veel verdriet in mijn hart opgestapeld en daarom vraag ik je
om wat tijd met me door te brengen. Toen ik op aarde leefde, haatte ik het, wanneer mensen tegen elkaar vechten. Sinds mijn jeugd heb ik nooit de wens
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gevoeld om te vechten. In mijn missie riep Satan de
omstandigheden op, zodat er oorlogen plaatsvonden in mijn leven. Satan en zijn slechte volgelingen
hebben me geen andere keus gegeven dan deze oorlogen te voeren. Aan de andere kant verloor ik mijn
geduld en zag de enige uitweg in het gevecht."
Mohammed zei: "vertel de moslims, dat een vrouw
de kroon is voor een man. Maar ik heb vele vrouwen
gehad. Dat was niet de wil van God. Hiervoor vraag
ik om vergeving aan alle dochters van God. Onze
hemelse Vader zei tegen je, dat de vrouw in zijn wereld eerst moeder wordt genoemd. Als ze verloofd is
met een man, wordt ze een zuster genoemd. Alleen
als God hen toestemming geeft om te trouwen,
worden ze mannen en vrouwen genoemd. Dat is de
wet van de nieuwe wereld van God." Ik zei toen tegen hem: "wat God ook tegen mij zei, ik zal het onthullen." Mohammed antwoordde: "natuurlijk moet
je dit doen, omdat God op jou vertrouwt."
4. Het was de wens van Mohammed om een visioen te noemen van Abu Bakr, zijn eerste opvolger.
Ik, de auteur van dit boek, bezocht daarom Abu Bakr
in zijn zeer hoge dimensie. Daar ontmoette ik eerst
Mohammed. Tijdens mijn gesprek met hem verscheen Abu Bakr. Hij gaf me een warme knuffel. "Het
is de wens van Mohammed dat ik iets over jou in
mijn boek vermeld," zei ik. Abu Bakr zei: "schrijf het
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dan op! Toen ik op aarde met Mohammed leefde,
openbaarde God verschillende delen van de waarheid aan mij, maar ik vertelde het alleen aan Mohammed. Tijdens mijn tijd als de eerste opvolger
van Mohammed ontving ik verdere openbaringen
van God, die ik ook opschreef. Later betwijfelde ik
dat ik een duidelijk begrip had van deze onthullingen. Ik was bang, dat ze verdeeldheid zouden brengen in de religie van Mohammed. Daarom heb ik al
mijn geschriften verbrand. In de spirituele wereld
had ik onuitsprekelijk medelijden met God en de
hemelen. Pas toen begreep ik wat ik op aarde had
gedaan. God en de hemelen hebben deze waarheid
aan mij overgebracht, zodat ik deze aan de gelovigen
van Mohammed kan overbrengen. God vergaf me en
ik ontving een uitbundige, eeuwige gelukzaligheid
van Hem.
God vroeg me in de spirituele wereld: "Abu Bakr,
kan ik iets anders voor je doen?" Ik antwoordde God:
"weet Je, ik wilde Je al op aarde zien en in mijn armen nemen. Maar zelfs hier in de spirituele wereld
voel ik me onwaardig. Het is mijn diepste wens dat
Je een deel van Jezelf in mijn geest en ziel brengt."
God vroeg: "Is dat alles?" Ik antwoordde hem: "ik
wil gewoon Je liefde inademen en alles om me heen
vergeten. God antwoordde: "ik zal doen wat Je me
vroeg te doen. Oh Abu Bakr, je waarde gaat veel verder dan dat." Tegelijkertijd liet God me opstaan naar
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een van de hoogste werelden van het paradijs en liet
me toe deze van tijd tot tijd te zien. Ik mag ook reizen in de gouden dimensies van de engelen. Daar
krijg ik meer spirituele waarheid en daardoor leer ik
God veel dieper en beter kennen."
Opmerking: de engelen waren erg ongelukkig,
omdat Abu Bakr de hemelse openbaringen verbrandde in plaats van ze met de mensheid te delen.
Tijdens zijn leven heeft hij zelfs een hele groep mensen verbrand als straf voor een misdrijf. Hiervoor
werd hij later veroordeeld door de engelen.
Om deze reden heeft Abu Bakr nog niet overal licht
in zijn geest, bepaalde delen zijn donker. Dezelfde
duisternis is ook te zien in Mohammed en zijn drie
opvolgers - Umar, Uthman en Ali - evenals in de
meeste van zijn volgelingen, omdat ze alle mensen
hebben vermoord.
Hetzelfde geldt voor alle profeten, die in naam van
God mensen hebben gedood vanwege hun religie,
maar ook voor degenen die mensen hebben vervloekt of veroordeeld.
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Mohammed - 17 jaar na de eerste editie
van mijn boek
Mohammed heeft de meest gecompliceerde persoonlijkheid van alle profeten; beter gezegd, het
heeft tal van ingewikkelde eigenschappen. Ik ontken
niet de waarde van Mohammed en wat hij voor God
deed door Gods identiteit duidelijk te maken. In dit
opzicht is hij de grootste van alle profeten. Als hij de
donkere wolken niet opzij had geschoven van Gods
identiteit, was het in het boeddhisme, het hindoeisme en zelfs het christendom gelukt, de mensheid
zo te verwarren, dat er nooit duidelijkheid zou zijn
over wie God is. De wereld zou in duisternis gehuld
zijn en er zou geen duidelijk beeld zijn van wie de
ware Schepper van deze wereld is. In dit specifieke
geval gaat alle eer en verdienste naar profeet Mohammed. Als de islam niet naar India was gekomen,
zou ik de ware God en Schepper van deze wereld
niet hebben gekend. Ik zou zijn als de andere goeroes, die de vuile borden van Vishnu, Shiva of andere
goden aflikken of zou mezelf in het midden hebben
geplaatst en me tot God hebben gemaakt. Hindoeisme, boeddhisme en christendom hebben een speciaal talent, dat hun gelovigen aanmoedigt om zichzelf God te maken, ook al weten ze, dat ze allemaal
uit een vrouw zijn geboren. Ze hebben allemaal een
luier gehad, moeten een heel leven naar het toilet
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gaan en zijn toch vergeten dat ze een mens zijn. Helaas hebben ze, in plaats van diep dankbaar te zijn
voor hun Schepper, de positie van God ingenomen
en misleiden ze de mensheid, die in de verkeerde
richting gaat. Deze paden leiden de mensen niet
naar het licht, maar naar de ondergang, die eindigt
in het donker.
Hier wil ik de donkere kant van Mohammed laten
zien, zijn verfijning en zijn speciale schaaktalent
voor macht om de mensheid te bereiken. In dit geval
is hij op geen enkele manier inferieur aan Jezus. Jezus zei tegen Petrus en zijn broer;
Mt. 4.19: "Kom hier, volg me na! Ik zal jullie tot mensenvissers maken."
Zowel Jezus als Mohammed toonden hun speciale
talent door voldoende mensen voor zichzelf te vangen door de geschiedenis heen. Nu is het tijd voor de
mensheid om hun ware Minnaar te leren kennen,
die de mensen het leven gaf dat uit liefde kwam.
Mijn missie voor de wil van God begon met een paar
woorden van God, die hij tot mij richtte: "Mijn zoon,
ik benoem je als mijn hart. Deel met de mensheid
alles wat je van mij hebt gehoord en alles wat je in
het eeuwige leven met mij hebt waargenomen en
meegemaakt." Verder zei God: "De tijd van alle religies is voorbij. De 21e eeuw is het tijdperk voor mijn
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koninkrijk, waar ik me vestig als een zichtbare God
met de mensheid, als een wereldfamilie."
Aan het begin van mijn missie kwam Mohammed
heel vaak naar me toe, om me zijn uitbundige liefde
te tonen. Hij nam me vaak mee naar de spirituele
wereld en vertelde me zelfs, dat hij en de islam zonder mijn hulp in het nadeel waren. Ik zou de enige
zijn, die de islam substantieel naar Europa zou kunnen brengen. Later, toen ik werd geroepen om een
profeet te zijn en beweerde dat ik tot geen enkele religie behoorde, trok hij zich geleidelijk aan terug.
Maar hij hoopte nog steeds, dat ik een centrale rol in
de islam zou spelen om zijn boodschap aan de moslims over te brengen. Volgens hem zal de nieuwe
wereldorde zich concentreren op de islam. Toen ik
zijn levensverhaal in 2000 schreef, hoopte hij nog
steeds, dat ik met hem zou samenwerken als zijn object om de schoonheid van de islam in Europa te
vertegenwoordigen. Daarna, telkens wanneer ik
hem bij verschillende gelegenheden ontmoette, benadrukte ik dat de tijd van religies voorbij was en dit
niet het tijdperk van religies was, maar de ene wereldfamilie gericht op God. Het deed hem veel pijn.
Ondanks alles blijft hij me proberen te overtuigen,
dat er geen profeet achter hem aan kan komen. Na
het vertellen van Mohammed, dat ik door God en
aartsengel Gabriel weet, dat de Koran niet heilig is,
maar door zijn menselijke gedachten, die hij bin739

nenbracht in de naam van God foutief werd, eindigde zijn liefde voor mij. Mohammed, islamitische
geesten en Soefi's die aan zijn zijde staan, begonnen
mijn missie te blokkeren. In de afgelopen 17 jaar is
de situatie verslechterd, omdat Mohammed mij als
zijn vijand ziet. Islamitische geestwezens vielen me
aan en probeerden me angst in te boezemen door de
gevolgen te tonen als ik mijn missie voortzette, onafhankelijk van de islam. Het ging zo slecht tussen
Mohammed en mij, dat de engelen me vroegen om
de islamisering in Europa te stoppen. Naast mijn
missie hield ik vele bijeenkomsten om het gevaar
van de islamitische ideologie te benadrukken en te
verklaren. Ik vertelde de mensen, dat de islamitische
ideologie volledig indruist tegen vrijheid van meningsuiting, vrouwen en mensenrechten. Het zal de
waarde van een democratie niet erkennen en een
dergelijk door mensen gemaakt systeem niet tolereren. Ik vertelde ook wat de engelen me hadden verteld, over de praktijk van de islam. De moslims zullen parallelle samenlevingen bouwen in Europa en
eenmaal in de meerderheid zullen ze proberen Europa over te nemen door geweld, verspreiding van
angst en burgeroorlogen. Om deze reden schreef ik
ook mijn boeken ’De Islam maakt geen deel uit van
Duitsland en Europa’ en ’De misdaden van de profeet Mohammed’, die wijzen op dit gevaar en wijzen
op de islamitische ideologie. Deze boeken leggen de
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strategieën en methoden uit, die moslims gebruiken
om heimelijk Europa te veroveren. Nadat deze boeken waren gepubliceerd, verloor Mohammed zijn
geduld. Net zoals hij mij in eerste instantie uitbundige liefde betuigde, ontwikkelde hij nu een uitbundige vastberadenheid om mij te vernietigen. Ik
moest drie islamitische moordaanslagen doorstaan,
die ik overleefde door Gods geweldige genade. In
deze 17 jaar hebben Mohammed, zijn volgelingen en
islamitische geestwezens er alles aan gedaan om me
van deze kaart te krijgen. In dit geval zijn het gevallen wezens geworden, omdat ze me als een vijand
van de islam zien en de waarde niet herkennen, die
ik in de ogen van God heb. Ze hebben me niet kunnen stoppen, en dat kunnen ze niet tot mijn laatste
ademhaling. Mohammed, zijn volgers en Islamitische geestwezens beïnvloedden ten onrechte veel
van mijn leden, die me toen verlieten. Ze dachten
dat ze daarmee mijn tijd verspilden, me de kracht
ontnamen om standvastig op dit pad te blijven en
dat ik uiteindelijk zou sterven en niets meer zou bereiken dan een ’one man show’. Dit zal nooit gebeuren! Ik ken mijn hemelse Vader maar al te goed.
Door deze handelingen dwongen de engelen Mohammed en zijn geestwezens om naar lagere dimensies te gaan. Mohammed wil onder geen beding
opgeven, omdat hij er vast van overtuigd is dat hij
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het juiste doet door geweld te blijven gebruiken en
bloedvergieten te veroorzaken.
Wat ik nu zeg zal veel van mijn lezers verbazen;
sommige familieleden van Bush hebben zich bekeerd tot de islam. Mohammed kon deze basis gebruiken om een oorlog in Irak te beginnen. Hij is ook
verantwoordelijk voor de oorlog in Syrië. Syrië stond
ooit onder het bewind van Mohammed. Na de dood
van Mohammed greep Muawiya de macht en liet
vele familieleden door Mohammed vermoorden.
Zelfs Ali moest vele oorlogen voeren met Muawiya,
maar kon hem niet verslaan. Op dezelfde manier
hebben de Irakezen Ali en zijn twee zonen, Hassan
en Hussein, bedrogen. Achter de schermen geven
Mohammed en Ali Irak en Syrië vooral de schuld van
de dood van hun families en dat de islamitische
macht in handen van Muawiya viel. De oorlogen in
Irak en Syrië, evenals de massale migratie van vluchtelingen die daarop volgden, maken allemaal deel
uit van het plan van Mohammed. Hij wil letterlijk
twee vliegen in één klap slaan. Aan de ene kant
neemt Mohammed wraak op Irak en Syrië, omdat ze
werden beïnvloed door het christendom, voordat de
islam aan de macht kwam, en aan de andere kant
wil hij de islamisering in Europa bevorderen en
verwarring veroorzaken, door de massale migratie
van vluchtelingen. Tegelijkertijd zou grote angst en
paniek zich in de Europese samenleving moeten
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verspreiden door de gevolgen te tonen van wat er
gebeurt als de Europeanen zich niet tot de islam bekeren. Achter het gordijn, zie ik dat Mohammed,
dankzij de onwetendheid van Duitse en vooral Franse politici, zijn doel bijna heeft bereikt. Angela Merkel opende de poort voor de vluchtelingen en nodigde de catastrofe uit. De Franse president Hollande
liet massa's islamitische terroristen en extremisten
in het land, die eerder Irak en Syrië tijdens de burgeroorlog vernietigden. Als je de mannelijke vluchtelingen van dichterbij bekijkt, kun je zien dat de
meeste van hen een goed getraind lichaam hebben
zoals getrainde soldaten. Zij zijn degenen die een
burgeroorlog in verschillende Duitse en Europese
steden zullen uitlokken. Amerikaanse politici en
Rusland zijn op zoek naar hun eigen egoïstische
voordeel en zijn instrumenten geworden, die de oorlog in Irak en Syrië hebben aangewakkerd. In het
bijzonder werd Barack Obama, wiens tweede naam
Hussein is, het object van Mohammed. In mijn boek
"De misdaden van de profeet Mohammed" heb ik
gerapporteerd hoe dit gebeurde.
Ik heb vaak gezien dat Mohammed, Ali, Umar,
Soefi's en andere islamitische geestwezens zeer actief zijn in het verspreiden van de islam in Engeland,
Frankrijk, België en Duitsland. Zweden en Rusland
werden hun grondstations, waarop ze hun acties
versnelden. Ze hebben eigenlijk hun basis in heel
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Europa, maar Engeland is het hoofdkwartier van
Mohammed en Ali. Ik zag hen daar heel vaak. Tegelijkertijd wil Mohammed de islam in Amerika verspreiden vóór 2040. Zijn hele plan is om Europa en
Amerika tegen 2050 onder de heerschappij van de
islam te dwingen. Dit zijn de echte redenen van de
islamitische invasie achter het gordijn. De onwetendheid van onze politici is het hoogtepunt. Het
ontbreekt hen aan kennis en goede omgang, anders
zouden ze niet zeggen, dat de islam tot Duitsland en
Europa behoort. Het is waar dat onze grondwet
godsdienstvrijheid verleent. De vraag rijst echter:
hoe ver gaat deze vrede en vrijheid? Als we zeggen,
dat de islam deel uitmaakt van de Europese samenleving, moeten we ook bereid zijn te accepteren, dat
als de islam een integraal onderdeel van Europa is,
er geen vrijheid van meningsuiting meer is. Islam
staat vrijheid van meningsuiting alleen toe in de
context van de Koran. Meestal voorkomt de koran,
dat we vragen stellen, omdat het taboe is om dit te
doen. Zodra we de wet van de Koran overtreden, is
onze vrede in gevaar. We moeten ook tolerant zijn
om te accepteren, dat Mohammed en de Koran
vrouwen beperkte rechten in de samenleving verlenen. Zij zijn in geen geval gelijk aan mannen. Als we
het hebben over de islam, die deel uitmaakt van Europa, kunnen we mensenrechten onmiddellijk in de
vuilnisbak gooien. Als we het hebben over het feit
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dat de islam in de toekomst de meerderheid in de
Europese samenleving zal vormen, moeten we deze
ook verwelkomen en aanvaarden. Als we dit niet
doen, volgens de Koran, hebben moslims het recht
om drie eisen aan ons te stellen als ongelovigen en
niet-moslims. Aan de ene kant kunnen ze ons belasting vragen, als we niet voldoen, moeten we ons eigen land verlaten en ergens anders een nieuw thuis
zoeken. Als we weigeren, zullen ze een heilige oorlog
tegen ons voeren. Volgens hun geloof zal Allah beslissen, wie deze oorlog wint. Telkens wanneer ongelovigen zo'n oorlog verloren, doodden moslims
meestal de mannen en maakten de vrouwen en kinderen tot slaaf. Zelfs als een land bereid is belastingen aan de islam te betalen, hebben burgers zeer
weinig rechten in hun eigen land. Volgens de Koran
eindigen allen, die het islamitische geloof niet accepteren in de hel; alle religies, behalve de islam,
zijn gedoemd in de spirituele wereld. De islamitische landen zijn geïnspireerd om heilige oorlogen te
voeren, totdat de laatste zich bij de islam heeft aangesloten. Mohammed is dezelfde mening toegedaan. Islam stopte in de middeleeuwen; zijn wetten
zijn gebaseerd op ’tand om tand’ en ’oog om oog’.
Het vergrendelt moderne mensen, die zo ver gevorderd zijn in een kooi, waar ze nauwelijks kunnen
ademen. Zodra de islam de meerderheid van de bevolking uitmaakt, geeft het niemand de vrijheid om
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andere wetten, systemen of een democratie te creeren. Er is geen andere keuze, dan de instructies van
de Koran absoluut te volgen!!! Er is geen vrijheid van
meningsuiting en er is geen andere keuze dan bevelen op te volgen. Dit zijn slechts enkele feiten, die ik
heb laten zien aan onze blinde politici, die geen
kennis hebben van de islam. Als ik zou praten over
alle voorschriften van de Koran, zoals dat vrouwen,
zoals honden of varkens, kunnen worden behandeld
en hun geluk alleen is om hun man gelukkig te maken, dan schudden de politici gewoon hun hoofd en
zeggen: "waar heeft hij het over? omdat?" Ik geef
precies wat de Koran en de Hadith voorschrijven.
Mohammed is het enige rolmodel voor de moslims,
wiens voetafdrukken moeten worden gevolgd. Ik
wou dat ze me zouden uitnodigen voor een debat
over de islam in een ’live show’. Het zou voor mij
mogelijk zijn om de ogen te openen van de blinde
politici en de mensen, die praten over het feit dat
elke religie het recht heeft om hun geloof uit te oefenen en dus de waarden van democratie te misbruiken. Er zijn honderden voorschriften in de koran; als
ze in Europa worden gebruikt, kan men niet langer
spreken van een Europese samenleving. Europa
moet dan worden gelijkgesteld aan een gesloten islamitische samenleving op basis van de sharia en we
kunnen het hernoemen naar Nieuw Saoedi-Arabië.
Het Europees Parlement wordt de nieuwe Arabische
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Liga, waarin de minderheid heerst over de meerderheid. Alleen leiders van Mohammeds stam, de Koreishieten, zijn bevoegd om een land te regeren als
koningen, dictators of individuele leiders, zoals
Khomeini. Ze hebben totale controle over de samenleving en maken hen niet alleen bang, maar verpesten de economie en dompelen de mensen in armoede en nood.
Hoe is alle verwarring in de islam ontstaan? We
moeten de verbazingwekkende waarheid ervaren,
dat de engelen zich nog steeds ontwikkelen in de
spirituele wereld. Als gevolg hiervan is hun mentale
ontwikkeling zeer geavanceerd. Als ze te maken
hebben met een mens of een profeet, hebben ze
meestal geen andere keuze dan zichzelf naar hun
niveau te verlagen. Volgens de spirituele groei van
een profeet wordt de waarheid relatief en begint de
verwarring. De profeten proberen de waarheid te
begrijpen in overeenstemming met hun spirituele
groei en aan te passen aan de maatschappelijke
standaard. Uiteindelijk is de waarheid als een multiculturele ideologie. Dat is precies wat er met Mohammed is gebeurd en vele delen van de Koran
weerspiegelen zijn spirituele groei en begrip. Zijn
eigen spirituele groei blokkeerde hem om verder te
gaan voor Gods wil. In zijn geval slaagden de engelen er alleen in hun hoofddoel te bereiken, Gods
identiteit duidelijk te maken en alle valse goden te
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vernietigen. De overgebrachte waarheid werd min
of meer relatief, vooral omdat Mohammed deze
aanpaste aan de spirituele groei van de Arabische
samenleving. Bovendien ontving Mohammed verschillende zogenaamde ’blanco cheques’ van aartsengel Gabriel, zodat hij geïnspireerd bleef om zijn
missie te volbrengen. Geen van de geschriften zijn
heilig, of het nu de bijbel, de koran of een van de andere religies is. Slechts één is heilig en perfect, dat is
God. De Koran inspireert gelovigen bij vele gelegenheden om een ’heilige oorlog’ tegen niet-moslims te
voeren, waarvan de beloning de toegang tot het paradijs zal zijn. Dat is de reden, waarom de verwarring is toegenomen en de situatie wereldwijd is verslechterd vanwege de misvatting van moslims. Bovendien staat de Koran toe, dat geweld tegen andere
religies wordt gebruikt zodra moslims in een land in
de meerderheid zijn. Vooral in de 21ste eeuw is het
voor de wereld een grote uitdaging geworden om
met islamitische terroristen en extremisten om te
gaan, die absoluut en letterlijk in de leer van de Koran geloven. Hoewel Mohammed naar lagere dimensies moest gaan, houdt hij niet op met het voeren van ’heilige oorlogen’. Je moet de verbazingwekkende waarheid kennen, dat God niet te vinden
is in de hel, lage, middelste en neutrale dimensies,
noch in de talloze dimensies van het paradijs. Men
kan zeer zelden God ontmoeten in de hoogste he748

mel, volgens zijn eigen verticale groei. In geen geval
mag de islam zich verder verspreiden en Europa,
Amerika en de rest van de wereld overnemen. Anders wachten duizenden jaren van lijden, pijn en
ongeluk om de mensheid te omarmen. We moeten
er alles aan doen om dit bittere gevolg te voorkomen.
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De geheimen van het leven na de dood
God, als een echte ouder voor de mensheid, heeft
de dood niet als een angstaanjagende gebeurtenis
geschapen. De mensen vielen in handen van Lucifer
en daarom waren ze het slachtoffer van een slechte
omgeving. Aan de andere kant zou het scheiden van
haar geest van haar fysieke lichaam, om haar eeuwige thuis te bereiken het mooiste moment voor haar
zijn. In de geestenwereld zouden de geestenwezen
voor altijd in de boezem van God leven. Helaas heeft
de menselijke geschiedenis een verkeerde wending
genomen. De mensen hebben daardoor hun relatie
met God verloren en omdat ze op aarde leven, zijn ze
alleen in staat geweest hun vijf uiterlijke zintuigen
te trainen om in deze buitenwereld te leven. Hun vijf
innerlijke zintuigen zijn echter dood en daarom is
deze wereld een zeer beperkte plaats. Het begrip van
de mensen, hun denken, hun meningen en opvattingen gaan niet verder dan het graf. Hier is de laatste stop, waar ze hun overvolle wereld moeten achterlaten. De mensen negeren de spirituele wereld,
wanneer ze in de korte tijd van hun leven op aarde,
zich alleen om het comfort van hun lichaam geven.
Als de dood komt, zonder zich vooreerst aan te
melden, is niemand daar blij mee. Verdriet, leegte en
verbazing ontstaan. Wat zal nu het volgende zijn?
Of: waar ga ik nu heen? Angst omringt mensen en
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hoop verdwijnt. Dit was ook een van mijn grootste
zorgen, toen ik in het bos zat en vele jaren op God
wachtte. Op een nacht verschenen de engelen van
de dood aan mij in het bos en rezen voor mij op. Ze
straalden een fel licht uit en hun uiterlijk was beangstigend. Ik keek hen even stil aan, als zij mij. Na
een tijdje onderbraken ze de stilte, door te vragen:
"wat doe je hier alleen in zo'n donkere nacht?" Ik
antwoordde: "ik wacht op God om het antwoord
voor zijn kinderen te krijgen." "Als je naar ons kijkt,
ben je dan niet bang?” Wilden ze van mij weten.
"Wie zijn jullie," vroeg ik hen. Ze antwoordden:
"wij zijn de engelen van de dood en kwamen hier
vanuit onze dimensie. Wij zijn degenen, die een einde maken aan de hectische dagelijkse routines van
mensen en ze meenemen, naar waar ze zeker niet
willen gaan." Ik vroeg hen: "waarom duurde het zo
lang, voordat je naar mij toe kwam? Ik heb reeds te
lang op jullie gewacht. Gelukkig zie ik jullie nu van
aangezicht tot aangezicht. Vertel me nu, waarom
jullie naar mij zijn gestuurd!" Ze antwoordden: "we
willen je naar onbekende plaatsen in onze dimensie
leiden." Ik zei toen tegen hen: "jullie kunnen me niet
meenemen naar een andere bestemming in de spirituele eeuwigheid, waar ik niet wil zijn." Ze keken me
vragend aan: "waarom niet?" Ik antwoordde: "elke
cel van mijn lichaam en elke vonk in mijn ziel schijnen in de kleur van Gods liefde. Daarom houd ik
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mijn lot in eigen hand." Ze keken me een tijdje zwijgend aan, voordat ze zeiden: "je bent een zeer wijze
man hier op aarde. We kwamen hier op bevel van
God om je te dienen en je vertrouwd te maken met
alle geheimen met betrekking tot de dood en het leven na de dood." Daarna vroegen ze me, om te gaan
liggen, om te ervaren, hoe de dood tot de mensen
komt. Ze namen me mee in hun spirituele wereld.
Daar ervaarde ik het volgende:
het maakt niet uit, hoe de mensen sterven, zij het
door ziekte, door ongelukken, moord of wanneer ze
zogenaamd vredig in bed inslapen. Het proces vindt
altijd op dezelfde manier plaats. Wanneer de dood
naar de mensen komt, hebben ze het gevoel, dat een
diepe slaap hen overweldigt. Voor het eerst zijn ze
bang voor zo'n slaap, dus doen ze er alles aan om
wakker te worden of wakker te blijven. Deze ervaring kan zo omschreven worden, dat een zwaar
voorwerp zich op het lichaam bevindt en het met
hoge snelheid naar beneden trekt. Het verstand bevindt zich in een stadium, alsof het het lichaam over
duizenden kilometers ver roept. Beide zijn nauwelijks met elkaar verbonden. Wanneer de snelheid
van het vallende lichaam zijn hoogtepunt bereikt, is
het voor elke mens een duidelijk signaal, dat de
dood hem zal overvallen.
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De geest is in het lichaam samengedrukt als in een
gasfles. De cilinder symboliseert hier het fysieke lichaam. Om de geest van het lichaam te scheiden,
vereist het een hoge snelheid. De observatie op het
moment van het overlijden is gerelateerd aan elk
geestelijk wezen. De boze geesten staren in de duisternis en het lijkt erop, dat ze door een donkere tunnel gaan, van waaruit ze niet weten waar ze naartoe
moeten. Op dit moment schieten vele serieuze gedachten door hun verstand. Ze realiseren zich onvermijdelijk, dat de dood hun vermeende succesvolle leven op aarde abrupt heeft beëindigd. Nu brengt
hij hen naar een nieuwe wereld, waar ze zich niet op
konden voorbereiden. Op dat moment worden mensen erg gevoelig. Hun hele persoonlijkheid begint te
wankelen. Alle speculaties, die ze op aarde maakten
over de dood, kon hen niet voorbereiden op deze
nieuwe, angstaanjagende situatie. Ze beseffen, dat
ze hun oude wereld moeten achterlaten, waar ze
hun hart en hun energie hebben gebruikt. Ze zien nu
hun volledige hulpeloosheid, hoewel ze in hun oude
wereld dachten, dat ze vrij waren.
Op aarde waren ze misschien sterke persoonlijkheden, die vele dingen hebben gedaan, om hun leven comfortabel te maken. Maar hier staan ze nu
machteloos en met lege handen. In hun oude wereld
omringden ze vele mensen en hun geliefden. Nu
staat niemand meer aan hun zijde, ze zijn alleen. Op
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aarde konden ze praten, zoals ze wilden. Ze waren
vrij, om te doen, wat ze wilden. Ze waren in staat om
hun korte leven zelf vorm te geven en dachten, dat
het voor altijd zou duren. Nu ontmoeten ze voor het
eerst hun eigen geest, die ze nooit op aarde hebben
geprobeerd te ontmoeten. Nu is hun oude wereld
niet langer een magneet voor hen. Op het moment,
dat de pijl van de boog wordt geschoten, willen ze
plotseling de zin en het doel van hun leven weten. In
die zin is de dood op aarde onze beste leraar.
Wanneer we aan de dood denken, rijst tegelijkertijd de vraag voor ons verstand: waarom ben ik hier?
Hoe kan ik de door God gegeven betekenis van mijn
leven vervullen? Op zoek naar de antwoorden op deze vragen, kunnen mensen de verborgen geheimen
van het leven leren kennen. De dood leert ons zelfs,
wat we moeten doen om onze eeuwige gelukzaligheid te vinden. Nu keer ik weer terug naar het punt,
waar de dood van de mens plaatsvindt. Zoals ik al
eerder zei, lijken de boze geesten door een donkere
tunnel naar beneden te vallen. Maar het zijn geen
tunnels, maar de donkere dimensies, waarin de
geesten binnenkomen, volgens de donkere kleur van
hun geest. Zodra ze de grond raken, worden ze aangevallen door miljoenen andere duistere geesten,
zoals van boze aanvallende bijen, die overstuur zijn
en daarom de mensen steken. Deze donkere dimensies staan onder de directe controle van Lucifer en
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de duistere krachten. Hier doet de vorm van boze
geesten zwaar denken aan die van een mens. De
geestwezens leven in deze dimensies onder voortdurend geweld en brutaliteit. Ze proberen elkaar te
doden, net alsof bendes elkaar wegvagen. In dergelijke dimensies vindt men geen zekerheid, maar alleen constant heersende angst en eindeloze pijn. De
geestwezens kunnen alleen tegen elkaar vechten,
zichzelf verwonden en elkaar pijn doen, maar niet
sterven. Er is geen manier voor degenen, die hier
zijn aangekomen, om naar het goede te groeien. De
hoop neemt af en de geestwezens worden steeds
slechter. Daarom vallen ze in steeds diepere dimensies.
Relatief goede geesten, die weinig schulden hebben - zoals men dat in hun geest kan zien - hebben
andere bestemmingen. Zulke geestwezens lijken bijvoorbeeld ook door donkere tunnels te gaan, niet
wetend waar ze heen moeten. Ver weg zien ze een
klein lichtje knipperen aan het einde van deze tunnel. Dit licht is de hoop voor de relatief goede
geestwezens om het te bereiken. Strikt genomen is
dit kleine licht een van de dimensies, waarin ze hun
bestemming vinden, volgens hun eigen licht. In deze
zwak verlichte dimensies vindt de aankomst van
spirituele wezens plaats, zoals de landing van een
vliegtuig. Deze dimensies stralen relatief licht uit,
maar worden omgeven door duisternis.
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De engelen van de dood zorgen voor de binnenkomende geestwezens als ze de bodem van deze dimensie raken. Eenmaal hier, hebben ze maximaal
drie dagen, voordat de engelen van de dood beslissen in welk deel van deze dimensies de geestwezens
moeten leven. Al deze gebieden zijn eindeloos. In de
spirituele wereld kunnen de geesten niets verbergen. Men kan duidelijk zien, hoe een man of vrouw
hun leven op aarde doorbracht. Op deze manier gezien zijn de geestwezens naakt in de spirituele wereld.
Meestal zie je duistere geestwezens in deze dimensies. Ze zien eruit als zwarte rook, waar binnenin een beetje licht gloeit. Hoe hoger men in deze dimensies komt, hoe meer licht je kunt zien in de
geestwezens daar. Zulke gebieden met relatief goede
en kwade geestwezens worden de middelste dimensies van de spirituele wereld genoemd. Deze dimensies hebben potentieel evenveel licht als de geestwezens, die erin leven. Hier is het nog steeds moeilijk
om spiritueel te groeien, omdat de geestwezens hier
parallel worden omringd, door andere geestwezens
met dezelfde gewoonten en eigenschappen. Ik heb
talloze dimensies gezien, afhankelijk van de verschillende aard van spirituele geestwezens. Als ik al
mijn ervaringen op papier zou zetten, zou ik ontelbare boeken nodig hebben voor de details. Toch wil
ik enkele voorbeelden geven, in de hoop, dat ze de
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mensen zullen helpen, die met hun fysieke lichaam
op aarde leven.
Ik vloog naar zulke midden dimensies, waar er
meer duisternis en weinig licht is. Ik zag mensen,
wier longen steeds meer samentrokken tijdens het
ademen en daardoor kleiner werden. Haar ogen
kwamen uit de oogkassen en het leek, alsof ze eruit
vielen. Het uitademen was erg moeilijk en ze hadden
alle kracht nodig, om de lucht weer te verdrijven.
Hun longen waren als ballonnen en het leek, alsof ze
niet konden uitademen. De engelen vertelden me
dat dit mensen zijn, die een zeer egoïstisch leven op
aarde leidden. Ze misbruikten en misleidden andere
mensen voor hun eigen materieel voordeel. Dit waren mensen, die nooit hadden leren geven, maar alleen nemen. Dat is de reden voor hun pijnlijke
ademhalingsproblemen.
In een andere donkere dimensie ontmoette ik
mensen, wier tong uit hun mond hing, zodra ze begonnen te praten. De tongen waren lang en in tweeen gedeeld. Terwijl ze spraken, drukten ze hun handen tegen hun hoofd en scheurden af en toe stukjes
huid van hun hoofd met hun eigen handen. Ik vroeg
de engelen wat voor soort mensen dit waren. Ze vertelden me, dat het politiek, betrokken mensen in deze gebieden waren, die misbruik maakten van hun
positie en macht. Ze leefden een dubbelleven en
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misbruikten de autoriteit, die hen was gegeven.
Daarom hangen hun gespleten tongen eruit en verwonden ze zichzelf op de meest verschrikkelijke
manier op hun hoofd, waarbij ze met geweld huid
en vlees van hun hoofd trekken.
In een donkere hel zag ik, hoe de mensen hun eigen vingers en delen van hun lichaam afsnijden met
messen. Nogmaals vroeg ik de engelen, wat voor
mensen hierheen kwamen. Ze antwoordden mij, dat
deze mensen de wereld van de media konden beïnvloeden. Ze werden gekozen als het geweten van
hun natie om mensen op het juiste pad te leiden.
Maar ze misbruikten ook de macht van de media. Ze
vernietigden het leven van vele mensen en beïnvloedden hen om een verkeerde weg te nemen.
Daarom snijden ze hun eigen vingers af en verwonden ze constant verschillende delen van hun lichaam. Op aarde hadden ze de maatschappij en de
natie pijn gedaan door hun mediamacht. Nu doen ze
zichzelf pijn om te voelen, welke kwellingen ze hebben aangericht aan de maatschappij en de wereld.
In een andere, door mij bereisde dimensie, zagen
de mensen er heel oud uit. De huid was gerimpeld in
hun gezichten. Hun geslachtsorganen waren zwart
en er kwam een even donkere vloeistof uit. De engelen zeiden: "dit zijn mensen, die te veel waarde
hechten aan hun uiterlijke schoonheid. Daarom zien
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hun gezichten er oud en lelijk uit en hangt de huid
als een oude lap over hun gezichten. Ze gaven zich
over aan hun seksuele losbandigheid. Dat is de reden waarom een vreselijk stinkende vloeistof uit
hun seksuele organen stroomt."
In een van de volgende dimensies die ik reisde,
aten mensen van verschillende religies vervuild, onverteerbaar vlees. De engelen vertelden me: "hier
komen mensen, die op aarde vochten met de bewering, dat hun religie, de hoogste waarheid heeft. Ze
hebben deze waarheid nooit in hun eigen leven beoefend. Hier moeten ze het stinkende, rotte, rauwe
en onverteerbare vlees eten, zonder ooit vol te raken. Een voortdurende vreselijke honger is daarom
hun constante metgezel."
Mijn reis bracht me naar een andere dimensie.
Daar schreeuwden de volgelingen van verschillende
religies de duisternis in voor hun verlosser, om hen
naar het paradijs te brengen. Maar hier komt geen
verlosser om hen te bevrijden, want de wet van de
geestelijke wereld is absoluut. Gelovigen van verschillende religies drukken hun handen op hun slapen en hebben vreselijke hoofdpijn. De engelen gaven me de volgende reden: deze religieuze mensen
lezen alleen de boeken van de andere religies om
fouten te vinden. Hun eigen religie liet geen twijfel
bestaan; in hun ogen, was die de enige echte en de
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beste. Alle andere geloofsrichtingen waren voor hen
een product van Satan. Onwetendheid, vooroordelen en arrogantie brachten deze religieuze mensen
hier. Ik zag Lucifer en ontelbare boze geestwezens,
die zelfs hier alles in het werk stellen om de onjuiste
overtuigingen van religieuze fanatieke aanhangers
te handhaven - van de ene ware en boven de andere
bestaande religies. Ik wendde me tot Lucifer en zei:
"je hebt de mensheid op aarde al vernietigd. Je zaait
verdeeldheid, kwelt mensen met ziekten en verleidt
hen tot een immorele levensstijl. Maar zelfs hier in
de spirituele wereld laat je hen niet met rust. Waarachtig, je hebt geen medelijden met hen! Je gevallen
engelen en jij zijn de oorzaak van zoveel verdriet en
droefheid in het hart van God en in de hemelen." Hij
antwoordde: "alle mensen, die bezweken aan mijn
verzoeking en mijn slechte wegen volgen, zijn van
mij. Ze kunnen niet langer aan God toebehoren. Ze
maakten dezelfde fouten als ik." Ik zei: "je kent de
hele waarheid. Het zal de laatste dag zijn voor je
slechte activiteiten wanneer de religieuze mensen
terugkeren naar God, dat ons oorspronkelijke centrum is." Lucifer antwoordde: "Voor je waren er andere geesteszieke profeten, die dachten dat ze de
wereld konden redden. Ze kwamen niet ver! Alle religies bezweken onder mijn invloed en die van de
gevallen engelen en djinns. Ik heb meer aanspraak
op deze religies dan God, de hemelen en hun profe760

ten. Waarom verdwijn je niet gewoon hier vandaan?
Jij en de aanwezigheid van de engelen verstoren
mijn vertrouwelingen."
Toen ik wilde weggaan, riep Lucifer me terug. "Ik
zou een compromis willen voorstellen. Als je akkoord gaat, zal ik je en je missie niet in de weg staan.
Geloof me, de ware wereld van God is slechts een
droom, een concept, dat nooit op aarde kan worden
gerealiseerd." Ik antwoordde: "houd je meer van de
naam van Satan of Slang dan Lucifer?" Deze vraag
was mijn ondubbelzinnige negatieve reactie van het
begin aan voor hem. Geërgerd antwoordde hij: "ga
dan je geluk beproeven! Je zult zien hoe ver je komt
om de ideale wereld op aarde te bouwen. Mijn kinderen op aarde zullen je nooit toestaan, die waarheid daar te realiseren. Ik hou van hen en zij houden
van mijn geërfde gewoonten. Wij zijn één. Deze wereld is van mij. Waarom komen de hemelen en jij
niet naar de aarde, neem je weinige overgebleven
mensen en laat ons gewoon met rust?" Ik antwoordde: "de tijd is nabij dat God Zijn gelijke, onveranderlijke kinderen zal ontmoeten. Op deze dag
neemt je afscheid van deze aarde en verliest je jouw
heerschappij over de lage spirituele wereld en wordt
je veroordeelt samen met je boze geesten voor je
misdaden. Dan zijn jullie voor altijd verslagen." Hij
antwoordde kalm: "ga eerst proberen de heerschappij van de aarde weg te nemen. Ik heb heel hard ge761

werkt om de hele wereld van het individu over het
gezin, de samenleving en de natie naar mij te trekken. Ze is nu allemaal van mij. Noch God, noch de
hemelen, noch iemand anders kan deze regel van
mij opeisen, in tegenstelling tot de manier van de
principes. Je leert snel uit de eerste hand, hoe hoog
de prijs is om vanuit deze gevallen wereld een ideale
wereld te maken. Uiteindelijk zal er niets meer van
je over zijn en niemand zal je herinneren."
In een andere dimensie zag ik zwarte rook uit de
mond van mensen stromen, terwijl ze spraken en
hen omringden als zwarte wolken. Ze creëerden een
negatieve omgeving op aarde en doen dat nu in de
spirituele wereld. De engelen zeiden dat dit mensen
zijn die achter hun rug over anderen spraken.
Toen ik door een andere donkere dimensie reisde,
zag ik geesten, die op donkere schaduwen leken.
Toen ze gingen liggen, veranderden ze in slangen en
stonden ze op, waren ze nauwelijks herkenbaar als
menselijke wezens. Door de engelen leerde ik, dat ze
wrede koningen of dictators op aarde waren geweest en ook verantwoordelijk waren voor de dood
van vele mensen. De donkere dimensies in de spirituele wereld zijn als zwarte gaten. Als je eenmaal in
de val zit, is er geen weg meer terug. Alleen engelen
of geestwezens met een licht, stralend als een kristal, kunnen hen ontsnappen.
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Slechts enkele oprechte geestwezens kunnen deze
donkere dimensies passeren. Ze leefden op aarde,
zoals hun religie dicteert en volgden het met een
nederig hart. Dergelijke geestwezens gaan meestal
in een neutrale dimensie van de spirituele wereld,
die overeenkomt met hun licht. De neutrale spirituele wereld bestaat uit dimensies, waarin men vrede vindt en de mogelijkheid heeft om te groeien onder leiding van de engelen. De wezens leven hier
volgens hun overtuigingen, praktijken en leringen.
Van tijd tot tijd krijgt een dergelijke geestwezen een
speciale gelegenheid om naar een hogere dimensie
te gaan en daar de waarheid beter te leren kennen.
Want de verklaring van de waarheid is gerelateerd
aan de spirituele ontwikkeling in deze dimensies.
De waarheid verandert niet, maar alleen de uitdrukking van de waarheid in functie van de - eigen spirituele groei. Een vergelijking, die kan helpen
verduidelijken is ons onderwijssysteem. We geven
kennis aan de kinderen van onze samenleving eerst
op de basisschool, vervolgens op middelbare of
technische scholen, humaniora scholen en mogelijk
op hogescholen. In elk van deze onderwijsinstellingen zijn zowel kennis als ethische en morele waarden gedifferentieerd en gedetailleerd in termen van
taal en inhoud. Dit hangt vooral samen met de leeftijd gerelateerde mentale en taalkundige ontwikkeling van de studenten. Een natuurkundestudent, die
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een basisschoolstudent uitlegt hoe hij een röntgenfoto kan maken met eenvoudige beeldwoorden, zal
deze kennis aan een fysiekstudent over de bemiddeling van fysische wetten en hun relaties kunnen verklaren.
Nogal simplistisch voorgesteld, is de verklaring in
de spirituele waarheid evenwaardig, alleen met het
verschil dat hier de spirituele ontwikkeling van elke
mens of wezen beslissend is en niet het fysieke tijdperk op aarde. Alleen door de liefde van God kan het
vuur van de spirituele ontwikkeling van een geest op
aarde worden ontstoken. Gods liefde is de sleutel en
voorwaarde voor de geest om überhaupt spirituele
waarheden te kunnen ervaren. Deze hoofdsleutel
opent ook alle andere spirituele zintuigen. Door onze liefde voor onze eeuwige Schepper ontvangen we
licht, zodat we met onze geest naar de verschillende
dimensies van de eeuwigheid kunnen reizen en daar
meer spirituele waarheid kunnen ervaren. Zonder
dit licht zouden de poorten van deze dimensies voor
niemand openstaan. In deze rijken van de spirituele
wereld wordt de menselijke geest onderwezen,
maar vooruitgang, zoals op aarde, vereist eigen inspanningen. De opkomst van hogere dimensies
hangt daarentegen niet alleen af van leersucces. De
poorten van de hogere dimensies blijven gesloten,
ongeacht hoe goed de spirituele waarheid werd begrepen en opgenomen, als de eigen liefde naar God
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niet genoeg is om meer licht in de geest te brengen.
Alleen op aarde is het bereiken van de schoolvereiste
voor hoger onderwijs nodig, maar niet in de spirituele wereld. Zonder een oprechte, steeds evoluerende
liefde voor onze hemelse Vader is er geen vooruitgang.
Op aarde proberen wij mensen met ons verstand
geheimen van wetenschap te ontdekken, zoals natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie, enz. Alleen wat rationeel kan worden begrijpen, zien wij
als bewezen. De ervaring van spirituele waarheid
gaat veel verder dan een rationele denkketen, maar
is alleen thuis in de dimensies van de aartsengelen.
Daar voltooit kennis de weg van de waarheid. Dit
betekent echter niet, dat wezens daar niet voortdurend nieuwe spirituele waarheden ontdekken.
Als een menselijke geest op de eindeloze reis van
zijn evolutie naar God de gouden dimensies van de
hemel bereikt, is daar geen kennis, want Gods liefde
staat boven de goddelijke wetten. Deze dimensies
worden niet beheerst door kennis, wetten en systemen, maar alleen door de liefde van onze hemelse
Vader. Wat we daar ervaren of waar we ons bewust
van worden, gebeurt uit liefde. Het is de erfenis van
het goddelijke gouden licht, het vrouwelijke aspect
van Gods liefde. In de blauwe dimensies van de
eeuwigheid krijgen we deze erfenis van het blauwe
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goddelijke licht, het mannelijke aspect van de liefde
van onze Schepper. Dit geschenk absorbeert onze
geest als de geur van bloemen, het opent en ontvouwt zich en schijnt in het eeuwige licht van onze
Schepper. Omdat de Geest toegang heeft gekregen
tot deze goddelijke dimensies, is hij geroepen en in
staat deze erfenis te aanvaarden en ermee te leven.
Alles is gevuld met licht. Deze erfenis hoeft onze
geest niet te leren of te begrijpen, maar het voelt
diep in zijn hart, alsof het er altijd onderdeel van is
geweest. Het is als een déjà-vu, zonder een geheugenillusie te zijn. Als de geest zegt: "Oh, ik weet het,
ik herinner het me", is het zo! Hier zijn geen vragen
en antwoorden voor het spirituele verstand, omdat
de kennis zich niet thuis voelt, daar niet groeit of
toegang toe krijgt.
Vereenvoudigd kunnen we dit op aarde vergelijken met een erfenis of bedrijfsoverdracht. Wij mensen doen ons uiterste best om ervoor te zorgen, dat
onze kinderen de beste opvoeding krijgen. We sturen ze naar elitescholen, universiteiten, enz. Aan het
einde van ons leven schenken we alles aan onze kinderen, in de overtuiging dat ze de kennis en vaardigheden hebben verworven, die nodig zijn om met
succes een bedrijf te runnen tijdens hun opleiding.
We geven ze iets, waarvoor ze niet zelf hebben gewerkt, maar wat we voor hen maakten en voor hen
achterlieten.
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Ik weet, dat mentale verklaringen niet gemakkelijk
kunnen worden begrepen door een rationeel mens.
Maar er zijn ook dingen op aarde, die niet met
woorden kunnen worden verklaard, maar alleen
kunnen worden ervaren, zoals pijn of liefde. Al deze
voorbeelden en analogieën zijn in de ware zin van
het woord slechts verklarende krukken voor iets dat
we met onze geest moeten ervaren, of zelfs noodzakelijkerwijs voelen.
Ik keer terug naar mijn oorspronkelijke onderwerp.
Alle dimensies hebben slechts één ding gemeen.
Het duurt lang voordat spirituele geestwezens erin
groeien, omdat ze hun fysieke lichaam op aarde
moesten verlaten. In de spirituele wereld handelen
en geloven ze als in hun aardse leven. De geest in het
fysieke lichaam op aarde kan worden vergeleken
met de vrucht van een boom, met het enige verschil
dat de op aarde geteelde vrucht alleen in de spirituele wereld kan worden geoogst. De boomstam is ons
menselijk lichaam, waarin de geest zich vestigt op
aarde om erin te groeien en te rijpen. Mijn medemensen, die niet weten hoe ze hun aardse leven
moeten leiden, omdat ze hun geest niet kunnen
zien, wil ik het volgende antwoord geven: elke boer
weet, wanneer het zaad in het veld wordt gebracht,
je moet de grond bemesten, met water besproeien
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en zo mogelijk in de zon oogsten. Het fysieke lichaam is ons door God gegeven en daarom krijgt elke geest dezelfde voedingsbodem, want in de ogen
van God zijn al zijn kinderen gelijk, ongeacht hun
afkomst, hun geloof of hun etniciteit. Het is de verantwoordelijkheid van de boer, en dus van de menselijke verantwoordelijkheid, om te beslissen wanneer het zaad moet worden bewaterd of bemest.
Dienovereenkomstig is de mens verantwoordelijk
voor de groei van de geest, want net zoals elke plant
licht nodig heeft om te groeien, kan de geest zich alleen ontwikkelen en ontvouwen in de liefde van
God. Als hier al een verkeerde beslissing wordt genomen, zal de vrucht slechts klein zijn en mogelijk
alleen onvolwassen worden geoogst. Vandaag de
dag kijkend naar deze gevallen wereld en de immorele, niet goddelijke manier van leven van de mensen, is het niet moeilijk om te raden, dat de vrucht
bij de oogst niet alleen onrijp is, maar ook vuile,
donkere vlekken zal hebben. Vele planten zullen
zelfs geen vrucht dragen, omdat het zaad in de
grond rot is. Dat wil zeggen, dat de door God gezonden geest zich helemaal niet op aarde zou kunnen
ontwikkelen. In plaats van een hogere dimensie
binnen te gaan na de dood van het fysieke lichaam,
wordt het de geest nu ontzegd om terug te keren
naar zijn oorspronkelijke dimensie. Volgens zijn le768

ven op aarde moet hij nu zijn spirituele leven voortzetten in een lage, slechte dimensie.
Ik hoop, dat mijn medemensen nu duidelijk begrijpen, dat men iemand in hun gedachten herkent,
hoe ze op aarde leefden en welke overtuigingen ze
volgden. Daarom is het heel belangrijk, dat iedereen
zich bewust is van hoe hij zijn leven op aarde leidt.
Drie elementen zijn de drijvende krachten voor de
vernietiging van de mentale ontwikkeling of verlichting van een geest: de motivatie, de richting en de
resulterende actie karakteriseren de geest voor altijd.
Er zijn talloze dimensies in de hel en in de neutrale
en midden spirituele werelden. Als de ideale wereld
van God eenmaal materieel op aarde is gevestigd, is
er ook hoop op de bovengenoemde dimensies om te
kunnen transformeren naar betere en hogere rijken.
In religieus geloof wordt het paradijs al als een zeer
hoge dimensie van de hemelen beschouwd. In werkelijkheid maakt het geen deel uit van de hemelen.
Het paradijs bestaat uit vele, vele dimensies, groeifasen genoemd. Hier komen geestwezens, die al een
bepaald niveau hebben bereikt en op aarde het door
God gegeven doel gedeeltelijk hebben vervuld. In
geen geval zijn de dimensies van paradijselijke
plaatsen, oorden waar de perfecte geest leeft. Als dit
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één is met God, kan het vele hogere dimensies bereiken dan het paradijs.
Hier wil ik het hebben over de waarheid en de realiteit van het paradijs. 95 procent van alle mensen,
inclusief gelovigen van alle religies, hebben tot vandaag na hun dood het paradijs niet kunnen bereiken. Ze leven allemaal in lagere of midden dimensies
van de spirituele wereld. Slechts enkelen zijn erin
geslaagd om de neutrale dimensies te bereiken. Nu
komen hier vragen op: welke dimensies zijn er in het
paradijs? Welke spirituele standaard is nodig om in
de dimensies van het paradijs te komen? Omdat
mensen in de wereld van Lucifer leven, is er mentale
verwarring om hen heen. Ze oefenen en interpreteren religieuze waarden volgens hun eigen inzicht.
Zoals ik al eerder zei, moeten de geestwezens eerst
het niveau bereiken, waarop ze kunnen reageren op
Gods oproep om het paradijs binnen te gaan. Dit
vereist dat zij zich bewust worden van hun verlangen naar God. Meer specifiek moet de motivatie van
de mensheid op het religieuze pad eerst duidelijk
zijn. Mensen moeten zich direct bewust zijn van hun
verlangen naar God. Ten eerste moeten ze een brandend verlangen hebben om God en niemand anders
te ontmoeten! Aan de andere kant moeten mensen,
vooral de gelovigen, zich ervan bewust zijn, dat profeten en redders alleen de weg wijzen. In geen geval
kunnen zij de eindbestemming van gelovigen zijn.
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God is de eerste en laatste bestemming van elk menselijk wezen, hun oorsprong en de ware inhoud van
hun leven, waarnaar ze zouden moeten verlangen.
Wanneer mensen tot God bidden en hun harten
openen voor de diepste liefde van onze Schepper,
dan zijn de daden in hun leven diep verbonden met
God en hebben ze een universele waarde om alle
eeuwigheid te omarmen. Reeds op aarde vult de
menselijke geest, zich met licht en zou dan kunnen
reizen met de genade van God en niet alleen na de
dood van het fysieke lichaam, in het paradijs of in
hogere dimensies.
Ik zag al de meeste dimensies van het paradijs en
de hogere dimensies erboven. Maar ze zijn allemaal
leeg. Als de engelenwereld toestaat, dat goede geesten de dimensies van het paradijs bereiken, eisen ze
de consequente naleving van de wetten van deze
dimensies. De geestwezens bekomen daar enerzijds
de opleiding, die nodig is om te groeien, aan de andere kant, leren ze God beter kennen. De voorwaarden in deze dimensies zijn zeer strikt en laten geen
compromissen toe. Als de geestwezens zich niet
houden aan de geldende wetten of het niveau van
hun training volgen tijdens een voorwaardelijk
goedgekeurd bezoek aan lagere of hogere niveaus
van het paradijs, sturen de engelen een dergelijk
geestelijk wezen terug waar het hoorde. Deze wetten zijn ook van toepassing op de neutrale en mid771

den dimensies. Anderzijds moet men niet vergeten,
dat de geestwezens lang moeten wachten om een
dergelijke mogelijkheid te ontvangen.
Mijn dierbare familie van de mensheid. Ik stortte
mijn hart uit om mijn observaties en ervaringen uit
te drukken. Ik wil je laten weten wat iedereen in zijn
leven kan doen om dit pad te volgen zonder te worden tegengehouden door de barrières van de spirituele wereld. Als afgezanten of verlossers, zoals
Krishna, Boeddha, Abraham, Jezus, Mohammed of
anderen, die de missie via de engelen of de hemelen
ontvingen, en na de dood naar het paradijs kwamen,
ontvingen ze de erkenning, die ze verdienden en
werden ze door de hemelen geëerd. Het maakt niet
uit tot welke religie deze boodschappers behoorden.
Als gevolg hiervan kunnen ze door de hemelen reizen en de kans krijgen om talloze andere wezens van
de spirituele wereld te ontmoeten. Dergelijke voorrechten zijn een eerbetoon aan hun inspanningen
om de mensheid weer thuis te brengen. Ze hadden
de moed om de roep van de hemelen te beantwoorden. Hun geest is daarom vervuld van licht. Volgens
de straling van hun licht kunnen ze met hoge snelheid reizen. Dit kan lichtsnelheid zijn, maar ook vele
malen sneller. Licht betekent leven in de spirituele
wereld. Hoe meer licht ze in hun hoofd hebben, hoe
sneller ze kunnen reizen in de spirituele wereld, zij
het met de snelheid van het licht of met snelheden,
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die onze verbeelding te boven gaan. Licht betekent
leven in de spirituele wereld en kan daar alle beperkingen en barrières overwinnen.
Opmerking: de fenomenen van het leven na de
dood zijn uitgebreid gerapporteerd in andere publicaties, zie bijlage.
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Reïncarnatie theorie en de realiteit
De reïncarnatie theorie is een van de meest onbegrepen onderwerpen in de hele geschiedenis. Maar
de waarheid heeft niets te maken met de wensen,
gedachten en overtuigingen van de mensen. Een van
mijn grootste zorgen was om God en de hemelen te
vragen om het antwoord aan mij te openbaren, en
om me ook het fenomeen van reïncarnatie te laten
observeren. Ik buig voor de hemelse Vader en dank
de hemelen voor het niet alleen onthullen van het
mysterie van reïncarnatie op aarde, maar ook voor
het ervaren hoe reïncarnatie plaatsvindt in de spirituele wereld.
Toen God de uiterlijke schepping schiep, leefde
onze geest al in de spirituele wereld. Natuurlijk rijst
nu onvermijdelijk de vraag: waarom had God dan de
uiterlijke schepping nodig? In de spirituele wereld
duurt het lang, voordat de geesten hun perfecte bewustzijn bereiken, want er is niets aan tijd gebonden. In vergelijking met onze tijd hebben de geesten
vele miljarden jaren nodig om in de spirituele wereld te groeien. Daarom heeft onze God van liefde
een externe schepping gecreëerd, zodat het groeiproces van de geesten kan worden versneld. Het fysieke lichaam van de mens, dat hiervoor door God is
geschapen, is daarom een prachtig geschenk van
Hem aan zijn kinderen.
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De wereld, waarin we leven is behoorlijk ongeordend. Daarin komen we mensen tegen die letterlijk
worden vervolgd door een slecht lot. Onnatuurlijke
dingen zoals ongelukken, abnormale geboorten,
ziekten, gehandicapten en blinden komen ons constant tegen in ons dagelijks leven. De reden hiervoor
wordt echter door de mensen gegeven, omdat ze
niet naar God willen terugkeren. Er is geen dergelijke verwarring in de wereld van God. Er zijn geen ongelukken of dergelijke. In de wereld van God zal iedereen in staat zijn om volledig van zijn fysieke lichaam profiteren om zijn geest te helpen groeien.
Geen kind zal sterven als gevolg van een ongeval,
noch zal enig lot de mens overkomen. Ze zullen hun
volledige leeftijd bereiken en van tevoren worden
geïnformeerd, wanneer ze hun fysieke lichaam moeten verlaten om de spirituele wereld binnen te gaan.
De menselijke geestwezens leven daardoor altijd in
spirituele zaligheid, vrijheid en in de schoonheid en
liefde van God. In zo'n wereld zal de dood zijn
macht over de ware kinderen van God verliezen en
in plaats daarvan hen dienen. In de wereld van God
kunnen zijn kinderen vragen om wat meer tijd op
aarde of in andere creaties door te brengen om meer
te groeien. God en de hemelen zullen hun keuze
verwelkomen. Zodat ze langer op aarde kunnen leven en spiritueel kunnen groeien om het doel van
hun leven te bereiken.
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In de wereld van Lucifer zijn de mensen van God
weggegaan en willen ze geenszins het doel van hun
leven vervullen. Wanneer ze de spirituele wereld betreden, hebben ze duizend wensen om nog een keer
naar de aarde terug te keren. Zelfs als ze duizend levens hadden en keer op keer terug naar de aarde
kwamen, zouden deze talloze mogelijkheden niet
voldoende zijn om hun doel op aarde te vervullen
om heilige zonen en dochters van God te worden.
Mensen leven met hun gevallen wensen en verlangens een egoïstisch en alleen voor hen georiënteerd leven. Dit is in tegenspraak met de wil van
God. De hoop en het geloof dat ze hun doel zullen
bereiken, zo niet hierin, maar in het volgende leven
na hun wedergeboorte, zijn bedrieglijk. Mensen maken valse verwachtingen. Vooral in onze tijd neemt
met name de westerse samenleving de theorie van
constante wedergeboorte over met een gelukkig
hart. Deze theorie komt voort uit het hindoeïsme.
We moeten niet vergeten, dat geschapen wezens
nooit hun eigen doel kunnen bepalen. Alleen hun
Schepper zal er een beslissing over nemen.
Opmerking: het geloof van Europeanen in reïncarnatie en hoe ze deze theorie interpreteren, staan ver
af van wat de oprichter van het hindoeïsme heeft
geleerd. Toch hebben hindoes ook een verkeerd begrip van reïncarnatie.
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Voordat ik uitleg hoe reïncarnatie echt werkt,
moet men het volgende weten en begrijpen. Wanneer het tijd is dat mensen hun fysieke lichaam verlaten, ervaren ze dit verbazingwekkende fenomeen
van reïncarnatie alleen in de spirituele wereld. Tegelijkertijd realiseren ze zich het verlies van hun fysieke lichaam, dat ze absoluut nodig hebben om het
doel van het spirituele leven te vervullen. Je vrijheid
en die van je geweten zijn onmisbaar op aarde om
het spirituele doel te vervullen. In de spirituele wereld is er echter een behoefte voor iedereen om God
en de spirituele waarden te leren kennen.
Gescheiden van hun fysieke lichaam, moeten
mensen in de spirituele wereld in beperkte dimensies leven met gelijkgestemde mensen, die vergelijkbare karakters, gewoonten en dezelfde kleur in hun
geest hebben. Omringd door hun gelijkgezinden,
zijn de geestwezens geschokt om te ontdekken dat
het voor hen een moeilijke uitdaging is om zich te
ontwikkelen tot goedheid. In hun dimensies leren ze
de toepasselijke wetten en hun omgeving nader
kennen. Maar ze handelen en ageren in de spirituele
wereld net zoals ze op aarde deden met hun fysieke
lichaam.
Dit is gemakkelijker te begrijpen als je je realiseert,
dat de geest de vrucht is van het fysieke lichaam. De
geest in het fysieke lichaam kan op aarde worden
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vergeleken met een naald en de bijbehorende draad.
In de spirituele wereld gaan de geesten naar de dimensies, waar ze thuishoren; alleen leven ze daar als
een naald zonder draad. De spirituele wereld is geen
plaats om iemands daden te demonstreren. Hier kan
iedereen aan de kleur van de geest zien welke richting hij op aarde heeft ingenomen. Het is daarom
vrij normaal in de spirituele wereld om te zien of een
mens arrogant, egoïstisch, hebzuchtig, bekrompen
of zelfs moorddadig en dergelijke was.
Daar kunnen mensen hun binnenkant niet verbergen. Op aarde verbergen ze veel van hun ego's in
hun lichaam. Je kunt je niet eens voorstellen dat hun
gedachten tijdens hun leven als een etiket aan hen
blijven kleven. Wanneer de geest na de dood het fysieke lichaam verlaat, is 99,9 procent van de mensen
geschokt bij het zien van hun geest. Ze beseffen met
afgrijzen dat hun slechte manier van leven de
slechtste voorbereiding was op hun geest, die nu
voor altijd in de spirituele wereld zal leven. Aan de
hand van voorbeelden wil ik nu een gemakkelijk te
begrijpen beeld geven van het fenomeen, dat zich in
de spirituele wereld voordoet. Ik wil uitleggen waar
reïncarnatie over gaat, hoe het proces van groei en
ontwikkeling plaatsvindt en wat de geestwezens
moeten doen om betere plaatsen in de spirituele wereld te bereiken.
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Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen, dat
het fysieke lichaam slechts eenmaal aan de mensen
wordt gegeven als hulpmiddel voor de groei van hun
geest. Er is geen tweede, derde of vierde keer. Dit is
de wet van God en de hemelen, die aan niemand uitzonderingen toestaat. Hier wil ik een voorbeeld geven, voordat ik meer in detail in ga op de reïncarnatie.
Jezus vroeg me de volgende gebeurtenis te vermelden, omdat de daar beschreven gebeurtenissen
de weg voor zijn messiaanse missie 2000 jaar geleden blokkeerden. De Joden begrepen de profetie van
de terugkeer van Elia verkeerd.
Jezus zei: "In die tijd heb ik actief mijn messiaanse
missie voortgezet en alles gedaan om de religieuze
mensen te bereiken. Ze geloofden dat Elia, die al
eeuwen eerder leefde, letterlijk uit de hemel zou
komen en me dezelfde fundamentele vraag stelden
over de terugkeer ervan. Volgens hun geloof zou hij
de missie van de Messias voorbereiden. Voor hen
was daarom de tijd van de Messias nauw verbonden
met de terugkeer van Elia.
Mijn discipelen wilden weten wat ze moesten
antwoorden aan de Israëlische priesters, die erop
stonden dat Elia moest terugkeren vóór de komst
van de Messias. Ik bad tot God en de hemelen om
het geheim te onthullen en het juiste antwoord te
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geven. Ze kondigden aan dat Elia niet met zijn fysieke lichaam zou verschijnen en dat de zoon van Zacharias, Johannes de Doper, degene was, die de missie van Elia zou vervullen. Nu kon ik ook zien dat de
geest van Elia al heel actief op aarde werkte met Johannes de Doper om de missie te vervullen. Johannes de Doper had zijn eigen fysieke lichaam en zijn
eigen ziel waarmee de geest van Elia werkte. Elia
keerde geenszins terug met zijn fysieke lichaam,
noch werd zijn geest in het lichaam van Johannes de
Doper gedreven, en ook niet, en zeker niet herboren
in een nieuw fysiek lichaam. Het enige verschil tussen het toen heersende idee van Elias terugkeer en
de realiteit was, dat Elia niet fysiek terugkwam,
maar alleen met zijn spirituele lichaam. Dus antwoordde ik hen: "Elia is al onder ons en zijn geest
werkt samen met Johannes de Doper. Johannes is
degene, die de onafgemaakte missie van Elia vervult."
Mijn discipelen en vele van de mensen geloofden
me, omdat ik wonderen verrichtte voor hun ogen.
De religieuze leiders hielden vast aan het verkeerde
geloof in de fysieke terugkeer van Elia en verwierpen
strikt mijn uitleg. Ze konden en wilden me niet geloven. Dus zeiden ze: "Hoe kan Johannes de Doper Elia
zijn? We wachten op de terugkeer van Elia, die honderden jaren geleden onder ons woonde." Tot overmaat van ramp was Johannes niet duidelijk over zijn
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positie, omdat hij zich nog niet had geopend en
ontwikkeld had. Hij kon daarom niet begrijpen, hoe
het kon zijn, dat hij de teruggekeerde Elia was. Nadat het christendom zich heeft gevestigd, weten
christenen dat de geest van Elia samenwerkte met
Johannes de Doper. Aan de andere kant wachten de
Joodse Israëlieten nog steeds op de terugkeer van
Elia. Ik wil nogmaals benadrukken dat niemand in
het vlees terugkeert naar de aarde, die al is gestorven! Het maakt niet uit wat een uitstekende profeet
of verlosser hij was. Hij zal nooit terugkomen met
een fysiek lichaam."
Er zijn twee soorten reïncarnatie voor de menselijke geest om op te stijgen. In een vorm van reïncarnatie keert de geest terug naar de aarde. De tweede
reïncarnatie vindt plaats van de ene dimensie naar
de andere dimensie van de spirituele wereld. Samen
met een geest die op hem lijkt, een mens die op aarde leeft, krijgt hij dus de kans om te groeien. Maar
alleen als de mens, die op aarde leeft een positieve
invloed heeft. Omdat de meerderheid van de mensen nog steeds niet in staat is om hun spirituele zintuigen te openen, kunnen ze deze realiteit ook niet
waarnemen. Terwijl we op aarde leven, werken drie
verschillende geestwezens meestal met één mens.
Soms is het meer, maar het kan ook minder zijn. Dat
hangt af van de spirituele standaard van de levende
mens, die op aarde leeft. Duizenden en duizenden
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spirituele geestwezens werken gelijktijdig met de
boodschappers. Hoe gaat dit in zijn werk?
Reïncarnatie van de menselijke geest door
werk op aarde
Overweegt een mens, man of vrouw, die met zijn
fysieke lichaam op aarde leeft, maar zich niet bewust is dat er drie andere geestwezens - meestal zijn
aardse leven lang - bij hem zijn. Hier moet worden
vermeld, dat een menselijke geest al heel lang in zijn
dimensie leeft, voordat hij de gelegenheid krijgt om
met een fysiek mens op aarde te werken. De beslissing, waar en met wie hij op aarde samenwerkt,
raakt hem niet, maar wordt bepaald door de engelen.
Een van de drie menselijke geestwezens behoort
tot een lagere dimensie. De tweede heeft een vergelijkbaar spiritueel niveau als de aardse persoon en
het derde geestwezen komt uit een goede spirituele
wereld. Deze drie geesten zijn meestal tezamen met
de aardse mens. De menselijke geest van de lagere
spirituele wereld is het meest afhankelijk van de
goede spirituele activiteiten van de aardse mens. Die
moet het onderwerp zijn en de lagere geest helpen
groeien. De groei van het tweede geestwezen hangt
ook af van de aardse mens. Wanneer deze mens een
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goed leven op aarde leidt, ontvangt de geest die op
hem lijkt ook spirituele vitale lichtelementen. De
groei van de derde menselijke geest daarentegen is
slechts in beperkte mate afhankelijk van aardse activiteiten. De derde geestmens, afkomstig uit een
hogere spirituele wereld, inspireert de mens op aarde altijd om zich spiritueel te ontwikkelen. Hierdoor
kan het een nog hogere dimensie bereiken. Omdat
de spirituele zintuigen van mensen niet open zijn,
kunnen ze niet achterhalen welke geesten ermee
werken. Als een aards mens een slecht leven leidt,
probeert de lagere geest hem te domineren. Als de
tweede geest, die hetzelfde karakter heeft als de
aardse mens, geen spirituele vitale elementen ontvangt, draait hij net zo slecht en doet hij alles om de
aardse mens te beheersen. De geest van de hogere
dimensie doet altijd zijn best om mensen op aarde te
motiveren en te inspireren. Maar als dit niet de inspiratie van het geestwezen volgt, zijn zijn handen
er ook aan gebonden.
Alle drie de geestwezens zijn min of meer afhankelijk van de activiteiten van de mens, zolang hij op
aarde leeft met zijn fysieke lichaam. De geestwezens
kunnen de gedachten van de aardse mens beïnvloeden en onder bepaalde omstandigheden hun gedachten transformeren in de geest van de aardse
mens. Soms horen we van onze medemensen of via
de media, dat hoewel mensen voor het eerst in hun
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leven op een bepaalde plaats zijn, ze geloven dat ze
daar al eerder hebben gewoond. Of ze denken dat
het personen zijn, die lang geleden zijn gestorven,
enz. Al deze gedachten komen van de geestwezens,
die met hem werken. Omdat de spirituele verbinding van mensen met God is vernietigd, kunnen ze
dit fenomeen van de spirituele wereld niet volledig
begrijpen.
Wanneer mensen hun fysieke lichaam verlaten,
ontdekken ze dat verschillende geestwezens bij hen
woonden om door hen heen te groeien. Maar ze
hebben de verkeerde richting ingeslagen en hebben
de geestwezens door hun levensstijl negatief beïnvloed en zich uiteindelijk door hen laten domineren.
De goede geest keert terug naar zijn spirituele wereld en ontvangt nog steeds meer voordelen, terwijl
hij zijn best doet om de aardse mens te inspireren.
De andere twee moeten terugkeren naar een nog lagere spirituele wereld, dan waar ze eerder vandaan
kwamen, want ze waren volledig afhankelijk van de
mens op aarde. De geest van de aardse mens gaat
ook naar een lagere spirituele wereld.
Meestal kunnen de lagere geesten, die met iemand
op aarde werken niet groeien. Ze worden niet alleen
boos, ze zijn wraakzuchtig en willen daarom de
aardse mens beheersen. In plaats van deze persoon
positief te beïnvloeden, zullen de geesten de fysieke
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persoon dan in de verkeerde richting leiden. Mensen
vermoeden niet waar deze invloed vandaan komt.
Handelend in overeenstemming met de kwade invloed van de geesten, ontvangen ze zelf duistere
elementen in hun eigen geest en worden zo het
slachtoffer van de lagere geesten. Dat is de reden
waarom ongelukken, ziekten en onnatuurlijke dingen de mensen op aarde tegenkomen. In de meeste
gevallen krijgen de lagere geesten geen enkel voordeel als ze na duizenden jaren de mogelijkheid hebben om met een aardse mens te werken. Teruggekeerd naar de spirituele wereld, wordt het groeiproces voor hen in hun eigen dimensie nog moeilijker
dan voorheen.
Reïncarnatie van de menselijke geest van
de ene dimensie in de spirituele wereld
naar de andere
De reïncarnatie van de ene dimensie in de spirituele wereld naar een andere vindt plaats door middel
van wetten en principes. Als een geestwezen een
hogere dimensie van de spirituele wereld wil binnengaan, moet hij eerst een dimensie dieper gaan.
Daar dient het en helpt het de geesten van deze lagere dimensie. Lagere geestwezens veranderen
meestal in hun nadeel, wanneer ze een andere di785

mensie ingaan in plaats van zich positief te ontwikkelen. Alleen goede geesten zijn sterk genoeg en
kunnen hun voordeel behalen door geestwezens van
lagere dimensies te helpen en te inspireren. Ze zijn
zich bewust van de kwaliteit van hun licht en willen
het in elk geval niet verliezen.
Strikt genomen is het gemakkelijker voor de
geestwezens met meer licht om spirituele voordelen
te behalen in de geestenwereld. Je krijgt de voordelen van de hoge engelenwerelden. De mystieke omgevingen in de hogere spirituele wereld en deelname aan seminars helpen hun ziel te groeien. Maar
ook dit proces moet relatief worden beschouwd. Het
is altijd afhankelijk van het licht van de geestwezens, hoe lang ze moeten wachten om door hogere
werelden te worden geroepen om dergelijke voordelen te ontvangen. Geestwezens, die profeten of
boodschappers op aarde waren, hebben veel licht
dat soms zelfs op een kristal lijkt. Ze genieten voortdurend van de hierboven genoemde voordelen en
krijgen de vrijheid om naar hogere rijken van de spirituele wereld te reizen. Hierdoor kunnen ze meer
licht in hun mentale lichaam krijgen. Ik, bijvoorbeeld, zag andere boodschappers in hogere paradijswerelden. Als ze in waarheid en in hun realisatie
willen groeien, kunnen ze met toestemming van de
engelen naar bepaalde hogere dimensies vliegen.
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Daar onderwijzen verschillende gekleurde engelen
in een mystieke omgeving.
In deze dimensies zijn er ook leraren - Jezus is een
van hen - die de titel en toestemming hebben gekregen om van God en de hemelen te onderwijzen. Ze
brengen niet alleen woorden over, ze brengen ook
grote mystieke ervaringen over, die zijn opgenomen
als films van hun eigen leven op aarde. Er zijn ook
films over het leven van andere boodschappers. Als
een geestwezen bijvoorbeeld wil leren over moed,
overtuiging, wilskracht, opoffering of nederigheid,
kan hij naar een hogere dimensie gaan als hij de gelegenheid krijgt. Daar brengen gezanten zoals
Krishna, Boeddha, Mohammed en vele anderen hun
ervaringen over tijdens hun zendingsleven. Sommigen ontvingen enkele, anderen ontvingen meer titels van God en de hemelen. De intensiteit van hun
licht en de titels, die hun door God en de hemelen
zijn verleend suggereren hun positie en waarde.
Maar zelfs deze hoge gezanten en talloze profeten,
die onderwijzen en inspireren in de dimensies van
het paradijs, krijgen de kans om naar nog hogere
dimensies van de hemelen te gaan. Daar kunnen ook
zij hun spirituele verdienste verder ontwikkelen en
ontvangen voor hun inspanningen een spirituele
verdienste. Je geest ontvangt meer licht en straalt
intenser naargelang zijn verdere ontwikkeling.
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Er zijn veel meer kleuren in de spirituele wereld
dan die op aarde zichtbaar zijn. Hoe hoger de dimensie, hoe kleurrijker deze is. Elke kleur heeft een
speciale betekenis en effect voor de geestwezens.
Hoge geestwezens, die veel licht hebben, komen van
tijd tot tijd naar de aarde of kunnen naar andere
planeten van die uiterlijke schepping gaan. Er is leven op vele andere planeten zoals de aarde. Geestwezens kunnen reizen met de snelheid van het licht,
waardoor ze in geen tijd een deel van de uiterlijke
schepping of de dimensies van spirituele eeuwigheid bereiken.
Wat gebeurt er met kinderen die
voortijdig uit het aardse leven zijn gerukt?
Ik, de auteur van dit boek, is vaak gevraagd,
meestal door ouders, die hun kind al heel vroeg
hebben verloren, of ze op zijn minst opnieuw zullen
worden geboren. Deze kinderen zouden hun aardse
leven, dat ze buiten hun schuld hebben verloren, net
als volwassen mensen, geen gelegenheid krijgen om
zich spiritueel op aarde te ontwikkelen.
Ik kan het alleen nog maar eens herhalen: niemand, zelfs geen kind, krijgt een tweede kans om
opnieuw op aarde te worden herboren met een fysiek lichaam.
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Als kinderen sterven, worden verschillende mentale wetten toegepast, die zijn gebaseerd op de leeftijd van de kinderen. Als kinderen in de leeftijd van 0
tot 7 of tot 13 jaar oud zijn, hebben ze het bijzondere
voordeel, dat ze met hun geest en in gezelschap van
hogere geesten naar de aarde kunnen terugkeren om
meer spirituele, vitale lichtelementen voor hun
geest te krijgen. Volgens de verschillende wetten
kunnen ze een voordeel krijgen naargelang hun leeftijd. Ze worden ook verzonden naar andere planeten
van uiterlijke schepping. Er zijn net zovele andere
uiterlijke creaties als in de eeuwigheid. Op deze planeet zijn mensen al verder gevorderd dan in hun
spirituele ontwikkeling.
Als kinderen tussen de 13 en 18 en tussen de 18 en
21 sterven aan een ongeluk of een onnatuurlijke
dood, profiteren ze ook van hun spirituele groei,
omdat ze hun fysieke lichaam zo vroeg hebben verloren. In tegenstelling tot jongere kinderen, beoordelen de engelen de mate waarin kinderen van deze
leeftijdsgroep zijn gegroeid in ethiek, moraal en spirituele waarden. Hier is het bestuur van de engelen
duidelijk en perfect. Hun oordeel is heel precies. Wat
ze ook beslissen: het is het beste voor de geest, want
ze worden hoofdzakelijk geassocieerd met de hemelse engelen en met God. Wanneer de ideale wereld is gevestigd, is er geen onnatuurlijke dood
meer, geen ongelukken of slagen van het lot. Elk
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kind zal de beoogde leeftijd bereiken. De spirituele
wereld zal zichtbaar worden en geen slechte geest
zal ooit in staat zijn om het slechte lot aan Gods kinderen op aarde te brengen. In de Nieuwe Wereld van
God zal elk kind zijn zoals Jezus, Mohammed, Boeddha of de andere profeten.
Ik, de auteur, moet op dit punt iets veel belangrijkers toevoegen: in de Nieuwe Wereld van God zal
elk kind belangrijker en superieur zijn dan Jezus,
Mohammed, Boeddha of de andere profeten uit de
geschiedenis. In dit nieuwe tijdperk komen alle profeten naar de aarde om in liefde te groeien door
Gods zonen en dochters op aarde. Ik zal het geluk
hebben om met mijn geest naar de aarde af te dalen
om Gods kinderen te zien en te dienen. Ze zullen beter opvallen dan ik. Het zal een eer voor mij zijn om
voor hen te buigen en hun voeten te kussen, te wassen en te zalven.
Als iemand mij vraagt naar de essentie van de
waarheid, dan moet ik zeggen dat de hemelen, ook
de plaatsen van wonderen genoemd, Gods kinderen
verwelkomen en dienen. Ik wou dat op aarde iemand de schreeuw van mijn hart kon horen en er
hier iemand zou zijn, die mij kan helpen voor God,
de hemelen en voor het belang van zijn kinderen. Ik
wou dat er iemand was, die met me mee liep op deze
stormachtige en donkere weg. Ik ben alleen tot nu
790

toe. Niettemin wil ik meer van Gods kinderen aan
mijn zijde zien, die me helpen, de wereld van God op
te bouwen. Als ik nog een persoon als ik in mijn leven kon vinden, zou ik heel snel nieuwe hoop kunnen geven aan Gods kinderen.
Ik versloeg Lucifer en zijn slechte volgelingen in
het bos. Daar ontving ik ook de missie. Maar dat was
slechts een persoonlijk succes. Sinds ik uit het bos
kwam, lieten Lucifer en zijn slechte volgelingen me
niet te ver komen. Ze hebben bewezen dat deze wereld hun toebehoort. Bijna 50 jaar zijn verstreken
sinds God me in mijn thuisland riep. Ik zag de realiteit. Lucifer liet me niet eens een paar stappen vooruitzetten.
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De laatste dagen en de vernietiging van
deze aarde
Op religieus gebied wordt de laatste dag als beangstigend beschouwd, omdat de wereld zou moeten worden vernietigd. Strikt genomen geven de
laatste dagen in de ogen van God en de hemelen
echter de dagen aan waarop individuen, families,
samenlevingen, naties en de wereld het doel van het
leven realiseren. Evenzo geven de laatste dagen het
einde aan voor Lucifer en zijn slechte wereld. Dit zal
veranderen in het goede en aan Gods kant staan. En
last but not least brengen de laatste dagen de hemelse boodschap, dat er nu een innerlijke revolutie
met grote verandering voor de mensheid zal plaatsvinden.
De mensen zullen niet langer dezelfde zijn als in
de wereld van Lucifer. De laatste dag brengt ons ook
de belofte van God, dat vanaf nu de mensen de ontwikkeling ten goede zullen demonstreren en met
God in hun wereld zullen leven. Alle gordijnen van
het eeuwige leven zullen vallen en er zullen geen
verborgen geheimen meer zijn voor Gods kinderen.
De hemelen zullen neerdalen, om hen te dienen.
Gods kinderen zullen de spiegel zijn, waarin Hij
zichzelf kan zien. Zulke kinderen groeien in de volmaakte liefde van God. God zal zich voor altijd met
zijn kinderen vestigen. Als de mensheid zich een792

maal tot God heeft gekeerd en het doel van het leven
vervult, zullen ze eeuwige gelukzaligheid vinden als
Gods kinderen.
Tot op de dag van vandaag heerste de dood. Hij
triomfeerde over de mensheid in de kwaadaardige
wereld van Lucifer. In de laatste dagen verliest de
dood zijn heerschappij over Gods kinderen. In plaats
daarvan zal hij de mensheid leiden, hen aanmoedigen om na te denken, zodat zij de vraag naar de zin
van het leven serieus stellen. De dood geeft ons dan
de antwoorden op de geheimen van het eeuwige leven. Hij zal ons leiden en ons vertellen, dat we niet
onze eigen scheppers zijn. Hij zal ons laten weten,
wat de belangrijkste prioriteit in ons leven is en ons
laten zien wat we eerst in ons aardse leven moeten
doen om in vrede met God en de hemelen te leven.
Zoals ik al eerder zei, zal de dood ons leiden, maar
ons niet regeren. Hij laat ons weten, hoe we echt
succes in ons leven kunnen brengen. In de wereld
van Lucifer leven mensen in ongelooflijke onwetendheid. Ze stellen zich voor, dat die dood en de
hellen alleen bedoeld zijn voor de anderen. Wanneer
de mensen beseffen dat de dood en de hel op hen
wachten, zullen ze goed letten op wat voor soort leven ze leiden. In de laatste dagen zullen de spirituele
revolutie en de nieuwe orde van God beginnen en de
hemelen zullen zich verplaatsen in de levens van de
mensen.
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God en de hemelen hebben de mensen heel vaak
de mogelijkheid gegeven om tijdens de laatste dagen aan de kant van God te staan. Op deze manier
gezien, begonnen de laatste dagen tijdens het leven
van Jezus. Lucifers wereld had hier moeten eindigen
en Gods wereld had zijn begin, maar het uitverkoren
volk van de Israëlieten en vooral de Romeinen herkenden deze tijd niet als zodanig. Ze hadden het koninkrijk van God op aarde kunnen vestigen door Jezus te volgen. De laatste dagen waren al binnen
handbereik. De mensen hebben bijna ware vrede,
ware vrijheid en de liefde van God ervaren. In plaats
daarvan werd deze optie ongebruikt, omdat de verkeerde beslissing werd genomen. De prijs van schadevergoeding voor Lucifer, om die mogelijkheid los
te laten, was zeer hoog. Als het gezin van Adam zich
de betekenis had gerealiseerd, die God tijdens hun
leven aan hen had gegeven, zou uit dit gezin een
samenleving van het goede zijn voortgekomen. Dit
zou zich dan hebben verspreid naar de natie en uiteindelijk naar de hele wereld. We hoeven vandaag
niet over de laatste dagen te praten; we zouden al in
de wereld van God leven. In deze wereld zou het niet
nodig zijn geweest om de mensheid te vernietigen,
zoals in de tijd van Noah. Noch zou Abraham de offer- en privaatrijke weg hebben moeten gaan. Mozes
had het land Kanaän niet moeten zoeken met het
uitverkoren volk. Jezus zou het kruis zijn gespaard.
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Mohammed zou nooit een nieuwe religie hebben
gecreëerd en in plaats daarvan een beroep hebben
gedaan op de vereniging van de religies voor het
welzijn van God.
Het belangrijkste is dat de religies nooit in welke
vorm dan ook zouden hebben bestaan en Gods kinderen zouden nooit het pad van lijden ingeslagen
zijn. Ik ken de religies en hun volgelingen. Je zult het
niet met me eens zijn. Toch zeg ik; wanneer de
mensheid in de toekomst besluit hun stappen in de
nieuwe wereld van God te richten, zullen mijn
woorden hen leiden. Dat zullen ze nooit doen verdwijnen en vernietigen uit het menselijk hart. Simpel gezegd, ik spreek in de naam van God en de hemelen.
Wil God de nieuwe wereld op aarde vestigen, dan
moet hij eerst de oude wereld neerhalen. Om dit te
doen, moet de mensheid op de roep van God reageren, net zoals zij met Lucifer deden, toen hij zijn gevallen wereld vestigde. Lucifer en zijn slechte volgelingen weten maar al te goed, dat als God de mensheid, Lucifer en alle gevallen wezens door zijn almacht wilde veranderen, het niet langer dan een seconde zou duren om dat te doen. Maar Lucifer en
zijn volgelingen zijn zich er ook van bewust, dat God
nooit zo'n pad zal volgen, dat tegen de principes
schendt en zijn macht zal gebruiken om de mens795

heid en andere gevallen wezens tegen hun wil te
veranderen. Lucifer weet maar al te goed, dat God
een God van Eeuwigheid is. Hij zou nooit tegen zijn
eigen belofte ingaan. Hij weet dat God absoluut en
in de hoogste graad ideaal is en ook zijn kinderen
wil zien, die niets gemeen hebben met het kwaad en
met de activiteiten van Lucifer. God wil een nieuwe
wereld bouwen, die alleen Hem en zijn hart van liefde volgt.
Ik wil meer geheimen aan de mensen onthullen.
Ze moeten weten, wat er in het geheim in de spirituele wereld gebeurt. Tot dusverre heeft de mensheid
God niet toegestaan, rechtstreeks met deze boze wereld om te gaan. Daarom onderhandelden de engelenwerelden feitelijk met Lucifer en zijn slechte volgelingen. Toen de engelenwerelden in de geestenwereld zagen, dat Lucifer en zijn boze geesten ook
de goede rijken beïnvloeden om ze in gevallen werelden te veranderen, verklaarden zij de oorlog aan
hem en zijn strijdkrachten. Ze verbannen hen uit het
rijk van de goede werelden, zoals de dimensies van
het paradijs. Volgens de omstandigheden en de bescherming van de spirituele wereld, deden ze wat er
moest gebeuren. Sinds die tijd leven Lucifer en zijn
volgelingen in lagere donkere plaatsen van de spirituele wereld.

796

Maar dit had consequenties! De spirituele wereld
was verdeeld in miljoenen en miljoenen dimensies.
En dat was ook niet de wil van God. Nu gaan de
geesten de spirituele wereld in volgens hun niveau
van groei en daar blijven ze evolueren, totdat de
nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zijn gevestigd.
God heeft sindsdien de mogelijkheid voor de mensheid geopend om het directe pad naar Hem te nemen, waar in de kortste tijd al het lijden voor altijd
een einde vinden. Daarom was tijdens Noahs leven
het ritueel der laatste dagen zelfs voor Lucifer en
zijn boze geesten. In het tijdperk van Abraham en
Mozes heeft God de mens opnieuw zo'n mogelijkheid gegeven.
In die zin was de tijd van Jezus het hoogtepunt van
Gods voorzienigheid. God had zijn koninkrijk binnen de kortste tijd, binnen 21 jaar door Jezus kunnen
vestigen. Het uitverkoren volk, en later de wereld,
zou Jezus alleen maar hoeven volgen, toen hij riep:
"bekering, het koninkrijk van God is nabij!" Zelfs
met obstakels onderweg, zou het slechts 40 jaar duren voordat Lucifer en zijn troepen gevangen werden genomen. Omdat ze de roep van God niet gehoorzaamden, moest de wereld, en vooral het uitverkoren volk, een tragisch hoge prijs betalen voor
de reparatie aan Lucifer en zijn volgelingen. Het is
Lucifers hatelijke verlangen om de mensen van de
aarde te vernietigen door middel van een nucleaire
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oorlog. Het vergoten bloed van de mensen uit de geschiedenis was niet genoeg voor hem en zijn slechte
volgelingen, noch was het bevredigend. Tot op de
dag van vandaag is het het trieste deel van Gods
voorzienigheid, dat de mensen, vanwege hun gevallen aard, Gods zegen altijd delen met Lucifer. Dientengevolge hebben zij de sleutel in handen van Satan gelegd. Elke zegen die God aan de mensen wil
overhandigen, moet in de toekomst met Lucifer
worden gedeeld, zolang ze nog steeds het slachtoffer zijn van Lucifer en zijn slechte volgelingen. Simpel gezegd, menselijke voorouders vielen in handen
van Lucifer en openden de poort voor hem om zijn
wereld te bouwen. Mensen leiden bewust of onbewust een slecht leven en verbinden zich met Lucifer,
de ergste aartsvijand van de mensheid.
Sinds Adam werd gekozen voor de wil van God,
zijn er bijna 6000 jaar verstreken. Vandaag zijn we
op het punt, waar de confrontatie tussen Lucifer en
de hemelen dreigt te escaleren. Er is geen ruimte
voor twee werelden op deze aarde: de wereld van
God is gevestigd of het grootste deel van de bevolking van deze aarde is weggevaagd door een nucleaire oorlog. Misschien overleven sommige mensen
op deze planeet. Met hen zullen de hemelen hun
voorzienigheid opnieuw beginnen. Vanaf dit stadium van vorming zal evolutie ons naar een ander
stadium brengen, waar de mensen zullen worden
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verlost door Lucifer. Lucifer had al binnen de tijd
van de verschijning van Adam, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, tijd genoeg om de voorzienigheid van God te stoppen of om te keren. Zijn meest
extreme strategieën zijn, dat de centrale persoon
fouten maakt, wordt gedood of de aan hem gegeven
missie verlaat. Lucifer kan gemakkelijk de voorzienigheid van God en de hemelen stoppen door deze
fouten, wanneer de centrale persoon niet langer bij
het fysieke lichaam op aarde woont.
Tot op de dag van vandaag heeft Lucifer deze taak
uitstekend onder de knie. Nu is zijn liefste wens om
Gods voorzienigheid terug te brengen naar het tijdniveau van Adam, Noah en Abraham. Om deze
droom waar te maken, aarzelt Lucifer niet om in onze tijd een nucleaire oorlog op te roepen. Maar tegelijkertijd is het koninkrijk van God opnieuw in onze
handen. Alles hangt alleen af van de mensen van deze wereld. Ze moeten de roep van God volgen en
zich verenigen in afstemming met God, zodat het
proces van het bouwen van een nieuwe wereld soepel kan worden gestart. Daarna blokkeren de hemelen Lucifer en zijn slechte volgelingen voor altijd. De
hemelen hebben echter een basis nodig om in te
grijpen in deze satanische wereld en hen te dwingen
zich over te geven. Zolang mensen op aarde niet om
Gods hulp vragen en zweren om zich af te scheiden
van Lucifer, zal deze wereld van hem zijn. Kort ge799

zegd verkondigde Lucifer, dat deze wereld van hem
is. Hij wil ook deze wereld wijden aan vernietiging.
Zolang er slechte mensen op deze aarde zijn, die zich
associëren met Lucifer en zijn volgelingen, hebben
noch God noch de hemelen de gelegenheid om deze
wereld aan hun zijde te brengen.
Mijn hart huilt weemoedig om de mensen van deze wereld te bereiken. Ik ontving deze missie niet
om voort te bouwen op de islam, het christendom of
enige andere religie. Ik werd door God geroepen om
de mensheid te beschermen tegen de vernietiging
van Lucifer en de invasie van zijn slechte volgelingen. Zelfs als slechts één natie zich met mij verenigt
in overeenstemming met God, kan ik een einde maken aan het lijden van de mensen. Uit dankbaarheid
kan ik God vragen te verschijnen in de natie, die me
helpt zijn wil te vervullen. De mensen zullen de
zichtbare God met hun eigen ogen zien, maar alleen
als tenminste één natie in de wil van God en de hemelen volgt om de mensheid te redden, in het belang van de toekomstige kinderen, en in het belang
van hun eigen eeuwige leven.
God kwam naar de Hof van Eden om met Adam en
Eva te praten. Hij verscheen ook aan Noah en Abraham. God kwam ook naar Mozes en zei hem zijn
volk te bevrijden. Hij beloofde zich te tonen als een
zichtbare God op de berg Sinaï. God verscheen ook
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aan Jezus, noemde hem zijn geestelijke zoon en gaf
hem zelfs de kracht om zijn kinderen te genezen.
Dat is niet genoeg! God opende ook voor Mohammed na Jezus een eerlijke kans om het koninkrijk
van God op aarde te bouwen. Dezelfde mogelijkheden werden gegeven door God aan Boeddha, Krishna en de andere boodschappers van het Verre Oosten. Daarom, laat me je vertellen: ik hou meer van
God en zijn kinderen dan elke andere boodschapper
in de geschiedenis. De hemelen hebben me de autoriteit en de macht gegeven om Gods kinderen naar
de hemelen te leiden als ze naar mij de hand uitreiken. Daarom beloof ik alle kinderen van God: in
2040 zal ik buigen en onze Schepper vragen om op
deze plaats te verschijnen, omwille van de liefde. De
mensheid moet weten dat mijn oproep tot God geen
gewone oproep is, en mijn gebed heeft niets gemeen
met gewoon gebed voor God en de hemelen. Mijn
roep van het hart kan God en de hemelen schudden
en de blauwe hemel verdelen. Op deze dag zullen de
kinderen van God zien waartoe liefde in staat is: het
kan God en de engelen naar de aarde brengen. Hierdoor kunnen Gods kinderen Hem zien en hun eigen
hemelse Vader ervaren.
Vanaf het eerste moment dat God en de hemelen
me riepen, heb ik nooit geprobeerd, enige vorm van
handel met hen te doen. Er was geen enkele dag, dat
ik God om iets vroeg, behalve de redding van de
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mensheid en andere wezens. Er was geen enkel
moment in mijn leven, dat ik twijfelde en klaagde bij
God en de hemelen. De profeten en de boodschappers gekozen door God en de hemelen weigerden
eerst de missie of waren niet bereid om God en de
hemelen te beantwoorden. Ik vocht met Lucifer, de
engelen en de hemelen, zodat mijn weg vrij zal zijn
om deze eenzame God te ontmoeten. Ik heb door de
donkere eeuwigheid gereisd en ben mijn geest en
ziel slechts één keer verloren om God zichtbaar te
zien. Als God mensen en andere wezens heeft geschapen omwille van de liefde, kan mijn naam door
de eeuwigheid nooit uit het hart van God worden
weggevaagd. Omdat mensen het slachtoffer werden
van de slavernij van Lucifer, konden noch slim uitgewerkte plannen noch oorlogen de ketenen van satanische slavernij doorbreken. Maar ik ben in staat
om Gods brandende liefde naar mijn naaste te brengen, die een einde maakt aan de slavernij van de
mensen en alle lijden en ze voor altijd verlost. Ik
roep Gods kinderen op om het koninkrijk van God
op aarde te vestigen. Niet alleen de mensheid, maar
ook God en de hemelen zullen worden bevrijd. Laat
de belofte van God aan mij uitkomen: de mensheid
zal op elke ster in haar universum leven.
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De goddelijke mens is het huis van God
Religieuze mensen zeggen met name over God: Hij
is alomtegenwoordig, alwetend en almachtig. Dat is
allemaal waar. God kan talloze andere scheppingen
en hemelen creëren. Hij kent de situatie van elk wezen. Hij weet alles. Hij is meer dan onze vader en onze moeder. Toen Hij ons schiep, was Hij onze hemelse ouder. Toen Hij ons de uiterlijke schepping in
stuurde om sneller te groeien, was Hij ook onze enige echte ouder. Als we voor altijd met onze geest
naar de geestenwereld terugkeren, zal Hij de enige
zijn, die nog steeds onze ware ouders belichaamt.
Wanneer God een gezant als een relatief object in
deze kwade, gevallen wereld van Lucifer vond,
toonde Hij aan dat Hij altijd in de meerderheid was
tegen de wereld van Lucifer. God kon veel hervormen door zijn boodschappers. De waarheid is dat
God tot op de dag van vandaag geen enkele persoon
kon vinden, die zijn absolute object werd, anders
zouden we al in het Koninkrijk van God leven. Daarom hebben alle grondleggers van religies tot op de
dag van vandaag de wereld slechts gedeeltelijk hervormd, omdat ze slechts relatieve objecten van God
waren.
Natuurlijk is dit voorbeeld ook op mij van toepassing. Omdat ik nauw samenwerkte met God en de
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hemelen, duurde het lang voor ik groeide en dingen
als God en de hemelen zag. Toen ik jong was, miste
ik een duidelijk begrip. Ik moet ook toegeven dat ik,
net als andere profeten, verschillende fouten heb
gemaakt. Deze fouten hebben me veel tijd gekost om
de voorzienigheid van God te realiseren. Zonder deze fouten zou ik vandaag al een ander niveau hebben
bereikt. Daarvoor ben ik rechtstreeks verantwoordelijk voor God en de hemelen en ook voor zijn toekomstige kinderen. Hoewel ik van mijn fouten heb
geleerd, kan ik aan het einde van mijn zendingsleven alleen God, de hemelen en zijn kinderen om vergeving vragen.
Maar waarom heb ik het hier over mezelf? Ik wil
Gods kinderen aanmoedigen. Wanneer een gewone
man zoals ik kan doordringen in het hart van God,
kunnen andere mensen in de toekomst dat ook,
want zij zullen veel beter zijn dan ik. Dat is de fundamentele waarheid. Ik weet waarover ik spreek.
Sinds God me riep voor deze missie, heb ik door
mijn eigen ervaringen met Hem ontdekt, dat Gods
liefde boven Zijn wetten staat. Op het pad van God
moet men zijn goede wil tonen om het goddelijke
doel te vervullen, dat God aan het leven van de mensen en andere wezens heeft gegeven. Ik heb nooit
gedacht in dit leven dat een man als ik zoveel liefde
van God en de hemelen zou ontvangen. Ik durfde er
zelfs niet over te dromen, noch kon ik me voorstel804

len, dat God en de hemelen mij hun eigen hart zouden noemen. In gans mijn eeuwige leven, zal ik me
afvragen, dat God me koos voor Zijn goddelijke wil.
Daarom buig ik voor eeuwig voor onze hemelse Vader, dat hij zo'n onwaardige man als zijn object
heeft gemaakt.
Ik kan de juiste woorden niet vinden om Gods liefde voor zijn kinderen uit te drukken. Tegelijkertijd
ben ik diep in mijn hart dankbaar voor de hemelen,
die me door de donkerste tijden heeft geleid en me
heeft geïnspireerd om op dat pad te blijven, ondanks
de obstakels van Lucifer en zijn slechte volgelingen.
Ik dank alle profeten van harte voor hun hulp in de
moeilijkste tijd. Ze getuigden van hun solidariteit en
dat ze mijn familie zijn. Ik mis de juiste woorden om
mijn dank en liefde voor hen te uiten. In het eeuwige
leven is het mijn diepste verlangen om hen lief te
hebben en te dienen. Maar mijn diepste, eeuwig
brandende en naar God verlangende liefde is alleen
van Hem. Als God mij de keuze geeft, dan heb ik
maar één wens in de grond van mijn hart; ik wil God
in mijn leven omhelzen en nooit in alle eeuwigheid
van Hem gescheiden zijn.
Het hoofdstuk ’De goddelijke mens is het huis van
God’ is het meest gevoelige en intense onderwerp.
De mensheid heeft het recht om alle inhoud te kennen. God wil in alle mensen en andere wezens zijn
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kinderen van het goede zien, die de goddelijke natuur van Hem erven. De hemelen onthulden vele
waarheden over de definitie van de goddelijke mens.
Een eenvoudige man, zoals ik, heeft vele problemen
met het detailleren van de kennis en uitleg over de
goddelijke mensen. Als ik niet alle details wetenschappelijk kan verklaren, is het vanwege mijn taalkundige imperfectie. In de religieuze sfeer is gemakkelijk te zeggen: heb God lief en je naaste. Maar als
het erop aankomt, dit in praktijk te brengen, bereiken we onze grenzen in ons leven. Naarmate de tijd
verstrijkt en we oud worden, lijkt het alsof je het aan
anderen moet overlaten om God en zijn naaste lief te
hebben. Voor ons is het voldoende om erover te praten. We weten allemaal dat alleen het horen van de
waarheid niet genoeg is. Hun realisatie moet ons leven binnenkomen, zodat we de belichaming van de
waarheid worden.
Daarom is de mensheid volgens God het hoogste
instrument, waardoor waarheid en liefde kunnen
stralen. Maar we begrepen de waarheid verkeerd.
Heel vaak willen we, dat waarheid en liefde door de
heilige boeken naar ons schijnen. We hebben ons
toegewijd aan de gemakkelijkste taak door deze
boeken hoog in onze handen te houden en anderen
te vertellen, dat waarheid en liefde erin te vinden
zijn. Wij willen echter zelf niet het instrument van
waarheid en liefde worden. Eerlijk gezegd, vanwege
806

dit gedrag zijn de gelovigen van de religies kakkerlakken van hun eigen heilige boeken geworden.
Ik wil dit graag duidelijk maken met een voorbeeld. Als een christen of een moslim de droom
heeft om in de voetsporen van hun eigen Heiland te
stappen, wordt meestal een belangrijk punt vergeten. Toen Jezus en Mohammed op aarde leefden,
van wie droomden ze toen? Wie was het middelpunt
van hun gebed voor hen? Waren zij het zelf? Nee,
echt niet! Jezus en Mohammed verlangden ernaar
om in de voetsporen van God te treden. Daarom is
een van de prioriteiten ondubbelzinnig: de mensen
zijn door God geschapen om Zijn goddelijke kinderen te worden. Daarom gaan alle profeten en verlossers door een bepaalde ontwikkeling om het object van God en de hemelen te worden. Dat is de eerste reden waarom God en de hemelen ze riepen. Ze
moeten de mensheid leiden, maar niet naar zichzelf.
In geen enkel geval zijn profeten de bestemming van
de mensheid, want ook zij groeien nog in de spirituele wereld. Ik vertel de mensheid de hele waarheid
hier. Ik heb alle profeten vele malen ontmoet en hun
geestelijk leven en geestelijke groei bekeken. Ik heb
gezien hoe intens het licht van hun geest schijnt.
Daarom is het tijd voor de gelovigen van de religies, om uit hun slaap te ontwaken. Ze moeten niet
kleurenblind zijn en fanatiek gehecht blijven aan
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hun Heiland. Meestal is de liefde van gelovigen naar
de profeet van hun religies of hun verlossers. God is
gewoon een concept voor hen. De mensen moeten
stoppen zichzelf voor de gek te houden. Je moet je
ogen niet sluiten voor de waarheid. Als God en de
hemelen Jezus Messias niet voor de mensheid hadden genoemd, zou hij als een gewone timmerman
hebben geleefd. Hij zou voor zichzelf en zijn gezin
zorgen. Wat had hij nog meer kunnen doen? Hij zou
ook als timmerman zijn gestorven. De mensen kunnen de spirituele waarheid niet ondersteunen, tenzij
gegeven door God en de hemelen. Hetzelfde zou met
Mohammed zijn gebeurd. Als God hem niet had geroepen en de aartsengel niet naar hem had gestuurd, zou hij tot koopman zijn gekomen. Misschien zou hij horizontaal iets voor zijn familie en
familieleden doen. Desondanks zou hij als koopman
zijn gestorven. Hetzelfde zou Boeddha zijn overkomen. Als de hemelen hem niet had geïnspireerd om
naar de spirituele waarheid te hunkeren, zou hij als
Maharadja in India zijn gestorven. Dat zou het
grootste succes in zijn leven zijn geweest. Het zou
voor alle andere profeten hetzelfde zijn geweest als
God en de hemelen hen niet hadden geroepen en geinspireerd. De eerste prioriteit van een door God en
de hemelen gekozen gezant is om al het mogelijke te
doen om mensen tot God te brengen. De taak van de
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hemelen is ook om mensen naar God, hun Schepper,
te leiden.
Ik, de auteur van dit boek, ontken geenszins de
waarde van de boodschappers, gekozen door God en
de hemelen om de mensheid te leiden. Ik hoorde de
waarheid recht uit Gods mond: al zijn kinderen hebben een unieke waarde. Dit betekent dat er geen duplicaten of kopieën van zijn. Ze zijn gemaakt als origineel om hun doel als zonen en dochters te vervullen. Maar dat betekent ook dat we op een dag kanalen voor elkaar zullen worden om dichter bij God te
groeien en onszelf dichter bij elkaar te brengen.
Nu zal ik een andere zeer pijnlijke waarheid aankondigen voor de gelovigen van de religies. De profeten en de verlossers hebben niet alles overgebracht wat God en de hemelen aan hen hebben geopenbaard! Ze zijn direct of indirect verantwoordelijk voor het blokkeren van de mensheid en voorkomen, dat deze God naderen. God en de hemelen vergeven hen, maar de onopgeloste problemen blijven
bestaan. Nu moet een nieuwe centrale en door God
geroepen persoon de weg voorbereiden, die de heiland en profeten blokkeerden door de hemelse
waarheid niet te openbaren. Lucifer en zijn slechte
volgelingen hebben nu deze leidende rol gespeeld in
het verwarren van de waarheid en het leiden van de
mensen en andere wezens in de verkeerde richting.
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Toch moeten we er altijd één in gedachten houden:
mensen hebben de basis gelegd voor Lucifer en zijn
volgelingen. Alleen daarom konden ze de waarheid
ernstig verdraaien en Gods kinderen in de verkeerde
richting leiden. De mensen kunnen de verantwoordelijkheid ervoor niet ontlopen of naar iemand anders verplaatsen.
Als je me vandaag vraagt waarom, is het antwoord
heel eenvoudig: God is geen dode God. Geloven mijn
medemensen echt dat God alleen sprak in de tijd
van Abraham, Mozes en Jezus en daarna stierf als
een oude man?
Dat is absoluut verkeerd! God is een levende God.
Hij garandeert ons dat we voor altijd in de eeuwigheid zullen leven. God spreekt vandaag tot de mensen zoals hij toen deed en wil al zijn kinderen bereiken. De enorme opslagruimte van zijn immense zegen in de hemelen is niet leeg geworden nadat Jezus,
Mohammed en de andere profeten verschenen. Hij
heeft zoveel meer zegeningen te geven aan zijn kinderen. Toen Jezus, Mohammed en de andere boodschappers naar de spirituele wereld kwamen, leerden ze hoeveel meer God aan zijn kinderen wil geven. De opperste zegen van God, zijn gunst en genade voor zijn kinderen, maakte hen wankelend. Er is
maar één verschil: het ene kind van God heeft het al
gemaakt, het andere is nog onderweg. De essentie
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van de waarheid is dat God elk van zijn kinderen een
eerlijke kans heeft gegeven om geestelijk te groeien
en dit hoger te doen dan welke boodschapper in het
verleden ook. Ik kan dit alleen met een oprecht hart
bevestigen, omdat ik God persoonlijk heb ontmoet.
Gods genade en zegeningen voor zijn kinderen en
andere wezens zijn zo uitgestrekt en vergelijkbaar
met een eeuwige oceaan. Slechts een paar druppels
uit deze oceaan drinken, maakt dat niet leeg. De gezanten die tot op de dag van vandaag zijn verschenen, kunnen als voorbeeld worden genomen: ze
dronken allemaal een paar druppels van Gods liefde,
maar Gods eeuwige oceaan van liefde is nog steeds
vol. De ergste blokkade in religies is dat gelovigen
van hun heiland en hun religies een doodlopende
weg voor de mensheid hebben gemaakt. Ze geloven
dat hun redders de laatste redders zijn en dat hun
heilige boeken de perfecte en eeuwige waarheid bevatten.
Dit is absoluut verkeerd en is zelfs helemaal niet
waar. Dat was en is geenszins de wil van God! En dat
zal nooit de wil van God zijn! God gaat al die krappe
hindernissen vernietigen, die voorkomen, dat zijn
kinderen naar Hem toekomen.
In feite zijn Lucifer en zijn kwade strijdmacht erg
klein. Maar de mensen sloten zich aan bij Lucifer en
zijn soortgenoten in een gezin. Dat is de enige reden,
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dat het lijkt alsof ze in de meerderheid zijn. In werkelijkheid zijn het echter talloze kleine nullen. Als je
al deze vele nullen bij elkaar optelt, blijft het resultaat nul. In feite is God zo groot in werkelijkheid, dat
de mensheid geschokt zal zijn wanneer zij Hem raken. Vanwege de onwetendheid van het kwaad en
spirituele duisternis lijkt God klein en niet in staat
de mensheid te helpen. Maar het juiste antwoord is
dat de mensheid wakker moet worden en de juiste
beslissing moet nemen om het juiste pad te volgen.
Zo zullen we ervaren hoe groot en buitengewoon
God is en wat Hij voor de mensheid kan doen.
Vroeg of laat zal de mensheid zich realiseren in
welke enorme geestelijke blindheid zij leefde. De
mensen zullen dan erkennen dat zij zelf de oorzaak
waren van lijden en ontbering. Ze beriepen zich persoonlijk op de tragedies die plaatsvonden in hun
families en hun nakomelingen. Mijn huidige situatie
moet dit voor mijn lezers duidelijk maken. Ik werd
gekozen door God en de hemelen om Gods hart te
vertegenwoordigen en een einde te maken aan het
lijden van de mensen. Als de gelovigen van de religies zich nu tegen mij keren en mij doden, is het heel
goed mogelijk, dat zij geloven, dat zij de wil van God
hebben vervuld. Niet mijn dood, maar hoe vreselijk
is het dit verkeerde geloof te handhaven. Maar het
laat ook zien hoe groot de blindheid en onwetendheid van religieuze volgelingen zijn. Als gevolg hier812

van zal een donker, spiritueel tijdperk meedoen en
een man van God doden. Alleen een boodschapper
van God blokkeren is de ernstigste misdaad in de
ogen van God en de hemelen. Dit zou leiden tot de
vernietiging van de mensheid. Lucifer en zijn slechte
volgelingen konden voor zichzelf zo'n gevallen
mensheid opeisen. Een fout van de centrale persoon
in de missie kan leiden tot een oorlog waarin talloze
mensen sterven als herstelprijs. Daarna zal de
mensheid schreeuwen: "waarom kan God ons niet
helpen?" Satan heeft min of meer de mensen uit hun
gezond verstand gehaald. Het lijkt erop dat ze geestesziek zijn. Ze snijden zonder pijn in hun eigen
vlees en klagen onophoudelijk.
Waarom zijn wij Gods kinderen, geschapen als
Zijn eigen beeld? De vraag is eenvoudig te beantwoorden. Natuurlijk hebben we alle eigenschappen
van God geërfd. God heeft ons zijn liefde talloze keren getoond. Alle boeken ter wereld zouden niet
voldoende zijn om deze details te beschrijven.
Eens zei God tegen mij: "Het duurde miljoenen jaren om slechts één bloem voor mijn geliefde te maken, voordat ik tevreden was met het resultaat van
mijn geschenk." En nu kijken we naar deze bloemen,
kopen ze en geven ze aan onze families en vrienden.
We kennen het verhaal achter deze bloemen niet,
noch hoeveel liefde God zijn kinderen gaf, alleen om
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hen geluk te laten voelen als ze dergelijke bloemen
zien of aanraken. Ik herinner me dat God me meenam naar een nieuwe hemel, die eruitzag als een
enorme roze bloem. God zei tegen mij dat hij deze
hemel met zijn eigen handen heeft geschapen. Ik
huilde onophoudelijk en ontdekte zoveel liefde in de
ogen van God, dat Hij me dit geschenk gaf. Ik kon in
zijn ogen het diepe verlangen lezen om zijn kinderen
gelukkig te zien.
Geld, rijkdom, kennis, intelligentie of roem voldoen niet aan God. Als deze dingen God konden voldoen, zou Hij ons nooit hebben geschapen. Hij bezit
al deze dingen. Zelfs toen God alleen was, was Hij
het meest intelligente wezen. God is de eerste en
grootste wetenschapper. God heeft vele ontelbare
hemelen en uiterlijke sterrenstelsels geschapen. Hij
is de meester van alles. Hij heeft talloze verschillende wezens in het eeuwige leven tot leven gebracht,
die Hem dienen. Ze zijn altijd klaar om zijn bevel op
te volgen. God heeft ons niet geschapen als Zijn dienaren. Het zou voor hem gemakkelijk zijn geweest
om dat te doen, als dat hem gelukkig zou maken.
Maar daarna heeft Hij nooit meer verlangd. Als de
Schepper zou willen dat we met geweld regeren, als
keizer of imperator, zou er geen macht in dit universum zijn, die hem zou kunnen stoppen. Als God zijn
kracht wilde laten zien, zou er geen wezen zijn, dat
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Hem niet hoefde te volgen. Zelfs Lucifer, die Satan
werd, en de andere engelen en djinns, die met hem
vielen, zouden nooit de macht van God durven uitdagen. Ze weten allemaal maar al te goed wat God
kan doen. Als God wil, kan hij het hele universum en
het eeuwige leven van elk wezen vernietigen en
weer iets nieuws creëren. Maar hij heeft dit nooit
gedaan. Hij herinnert ons altijd in liefde. Zijn geduld
is veel groter dan welke oceaan dan ook. Hij werkt
nog steeds voor de redding van zijn kinderen. Nu is
het tijd voor de mensheid om zijn goede wil te bewijzen en niet alleen lippendienst te betalen, maar
door actie tot God terug te keren. Bovendien moet
elke daad schijnen in de kleur van Gods liefde. De
menselijke geschiedenis kon binnen drie jaar worden hersteld.
Nu, met de hulp van God en de hemelen, begin ik
de fasen te beschrijven voor de ontwikkeling van de
goddelijke mens. De inhoud van de eerste fase toont
al het verschil tussen gelovigen en niet-gelovigen.
Ongelovigen denken en leven aan de oppervlakte
van dit wereldse leven. Gelovigen daarentegen leven
en geloven aan het oppervlak van het eeuwige leven.
Ongelovigen verliezen zichzelf in dit beperkte korte
uiterlijke leven. De gelovigen willen echter het geheim van het eeuwige leven ontdekken. Ze zijn als
twee roofvogels, die onder dezelfde aardse hemel
vliegen. Het enige verschil is dat de gier leeft in zijn
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eigen wereld, die niets te maken heeft met de hoge
wereld van de adelaar.
De goddelijke mens is het thuis van God. God en
de hemelen hebben me er veel over laten zien. Ik zou
dit specifieke onderwerp door mijn eigen spirituele
ervaringen willen beschrijven en de verschillende
stadia van de evolutie van de goddelijke mens zoveel
mogelijk in detail uitleggen.
1. Dit is het stadium waarin het lichaam de spirituele geest volgt. Dit stadium wordt ook door de hemelen aangeduid als ’de weg van de beginselen of de
weg van het leven van beginselen’. Dit onderwerp
heeft veel te maken met de wereld van religies. Hier
neemt het lichaam de rol van het object over en
neemt het mentale verstand de rol van het subject
over.
2. Als het verstand het bewustzijn volgt, wordt hij
door de hemelen aangeduid als de "spirituele weg
van vrede of het leven van vrede". In dit stadium kan
men de vrucht van spiritualiteit zien. Hier is het verstand het object en het bewustzijn het subject.
3. Wanneer het verstand en het bewustzijn samen
de stem van het geweten volgen, noemen de hemelen het ’de weg van de vrijheid van de geest’ of ’de
zoektocht naar de waarheid’. Hier is de toegang tot
de geest open. Hij laat de oude wereld achter zich en
voor hem opent de nieuwe deur van de spirituele
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wereld. Ik noem dit stadium het stadium van de visioenen of ik kan het ook een stadium noemen, waar
de kooi van het fysieke lichaam zich opent naar de
geest, zodat het in de blauwe hemel en in de spirituele wereld kan vliegen. We noemen dit stadium ook
een leven van vrijheid voor de geest. Hier zijn het
spirituele verstand en het bewustzijn het object en is
het geweten de subject positie. In de spirituele wereld staat deze fase ook bekend als "de zoektocht
naar waarheid in talloze dimensies."
4. In de vierde fase verlangt het geweten, als de
wereld van de waarheid, naar de wereld van liefde het hart. Geweten volgt hier het hart. De hemelen
noemen dit ’de weg van de liefde of het leven van de
liefde’. Hier worden de geesten opgetild uit de wereld van de waarheid en komen in de mystieke wereld van liefde, waarin vele mystieke geheimen zijn.
Je kunt deze wereld niet wetenschappelijk beschrijven. In deze wereld van liefde willen de geesten altijd verder vliegen. Ze willen niet teruggaan naar vorige dimensies. Hier is het geweten als de wereld van
de waarheid, het object en het hart neemt de rol van
het subject over.
5. In dit stadium volgt het hart de geest van God
en hier wil liefde tot rust komen. De hemelen noemen dit in spirituele zin het leven van harmonie. De
geest kan door alle hemelen gaan zonder ooit door
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een wonder van die plaatsen te moeten stoppen. De
geest beweegt verticaal naar God. Daarom noemen
we deze fase ook een ’leven van harmonie’. Liefde
neemt de rol van het object aan en harmonie de rol
van het subject.
6. In dit stadium ontdekt de geest God. In spirituele zin noemen de hemelen dit stadium ook ’het eeuwige thuis voor de goddelijke mens’. Liefde en geest
zijn samen mystiek en buigen voor God. De Geest
geeft te kennen dat hij, zelfs als hij voor een leven
zou moeten buigen, in zijn boog ernaar zou verlangen God te omhelzen. Voor dit doel schiep God de
geest. Hier neemt harmonie de rol van het object
over en heeft God de rol van het subject.
7. Dit is de reis van de goddelijke ziel met God in
het eeuwige leven. Hoewel ik vele ervaringen met
God heb, vind ik nog steeds niet de woorden om al
deze geheimen te onthullen. In dit stadium maakt
elke goddelijke mens zijn eigen ervaringen met God.
De goddelijke mens zal altijd een nieuwe spiritualiteit in God ontdekken zonder ooit een einde te vinden. Het duurt meer dan een eeuwigheid om God
goed te leren kennen.
De zeven fasen die ik heb beschreven, zijn fasen
van ontwikkeling, die een goddelijk mens in zijn leven moet doorlopen. Hier ontdekken we dromen,
visioenen, observaties, spirituele reizen en mystieke
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ervaringen. Na dit hoofdstuk presenteer ik de afzonderlijke fasen in meer detail. Het begint met de eerste fase, waarin het lichaam het verstand volgt. Zoals ik al eerder zei, noemen we dit ’de weg van principes of het leven van principes.’
Ik bad tot God en vroeg om zijn hulp, zodat al deze
thema's in een hemelse atmosfeer konden worden
verwezenlijkt. Terwijl ik ze opschreef, stroomden de
tranen over mijn wangen, want mijn hart verlangde
naar de bevrijding van de mensheid. Als we een geliefde mens in moeilijkheden in deze wereld zien,
willen we hem oprecht en van harte helpen. Ik heb
de mensen, sinds God mij zijn hart noemt, op dezelfde manier liefgenomen. Dag en nacht willen
mijn ziel en mijn hart je wanhopig helpen. We kunnen ons voorstellen, wat ouders met een gebroken
hart hebben en hoe lijden en pijn hen kwellen, wanneer ze hun kind verliezen. Deze ouders zouden alles
doen om hun kind terug te krijgen.
Als een man van God weet ik ook in welke spirituele dimensie zijn geliefd kind zal gaan wonen. Ik
ken ook de situatie, waarmee ze daar worden geconfronteerd. Nu kunnen alle ouders zich in hun hart
voorstellen, hoe groot het verdriet is dat ik moet
doorstaan en hoe mijn hart dag en nacht gebroken
is: ik kan het geschreeuw van beide werelden horen.
Sinds God me in de meeste nachten heeft geroepen,
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ben ik alleen het bos ingegaan om te huilen en te
bidden, opdat redding de mensen en andere wezens
zou bereiken. Op aarde houden de mensen meestal
alleen van hun buren. Maar wanneer ze sterven en
een andere wereld ingaan, willen ze meestal niet
weten, wat hun geliefde doet in de spirituele wereld.
Nooit eerder heb ik zo'n onwetendheid van het
menselijk hart onder de hemelen gezien.
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De vijf ontwikkelingsstadia voor
geestelijke groei
Eerste fase: het lichaam volgt het
spirituele verstand
De weg van principes of het leven van principes
gericht op God
God schiep het menselijk lichaam om het groeiproces van de menselijke geest te versnellen. Omdat
mensen in handen van Lucifer zijn gevallen, is deze
wereld onderhevig aan zijn slechte invloed. De geesten groeien nog steeds met snelheid in het fysieke
lichaam, alleen in de verkeerde, slechte richting.
Daarom hebben God en de hemelen religies gebruikt
als tijdelijke hulpmiddelen om de menselijke geest
en het fysieke lichaam in de richting van het goede
te leiden. De wereld waarin we leven staat onder de
sterke invloed van Lucifer en zijn kwade kracht. In
deze wereld wil het lichaam in zijn korte leven gewoon genieten van het comfort. Zoals ik al eerder
zei, denkt en leeft de alledaagse mens op het oppervlak van uiterlijke materiële verlangens. Daarom
worden lichaam en verstand ook het slachtoffer van
deze gewoonten. Zodra het lichaam deze gewoonten
heeft overgenomen, is het een moeilijk proces voor
het spirituele verstand om het lichaam in een andere
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richting te leiden. Het fysieke lichaam heeft geen
verlangen naar een verzaakt leven. Het lichaam
weet, dat het te snel zal sterven. Daarom wil hij
meer, zoals leven in het dierenrijk. Hij wil eten,
drinken, slapen en zich overgeven aan zijn seksuele
verlangen. Het lichaam vraagt routinematig steeds
opnieuw om deze dingen. Het lichaam niet geven
waar het om vraagt, maakt het vervelend en toont
zijn frustratie. Wanneer het lichaam een spirituele
boodschap van het verstand ontvangt, wordt het
meestal opstandig en probeert het zijn verstand te
beïnvloeden.
Voorbeeld 1: Als de geest het nieuws aan het lichaam brengt dat het vanaf morgen 30 dagen moet
vasten, kan men onmiddellijk zien hoe het lichaam
reageert. Hij is hongeriger dan normaal, zelfs als je
de lunch al een uur eerder hebt gegeten. Het lichaam
weet dat hij vanaf morgen moet vasten, dus zal hij je
dwingen om meer te eten en te drinken. In deze hele
tijd van vasten, zal het eigen lichaam zijn ongemak
aantonen. Als je de vasten verbreekt, is het lichaam
gelukkig, ontspannen en dankbaar.
Voorbeeld 2: De geest stuurt het bericht naar het
lichaam dat het moet opstaan om 3 uur ’s morgens
om te bidden. Hier kan men de opstand van het lichaam het beste waarnemen. Het lichaam zal nooit
vóór 3 uur in slaap vallen. Om 3 uur 's morgens,
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wanneer je wilt bidden, vraagt het lichaam om
slaap. Dat is de beste tijd voor hem.
In de slechte wereld wordt het lichaam meestal
het subject en fungeert het als een dictator en probeert het het verstand te beheersen. Als het verstand
echter als subject het lichaam tegen zijn wil, wil besturen, ontstaat er een groot conflict tussen de twee.
De meeste mensen die zich bezighouden met extravagant seksleven zijn meestal slachtoffer van hun
eigen lichaam in deze wereld. Hier zien we de climax: wie is echt de meester in het huis. Wanneer het
lichaam het verstand regeert, vernietigt het de groei
van de geest. Lucifer weet dat zolang het lichaam
rebelleert tegen de spirituele richting, het zwak is.
Lucifer en zijn slechte volgelingen vinden altijd een
basis om het lichaam te verleiden en in een slechte
richting te leiden. Het lichaam is het slagveld voor
Lucifer. Het is triest dat deze aardse omgeving volledig is gericht op de geneugten van het lichaam.
Daarom kan het lichaam zijn zelfzuchtige verlangens maar al te gemakkelijk volgen.
De religies werden gecreëerd in een noodsituatie
om de invloed van het kwaad op het lichaam en het
verstand te blokkeren. Het gedrag van onze geest
hangt sterk af van de acties van ons lichaam. Daarom zijn er in de verschillende religies allerlei spirituele omstandigheden om de lichaamsdiscipline te
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onderwijzen. Als het lichaam de invloed van de spirituele geest accepteert en zich tot het goede wendt,
volgt het de juiste weg. Het duurt vele jaren voordat
het lichaam stevig aan de goede kant staat. Maar de
invloed van deze wereld is zeer sterk en niet te onderschatten. Van tijd tot tijd bezwijkt het lichaam
aan deze schijnbaar onweerstaanbare verleiding en
valt terug in slechte, wereldse gedragspatronen. Hij
wordt zwak, hopeloos en niet in staat om de leiding
van het spirituele verstand te volgen.
Daarom is het erg belangrijk om te verinnerlijken
dat God in alle zeven fasen het centrum is waardoor
de geestelijke opstanding kan plaatsvinden. God en
de hemelen zijn de enigen die verstand en lichaam
opnieuw kunnen inspireren. Als gevolg hiervan
herwint het lichaam zijn kracht om de hemelse inspiratie te volgen en zijn reis naar het goede te hervatten. Wanneer het lichaam het verstand volgt,
moet God het middelpunt zijn tussen het lichaam en
het verstand. Sommigen bereiken dit in een zeer
korte tijd, maar de meeste mensen hebben het heel,
heel lang nodig. Voor Lucifer vormen religies hier de
grootste blokkade. Aangezien vele religies in deze
wereld kunnen worden gevonden, kon Lucifer zijn
immorele verlangens en wensen niet volledig vervullen. Daarom haat hij de religies en hun gelovigen.
Lucifer had gemakkelijker met niet-gelovigen kunnen werken. Het beheersen van de verlangens van
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het lichaam is tegenwoordig een van de belangrijkste doctrines van religies.
Meestal zien we dat volgelingen van verschillende
religies alleen over de waarheid praten. Maar in hun
aardse leven staan ze niet onder invloed van hun eigen leer, en vanaf dat moment leiden ze alleen een
traditioneel leven. Ze hebben gewoon het etiket van
hun religie op hun rug geplakt. Dit is een uitstekende basis voor Lucifer en zijn slechte volgelingen om
de religieuze mensen aan hun zijde te trekken. Een
spiritueel open mens kan altijd een mix van goed en
kwaad herkennen met zijn spirituele ogen in de wereld van religies. Religieuze mensen leiden een onbewust leven, ze geven er de voorkeur aan meer het
uiterlijke aspect van hun religie te volgen. Maar de
ware geest keert zich af van religie. Sinds de val van
de mens staat niet alleen het lichaam, maar ook het
verstand onder invloed van Lucifer.
Dit is ook een reden waarom het lichaam het verstand niet volledig kan volgen. Daarom zijn daden in
de eerste fase van de waarheid en in het leven met
deze waarheid uiterst belangrijk. Het lichaam is het
instrument om de waarheid te tonen door middel
van daden. Aan de andere kant kun je ook andere
stemmen in de wereld van religies horen: Jezus is
onze heiland, hij zal ons beschermen. - Ik ben een
moslim, alleen ik zal naar de hemel gaan. - Als je ge825

looft in mijn religie als de enige ware, kunt je gered
worden van de hel. Dergelijke omgevingen zijn erg
gevaarlijk voor lichaam en verstand. Op dit punt leven religieuze mensen alleen met de geloofstheorie.
Deze situatie is zeer aantrekkelijk voor Lucifer.
Hier kan hij de meeste mentale groeiprocessen van
de geest blokkeren. In deze situatie zijn de verlossers
niet de leiders van de religieuze mensen, maar ze
zijn slechts een gelegenheid voor vele feesten. Hier
worden de religies het slachtoffer van hun eigen religieuze volgelingen, die hen misbruiken om hun
zelfzuchtige verlangens te vervullen.
Het eerste doel van religie is om mentaal het verstand positief te beïnvloeden en het lichaam een bepaalde vorm van discipline te leren. Als het lichaam
de spirituele begeleiding van het verstand volgt en
zich goed voelt, kan het het pad van principes of een
leven van principes worden genoemd. Hier begint
ook de droomfase, die ons spiritueel plezier geeft
voor lichaam en verstand. Het bevat relatieve boodschappen door de spirituele wereld, die het individu
helpen spiritueel te groeien. In deze fase blijven kan
heel gevaarlijk zijn voor toekomstige spirituele
groei. Op dit punt zal het eigen denken en begrijpen
of interpreteren van de waarheid toekomstige spirituele groei blokkeren.
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Als mensen niet naar meer waarheid van God verlangen, worden de religies een allesomvattende
draaikolk. Daarin zijn onuitputtelijke religieuze
boeken, het geloof en zelfs de gelovigen, maar ook
het fanatisme betrokken. Het religieuze leven draait
constant rond in een cirkel, waarvan het interieur
als een aantrekkingskracht is. Er zijn weinig kansen
om hieraan te ontsnappen. Alleen God en de hemelen kunnen dit mogelijk maken. Als iemand erin
slaagt deze omgeving te doorbreken en blijft zoeken
naar spirituele waarheid, kan hij daar heel blij mee
zijn.
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Tweede fase: het verstand volgt het op
God gerichte bewustzijn
Pad van vrede of leven van vrede
Er zijn slechts een paar mensen op deze wereld die
verder gaan dan het religieuze geloof en de eeuwige
God en de hemelen willen leren kennen. Oorspronkelijk zou het spirituele verstand de enige basis voor
God moeten zijn. Omdat het verstand onder de invloed is van Lucifer, kon hij niet perfect in de richting van het goede werken. Meestal is het verstand
onderhevig aan de verleiding van de satanische wereld. Het verstand herinnert zich slechts relatief. Lucifer kan dienovereenkomstig met hem werken,
maar ook de hemelen. Dit betekent dat het verstand
twee meesters heeft. Wanneer het verstand de spirituele invloed en de invloed van het spirituele bewustzijn niet volgt, wordt het verstand een storingsfactor. Van zo'n verstand kan niet worden verwacht
dat hij vrede in zichzelf vindt, noch vrede brengt in
die samenleving of deze wereld. Het maakt niet uit
wie zo'n verstand heeft. Dit kan een wetenschapper,
een politicus, een religieuze leider, een zakenman,
enz. zijn.
Als het verstand zich niet tot het spirituele wendt
en het spirituele bewustzijn ook niet volgt, gaat het
ver weg van zijn primaire doel. Voor zijn val was Lu828

cifer een zeer intelligent wezen. Maar omdat zijn
verstand groeide en in de verkeerde richting domineerde, verloor hij het stadium van vrede en het stadium van spiritueel bewustzijn. Het spirituele bewustzijn, hier het subject, geeft het licht van innerlijke vrede aan het verstand, die het object moet zijn.
Alleen dan kan het verstand in balans zijn wanneer
het actieve en geënsceneerde activiteiten zijn. Maar
in de ongeordende wereld waarin we leven, domineert het verstand meestal het stadium van spiritueel bewustzijn van vrede.
Daarom zien we heel vaak in deze wereld dat het
verstand rusteloos ronddwaalt en de mens geen rust
toestaat. Het verstand, onder invloed van Lucifer,
leidt het lichaam in een andere richting, ver weg van
het spirituele leven. Daarom verloor de mens in deze
materialistische wereld de gemoedsrust. De tong is
van het verstand het meest geteste instrument dat
direct in de schoot van Lucifer viel. Het verstand
misbruikt de tong om zijn ego, zijn valse trots te bevredigen en zijn eigen zwakheid achter dit masker te
verbergen. Hij doet er alles aan om erkenning en
respect te krijgen in deze aardse wereld door deze
vermomming. Daarom is de wereld waarin we leven
een wereld van het verstand, waarin het echt een
marathonloper wordt. In deze wereld van het verstand ontkent het het woord aan ieder ander. Het
maakt niet uit wat het verstand maakt.
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Degene die zijn verstand sneller kan gebruiken om
meer onzin te maken en in de ware zin van het
woord afval van zich kan geven, is de meest succesvolle en bekendste in de samenleving. De grootste
zwakte van het verstand ligt in zijn zelf verheerlijkte
ego. Hij is ervan overtuigd dat hij de beste is en alleen hij de beste mening heeft. Wat anderen over
hem zeggen of denken, interesseert hem niet. Hij wil
het ook niet weten. Daarom, veroorzaakt door het
verstand, vonden vernietiging en vele oorlogen
plaats in deze wereld. Het verstand staat niet toe,
dat gevoelens of het hart een rol op zich nemen in
deze wereld. Het verstand is een slachtoffer geworden van de slechte basis en daarmee de ergste vijand
van spiritualiteit. Hij blokkeert het spirituele leven.
Hij laat het verstand niet toe te ontsnappen aan de
kooi van het lichaam en naar de waarheid te zoeken
in de spirituele wereld.
Daarom ontkent het verstand vaak ook het stadium van dromen, visioenen, observaties, spirituele
reizen, enz. Het accepteert alleen logische en intellectuele verklaringen. Hij grijpt in op de intellectuele
sfeer door zijn constante pogingen om het te rechtvaardigen, hij trekt zijn eigen conclusie en voldoet
daarmee aan zijn begrip. Het gevallen verstand handelt in het uiterlijke rijk van het leven. Hij geeft de
voorkeur aan de veilige omgeving van de buitenwereld, en natuurlijk wil hij alles beheersen. Als er iets
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misgaat en hij de controle verliest, is het onwaarschijnlijk dat het hem stoort. Het verstand is als een
dictator die altijd de baas wil zijn. Hij wil altijd op de
voorgrond staan, zodat iedereen hem hulde brengt.
In die zin is het verstand het verkeerde instrument
om de mentale toestand te starten. De mentale fenomenen beginnen waar er geen rechtvaardiging is.
Daarom verliest het verstand zichzelf vaak terwijl
het de mentale fenomenen observeert en begint het
te twijfelen. Door de verwarring en twijfels van het
verstand om het spirituele pad te volgen, kan de
mensheid zijn spirituele groei blokkeren. Als de
geest erin slaagt deze persoon te domineren, sluit hij
tegelijkertijd het venster om te reizen in het eeuwige
leven. Als gevolg hiervan wil het verstand zich vestigen in de verklaringen van de waarheid, bestudeert
hij religieuze boeken, onthoudt het bijna woord
voor woord en geeft er de voorkeur aan een routineus leven te leiden in de uiterlijke verklaringen van
de waarheid. Het verstand realiseert zich dat dit de
mensen bevredigt en verlost.
Het verstand werkt ook zeer actief in de wereld
van gelovige mensen. Hier demonstreert hij vele van
zijn hoogtepunten. Ook hier geef ik een voorbeeld:
als je verder wilt gaan dan de waarheid van de heilige boeken of ze in vraag wilt stellen, worden dergelijke mensen door andere gelovigen gewaarschuwd
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om op te letten, omdat Satan met hen werkt of een
slechte geest hen beïnvloedt of domineert. Ze adviseren dan voortdurend: "blijf bij de heilige boeken,
want de hele waarheid zit erin." Ze zeggen ook: "elke spirituele boodschap, die niet in de heilige boeken kan worden gevonden, is geïnspireerd door Satan." In deze toestand heeft het verstand de geschiedenis van religies geblokkeerd en daarom vinden we ook vele verhalen over het gebroken hart in
het leven van de profeten.
Hier is nog een voorbeeld: toen de Heer Mozes riep
om zijn wil te vervullen, keerde Mozes terug naar
zijn hemelse Vader: "Je uitverkoren volk gelooft mij
niet." Toch ging hij een lange weg met dit volk in het
belang van God, hoewel de Israëlieten niettegenstaande zijn vele wonderen, voortdurend stenen in
de weg legden. Uiteindelijk verloren ze hun geloof
meer dan ooit. Ze beklaagden en protesteerden vaker, hoewel Mozes onder hen woonde en hen leidde.
Jezus nam later zijn missie op. Hij werd ook het
slachtoffer van Satan genoemd. Mensen zeiden dat
ze volgelingen waren van Abraham en Mozes. Ze
wilden gewoon bij hun heilige boeken blijven.
God moest daarom een nieuwe wereld vinden om
te leer te onderwijzen, dat Jezus zou moeten overbrengen. Tragisch genoeg werd Jezus gekruisigd,
verliet hij zijn missie en ging hij naar Kasjmir. Daar832

om kon hij niet alle geheimen onthullen, die God en
de hemelen hem gaven. 600 jaar later, toen Mohammed verscheen, waren zowel de joden als de
christenen ervan overtuigd, dat Mohammed een
slachtoffer van Satan was. Ze wilden gewoon vasthouden aan het schrift in hun heilige boeken. Daarom vraag ik de mensheid: wat is het verschil in elk
tijdperk toen een nieuwe boodschapper kwam? In
elk van deze tijden noemden mensen de profeten ’de
slachtoffers van Satan’ en hielden ze vast aan hun
boeken. Het zou me niet verbazen als na de publicatie van mijn boek de Joden, de Christenen en de
Moslims allemaal zeggen, dat ik ook een slachtoffer
van Satan ben. Dit betekent dat we in een ander
tijdperk leven, maar geestelijk lopen we nog steeds
achter als in de tijd van Mozes, Jezus of Mohammed.
Dit is geenszins de wil van God. De wereld van het
verstand moet zijn einde vinden. De mensen moeten
naar voren blijven komen om de wil van God te kennen.
God schiep het verstand dat het het object van spiritueel bewustzijn wordt en daarin zijn vrede vindt.
De hoofdtaak van het verstand is om God in detail te
leren kennen, evenals de schepping en al het andere,
dat Hij schiep. Het verstand wil altijd creatief zijn.
Het is onwaarschijnlijk, dat het diep verbonden kan
zijn met de wetenschappelijke wereld, omdat het
het mogelijk maakt dingen te ontwikkelen om het
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leven van de mensen comfortabeler te maken. Wanneer het verstand de basis van God wordt, wordt hij
de dienaar van het bewustzijn, het hart en de geest.
Hij leert niet in te grijpen in mentale fenomenen,
maar volgt gehoorzaam en geduldig. Lichaam en
verstand kunnen dus ook spirituele lichtelementen
ontvangen, die hen spirituele vreugde, vrede en
kracht geven en waardoor ze het spirituele pad kunnen volgen zonder angst en zorgen.
In dit stadium moet het verstand het spirituele
bewustzijn volgen en vertrouwen. De spirituele zintuigen beginnen zich hier te openen, de mensen
kunnen zien, ruiken, voelen, proeven. Dit alles bestaat in het spirituele leven. Het verstand verwondert zich over de fenomenen van de spirituele wereld, zelfs in dit stadium. En toch gedraagt het zich
neutraal en grijpt niet in. Ik heb ook geleerd dat spiritueel bewustzijn de moeder van het spirituele verstand is. In dit stadium, wanneer het verstand het
spirituele bewustzijn volgt, gericht op God, opent
het een nieuw venster en kan er meer spirituele realiteit binnenstromen, die hoger is dan elke vorm van
het droomstadium. Een mens droomt bijvoorbeeld
en wordt abrupt wakker, dan kan hij deze droom
nog steeds met open ogen navolgen. In dit stadium
kan men niet zeggen of men slaapt of wakker is.
Zelfs in deze staat hoor je stemmen en ontvang je
berichten van de spirituele wereld. Als er bijvoor834

beeld voor zo'n mens een levensbedreigende situatie
ontstaat, informeert de spirituele wereld hem hoe
hij dit gevaar of ongeval, enz. kan voorkomen.
Geestwezens die met deze mens werken voor hun
spirituele groei zijn er niet langer voor verborgen.
Deze fase vertegenwoordigt een groeiproces en we
kunnen er vele mentale fenomenen in vinden. In
geen geval mag de mens hier stoppen, want dit is
slechts het begin. Het is als het ware de voorbereiding van de geest, als een vogel, om te ontsnappen
aan de kooi van zijn lichaam om hoog de blauwe
hemel in te vliegen. Hier is de geest niet het slachtoffer van het verstand, de twijfel en de angst, maar hij
werkt positief en beantwoordt de spirituele wereld.
Het verstand geniet van mentale fenomenen en wil
meer weten over de spirituele wereld. Hij doet er alles aan om de spirituele wereld te bestuderen, en
deze zijn zelfs intenser dan degenen die hij gebruikte om de geheimen van de fysieke wereld te ontdekken. Daarom noemen we deze weg de ’weg van vrede’ of een ’leven van vrede’. Hier laat het verstand
tegenstellingen, twijfels, angsten en zorgen achter.
Aan de andere kant ontspant hij en vertrouwt hij
God.
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Derde fase: Het bewustzijn volgt het
geweten gericht op God
De weg van vrijheid of het leven van vrijheid
Ik noem dit stadium ’getuigenis van de waarheid’
of ’bevestiging van de waarheid’. Hier kan de geest
de vrijheid voelen en de belemmeringen van spirituele waarheid doorbreken. Gods waarheid is universeel en hoort bij geen enkele religie. Getrouwe gelovigen verklaren tot het uiterste, dat zij de opperste
waarheid in hun heilige boeken hebben vastgelegd.
Maar Gods goddelijke waarheid is als een eeuwige
oceaan. Het kan nooit in enige taal of volledig in een
heilig boek worden gevonden. Gods waarheid wil
menselijke zielen bevrijden. De volgelingen van religies daarentegen leven liever in de gevangenis van
een waarheid. In dit stadium kunnen religies en hun
volgelingen als volgt worden geïllustreerd: de gelovigen van de verschillende religies leven in hun eigen smalle wereld van religie en bevestigen de nietgelovigen: kijk door het raam van ons heilig boek;
van daaruit kun je de blauwe hemel zien. Als iemand
vraagt waarom er een kader om de blauwe hemel is,
antwoorden ze: dat is het geheel en de perfecte
waarheid.
Ze leren de anderen ook dat er een raamkozijn
rond de blauwe hemel moet zijn. Ze hebben hier
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echt last van. De blauwe hemel is net zo groot, als je
hem door je raam kunt zien. De gelovigen van de religies kunnen hun hele leven doorbrengen bij het
raam van hun heilig boek. Ze kunnen zich voorstellen, dat deze kleine blauwe hemel alleen te zien is
door het raam. Ze kunnen ook blijven geloven, dat
deze blauwe hemel een kader moet hebben. De gelovigen van de religies kunnen met zo'n geloof leven
of sterven, maar ze zullen nooit de smaak van vrijheid en waarheid kennen.
Laten we aannemen, dat iemand het risico zou
nemen en proberen met zijn geest door dit venster
van het heilige boek te gaan om de blauwe hemel in
te vliegen. Voor het eerst zal deze persoon nu ervaren wat vrijheid werkelijk voor de geest betekent.
Tegelijkertijd zal ze zich realiseren dat er helemaal
geen kader rond de blauwe hemel is. Deze mens kan
letterlijk de vrijheid van de blauwe hemel proeven.
En wanneer hij terugkeert door het raam van zijn
heilige boek, zal hij opnieuw die prachtige blauwe
hemel observeren door het raam van zijn heilige
boek. Toch zal hij nooit meer dezelfde persoon zijn.
Nu is hij een vreemde in zijn eigen organisatie van
gelovigen. Ze zullen hem vreemd zijn, want hij, als
een vogel, verliet deze kooi. Het meest verrassende
is dat deze vogel toch terugkeerde naar zijn kooi. Het
is niet de schuld van de vogel, omdat hij lange, lange
tijd in deze kooi heeft gewoond. De gewoonte leidde
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hem terug naar zijn gevangenis, omdat deze kostbaar is en bijna van goud is gemaakt. Maar nu begint een ander gevecht. De mens wiens geest de
blauwe hemel zou kunnen ervaren, getuigt en roept
zijn medemensen op, dat er geen raamkozijn rond
de blauwe hemel is. Maar mensen zullen dat niet geloven! Toen ze opgroeiden, zagen ze altijd een kader
rond de blauwe hemel. Gelovigen zullen die persoon
afwijzen, misschien zelfs verdrijven, want deze
waarheid is te pijnlijk en absurd voor hen. Sommige
religies hebben een groot raam, anderen een heel
klein. Het belangrijkste is dat er een manier is voor
de geest om door dit venster de blauwe hemel in te
vliegen. Maar helaas moet ik zeggen dat sommige
religies zelfs proberen hun eigen venster te sluiten.
Ze zijn bang dat er misschien een geest toevallig
door dit raam zal passeren. Religieuze gelovigen leven alleen in hun verbeelding bij het raam van hun
heilige boek. Ze stellen zich voor dat ze op een dag
door hun verlosser aan de andere kant van dit venster in deze kleine blauwe hemel staan. Dat is de
hoop van de religieuze mensen. Het is triestig, dat
sommige religies geen ramen hebben, omdat de vogel alleen in de kamer moet vliegen.
Wat een grote blindheid en onwetendheid van de
gelovigen! Soms in de geschiedenis konden God en
de hemelen dit venster openen. Maar zelfs daarna
blijft de vogel zijn routineuze leven van religie lei838

den. Hij maakt geen gebruik van de gelegenheid om
door te gaan deze kooi te verlaten. Hij is bang zijn
geloof of zijn religie te verliezen. Angst overweldigt
hem bij de gedachte, dat hij misschien niet in deze
kooi terug kan komen. Ergens voor hem is er een
prachtig paradijs in deze kooi, omdat hij daar gratis
voedsel en water krijgt. Voor hem is deze kooi
prachtig en onbetaalbaar. Hij heeft het voordeel dat
je door de tralies naar de blauwe hemel kunt kijken
en toch aan zijn geloof kunt vasthouden. Wat konden de gelovigen nog meer wensen? Eten, drinken,
een normaal leven leiden, vasthouden aan hun geloof en op een dag worden verlost door hun profeet,
die zal verschijnen.
Aan de andere kant staan de niet-gelovigen, die alleen een extern aards leven leiden, dat eigenlijk gewoon een andere beperkte kooi is. Maar deze kooi is
nog erger, omdat je er een onbewust leven zonder
raam doorbrengt. De materialistische mens is een
slachtoffer van zijn lichaam en verstand.
Verschil tussen gelovigen en ongelovigen
Het volgende verhaal illustreert het verschil tussen
gelovigen en ongelovigen, waarbij ongelovigen op
kippen lijken en gelovigen op adelaars.
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Een boer had een pluimveebedrijf, waar talloze
legkippen samenwoonden. De boer ging op een dag
de bergen in en zag een arend welp, die uit het nest
was gevallen en een klauw had gebroken. De boer
had medelijden met de jonge adelaar en bracht hem
naar zijn kippenboerderij. Het been genas. De boer
liet de jonge arend samen met de andere kippen leven en hij vergat dat, of liever, hij was zich nog niet
bewust, dat hij een adelaar was. Daarom heeft hij de
gewoonten van de kippen overgenomen. Hij gedroeg zich net als een kip en pikte constant naar
voedsel met zijn hoofd naar beneden. Hij leefde met
de kippen onder de blauwe aardse hemel, maar nog
steeds in een kleine besloten wereld van de omheining, alleen zorgend voor zijn dagelijkse voedsel. 's
Avonds snakte hij naar zijn stal door erin te kruipen
en zich veilig te voelen. Dat geldt ook voor de materiële mens, die alleen geeft om zijn werk, huis en auto.
De jonge adelaar groeide snel op op de boerderij
en was veel groter dan de andere kippen, maar hij
wist niet waarom. Op dezelfde manier leeft de
mensheid samen met het dierenrijk. Vaak kunnen ze
niet verklaren waarom ze anders zijn.
Op een ochtend zag de nu volwassen adelaar een
andere adelaar zweven in de lucht boven hem en
langs de kippen wegvliegen. Deze adelaar uitte zijn
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machtige kreet tijdens de vlucht. Voor de andere
kippen was dat onbelangrijk. Ze bleven zoeken naar
granen. Maar de jonge arend hief zijn hoofd op, keek
op en probeerde erachter te komen wat dat was.
Plots herinnerde hij zich, dat hij lang geleden die
stem al had gehoord. Plots rende hij als een bange
kip en volgde de vliegende adelaar. Zijn hoofd was
trots naar de hemel gericht. Hij wilde deze kans absoluut niet verliezen. De andere adelaar verdween in
de blauwe hemel en was niet langer zichtbaar. Nog
steeds omhoogkijkend naar de hemel, realiseerde de
jonge arend zich niet, dat hij al de bergkam boven
aan de heuvel bereikte. Hij rende naar de afgrond en
dook de diepte in. De volledig verrast jonge adelaar,
vocht nu voor zijn voortbestaan. Instinctief opende
hij zijn vleugels en sloeg ze gewelddadig om zich.
Hier ontdekte de adelaar zijn eigen geheim. Hij viel
niet naar beneden, maar vloog omhoog naar de
blauwe hemel. Hij was tegelijkertijd verbaasd en
verrast, omdat dit voor hem een nieuw, waardevol
aspect in het leven was. De adelaar vloog en vloog
en landde uiteindelijk op een hoge berg. Hij keek
naar beneden en zag ver weg de kippenboerderij,
waar de vele kippen in hun kleine omheining heen
en weer renden. Hij zei: "oh God, ik ben als een adelaar geboren, maar ik heb mijn leven als een kip
doorgebracht." Vanaf die tijd keerde de adelaar
nooit meer terug naar de wereld van de kippen.
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God schiep mensen als Zijn evenbeeld, als Zijn
kinderen. De mensheid belichaamt de adelaar in het
bovenstaande verhaal. Maar de donkere, slechte
kant prikte in hun vleugels en liet ze vele immorele
gewoonten accepteren. Ze sloten hem op in een
pluimveebedrijf.
Opmerking: gewoonten ontstaan, omdat we ze bij
andere mensen observeren of omdat we denken,
handelen of zelfs steeds opnieuw op dezelfde manier voelen. Gewoonten maken het leven voor ons
gemakkelijker. Omdat de meeste mensen op aarde
geestelijk blind zijn, kunnen ze hun eigen spirituele
ervaringen niet maken. Ze stemmen hun spirituele
leven af op het voorbeeld van hun medemensen of
de interpretatie van hun religieuze boeken. De manier waarop ze hun religieuze of spirituele leven leiden, wordt een gewoonte.
Als gewoontes eenmaal zijn geïnstalleerd, hebben
ze geen aandacht meer van ons nodig. Ons lichaam
kondigt zichzelf automatisch aan, wanneer ons gedrag afwijkt van onze gewoonte. We voelen ons dan
ongemakkelijk, alsof er iets mis is. Een verandering
in deze gewoonten is niet gemakkelijk uit te voeren,
en vooral moeilijk in het religieuze rijk, wanneer de
Schriften geen informatie geven, of erger nog, expliciet een afwijking verbieden van gedrag, dat tot nadenken stemt, omdat alles dat afwijkt van de reli842

gieuze traditie van de profeten, van Satan moet geinspireerd zijn. Als een mens erin slaagt om uit deze
religieuze en spirituele impasse te breken en zijn eigen spirituele ervaringen te maken, zal hij deze ervaringen altijd vergelijken met zijn oude gewoonten. Als hij erin slaagt zijn eigen traditionele denken gedragspatronen te bestrijden, zal hij proberen
erover te praten met zijn medemensen. En hier
wacht hem de volgende eenrichtingsstraat. De religieuze broeders in geloof kunnen deze verhalen van
de spiritueel open mens niet begrijpen, vanwege gebrek aan eigen ervaring, nee, ze kunnen deze ook
niet geloven, omdat hun heilige boek er niets over
zegt of erger, een andere manier van expressie en
gedrag verbiedt. Men sluit de afvallige uit van de geloofsgemeenschap of bedreigt hem met de dood. Het
is moeilijk genoeg om je eigen gewoontes te doorbreken, maar het lijkt ons onmogelijk om ook onze
medemensen te bevrijden. Dit wonder is alleen mogelijk met Gods hulp en de steun van de spirituele
wereld als we klaar zijn om de eerste stap te zetten.
De mensen zijn hun oorspronkelijke thuis vergeten, door de kracht van hun valse, door Lucifer geïnspireerde gewoonten. Slechts één ding is anders dan
in het bovenstaande voorbeeld van de jonge adelaar.
Ze zijn niet zoals de jonge arend, ze zijn zelfs meer
dan dat, ze zijn de kinderen van God en ze kunnen
door het universum en de eeuwigheid vliegen. God
843

is hun hemelse Vader. In alle eeuwigheid is er niets
zo wonderbaarlijks en bijzonders als te zeggen: mijn
Vader is God.
Nu wil ik het hebben over de mensen, die ernaar
verlangen hun hoofd op te heffen om in de blauwe
hemel te zijn: wat gebeurt er met hen in dit stadium? Op dit pad van vrijheid heeft het geweten honger en dorst naar Gods waarheid, en de menselijke
geest kan verschillende mystieke ervaringen maken.
Soms opent het gordijn van externe schepping plotseling voor zo’n mens, terwijl hij daar gewoon zit.
Een licht stuitert van achteren op de achterkant van
het hoofd en lijkt te exploderen. In deze explosie ziet
de mens het licht steeds verder de blauwe hemel in
reizen. De ervaring die je op dit moment ervaart, kan
niet onder woorden worden gebracht. Alleen de
mens, aan wie Gods waarheid is overkomen, kent
dit mysterie. In het visioen voelt de mens zich als
een gevangen vogel in een kooi. Achter de tralies van
zijn gevangenis ziet hij andere vogels vliegen, hoog
vliegen in de blauwe hemel. Op dit moment wil hij
bij hen zijn. Plots opent hij zijn vleugels en begint ze
in de kooi te bewegen, maar in deze strakke kooi kan
hij zijn vleugels niet volledig spreiden. Hij kijkt verlangend naar de andere vogels, ziet ze wegvliegen en
verdwijnen uiteindelijk in de blauwe hemel. Zo iemand kijkt naar het visioen totdat het voor de ogen
verdwijnt. Voor deze mens is dit een zeer trieste en
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eenzame fase. Het is alsof iemand zijn vleugels
snijdt en de menselijke geest voor altijd in deze kooi
opsluit.
Welke betekenis heeft het als een mens in dit stadium ervaart, dat het licht op zijn achterhoofd valt?
God en de hemelen willen een venster openen voor
deze mens, zodat hij de smaak van vrijheid kan
proeven. Alleen zo kan de geest de weg naar vrijheid
herkennen. In zo'n stadion nodigt het licht deze
mens uit, om zijn gevallen verlangens op te geven,
die hem tot nu toe in deze kooi gevangenhielden.
Het daagt hem uit zijn slechte omgeving af te zweren en zich door het licht te laten leiden als een oprechte mens naar de vrijheid van de blauwe hemel.
In dit stadium voelt de mens zich heel eenzaam en
leeg. Hij voelt dat hij alles in dit leven heeft verloren,
wat hem dierbaar en belangrijk was. Langzamerhand gaat zo iemand weg van aardse voorzieningen
en genoegens. Hij blijft het liefst alleen op afgelegen
plekken in de natuur. Alles lijkt hem nu vreemd. Hij
voelt hoe zijn vele verschillende wensen langzaam
"vaarwel" zeggen.
De stem van al zijn gedachten vervaagt. Ze wordt
niet meer gehoord. Nu leeft deze mens in het rijk
van spiritueel bewustzijn en laat deze lawaaierige
wereld achter zich. Er is een verschil dat we zien: de
aardse man laat de luide aardse wereld in hem le845

ven, maar de spirituele man maakt zichzelf leeg en
laat het licht in hem schijnen. Nu leeft hij nauwelijks
op uiterlijke kenmerken, zoals huisvesting, voedsel
of een dak boven zijn hoofd. Hij bereikt al het bestaansminimum. Hij verlangt echter meer dan ooit
naar het spirituele leven.
Op het tweede niveau ziet zo iemand het licht van
rechts komen. Dit geeft aan dat het hemelse licht
hem wil leiden met de toestemming van God. Als
het licht op volle snelheid vanuit de rechterkant van
het oog schiet, opent zich een visioen en kunnen
veel spirituele wonderen worden gezien. Men ziet
een nieuwe wereld van de hemel, waarbij de menselijke geest in mystiek valt. In deze toestand voelt hij
een kracht, waarmee hij door alle eeuwigheid kan
vliegen. Nu is het spirituele leven niet langer een last
voor de geest, maar hij ervaart in spirituele vrijheid
en waarheid alle geheimen van het leven. Nu leeft
hij niet langer op het oppervlak van het spirituele
leven, maar hij heeft een brandend verlangen om
verder en dieper te doordringen. Ik vind het moeilijk
om te beschrijven wat een mens in dit stadium ervaart. Misschien kan het worden omschreven als
een complete ommekeer in het leven. Het is alsof
een mens leeft te midden van de vele achtergrondgeluiden van een grote stad, die ook grenst aan een
lawaaierig bouwgebied. Op een dag vertelt hij de
stad en zo'n leven "tot ziens" en vertrekt ver weg om
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ergens diep in het bos of in de schoonheid van de
bergen te leven. Hier voelt hij een diepe vrede, die in
hem wil blijven en door hem heen stroomt als een
waterval.
God en de hemelen laten hem nu de schoonheid
van het spirituele leven observeren, en zijn tong zal
het nooit kunnen beschrijven. Het is bijvoorbeeld
goed om te zeggen, dat men in de eerste fase van het
spirituele leven een spirituele dialoog kan hebben.
Het verstand is tevreden met de spirituele kennis,
die hij via de verschillende boeken heeft ontvangen.
Maar strikt genomen, als de hemel het spirituele
venster voor zo iemand opent, wordt alle kennis erin
tot zwijgen gebracht. Hier begrijpt hij, dat de spirituele kennis, die hij uit de verschillende boeken
heeft ontvangen zijn geestelijke gezondheid positief
heeft beïnvloed. Wat hij nu waarneemt, is een levend stadium van het spirituele leven. Zijn spirituele
leven is niet alleen een concept, dat voorkomt in de
heilige boeken, beschreven als een kunst. Hier komt
men in de realiteit van kunst, die men alleen met
spirituele zintuigen kan ervaren. Daarom is het goed
om te zeggen dat spirituele kennis nodig is om mensen te onderwijzen. Maar op dit gebied van theorie
hoeft het verlangen naar spiritualiteit niet te stoppen. Wanneer hij zich verdiept in de levende realiteit van de spirituele wereld, ontvangt hij een dergelijke realiteit van waarheid, die hij zelfs op geen en847

kele manier kan beschrijven aan een gewone religieuze man. Voor de gelovigen van religies is zo'n
mens verre van hun heilige boeken, omdat hij de
waarheid een manier van expressie geeft, die ze niet
in hun heilige boeken kunnen vinden. Daarom verwijzen de traditionele volgelingen van religies naar
deze mens als Satans slachtoffer of slachtoffer van
boze geesten. Strikt genomen mediteert men in dit
stadium van het spirituele leven niet met gesloten
ogen, maar observeert hij bewust de schoonheid van
het spirituele leven met open ogen.
Ik denk dat op dit punt het volgende voorbeeld de
ervaring maakt, die een mens doet begrijpen, wanneer het licht dat van rechts komt, op volle snelheid
voor de ogen voorbijvliegt. Stel je voor, we zitten in
een staande trein. Plots rijdt een andere trein met
hoge snelheid vanuit de tegenovergestelde richting
ons voorbij. Het lijkt ons dan, alsof we ook in deze
staande trein zouden rijden. Het is hetzelfde als het
licht met hoge snelheid van rechts passeert. Het lijkt
die persoon een tijdje ver weg te brengen naar de
eeuwigheid, waar ze de dimensies kunnen observeren en kunnen drinken uit bronnen van goddelijk
water. Dit is het water van het leven, dat de geest en
de ziel zuivert. Nu wordt het leven van het goede de
hoofdinhoud van zo iemand. Hij geniet van het spirituele leven.
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In de derde fase van observatie en visioenen vliegt
het licht frontaal naar het voorhoofd. Het lijkt alsof
het licht bestaat uit vele extreem heldere lichtballen,
die exploderen in vele duizenden zonnen wanneer
ze worden aangeraakt door het voorhoofd. Ze schijnen allemaal helder voor de spirituele ogen van deze
persoon. Als de menselijke geest de liefde van God
en de hemelen voelt, kan hij ontsnappen uit de kooi.
De geest klopt op de deur van het hart en vraagt: "laten we samen de eeuwigheid observeren, zodat we
meer waarheid ervaren. Laten we samen het Koninkrijk der hemelen observeren, waar liefde voor
God knielt." Mensen die dergelijke ervaringen hebben, worden stil tijdens de explosie van licht. Dit betekent dat aan het begin van de spirituele reis van
een religieus mens kennis, discussie en dialogen
verschillende uiterlijke gebieden zijn. Wanneer de
hemelen zich echter in de tweede fase openen, is alle
kennis stil en wordt de mens sprakeloos. In de derde
fase is het licht, dat de waarneming brengt zo intens
dat het tegelijkertijd de menselijke tong tot zwijgen
brengt. Nu probeert hij dit mentale fenomeen uit te
leggen, wat hem niet zal lukken. Het is net alsof een
stomme en dove mens dit wonder met zijn handen
en voeten probeerde uit te leggen. Maar het enige
dat zijn mond produceert zijn gorgelende en onbegrijpelijke geluiden. In een dergelijke situatie geloven religieus opgeleide mensen, dat ze de winnaars
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zijn en normaal zijn. De stomme daarentegen, behoort tot de verliezers in hun ogen, omdat hij zich
abnormaal gedraagt, zelfs krankzinnig.
Wat is hier het verschil? De religieus geschoolde
mensen en alle theologen kennen de nieuwe wereld
van de stomme niet. Konden deze naar buiten opgeleide mensen, professoren en theologen, met hun
waardeloze doctoraten in religie en geesteswetenschappen, slechts enkele ogenblikken daar zijn,
waar de stomme man het spirituele leven observeert, dan zouden ze zeker een hartaanval krijgen.
Daarna zouden ze hartdruppels moeten nemen tot
het einde van hun leven en gedwongen zijn om rustig te blijven. In feite heeft de stomme de overwinning behaald. Alleen hij verdient de eer en erkenning
van de hemelen. Na het zien van zovele onbeschrijflijke fenomenen keert hij terug naar deze wereld en
probeert nog steeds met zijn handen en voeten het
geziene te beschrijven. Dat is de reden waarom alle
theologische verschillen nog steeds worden geregeld op het niveau van kennis. Zodra mensen de levende spiritualiteit betreden, hebben ze gemeenschappelijke dromen om het eeuwige leven te ontdekken. Hier ervaart de spirituele mens, dat we allemaal één zijn in de aanwezigheid van de liefde van
God.
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In de vierde fase komt het licht van links en maakt
het weer andere waarnemingen en visioenen mogelijk. Komend van links, geeft dit aan dat de persoon
nu de hemelen kan observeren waarin, de profeten
en boodschappers de verantwoordelijkheid kregen
om deze wereld te hervormen. Hier worden spiritueel open mensen het kanaal of object van de hemelen. Op deze plaats ontvangen ze een missie en krijgen ze verantwoordelijkheid van de hemelen. We
mogen echter niet vergeten, dat de profeten en
boodschappers alleen kunnen rapporteren voor zover hun eigen ontwikkeling dit toelaat. Omdat ze
volgens deze ontwikkeling slechts op een bepaald
punt in de spirituele wereld komen. Daarom zijn de
spirituele stadia relatief in het leven van de profeten.
Hun eigen spirituele groei is het belangrijkste element, dat de geheimen van het spirituele leven
opent. Hoewel ik alleen deze paar stadia van visie en
observatie heb uitgelegd, betekent dit niet dat er
slechts vier zijn. Er zijn talloze stadia. Ik denk dat
het op dit moment veel belangrijker is om dit als
voorbeeld te noemen.
In het vierde stadium kan de geest het object worden van verschillende engelenwerelden, andere wezens, profeten of de hemelen. Na de fysieke dood
van het menselijk lichaam komt de menselijke geest
de spirituele wereld binnen, waarin het een object
wordt en waarvoor hij werkte. Hier is nog een voor851

beeld: aartsengel Gabriel, de Heilige Geest en andere
engelenwerelden werkten samen met Jezus en Mohammed. Daarom namen ze hun geest in hun wereld, die ook de wereld van de aartsengelen wordt
genoemd. Niettemin is de waarheid daar slechts relatief. Ik kan duizenden en duizenden voorbeelden
geven van welke engelenwereld met welke profeet
werkte en welke andere wezens met andere profeten
en in welke wereld ze hen namen. Als ik dit allemaal
in één boek zou moeten uitleggen, zou er niet genoeg plaats zijn voor al deze geheimen. Ik wil nog
een ander voorbeeld geven.
Een paar minuten geleden, toen ik dit deel van
mijn boek aan het schrijven was, zag ik, Joseph
Smith, de stichter van de Mormonen, in het bos bij
mijn centrum zitten. Hij kwam met de engel, voor
wie hij een object op aarde werd. Nu ken ik ook deze
engel, evenals zijn dimensie, waarin hij ook Joseph
Smith meenam. In deze dimensie spreken de engelen meestal in symbolen. Op dit moment staan deze
engel en Joseph Smith voor me. De engel vertelde
me dat hij op verschillende momenten in de geschiedenis met dertig profeten zoals Joseph Smith
werkte. Omdat hij echter in symbolen sprak, kon de
waarheid niet duidelijk worden uitgedrukt. De
waarheid is gecodeerd in het Oude Testament en in
andere boeken van de profeten. Maar het bracht
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geen enkel voordeel voor de mensen, omdat ze ze
niet herkennen en ze zeker niet begrijpen.
Hier zei Joseph Smith tegen mij: "vergeet mijn heilige boek. Schrijf me alsjeblieft een zin: "ik heb God
gezien" neer. Deze engel, wiens object ik op aarde
werd, nam me mee naar het Koninkrijk der hemelen.
Er zijn verschillende engelen en andere wezens. We
komen samen en buigen voor God. Toen die engel
mij daarheen bracht, kon ik net zo goed God zien en
voor Hem buigen."
Er zijn miljoenen openbaringen die ik, de auteur
van dit boek, heb ontvangen. Van ‘s morgens tot ‘s
avonds ontvang ik vele van dergelijke onthullingen.
Maar ik kan ze niet allemaal in dit ene boek schrijven. Het is het belangrijkste en het eerste in de missie, dat ik mensen naar God en zijn Wil leid, omdat
ik nu het object van God ben.
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Vierde fase: het geweten volgt het hart
gericht op God
Het leven van liefde of de weg van liefde
We noemen deze spirituele staat ook de "wereld
van liefde" voor de geest. De geest bereikt hier de
talloze dimensies van liefde. Hij vliegt en reist met
de snelheid van het licht in de eeuwigheid. Het
hangt ervan af hoeveel licht deze menselijke geest
heeft. Alle smalle stromen waarmee hij zijn spirituele reis in het aardse leven begon, groeien hier tot
grote rivieren aan, die zich verenigen in liefde.
Dit is ook het punt, waar de rivieren van vrede,
vrijheid, eeuwige gelukzaligheid en liefde samenvloeien. Hier begint het leven van de geest als een
leven van liefde. Deze geest, die ook een mystieke
geest wordt genoemd, omdat hij zonder enige
voorwaarde door de hele eeuwigheid kan reizen,
hoort nu bij geen enkele dimensie. Er is geen wet,
die zo'n geest moet volgen. Hij wordt een raket en
zijn hart wordt zijn piloot. Deze mystieke geest
vliegt in miljoenen en miljoenen ontelbare hemelen
om God te zoeken, naar wie hij verlangt. De geest
reist in talloze hemelen en ontdekt de daar verborgen wonderen. Maar zelfs dit gezicht brengt geen
voldoening, noch groeit het verlangen of de drang
om zich ergens te vestigen. Deze geest voelt zich nog
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steeds als een vreemdeling in deze hemelen, die
nooit een thuis vindt. De fascinatie van deze hemelen kan hem niet diep genoeg raken.
Terwijl de menselijke geest door de talloze hemelen reist, vraagt hij verlangend naar God. De verschillende engelen en wezens in de hemelen willen
hun ervaringen met deze geest delen en omarmen.
Niettemin woont dit geestwezen niet langer in deze
hemelen, omdat diep vanbinnen het verlangen naar
God hem steeds verder drijft. Daarom zijn droefheid
en eenzaamheid zijn constante metgezellen. Voor
het grootste deel woont zo'n geest iets langer op de
plaatsen, die door God zijn bezocht, of waar God
soms voorbijkomt, of waar hij nog steeds de aanwezigheid van God voelt. Het is net alsof een baby op
geen andere plaats rust kan vinden dan in de armen
van zijn moeder, waar hij beveiliging vindt. Net zo
rusteloos is de Geest in zijn zoektocht naar de enige
ware plaats van vrede, omdat hij zich alleen in de
boezem van God kan vestigen. Soms komen momenten in het leven van een geest van liefde, zoals
de liefde voor God, die zo hard brandt dat het, net
als God, overal en altijd kan zijn. Deze momenten
zijn zo buitengewoon, inderdaad krachtig, dat ze de
geest in staat stellen om God in te halen en Hem in
de eeuwigheid te omhelzen. Op dit moment lijkt het
God voor altijd te hebben gevonden.
855

Maar heel snel komt de tijd waarin het licht van
God weer verdwijnt in de eeuwigheid. Wat overblijft
is alleen de diepe droefheid van liefde in het hart
van zo'n geestwezen. In dit stadium komt het overeen met de aard en het verlangen van deze geest om
God alleen voor zichzelf te hebben. Maar de God van
de liefde is als de wind. Je kunt Hem niet vasthouden
of binden. De wind van Gods liefde geeft iedereen
een nieuw leven. Hij nodigt ons uit om te blijven
groeien in de liefde van God en de hele eeuwigheid
te omarmen, net zoals God dat doet. God ontmoet
meerdere keren zo'n ziel van liefde en verdwijnt
weer in de eeuwigheid. Wat altijd overblijft, is een
droefheid en leegte en de zekerheid God te hebben
gevonden, maar ook verloren. En dat is een nieuwe
les, die het geestwezen van liefde moet leren. Het
moet zich bewust worden van de unieke waarde
voor altijd met God te leven. Zo'n geest moet eerst
zijn eigen individualiteit verliezen en worden zoals
God. Tijdens zijn reizen door de vele hemelen maakt
een dergelijke geest nieuwe spirituele ervaringen.
Deze laten hem schijnen in het goddelijke licht van
wijsheid en hij ervaart God op een zeer diepe aard en
manier. En dan gaat hij door een tijd, waarin al deze
golven van liefde kunnen kalmeren en de geest van
liefde het strand van zijn bestemming kan zien. Nu
begint een nieuw tijdperk in zijn leven, waarin hij al
zijn rechten aan God geeft. Nu, is zo'n geestelijk we856

zen in de directe aanwezigheid van God en ontvangt
de leiding en opleiding voor zijn liefde en voor zijn
hart rechtstreeks van God. We kunnen ook zeggen
dat hij nu in staat is Gods essentie te erven. Deze
geest heeft maar één verlangen om zijn thuis in God
te bouwen.
Ik, de auteur van dit boek, heb vele ervaringen
kunnen opdoen in dit stadium van liefde. Er was een
tijd in mijn leven, waarin ik door ontelbare miljoenen en biljoenen van hemelen vloog om God te vinden. Daar werd me een ander geheim onthuld: in
elke hemel ervoer ik een nieuwe vorm van liefde. Elk
van deze hemelen hielp me mijn ouderlijk hart te
ontwikkelen. Aan het begin van mijn spirituele ontwikkeling zag ik God als licht. Daarom brandde mijn
hart om meer over God te leren.
Ik wist dat, als ik zou zeggen: "God is slechts
licht", de mensheid mij zou vragen: "Ben je ooit verder in dit licht gegaan om God te vragen wie Hij is,
waar hij vandaan komt en hoe Hij Zelf is voor de
mensheid?" Wat voor soort antwoord had ik de
mensen kunnen geven, als ik niet meer wist dan dat
God licht is? Wat had ik tegen mijn medemensen
kunnen zeggen? In mijn eigen spirituele ontwikkeling ben ik heel ver gekomen. Ik heb zoveel liefde
van God en de hemelen ontvangen, dat ik dat niet in
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woorden kan beschrijven - zelfs niet door de eeuwigheid heen.
In mijn aardse leven heb ik vele slapeloze nachten
gewaakt om dit ene antwoord te krijgen op de vraag:
wie is God eigenlijk? Ik wilde alle geheimen over
God kennen, maar niet voor mezelf, maar voor mijn
medemensen. Er is ook een tijd in mijn leven geweest waarin, terwijl ik door de eeuwige hemelen
reisde, mijn liefde voor God en mijn medemensen,
uitbundig was. Ik wilde echt dat God Zichzelf onthulde zoals ik me had voorgesteld. Eindelijk kwam
er een tijd in de eeuwige hemelen waar ik bijna Gods
licht kon vangen en ik riep uit: "is er iemand die
meer van Je kan houden dan ik?" Als er iemand in
deze eeuwige hemelen is, laat het me dan zien.”
Gods licht bewoog zich echter stilletjes langs me
heen en negeerde mijn fanatieke liefde. Hoe meer ik
God op mijn eigen manier wilde leren kennen, hoe
meer ik door de hemelen moest doorkruisen om mezelf te ontwikkelen en te leren om God niet alleen
voor mezelf te nemen.
Daarna kwam een tijd in mijn leven, waarin ik
voelde dat ik de verliezer was. Hoewel mijn liefde
voor God brandde, kon ik Hem niet bezitten. Ik
moest een moeilijke tijd doormaken in de eeuwige
hemelen. Elke keer als Gods Licht voorbijkwam,
moest ik leren mijn verlangen om naar Hem toe te
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vliegen te onderdrukken, om Hem uit te dagen en
om Hem te vangen. Op dit moment nam mijn liefde
een nieuwe en onverwachte wending voor mij. Ik
leerde dat God en de hemelen mij al alles hadden
gegeven, hoewel ik het nog niet waard was. Ik besefte dat mijn liefde maar een kleine vonk was. Maar
God en de hemelen lieten deze vonk groeien tot een
nieuw stralend licht. En dat licht omringde mijn
geest en mijn ziel. Zelfs dat deel van het licht van
God werd een deel van mijn geest en daarom kon ik
vrij reizen in het eeuwige leven. Voor het eerst
moest ik bij mezelf toegeven hoe ondankbaar en arrogant ik me in mijn fanatieke liefde gedroeg. Ik vergoot talloze tranen om geduldiger God en de hemelen onder ogen te zien. Ik betreurde mijn gedachte,
dat God zoals ik zou moeten zijn. Op dit moment
ging er een nieuwe liefde voor me open. Ik wens alleen dat Gods liefde stroomt als een waterval in mijn
gedachten en ik blijf in absolute stilte, zonder te
vragen waar dit water van liefde vandaan komt of
waar het naartoe gaat. Nu kwam God steeds dichter
en dichter bij mij. Zijn licht sprak tot mij en Hij gaf
me vele beloften: Hij zou de mensheid door mij
ontmoeten en ik zou zijn laatste kanaal zijn. Hij
noemde me zijn eigen hart en zijn geliefde zoon.
Als ik mijn spirituele reis naar de getuigenis van
God had afgebroken, zou er een nieuwe blokkade
voor de mensheid zijn ontstaan. God zou me zijn
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goddelijke geheim over zijn identiteit niet hebben
kunnen vertellen. In plaats daarvan zou God in de
toekomst naar nieuwe zonen of dochters hebben
verlangd, die Hij meer zou kunnen onthullen. Vanaf
hier zou het niet mogelijk zijn geweest mij meer te
openbaren, omdat ik de voorwaarde had gesteld dat
Gods kinderen alleen door mij God zouden ontmoeten. Maar welke echte les heeft God mij gegeven?
God is niet alleen een God van profeten en verlossers; Hij is niet alleen de God van Abraham, Mozes,
Jezus, Mohammed, enz. Hij is de God van al zijn kinderen! Het diepste geheim, dat ik tegenkwam toen ik
in de ogen van God keek, was dat Hij elk van zijn eigen kinderen individueel kent en op unieke wijze
van hen houdt. De openbaring van dit mysterie liet
me geen andere keuze dan mijn oude liefde op te geven waarin ik dacht dat God mijn persoonlijke bezit
was. Vandaag kan ik zeggen dat elke profeet of redder, die zei dat God de mensheid alleen door hem
kon ontmoeten, deze woorden sprak uit zijn eigen
rijk van liefde. Liefde in dit gebied is alleen van hen
en niet van God. Ze dachten, dat zij God konden bezitten. Maar dat is de grootste fout, die in dit stadium kan gebeuren. Deze liefde werd hun door God en
de hemelen gegeven om door te geven aan de mensheid. Ik leerde deze goddelijke universele waarheid
kennen, toen ik klaar was om mijn liefde op te geven
om Gods liefde in mijn hart en in mijn ziel te erven
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en
te
verinnerlijken.
Hoe kan een koning vredig in zijn paleis slapen als
van zijn twaalf kinderen slechts negen in zijn paleis
wonen en drie een dakloos leven op straat beleven?
Hetzelfde geldt voor de mensen; zij zijn Gods familie. God is meer dan een Keizer. Hij is de Schepper
van het eeuwige leven. Hoe kan Hij gelukkig en tevreden zijn als slechts enkele van de profeten en verlossers naar de hemelen gaan en hun andere kinderen in ellendige omstandigheden op aarde of in de
geestelijke wereld leven?
In het begin, toen ik naar God zocht, zag ik zelden
Gods licht in de hemelen. Meestal vond ik Hem in de
donkere eeuwigheid, waarin Hij zich terugtrok en
weende. Daarom was er een tijd in mijn leven, dat ik
geen verlangen had om naar de hemelen te gaan. Na
het zien van alle hellen, die Lucifer creëerde met zijn
gevallen engelen, mensen en andere wezens, vond ik
het moeilijk. Dus ik vergat te reizen in de vele hemelen. Ik heb het lijden en de ontberingen van de mensen ontmoet en ben mijn blik naar de hemelen vergeten. Daarna bracht ik 12 jaar door in het bos. Vele
nachten huilde ik om God en om de mensheid.
Het grootste wonder en fenomeen voor mij was
toen God en de engelen naar mij toe kwamen op
aarde in het bos om mij te ontmoeten. Ze namen me
mee naar de plaatsen in de eeuwige hemelen om me
861

alle geheimen te tonen, zodat ik ze aan Gods kinderen kan doorgeven. Ik heb gezegd dat God één
wezen is, maar toch schijnt zijn licht helderder dan
alle eeuwige hemelen en de zon op aarde. Hij is geen
engel of djinn of mens. Hij heeft talloze wezens geschapen in het eeuwige leven. Maar niemand is zoals Hij. De goddelijke waarheid is dat niets met Hem
vergeleken kan worden. Hij is een vreemdeling in
alle eeuwigheid. Geen intelligent wezen kan Hem
ontdekken, niemand kan iets over Hem weten, tenzij
Hij het wil. Ik ontdekte, dat ware liefde het enige
kanaal is waarin de mens van liefde in de eeuwigheid zo'n snelheid bereikt om God een paar ogenblikken ergens te ontmoeten.
God noemt me zijn eigen hart. Wat kan me gelukkiger maken in mijn leven dan er trots op te zijn? Dat
was niet wat ik wilde. Het hoogste, voor mijn eeuwige geluk was, dat God me toestond Hem te omhelzen. Ik ben eerlijk met de mensheid. Hoewel God
me zijn eigen hart noemt, is het niet waar dat ik zou
zeggen, dat ik alles over Hem weet. Ja, natuurlijk
moet ik zeggen en dat is waar ik voor sta: zelfs ik
dronk een paar druppels van deze eeuwige oceaan
van liefde. Vele profeten en verlossers waren er tevreden mee na het nemen van een paar druppels van
de eeuwige oceaan. Maar van mijn kant, zelfs na het
proeven van een paar druppels uit de eeuwige oceaan van liefde, was ik nog dorstiger. Daarom is het
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stadium van liefde ook een stadium, waarin menselijke liefde het object wordt en zich onvoorwaardelijk overgeeft aan de liefde van God. Liefde zal de
mensen niet langer blokkeren, maar voor hen een
nieuwe deur van harmonie openen.
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Vijfde fase: het hart volgt Gods Geest
Het leven van harmonie of de weg van harmonie
Als de liefde van de goddelijke mens het huis van
harmonie in het eeuwige leven bereikt, is dit huis
God Zelf. In dit stadium komt de goddelijke mens
rechtstreeks onder de heerschappij van God. Hier
ervaart hij de oorsprong van liefde rechtstreeks van
God. Ik heb eerder gezegd dat mystieke liefde in de
vorm van de goddelijke mens voor God buigt. Het
spreekt voor zich, dat er in het uiterlijke en innerlijke leven maar één centrum is - God Zelf. Alle bronnen van ware vrede, ware vrijheid en liefde worden
in God geboren en komen dus van Hem.
In elke levensfase kan liefde krap, beperkt en blind
zijn. Maar in het stadium waarin de goddelijke mens
het rijk van God binnengaat, houdt God de hand van
de liefde zelf vast. De zintuigen van de goddelijke
mens zijn gekleurd in de liefde van God, net alsof
een druppel in de zee valt en er deel van wordt. God
duwt alle gordijnen van de eeuwigheid opzij. Hier
begint een nieuwe reis in de eeuwigheid met God.
Alle geheimen worden onthuld. Ik zou op één punt
willen wijzen. Mensen hebben een directe relatie
met God nodig om alles wat ze hebben gezien en ervaren in de rijken van de uiterlijke en innerlijke spi864

rituele wetenschappen correct te classificeren en te
begrijpen.
Als je direct onder de heerschappij van God leeft,
begint een mystieke lente, waaraan je je voor altijd
zult herinneren. Hier verenigt zich de stilte van twee
plaatsen en uit twee lichten ontstaat er één. Onder
de directe heerschappij van God wordt het hart van
de goddelijke mens de Hof van Eden, waarin de
bloemen van harmonie groeien onder de onmiddellijke bescherming van God. Tussenin is er geen derde metgezel of tussenpersoon. Er is geen verlosser;
er is alleen God en de goddelijke mens! Hier dienen
de hemelen zo'n goddelijke mens. Vanaf dat moment zullen God en de goddelijke mens elkaar voor
altijd kennen, ongeacht wat er in de toekomstige geschiedenis kan gebeuren. God openbaarde mij vele
geheimen van de toekomstige eeuwigheid, die ik
voor mezelf moet bewaren. God wil deze speciale
geheimen aan zijn kinderen mededelen, wanneer zij
tot Hem komen. Precies genomen is het leven, dat
begint na het stadium van harmonie, een leven
waarin God zich voor altijd vestigt met zijn goddelijke kinderen. Er komt een nieuw tijdperk voor
Gods kinderen, die Gods goddelijke familie zullen
worden genoemd. Voor zo'n goddelijk gezin, zal God
altijd zichtbaar en aanwezig zijn en zal hij zijn kinderen voor altijd dienen.
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Degene die ver van God woont, zou hem alleen
willen leren kennen door zijn eigen verstand, op basis van zijn eigen vermoeden, ideeën en filosofieën.
Dat is het erfgoed van Lucifer. Sinds ze in het web
van de gevallen aartsengel Lucifer zijn gevallen, geloven ze dat hun verstand de genialiteit van iemand
anders overtreft. Ze zijn ervan overtuigd, dat hun
eigen kinderen het populairst zijn op deze aarde.
Toen Lucifer zich van God afkeerde, viel deze ziekte
hem voor het eerst aan. Iedereen, die zich met Satan
verenigde en een vergelijkbaar potentieel heeft,
raakte later in hetzelfde ongeloof. Tot dusverre zijn
er maar weinig mensen in de geschiedenis geweest,
die met heel hun hart en ziel naar God verlangen.
Maar alleen de mens, die oprecht naar onze hemelse
Vader smacht, Hem zijn heiligheid schenkt en zijn
hele leven in nederigheid doorbrengt, zal onze almachtige Schepper zeker ontmoeten.
Ik, de auteur, wil nog een ding zeggen. Wanneer
de mens God ontmoet, wordt zijn hart, in de liefde
van God, een oceaan waarvan de golven hoog in de
hemel slaan om die blauwe, mooie hemel te omhelzen. Wanneer God zo iemand ziet, voelt hij mededogen en vergeving voor de hele mensheid. Deze mens
herinnert God aan de tijd dat hij mystiek verliefd
werd en zijn geliefde partner schiep met de essentie
van het goede. De goddelijke mens, die God toebehoort, is de ware dienaar van de mensheid en andere
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wezens. Voor zo iemand schiep God alles en wil hem
in het eeuwige leven zien. Het hart van de goddelijke
mens is veel groter dan de blauwe hemelen, omdat
God erin wil leven. De goddelijke mens kan de aard
van vele creaties tegelijkertijd omarmen. De goddelijke mens is zelfs groter dan de zon, want hij ontvangt het licht van liefde rechtstreeks van God. In de
liefde van deze mens is er geen schaduw en zijn er
geen donkere wolken. De goddelijke mens staat
voortdurend in dienst van God. Hij toont de mensheid altijd de ware weg. Voor degenen die dorst
hebben naar het water van het leven, komen de
bronnen van zijn kennis en de waarheid van God. De
goddelijke mens is ongebonden en kan voorbij de
wind gaan, want het licht van God leeft in zijn adem.
Hierin resoneert altijd de melodie van het lied, dat
hij voor God en zijn naaste componeerde. Net zoals
de nacht soelaas brengt, kan de goddelijke mens de
mensheid troosten en een nieuwe hoop geven op het
vinden van zijn spirituele bestemming. Net zoals de
regens de natuur helpen groeien, is de goddelijke
mens altijd aanwezig om God te dienen. Zijn hart
wil alle pijn en lijden van de mensheid genezen. De
goddelijke mens kent ook Gods liefde en zijn droefheid. Hij weet wat de mensheid op aarde en in de
spirituele wereld moet doorstaan.
Het hart van de goddelijke mens klopt altijd in de
liefde van God. Hij wil deze gelukzaligheid met ie867

dereen delen. De goddelijke mens is veel groter dan
deze beperkte aarde, maar het doel gaat veel verder,
dan dat van de sterren. Het lot van de goddelijke
mens gaat zo ver in het eeuwige leven, zover als God
gaat. Wat er ook in de schepping is gecreëerd, er is
niets groter en belangrijker dan het menselijke wezen. Toen God de andere dingen schiep, zei Hij dat
ze goed zijn. Toen Hij de mensen schiep, zei Hij dat
ze heel goed zijn. Nadat God de mensen had geschapen, was Hij tevreden met zijn schepping. De mens
is de hoogste uitdrukking van zijn liefde. Alle hemelen kennen de waarde van de mensen. En het universum ziet in hen een wonder. Alleen mensen willen hun unieke waarde niet weten. De explosie van
menselijke onwetendheid overtreft in zijn kracht en
omvang elke explosie van de wereld van sterren, die
tot nu toe heeft plaatsgevonden.
Opmerking: in de zesde en zevende fase is het mogelijk om zeer diepgaande ervaringen te hebben onder Gods directe heerschappij. Vanaf dit punt gaat
elk kind van God zijn individuele reis naar zijn
Schepper binnen. Als ik deze twee fasen slechts bij
benadering met woorden voor mijn medemensen
zou beschrijven, zou dit mijn hele leven opeisen.
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Boeddha, Krishna, Confucius en andere
boodschappers in de spirituele wereld
Het zou niet eerlijk van me zijn als ik niet zou rapporteren over enkele van de bekende boodschappers
van het Verre Oosten, zoals Boeddha, Krishna, Confucius, enz. Niettemin is het voor mij in mijn korte
aardse leven onmogelijk om iets op te schrijven over
alle boodschappers van de menselijke geschiedenis.
Anders zou mijn boek nooit eindigen. Dat is de reden waarom ik, de auteur, de boodschappers om
vergeving vraag, die hier niet genoemd worden,
hoewel ik ze allemaal evenveel waardeer en liefheb.
Ik heb de volgende boodschappers gekozen omdat
hun volgers hier op aarde goed vertegenwoordigd
zijn en hun naam nog steeds op ieders lippen staat.
Daarom vertel ik over elk van hen iets, dat ze me in
de spirituele wereld hebben onthuld. Ik weet ook
welke plaats ze bezetten in de ogen van God en de
hemelen en hoe hun daden op aarde werden gewaardeerd.
Krishna en de hindoe-boodschappers
Op een van mijn spirituele reizen vloog ik over een
oranje spirituele wereld. Een vrouwelijke engel
kwam naar me toe en zei: "welkom in onze dimensie. Ik zal je voorstellen aan enkele hindoe869

boodschappers. De meeste leven in mijn relatieve
dimensie. Ik en de andere engelen begeleiden hen en
helpen hen spiritueel te groeien." Dus vloog ik met
haar naar beneden in de oranje dimensie. Daar zag
ik verschillende boodschappers ons naderen op olifanten. Ze stapten van hun dieren af en omhelsden
me. De spirituele lichamen van sommige boodschappers straalden oranje, die van andere gezanten
waren doordrongen van andere kleuren. De vrouwelijke engel stelde me aan iedereen voor. Voor mij
stonden Ram Chandra, Krishna, Shakira Achera,
Raman, Ram Annan, Kabir, Sharma, Sadhu en Bawa
Nanak. De boodschappers zeiden tegen me: "we zijn
blij je hier te ontmoeten. We kwamen hier uit verschillende dimensies om je te zien."
In mijn moedertaal, Hindi, vervolgden ze: "wij zijn
je voorouders en je werd uit onze bloedlijn geboren.
Jij bent ons zaad. Alleen helaas hebben zich sommige sluiers verschoven voor de Indiase religies. Daarom hebben je grootouders later de islam als hun religie aangenomen. Toch maken we geen verschil
tussen jou en ons." Ik voelde hun warme liefde en
knuffelde de een na de ander. Ik zei tegen hen: "we
zijn allemaal één in de liefde van God. Ik ben trots
dat jullie mijn voorouders zijn." De een na de ander
richtten zich het woord tot mij. Hier kan ik slechts
een paar woorden van elk van hen geven.
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Eerst sprak Krishna tegen mij: "ik heb het grootste
deel van mijn leven moeten vechten tegen geweld
en onrecht. Ik wilde voor iedereen een eerlijk rechtssysteem hebben. Gedurende mijn hele leven hing
mijn hart aan de arme mensen, omdat ik hen wilde
helpen en troosten. Je kunt ook zeggen dat ik mijn
leer op filosofischer aard en wijze heb overgebracht.
Ik was een hemelse soldaat, die tegen het kwaad
vocht. Ik vocht tegen alle slechte mensen, en vooral
tegen hun valse gerechtigheid. In onze tijd noemden
we God Brahma, die het universum schiep. Ik had
eigenlijk geen duidelijk begrip van God. Toen ik naar
de spirituele wereld kwam, was ik in staat om in een
goede spirituele wereld te leven. Ik heb het voordeel
om meer te leren over God, zijn goddelijke waarheid
en zijn wil.
Toen ik op aarde leefde, had ik grote hoop voor
mijn geboorteland India. Ik geloofde dat er naast lijden, armoede en ontbering zeker een grote gezant
zal worden geboren, die het licht naar deze wereld
zou kunnen brengen. Eigenlijk ben je een gezant uit
mijn vaderland en je bent een van mijn familie."
Krishna omhelsde me opnieuw en vergoot tranen.
Nadien pakte Ram Chandra mijn hand en zei: "ik
ben zo blij je te zien. Mijn ogen geloven nog steeds
niet, dat je nu voor me staat. Het grootste deel van
mijn leven heb ik besteed aan het worden van een
goed mens en het onderwijzen van die vriendelijk871

heid aan andere mensen. Ik had veel ruzie met mijn
eigen familie. Mijn stiefmoeder speelde slecht met
mij. Ze deed er alles aan om haar eigen zoon, in
plaats van de mijne, toekomstige koning te maken.
Maar de hemelen beschermden mijn leven.
In mijn tijd heersten geweld en oorlog, zoals in het
leven van Krishna. Ik moest tegen Rawana vechten
om mijn vrouw Sita te bevrijden. Maar in mijn hart
verafschuwde ik elke vorm van geweld. De omstandigheden brachten me onverbiddelijk in oorlogen."
De vrouwelijke engel onderbrak en sprak: "Ram
Chandra is een groot man, een liefhebbende zoon en
een ideale echtgenoot." Toen ging Ram Chandra
verder: "ik heb vele voordelen ontvangen in de spirituele wereld. Ik kan bijvoorbeeld naar verschillende
dimensies gaan om meer te groeien in de liefde van
God. Op aarde noemden we God ook ’Brahma’, die
ik aanbad. Voor mij is het duidelijk: alle goede namen zijn van Hem."
Ik had Kabir al verschillende keren eerder ontmoet. Hij behoort tot een dimensie van het witte gebied. Hij begroette me ook hartelijk. Hij zei: "mijn
leer was heel eenvoudig: ware goddelijke aanbidding brengt redding. Voor mij was liefde echter het
hoogtepunt van ware goddelijke aanbidding. Ik had
al een duidelijk concept over God. Ik haatte het aanbidden van beelden of idolen en nam afstand van
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deze praktijken. Ik heb er vele toespraken tegen gehouden. Door mijn lessen verspreidde ik het idee
van een broederschap gericht op liefde."
Daarna wendde Ram Anand zich tot mij, die ook
een gerespecteerde persoonlijkheid is. Hij is vriendelijk en heeft een ouderlijk hart. Hij zei tegen mij: "in
mijn tijd was er een sterk kastensysteem, dat ik fel
bevocht. Mijn hele leven dacht, geloofde en leefde ik
voor een gezin van broederschap. Ik ben ook erg
trots op mijn discipelen Nara, Tulsidas, Tamias, Jadoo en vooral Kabir, die mijn voetstappen volgden."
Shankara Achera sprak toen tot mij: "ik heb in
mijn tijd veel spirituele kennis opgedaan. Ik hervormde het hindoeïsme, maar ik stierf te vroeg op
zeer jonge leeftijd."
Rama sloot zich toen aan: "ik had al een heel duidelijk idee van God. In mijn leer verkondigde ik dat
God de geest en de materie schiep. Maar ik geloofde
ook ten onrechte in de reïncarnatie van God in verschillende boodschappers. In de spirituele wereld
had ik er vreselijk spijt van, dat ik het heersende kastenstelsel aanvaarde, accepteerde en me er niet tegen verzette. Zelfs in de spirituele wereld werd ik
ervoor veroordeeld en moest ik dus de prijs van
compensatie betalen. Het enige goede was dat ik het
recht op goddelijke aanbidding van de lagere klassen onderschreef. Vandaag vraag ik de mensheid om
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vergeving door jou en vooral voor degenen die in de
verleden leden en vandaag nog steeds lijden onder
het kastenstelsel."
In de geest van Shankara zag ik drie verschillend
gekleurde lichten. Ik vroeg hem om het geheim erachter te onthullen. Hij zei tegen mij: “ik geloofde en
onderwees over liefde. Ik wijdde ook mijn leven aan
een broederschap. Ik leerde ook dat goddelijke aanbidding en liefde voor God ware redding brengen. Ik
vocht heftig tegen het kastenstelsel in mijn tijd. Ik
had de mensen lief en diende met een hart alsof God
bij hen woonde. Ik kan vandaag in vele verschillende
dimensies van het eeuwige leven gaan. Het gekleurde licht van mijn geest is mijn innerlijke kaart van
liefde om elke dimensie binnen te gaan."
Ik, de auteur, was zeer ontroerd en vervuld van
vreugde, dat ik hem kon ontmoeten. Ik knuffelde
hem tegen me. Hij zei tegen mij dat het zijn verlangen was om me voor altijd te omhelzen.
Toen nam Sadhu het woord: "ik gaf ook mijn leven
op aarde om de identiteit van God te onderwijzen. Ik
wist dat je nooit beelden en afgoden zou moeten
aanbidden. Ik wijdde mijn leven aan de vernietiging
van het kaste- en klassensysteem. Mijn diepste verlangen op aarde was om India te bevrijden van het
klasse- of kastenstelsel, en de mensheid als één wereldfamilie onder God te zien."
874

Nu bracht Bawa Nanak het woord: "in mijn leven
ben ik diep verliefd geworden op God. Toen ik mijn
missie door de hemelen ontving, zei ik dat er geen
hindoes en moslims waren. Ik ontving de missie om
deze twee religies te verenigen, maar ik was hier niet
succesvol. Het meeste wat me verbaasde, was dat
later door mijn discipelen een nieuwe, de Singhreligie ontstond. En dit was geenszins de wil van
God." Bawa Nanak heeft een wit licht en ik heb hem
vele malen ontmoet in de spirituele wereld. Hij
werkt ook met mij als een boodschapper om alle religies, die op God zijn afgestemd, te verenigen.
Ik wendde me tot Bawa Nanak en zei: "niemand
kan moslim, hindoe of een andere volgeling van een
andere religie zijn, nadat hij God heeft ontmoet."
Bawa Nanak kuste mijn voorhoofd en omhelsde me
en zei: "als ik in jouw tijd zou leven, zou ik ook tegen
mijn medemensen zeggen, dat geen hindoe, geen
moslim, geen singh of iemand anders na God te
hebben getroffen, tot enige religie kan behoren. God
is degene, die het meest voor ons betekent, en wij
zijn Zijn kinderen."
Boeddha in de spirituele wereld
Ik ken Boeddha sinds het begin van mijn missie.
Het was zijn grote goedheid, dat ik hem niet alleen
875

vele keren in de spirituele wereld kon ontmoeten,
maar hij bezocht me ook meerdere keren in het bos
hier op aarde, terwijl ik op God wachtte. Hij ging
uren onder dezelfde boom zitten. Op dat moment
zei hij: "net zoals God in de hemel Abraham zijn
vriend noemt, ben je mijn vriend." Ik antwoordde:
"je bent een zeer vredelievend man, maar ik ben erg
temperament vol. Soms word ik zelfs heel boos." Hij
glimlachte naar me en zei: "ik kan ook iets leren van
je temperament als het gaat om revanche te nemen
op het kwaad." De goedheid en liefde van Boeddha
zijn onveranderd. Hij bezoekt me nog steeds, vooral
als ik me op een rustige plek terugtrek. Vele malen
bezocht hij mij zelfs in mijn appartement in Duitsland. Hij ging toen plotseling voor me op de vloer
van mijn kamer zitten en zei: "ik wilde je net bezoeken. Daarom ben ik hierheen gekomen zonder je
uitnodiging." Ik antwoordde meestal: "je bent altijd
welkom."
Op een dag zei Boeddha tegen me: "tijdens je missie zal er een tijd van lijden voor je zijn, totdat je een
wereldwijd niveau bereikt hebt." Ik zei niets. Ik zag
tranen uit Boeddha's ogen stromen. Ik vroeg hem:
"heb je je emoties laten zien aan je medemensen?"
En hij zei: "nee, dit is alleen voor mijn vrienden.
Meestal ben ik niet geïnteresseerd in het tonen van
mijn gevoelens aan anderen op aarde en in de geestenwereld."
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Boeddha heeft een extreem groen, bijna kristalachtig licht, dat alles om hem heen verlicht. Hij leeft
samen met engelen en andere wezens volgens de
kleur van zijn geest in een van de zeer intens groen
schijnende dimensies. Ik bereisde vele malen deze
groene dimensies. Er zijn er talloze van. In de spirituele wereld houdt Boeddha er niet van omringd te
zijn door vele geestwezens. Evenzo heeft hij weinig
ambitie om andere geestwezens te ontmoeten. Hij
verkiest het liefst alleen op rustige plekken te zijn. Ik
zag toch verschillende geestwezens verschillende
keren met hem. Over hen zei hij, dat ze al heel vroeg
zijn discipelen zijn geweest, die hem een heel leven
lang in de missie hebben geholpen. Maar meestal
ontmoette ik hem alleen. Tijdens een van mijn bezoeken aan de spirituele wereld stond hij op de top
van een zeer hoge berg. Keer op keer zong hij hetzelfde emotionele lied. Ik wachtte tot hij zijn lied
had beëindigd. Toen benaderde ik hem. Maar Boeddha merkte me niet op. Met vurigheid en met dezelfde mystieke diepe liefde zong hij steeds opnieuw
hetzelfde lied. Toen ik de tekst van het lied hoorde,
kwamen de tranen in mijn ogen.
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De teksten waren als volgt:
"Oh Pooter Atema, hoe lang laat Je me nog wachten?
Ik heb Je aldoor in de hemelen gezocht.
Ik hoorde Je stem.
Ik zoek Je met heel mijn hart.
Mijn ogen verlangen ernaar Je steeds weer te zien.
De paar momenten dat ik Je in het leven heb ontmoet,
maakte me nog dorstiger.
Laat me, o Pooter Atema, uit Je handen drinken.
In het heilige water van het leven kan ik alleen Je beeld
zien."
Opmerking: Boeddha noemt God ’Pooter Atema’.
Terwijl Boeddha zong, vloog een engel met een
heel fel licht van voren naar hem toe. Toen Boeddha
hem zag, boog hij drie keer. Deze engel bracht hem
een boodschap van God. Als afscheid boog Boeddha
nog drie keer voor de engel en liet hij zijn grote nederigheid zien. Na het overbrengen van de boodschap keerde de engel verticaal terug naar de hemelen. Ik benaderde Boeddha en liet hem mijn aanwezigheid weten. Boeddha was aangenaam verrast en
blij me te zien. Hij zei: "kom op, mijn vriend, je bent
net op het juiste moment gekomen. Vandaag viert
de boeddhistische wereld mijn ere-dag hier in het
spirituele rijk en op aarde, maar deze viering maakt
me nog eenzamer." Ik vroeg hem: "hoe kan dat?" Hij
antwoordde: "ik heb zelden op aarde over God gesp878

roken en dan nog alleen in symbolen. Dus de boeddhisten konden dit nooit goed opnemen en begonnen me te aanbidden. Alles wat ze vandaag aan mij
uitdrukken, is alleen aan God te danken. Ik blokkeerde de mensheid om zijn eigen Schepper te leren
kennen. Dus ik voel me op mijn ere-dag, waarin ze
alleen maar hulde brengen aan mij, heel eenzaam en
leeg. God ontmoet me zelden. Hij zendt mij via zijn
engelen het woord dat ik nog meer in liefde moet
groeien."
Boeddha bleef tot mij spreken: "God daagde mij
uit, Confucius, Jezus en alle andere boodschappers,
die niet duidelijk over God hadden gesproken, om
terug te keren naar de dimensies van onze religies.
Daar moeten we de verwarring opheffen, die alleen
ontstond, omdat we doelbewust in symbolen spraken. Toen mensen voor ons bogen, vulde het ons
hart met voldoening. Nu moeten we hen helpen God
te leren kennen." Na dit te hebben gehoord, verliet
ik Boeddha en vloog ik verticaal de blauwe hemel in.
Uiteindelijk kwam ik op het grondgebied van God.
Daar ontmoette ik gouden, blauwe en andere wezens, die tegen mij zeiden: "je kunt een andere keer
komen om God te ontmoeten. Op dit moment wil
God niemand zien." Maar ik zei: "geef me de weg vrij
en laat me God zien." Plots klonk de stem van God:
"Laat Zahid tot mij komen." Toen ik bij Hem kwam,
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lag hij op de vloer. Hij zei tegen mij: "Kom, ga naast
me zitten." Voordat ik iets tegen hem kon zeggen,
vervolgde hij: "Op de dag dat je de missie accepteerde, gaf ik je meer zegeningen, dan welke andere gezant in de geschiedenis. Ik kan alles vergeven, maar
ik kan nooit iemand vergeven voor het verwarren
van mijn identiteit. Het maakt niet uit, wie het is of
hoe groot deze boodschapper ook is. Keer terug naar
Boeddha en vraag hem waarom hij zichzelf op de
voorgrond duwde en niet over mij sprak, nadat ik
me aan hem had geopenbaard. Welke wijsheid hij
ook gebruikte. De waarheid is dat de wereld van zijn
gelovigen hem tegenwoordig aanbidt. Door dit te
doen, blijven ze Lucifer de gelegenheid geven om
hun religie binnen te vallen.
Nu moeten alle boodschappers zowel in hun eigen
dimensies als op aarde werken om deze puinhoop te
elimineren. Het doet er niet meer toe of zij direct of
indirect verantwoordelijk zijn voor deze verwarring." Ik zei tegen mijn hemelse Vader: "Zegen mijn
hart alstublieft, zodat ik in mijn leven niet direct of
indirect zo'n fatale fout bega." God legde zijn hand
op mijn hart. Op het moment van zijn aanraking
leerde ik dat liefde, zoals een enorme oceaan, zich in
mijn hart uitbreidde. En God zei tegen mij: "Ik heb al
in je hart en je ziel gezien. Zelfs als ik je niet had
ontmoet, zou je mijn identiteit nooit vervormen." Ik
boog voor God en kuste zijn voeten. Hij keek me
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glimlachend aan en zei: "Je plaats is niet daar, maar
in mijn hart."
Ik keerde terug naar Boeddha. Hij zat nog te mediteren, zijn gezicht was bedekt voor zijn ogen. Ik benaderde hem en zei: "waarom sprak je niet duidelijk
tot de mensen over God, nadat Hij Zich aan jou had
getoond?" Boeddha bleef zwijgen en mediteerde
verder. Ik zei tegen hem: “pauzeer je meditatie en
beantwoord mij!” Nu verbrak Boeddha zijn stilte en
zei: “mijn goede vriend, schrijf de volgende woorden
op voor de mensheid en mijn gelovigen: Boeddha
vraagt de hele mensheid om vergeving. Ik kan vele
redenen geven dat, bijvoorbeeld, in mijn tijd al een
grote mentale verwarring heerste. Maar strikt genomen was het mijn primaire doel en bovenal was
het mijn verantwoordelijkheid om, na de verlichting
van God en de hemelen te hebben ontvangen, de
mensen alles over God duidelijk en klaar te onthullen. Mijn wijsheid heeft me geen voordeel gebracht
in het eeuwige leven, maar alleen mijn verlangen
naar het antwoord voor mijn medemens. Dat ik hier
vandaag in de spirituele wereld ben, heb ik alleen te
danken aan de grote goedheid en genade van God en
de hemelen. God heeft me vergeven, maar ik kan
mezelf niet vergeven. Nu heb ik de ware realiteit uit
de eerste hand ervaren; zonder de aanwezigheid van
God is er geen ideale omgeving in de spirituele wereld! Wat ik de mensheid ook heb gegeven, God
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heeft mijn inspanningen erkend om mijn naaste te
dienen. En nu is een nieuw tijdperk van God begonnen. De mensheid moet nog meer proberen haar
Schepper te leren kennen." Toen ik Boeddha verliet,
zei hij nog steeds tegen mij: "ik wil rechtstreeks met
jou op aarde samenwerken om mijn religie en haar
gelovigen te inspireren dichter bij God te komen." Ik
zei tegen Boeddha: "zoals je weet, heb ik nog geen
fundament op aarde."
Ik had vele, vele van dergelijke gesprekken met
Boeddha; persoonlijk wilde Boeddha zich nooit aan
iemand anders openbaren. De dimensie waarin
Boeddha leeft, wordt ook wel de dimensie genoemd,
waarin wordt gezocht naar de spirituele reactie, de
overgave, de soberheid en de vrede. Ik ontmoette
ook de engelen, die met Boeddha werkten toen ze op
aarde leefden.
Confucius in de spirituele wereld
Ik ontmoette Confucius in de wereld van het witte
licht van de engelen, die ook de relatief spirituele
wereld van ethische en morele waarden wordt genoemd. Hij leeft in dezelfde engelenwereld waarin
de grote martelaren binnenkomen. Hij ontving de
titel "Man van de Gerechtigheid en Man van de
Principes" van de engelenwereld. Toen ik hem in
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zijn dimensie ontmoette, nodigde hij me bij hem uit.
Confucius' geest straalt een wit, kristalachtig licht
uit. Zijn huis staat op een afgelegen locatie, zonder
buren. En toch zag ik wat duisternis rond zijn huis,
waarvoor een film over zijn leven ging. Ik vroeg hem
waarom, en hij zei:
"Deze duisternis omringt mijn huis, omdat ik mijn
vrouw niet goed behandelde. Ik liet haar op aarde
achter. Maar ik deed veel voor de vrijheid van vrouwen, maar ik was geen goed voorbeeld van een ideale relatie tussen een man en een vrouw. Je vraagt me
waarom deze film over mijn leven op aarde voor
mijn huis staat. Het antwoord is dit: ik kom hier altijd om meer te leren over mijn eigen verleden. Het
was mijn gewoonte op aarde om de kennis van het
verleden te onderzoeken door mijn eigen ervaringen
en experimenten. Daarna probeerde ik ze te verbinden met de spirituele manier van leven. Door mijn
lessen heb ik de mensen alleen op het heden voorbereid.
De engelenwereld gaf me de leer van een wereldfamilie: daar waar er geen enkel ideaal wezen is, uitgelijnd met de hemelen en God, kan geen ideaal gezin worden gerealiseerd. En waar er geen ideaal gezin is dat is afgestemd op de hemelen en God, kan er
geen ideale samenleving zijn. Maar waar er geen
ideale samenleving is, die is afgestemd op de heme883

len en God, kan er geen ideale natie ontstaan. En
waar er geen ideale natie is die is afgestemd op de
hemelen en God, kan er geen ideale wereld worden
gerealiseerd. Dat was de essentie van de leer van de
engelenwereld, die ze me gaven. Ik negeerde en beperkte deze leer, door de relatie tussen het volk en
de koning te benadrukken en naar voor te schuiven.
Ik had zelf geen ideale familieachtergrond en werd
nooit een goede echtgenoot! Hoe kon het mogelijk
zijn om een ideaal gezin in mijn gezin te realiseren?
De spirituele wereld liet me zien, waarom de mensen op aarde zijn. Het onthulde mij ook de eeuwige
waarde en het doel van de geest in verschillende
dimensies. Ik heb er eigenlijk maar een paar dingen
gedetailleerd over vermeld. De gordijnen van de spirituele wereld gingen voor mij open door de engelenwereld. En toch bestudeer ik nog steeds de boeken uit het verleden om hun kennis te leren."
Ik onderbrak Confucius op dit punt: "hoe komt
het, dat je vandaag in de dimensie van de martelaren leeft?" Hij antwoordde: "toen ik op aarde was
gedurende een tijdje tijdens mijn missie was ik erg
bang, dat ik zou worden gedood. Dus trok ik me terug in eenzame plaatsen als een vreemde. Daarom
moest ik lijden en ontberingen ondergaan. Mijn enkele discipelen en ik leefden een leven als bedelaars.
Toch leefde ik met principes, die ik heb doorgegeven. In deze donkere tijd heb ik mijn eigen kruis ge884

dragen, zonder enige klaagzang. Toen Dahyuka later
aan de macht kwam, vroeg hij me terug te komen
naar de stad Lu. Hier ging ik voor het eerst zitten en
gaf ik les in vrede. Dat is de reden, waarom de engelenwereld me vandaag eert als martelaar."
Confucius nam me toen mee naar een van zijn andere huizen. Er was veel licht en een vriendelijke
sfeer. Ik merkte op dat hij beroemde buren had, die
als martelaren leefden in de vroege geschiedenis van
het Jodendom, het Christendom en de Islam. De
huizen waren in de buurt van een enorme rivier.
Confucius zei tegen mij: "aan de andere kant van de
rivier zijn de engelen, die mij tijdens mijn leven op
aarde hebben geïnspireerd. Ik hield de waarheid
over God geheim en hintte er alleen maar naar.
Maar ik heb veel meer geleerd over de engelen en
mijn goede voorouders in de vorm van visioenen.
Desondanks heb ik deze waarheid voor mezelf gehouden vanwege persoonlijke motivaties. Het is
waar, dat ik in het begin van mijn leven vele verschillende opvattingen over het leven heb bestudeerd. Daarom werd ik intellectueel en probeerde ik
alles te rechtvaardigen. Maar later, wanneer mijn
leven door ontberingen en lijden werd getekend, begon deze waarheid mijn hart te raken. Strikt genomen ben ik alleen aan de genade van God en de hemelen dank verschuldigd, dat ik vandaag op deze
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plaats in de spirituele wereld kan zijn. Hier in mijn
dimensie leer ik ook over de aard van God en leer ik
Hem veel gedetailleerder kennen. Ik probeer serieus
God beter en intensiever te leren kennen. Ik wou dat
ik deze inspanning op aarde al had geleverd."
Ik vroeg hem of hij met me mee wilde vliegen naar
de andere kant van de rivier om de engelenstad te
zien. Hij zei: "Nee! We mogen er maar af en toe
heen." Ik nam afscheid van Confucius, omdat ik deze engelen echt aan de overkant van de rivier wilde
zien. Aangekomen in de engelenstad zag ik dat die
wezens een extreem licht uitstraalden. Hun gezicht
was heel eng. Ik merkte op dat de engelen zich
vreemd gedroegen en hun macht demonstreerden,
die God hen had gegeven. Het was zichtbaar ongemakkelijk voor mij om naar hun stad te komen zonder hun toestemming. Niettemin brachten ze me
naar de aartsengel van deze dimensie. Toen hij me
zag, uitte hij een angstaanjagend geluid alsof duizenden nucleaire bommen tegelijkertijd zouden exploderen. Daarna benaderde hij me en gaf me verschillende glanzende zwaarden als blijk van zijn
eerbetoon. Ik nam het uit zijn hand en brak het in
kleine stukjes voor zijn ogen. Toen zei ik tegen hem:
"De tijd van de zwaarden is nu voorbij. De tijd van
vrijheid is aangebroken." Alle engelen waren zeer
verrast, dat ik die glimmende krachtige zwaarden
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binnen enkele seconden in stukken kon breken. Ik
nam afscheid van deze dimensie en vloog weg.
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Gabriel en de andere aartsengelen in
het paradijs
God omhelsde Gabriel en de andere aartsengelen
vele malen in de loop van de geschiedenis en handelde rechtstreeks met de mensheid in de groeifase.
Sinds de mensen hun oorspronkelijke thuis verloren
en samenleven met Lucifer in het donkere tijdperk,
hebben Lucifer en zijn slechte volgelingen vele malen hun kracht aangetoond, waardoor de mensen in
vele duistere dimensies van de spirituele wereld zijn
gebracht. God is verdrietig. Onder de moeilijkste
omstandigheden hebben Gabriel en de andere
aartsengelen een brug gebouwd tussen de mensheid
en de hemelen. Onder de aartsengelen van het witte
rijk lijkt een naam een ster, en dat is de naam Gabriel. Dit is ook een van degenen, die God en de hemelen zich altijd diep in hun hart zullen herinneren.
In de ideale wereld van God zal de mensheid de ware waarde van de aartsengelen herkennen. Hier zou
ik meer over Gabriel willen opschrijven, omdat God
mij erom vroeg.
Gabriel is een van de aartsengelen, die fungeerde
als een kanaal tussen God en de mensen en ook tussen God en de profeten. Zijn liefde en moed voor
God en de hemelen, zijn gehoorzaamheid en zijn
loyaliteit zullen altijd het licht van leiding zijn voor
degenen, die in de voetsporen van de hemelen wil888

len treden. Gabriels vriendelijkheid, oprechtheid,
liefde en sympathie voor de mensen zijn onvergetelijk. Zelfs vandaag is Gabriel een van de grootste kanalen tussen God en de mensheid in de spirituele
wereld. Hij wijdde zijn leven om God en de mensheid gelukkig te maken. In vele donkere eeuwen van
de geschiedenis op aarde was hij het die met zijn
engelen vertrok om een object voor God en de hemelen te vinden. In zijn hart kan men al het lijden en de
droefheid van de menselijke geschiedenis en profeten zien. Hij is de grootste en belangrijkste leraar
aan wie de eer van God en de hemelen de titel ’Heilige Geest’ heeft gekregen.
Elke keer dat Lucifer de vernietiging van de mensen in de geschiedenis bracht, keerde Gabriel niet
terug naar het paradijs, maar deelde hij het lijden en
de ontberingen met de mensen. Hij wilde niet naar
de hemelen terugkeren zonder hoop. Hij vond grote
voorwerpen op aarde voor God en de hemelen. In
het Oude Testament worden er veel genoemd, met
wie hij werkte en door wie hij Gods voorzienigheid
bevorderde. Hij werkte met Noah, Abraham, Mozes,
Jezus en Mohammed. Zelfs in het Verre Oosten
werkte hij met vele profeten. Voor mij, de auteur van
dit boek, is hij een uitstekend kanaal en een geweldige leraar voor de mensen, die vooral wordt gekenmerkt door zijn ouderlijk hart voor hen. Zijn
dienst aan God, de hemelen en de mensen kan niet
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worden beschreven in woorden in welke taal dan
ook.
In mijn hart voel ik een diepe liefde voor aartsengel Gabriel en de andere aartsengelen. Hoewel ik het
niet onder woorden kan brengen, heb ik het al vaak
tot uitdrukking gebracht door de tranen, die ik voor
ze heb vergoten. In mijn eigen leven heb ik de goede
aard van Gabriel en de andere aartsengelen ervaren.
Ze streefden altijd oprecht en serieus naar mijn spirituele groei. Ik kon hun liefde altijd voelen. In naam
van God, de hemelen en de mensen, dank ik Gabriel
en de andere aartsengelen miljoenen keren voor hun
nobele dienst aan God en de mensen.
Zolang de mensen niet onder de directe heerschappij van God komen vanwege hun eigen verantwoordelijkheid, nemen de engelen de hoofdrol in
het helpen van de menselijke geestwezens om in het
paradijs te groeien. Daarom zijn er ook ontelbare
spirituele dimensies van groei in het paradijs, waarin de engelen de geestwezens helpen een hoger niveau te bereiken. God en de hemelen grijpen niet in,
in dit proces, omdat ze de engelenwereld de autoriteit geven om voor de onrijpe geestwezens in deze
groeifase te zorgen. In het paradijs zijn er aartsengelen en vele andere engelen, die de verschillende
geestwezens aannemen, die hun verticale relatie
met God nog niet hebben opgebouwd.
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Alle religies werden geïnspireerd door de aartsengelen. Ze moeten een brug zijn voor de mensheid en
hen helpen om door verschillende disciplines en
mentaal naar hun perfecte volwassenheid te groeien. Alle vereisten en voorwaarden, die nodig zijn in
het dagelijkse religieuze leven werden bepaald door
de aartsengelen. Alle voorwaarden, die we vinden in
de religie van Mozes, het christendom, de islam of
andere religies zijn bepaald door de aartsengelenwereld, die ook de hoofdstad van het paradijs is.
Volgens de erediensten en de verschillende voorwaarden, waaraan in de religies moet worden voldaan, doen de gelovigen van deze religies, dit ook in
hun rijk van de spirituele wereld. Hier moeten ze
voldoen aan nieuwe voorwaarden, volgens de instructies van de engelen. Nu wil ik de mensheid iets
nieuws vertellen.
Op een dag riep God me, omdat hij me wilde zien.
Op weg naar Hem ontmoette ik Jezus en Mohammed. Beiden waren verdrietig en de tranen liepen
over hun ogen. Ik vroeg hen: "waarom zijn jullie zo
verdrietig?" Ze antwoordden: "God wil onze religies
niet zegenen." Ik vertelde hen, dat ik op weg was
naar God, omdat Hij me wilde zien. Beiden vroegen
me om over hun religies te praten, als ik de kans
kreeg. Ik vertelde hen, dat ik alleen voor de mensheid kon spreken, maar niet omwille van welke religie dan ook.
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Toen God aankwam, legde hij zijn hand op mijn
hoofd en gaf me zijn zegen en zei: "Dit is voor de hele mensheid." God vroeg me om de wereld van de
aartsengelen in te gaan en hun te vertellen, dat vanaf nu nieuwe zegening van de mensheid werd gegeven. Daarom vloog ik naar de hoofdstad van de
Aartsengelenwereld, waar iedereen was verzameld.
Ik vroeg de aartsengelen: “laat me nu praten over de
hoogste uitdrukking van liefde, die veel hoger is dan
de waarheid. Laat me de mensheid meer geheimen
onthullen over het rijk van de liefde."
Gabriel zei tegen mij: "wacht even." Ik antwoordde hem en de andere aartsengelen: "laat me nu de
hele realiteit aankondigen." Gabriel richtte zich tot
de andere aartsengelen en zei: "Zahid wil de basiswet van het paradijs veranderen." Toen wendde Gabriel zich tot mij en zei: "je kunt praten over wat je
maar wilt. Maar spreek niet tegen de fundamentele
wet van het paradijs." Ik antwoordde Gabriel: "laat
me praten! Hoe lang wil je de realiteit van God nog
verbergen? En ten tweede, wat moet ik doen met de
fundamentele wet van het paradijs? Zelfs als alle
profeten en engelen zich moeten ontmaskeren en
moeten biechten, dan moeten ze dat ook doen.
Houd me niet tegen om deze waarheid aan alle wezens door te geven. Weet je Gabriel, God heeft me
gezegd, dat hij open en zichtbaar met zijn kinderen
wil leven." Gabriel benaderde me en zei: "wacht nog
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even. Later kun je praten, omdat je de autoriteit van
God hebt." De aartsengelen hielden toen een plechtige ceremonie voor God en alle profeten, waarbij ik
ook was uitgenodigd. We zongen allemaal liedjes
voor God en verkondigden, dat onze hemelse Vader
voortaan een zichtbare God zal zijn.
Op een dag ontmoette ik Gabriel opnieuw in het
paradijs en zei tegen hem: "ik zou je graag willen
uitnodigen samen met Michael en de anderen voor
het avondeten." Gabriel antwoordde: "Ik ben klaar."
Ik zei tegen hem: "de uitnodiging is voor morgenmiddag." Gabriel antwoordde: "Ik zal er zijn." Toen
zei Gabriel tegen mij: "Zahid, vandaag lijkt het je
alsof je alleen bent op deze aarde, maar de tijd is al
heel dichtbij, waarin de mensheid door jou de zegeningen op aarde en in het eeuwige leven zal krijgen."
Ik zei: "Gabriel, ik wil dat de mensen me vergeten.
Ze moeten God alleen gedenken in liefde, op aarde
en in het eeuwige leven." Gabriel zei: "er zullen
moeilijkere en meer gunstige tijden zijn in je zendingsleven." En ik antwoordde: "Gabriel, zelfs als de
mensheid en alle engelen mij verlaten, zal ik altijd
de wil van God volgen." Gabriel antwoordde drie
keer: "dat weet ik zeker."
Bij een andere gelegenheid ontmoette ik Gabriel,
Michael en de andere aartsengelen in een van de vele hemelen. Gabriel omhelsde me en zei: "Zahid, we
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geloven in de liefde. Maar laten we andere nieuwe
plaatsen van liefde ontdekken. We willen de reis beginnen om het huis van liefde te leren kennen, waar
liefde thuis is." Ik zei: "Gabriel, jij en de andere
aartsengelen hebben miljarden jaren in het eeuwige
leven geleefd. Je kent de wonderen van liefde veel
beter en je weet ook wie liefde wil omarmen." Gabriel antwoordde namens de andere aartsengelen:
"we wilden dit antwoord gewoon van je horen."
Ik zei: "luister dan. Ik heb de liefde leren kennen
door jullie eigen Schepper, toen de liefde slechts een
concept was in het bewustzijn van onze hemelse
Vader. Alle eeuwigheid was toen donker en zwart.
Er waren talloze zwarte gaten, maar onze Schepper
ging door al deze gaten om aan de andere kant een
eeuwig leven te creëren. In zo'n donkere eeuwigheid
hoorde ik de stem van God: "Mijn geliefden zullen
nooit in zo'n donkere eeuwigheid leven." Toen
bracht mijn Schepper me naar die eeuwigheid, waar
duisternis en licht elkaar ontmoetten. Ik zag hoe dat
de duisternis begon te schijnen. En God zei tegen
mij: "Zelfs hier wil ik niet, dat mijn geliefden leven."
Een andere keer kwam God weer naar me toe en
liet me de talloze hemelen zien. Ik vroeg me af welke
prinsen en prinsessen daar zouden wonen. God zei:
"deze hemelen zijn alleen voor mijn geliefde mensen." Ik raakte Hem aan met mijn handen en zei te894

gen God: "oh God van liefde, ik heb Je door Jou leren
kennen. Als Je me terugstuurt, zal ik mijn hele leven
huilen. Je bent mijn echte thuis. In Jou heb ik mijn
hemel gevonden. Je bent de eeuwige tuin van mijn
ziel. In Jou vond ik zo’n zoetheid, dat de liefde voor
Je buigt en nooit van Je wil scheiden. Omdat ik Je
ken, weet ik dat ik geen angst en geen zorgen moet
hebben over onze scheiding, omdat ik in Jou onveranderlijke en eeuwige liefde heb gevonden. Liefde is
eindeloos in Jou, het heeft geen begin en geen einde.
In Jou heb ik ontdekt dat Je de Enige, de meest Almachtige en de meest Deskundige bent. Nu stuur Je
me terug naar deze vreemde wereld. Ik heb een lange weg afgelegd om deze vreemde wereld te verlaten, alleen maar om naar Jou toe te komen. En nu
vraag Je me om terug te gaan naar deze donkere wereld. Hoe kan ik zonder Jou leven? Mijn hart is gebroken, oh Schepper van eeuwig leven."
God antwoordde mij: "daarom wil ik in je hart leven. Vertel het mijn kinderen, als ze me willen ontmoeten, zullen ze me vinden in hun gebroken harten. Keer terug naar deze wereld, want Ik zal bij je
zijn. Door jou, door mijn hart, zal Ik tot mijn kinderen spreken." Toen zei ik tegen Gabriel: "heb je
begrepen wat ik je net heb verteld? Nu voel ik me
een vreemde voor alle eeuwigheid. Ik vond het adres
van liefde niet, maar de Schepper van Liefde liet me
toe Hem te omhelzen. Ik herinner me dat moment.
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Ik probeerde de wind van liefde in mijn handen te
houden. Vertel me nu, Gabriel, waar moet ik nu
heen? Mensen reizen van oost naar west, van noord
naar zuid, maar ik kan niet in de ene of de andere
richting gaan, omdat ik geen thuis heb." Daarna begon ik te huilen. Gabriel en de andere aartsengelen
vergieten tranen met mij. Ze omhelsden me en zeiden: "wij danken je van harte voor het tonen van de
juiste richting. Hier reist de liefde om de Schepper te
vangen. Hier kunnen we geur van God waarnemen.
Hij is met zekerheid toch niet zo ver hier vandaan."
Toen vlogen ze allemaal verticaal omhoog.
Bij een andere gelegenheid zag ik alle heilige boeken op de vloer liggen, waarop mensen zorgeloos
eroverheen liepen. Verdriet steeg in mij op bij dit
schouwspel. Ik verzamelde alle heilige boeken en
legde ze op een hoge plek, zodat niemand ze kon
vertrappen. Op dat moment kwamen Gabriel en de
andere aartsengelen naar mij toe en vroegen: "wat
ben je aan het doen?" Ik antwoordde: "ik wil deze
heilige boeken op een hoge plaats neerleggen, zodat
de mensen ze niet vertrappen." De aartsengelen
antwoordden mij: "laat alle heilige boeken op de
vloer liggen, waar ze zijn. De gelovigen geloven alleen. Hun leven werd nooit beïnvloed door deze heilige boeken, anders hadden ze God reeds lang geleden ontmoet. En jij Zahid moet doen wat God je
vroeg te doen. Dat zou het belangrijkste in je leven
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moeten zijn." Toen vroegen Gabriel en de andere
aartsengelen me mee te gaan. Ze namen me mee
naar een zeer hoge berg. Vanaf hier keek ik over de
hele aarde, die net werd getroffen door een aardbeving. De aartsengelen zeiden tegen mij: "vanaf hier
zien de borden van religies er heel klein uit." Ik
vroeg de aartsengelen: "spreek alsjeblieft tot me in
een eenvoudige taal. Laat me weten wat het betekent." Gabriel zei tegen me: "luister dan. De zegen
van alle religies is nu voorbij. Het maakt niet uit of
ze werden geïnspireerd door Mozes, Jezus, Mohammed of een van de boodschappers van het Verre
Oosten. Daarom zijn de borden van religies erg klein
geworden." "Waarom?” Wilde ik weten. De aartsengelen antwoordden: "je moet weten, dat God vanaf
nu met de mensen zou willen leven."
‘s Nachts, het was 3 uur, bad ik voor het welzijn
van Europa en vooral voor Duitsland. Tijdens het
gebed verliet mijn geest het lichaam en vloog over
Duitsland en Europa. Daar zag ik alleen donkere
wolken. Er scheen geen vonk van licht in de mensen
en ik dit verwonderde me. Plots verscheen Aartsengel Gabriel en zei tegen mij: "waarom ben je zo verrast? Je weet dat Europeanen alles doen met hun
verstand. Zelfs het spirituele leven willen ze met dit
instrument intellectueel onderzoeken. Wanneer alle
gedachten in de juiste volgorde samenkomen, noemen ze het een spirituele atmosfeer. En weet je
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waarom? Hun voorouders ontkenden het spirituele
pad en blokkeerden het dus niet alleen voor zichzelf,
maar ook voor toekomstige generaties.
Luister naar mij. In de oceaan van gedachten bereiken sommige gedachten de kust niet. Ze drijven
doelloos rond en slagen er met hun laatste kracht in
om op de deur van het hart te kloppen. Als het hart,
gevuld met liefde en verwondering, ernaar verlangt
zijn Schepper te kennen, zal het een raket ontvangen; en deze raket is de geest. Wanneer het hart de
piloot wordt en de geest de raket, vindt er een reis
plaats in het eeuwige leven, die rechtstreeks naar
God leidt. Vertel de Europeanen dat als ze echt ware
liefde willen ervaren, er in het eeuwige leven zelf
maar één definitie bestaat: God kennen, die de oorsprong is van de oorsprong.
God is de oorsprong en de realiteit van het eeuwige leven, dat niet gescheiden kan worden door enig
idee of mening. Vertel de Europeanen en vooral de
Duitse natie: God heeft jullie de gelegenheid gegeven om Hem te leren kennen en Zijn nieuwe wereld
te bouwen. Nu willen God en de hemelen jullie helpen bij een nieuwe geboorte. Word niet zoals de
mensen in het verleden, die ernaar verlangden alles
van God te ontvangen, alleen niet Hemzelf. In het
verleden van de geschiedenis zijn er al mensen zoals
jij geweest die, door hun individuele kennis, pro898

beerden alle voordelen op aarde te benutten. Ze
dachten dat ze God niet nodig zouden hebben. Deze
motivatie liet hen niet vooruitgaan, in plaats daarvan heeft de geschiedenis hen begraven. Je hebt in
de geschiedenis niets van deze mensen gehoord,
omdat het lang, lang geleden is gebeurd. Maar God
en de hemelen zijn het nooit vergeten.
Zahid, zeg tegen de Europeanen: "jullie individuele kennis is als water, dat niet kan blijven stromen
zonder God. Uiteindelijk zal deze kennis, net als een
stilstaand afgesloten water, alleen maar stinken.
Europeanen, je kennis is een kennis die er niet alleen
is om de verschijnselen van externe creatie te observeren. Integendeel, het zou de mensen ook in staat
moeten stellen het eeuwige leven te observeren,
waar het externe verstand zelf nooit kan komen.
Draai je daarom om! Verenig jullie harten met de
eeuwige God en begin een leven samen met Hem.
Alleen dan zullen jullie eeuwige voorspoed en
prachtige genade vinden van God." Ik vroeg Gabriel:
"waarom praat je alleen tegen de Europeanen en
niet tegen de hele wereld?" Antwoordde Gabriel: "de
andere delen van de wereld hebben hun kans al gekregen door hun profeten en redders. Maar nu ben
je rechtstreeks van God naar Europa gestuurd om
hier Gods zegen te geven."
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1. In het paradijs in de engelenwereld bevindt de
waarheid zich in een subjectpositie en zijn geloof en daden in de positie van het object.
2. In de hemel is liefde het subject en waarheid
het object.
3. In het huis van God is God het subject en liefde
is het object.
Opmerking: ik had duizenden en duizenden ontmoetingen met Gabriel, die mezelf of bij verschillende gesprekken met andere aartsengelen dat onthulde. Maar ik kan ze niet allemaal in dit boek opschrijven. Maar van tijd tot tijd zal ik in mijn toespraken nog meer waarheid overbrengen aan de
mensheid.
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Gods boodschap aan zijn kinderen
"Er was een tijd dat Ik, God, naar de aarde kwam
naar de berg Sinaï om met jullie allemaal te leven.
Maar mijn kinderen herkenden mijn waarde niet.
Ontelbare keren heb Ik geprobeerd om Mij bij jullie
allemaal te vestigen. De geschiedenis van menselijke
onwetendheid is al te lang op aarde en gaat nog veel
langer terug in de spirituele wereld. Sta me toe in
jullie leven te komen. Ik zal jullie allemaal vergeven.
Ik zal jullie zielen genezen. Sta me toe jullie allemaal
te omhelzen. Ik ben God en Ik kan alles voor jullie
doen. Sluit de deur niet voor Me. Geef Me een kans
om jullie Mijn liefde te geven. Ik ben de Schepper
van het innerlijke en uiterlijke universum.
Er is niets, dat Ik jullie niet kan geven. Ik wil gewoon dat jullie worden zoals Ik. Ik ben de heilige
God. Ik heb niets met kwaad te maken. Nogmaals
geef ik jullie de gelegenheid door mijn hart, Zahid. Ik
gaf mijn woord aan de profeten en verlossers, maar
aan Zahid mijn hart. Hij zocht naar mij gedurende
zijn hele donkere innerlijke eeuwigheid. In naam
van de mensheid gaf hij me zijn overweldigende
liefde. Door dit te doen, vergat ik mijn kommer, lijden en verdriet, dat jullie en de andere wezens voor
mij hebben voorbereid. Sinds ik de mensen en de
andere wezens heb geschapen, vroeg ik hen om
niets anders dan hun liefde.
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Ik heb alles voor jullie gemaakt. Zelfs toen ik alleen
was, hield ik van jullie. Maar er was niemand daar,
die deze liefde kon beantwoorden. Ik heb al zo innig
en diep van jullie gehouden, omdat jullie alleen
maar in mijn verbeelding bestonden. Ik heb jullie
uitdrukking gegeven door leven en liefde. Ik bracht
jullie uit het idee van het bestaan in de werkelijkheid. Er is niets, dat ik voor jullie wil verbergen. Er is
niets, dat ik voor mezelf wil houden. Alles wat ik heb
is ook van jullie.
Toen ik uit de duisternis kwam, zwoer ik en beloofde ik mezelf, omwille van de liefde, dat ik nooit
iemand tegen zijn wil zou dwingen mij te volgen.
Jullie hebben allemaal vaak geprobeerd om jezelf
gelukkig te maken. Even ontelbaar waren de mogelijkheden, die Satan en de andere gevallen en slechte
wezens jullie gaven. Kom nu terug! Het is nooit te
laat. Alle gelukzaligheid, alle vrijheid van het hart en
de eeuwige liefde wachten op jullie.
Ik zal verschijnen, ongeacht van welke berg in
Duitsland mijn hart Zahid zich buigt en Me roept.
Vanaf die dag zal ik een zichtbare God zijn. Deze natie zal daarom mijn hart geloven. Op deze dag zullen
alle andere landen Duitsland met geschenken overladen. Ik wil met jullie leven in de uiterlijke schepping. Door het eeuwige leven zal ik jullie leiden, jullie bij elke stap begeleiden en jullie beschermer zijn.
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Ik ben God, ik ben de enige God! Er zijn geen anderen goden naast Mij. Jullie hebben jullie oorspronkelijke thuis vergeten. Wees bij Me! Geef me jullie
handen en er zullen geen angsten en zorgen meer
zijn in alle eeuwigheid. Ik ben jullie hemelse Vader.
Ik ken jullie allemaal. Ik kende jullie al in de baarmoeder van jullie moeder en zelfs in de spirituele
wereld, toen jullie geen enkele vorm had. Ik kende
jullie zelfs toen jullie alleen maar bestond als een
concept in mijn bewustzijn. Ik ken jullie al zo lang
dat zelfs de tijd dit punt niet kan bereiken. Ik ken
jullie beter dan jullie zelf, dan jullie je partner kent.
Ik ben altijd bij jullie.
Open jullie ogen en harten en jullie zullen me zien!
Jullie zullen jullie realiseren, dat ik jullie nooit heb
verlaten, zelfs niet voor een enkel moment. Laat me
in jullie komen en mijn licht verspreidt zich in jullie.
Als ik ooit jullie zelfzuchtige en kwade verlangens,
passies en wensen had gevolgd, dan zouden de hemelen en het uiterlijke universum lang geleden zijn
vernietigd. Ik ben God, ik ben het centrum van de
principes en de goddelijke waarheid. Ik ben het centrum van vrijheid en liefde. Ik ben het centrum van
de kosmos en harmonie.
En nu, mijn geliefde Zahid, wil ik je iets vertellen:
Ik ken jou en ik ken het donkerste deel van de weg,
die je bent gegaan voor mij en mijn kinderen. Je zult
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voor altijd in mijn hart en in mijn ziel leven. Waar
mijn naam is, zal je de jouwe in liefde herinneren.
Alle eeuwige, spirituele gelukzaligheid wacht op je.
Ik ben God en ik hou van jullie allemaal. Ik ben
eerlijk en oprecht naar jullie."
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Bijlagen
Er is een hele reeks rapporten over mij op internet. Deze zijn altijd gerelateerd
aan het doel van de publicatie en komen meestal overeen met het beeld van
eenzijdige rapportage. Als je geïnteresseerd bent, kunt je mijn mening en de
reden van mijn bezorgdheid vinden in de video's op mijn internetplatform op
www.Khanverlag.de.

Wellkom bij Khanverlag

Khan Verlag is een zelfuitgeverij, die de werken van de auteur Zahid Khan, de nieuwe
profeet van God, publiceert. Het is de taak, de weg en het doel van de profeet om de
"goddelijke waarheid" te onthullen. Alle mensen moeten worden gewaarschuwd voor de
gevaren van de conservatieve, fundamentele islam voor de rest van de wereld. De boeken
brengen Gods boodschappen over aan de mensheid en laten zien waarom hervormingen zo
belangrijk zijn in de individuele religies. Onze e-boeken zijn gratis beschikbaar in onze
download / e-boeken, zelfs zonder registratie. U kunt onze audioboeken ook gratis
downloaden van onze Download/ Audiobooksoad / audioboeken. De lezingen van de
auteur zijn ook te vinden op.
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Gratis boekenverspreiding in Duitsland

Onze distributiecampagne in Dortmund

Audioboeken en e-boeken zijn gratis beschikbaar voor alle mensen
op mijn website op www.khanverlag.de in verschillende formaten.

Ik dank alle mensen die mij de afgelopen 40 jaar op dit pad hebben
ondersteund en mij hebben geholpen om de openbaringen van God
in verschillende talen in boekvorm te publiceren. In tegenstelling tot
andere profeten uit het verleden, heb ik audioboeken gepubliceerd
in mijn moedertaal Urdu, zodat mogelijke vertaalfouten gemakkelijk
kunnen worden herkend en onnodige pogingen tot interpretatie
zoals bij andere geschriften (bijvoorbeeld Bijbel, Koran, Torah etc.)
niet nodig zijn . Niets mag mensen ervan weerhouden hun reis naar
God te beginnen.

"Politically Incorrect" schrijft:

Zahid Khan een eerlijke muslim
PI rapporteert constant over
islamitische intolerantie - van de
gruwelijke 'eerwraak', onmenselijke
gedwongen huwelijken tot bloedige
terreuraanslagen. Maar er zijn
moslims die niet alleen met respect
moeten worden behandeld, maar
ook met opperste bewondering.
Degenen die het enthousiast eens
zijn met onze democratie, roepen op
tot een hervorming van de islam, die
echt dankbaar zijn voor Duitsland en daarom vijandig worden
behandeld
door
islamitische
extremisten en met de dood worden
bedreigd. Een daarvan heet Zahid
Khan en hij heeft een boekuitgeverij.
Een van zijn nieuwste werken draagt
de titel "De misdaden van de profeet
Mohammed". In de recensie van de
uitgever wordt het boek als volgt
geïntroduceerd: Dit boek laat zien dat de profeet Mohammed zelf bepaalde fouten
heeft gemaakt die ertoe hebben geleid dat de islam tegenwoordig wordt
gedomineerd door terrorisme, fanatisme en extremisme. Begin november leidde
de aankondiging van de publicatie al tot een demonstratie door moslims in
Seligenstadt die opriepen tot een schrijfverbod.
Source: http://www.pi-news.net/2012/01/zahid-khan-ein-ehrenwerter-moslem

Protestmars en publieke mededelingen tegen het
boek
De misdaden van de profeet Mohammed”
Dietzenbach

Seligenstadt - Protestmars en openbare bijeenkomsten
tegen het boek
"De misdaden van de profeet Mohammed"

Woedende moslims voor
het gerechtsgebouw in
Selingenstadt. Het
gerecht sloot de deuren
uit angst voor
gewelddaden.
.

Daarna liepen de
demonstranten door de
binnenstad en
verzamelden zich op het
marktplein.

Khan's rally in Offenbach on 30.06.2013
Tijdens zijn
betoging op
30.06.2013
werd Zahid
Khan
bespuwd
beledigd en
beschoten
door
moslims,
met
voorwerpen
zoals
munten,
lippenstift en
stenen.
Niettemin liet hij zich niet intimideren, hij stond op zijn recht op
vrijheid van vergaderen en meningsuiting en hield vast aan zijn
betoog. Van achteren werd Khan laf met een waterfles van 1,5 liter
tegen de achterkant van het hoofd gegooid. Nadat alle pogingen

van zijn moslim-tegenstanders Khan niet konden overtuigen om
zijn
rally
af
te
maken,
bestormden
de
schijnbaar
integratieresistente moslims de slagboom, gooiden de mobiele

spreker door de lucht en stormden op Zahid Khan af. De politie kon
de fysieke aanval op het leven en lichaam van de islamcriticus
alleen voorkomen door middel van wapenstokken. De rally werd
beëindigd en door de politie ontbonden en Khan werd onder
politiebescherming in veiligheid gebracht. Door de videobeelden
van de rally te kijken, werd het een trieste zekerheid dat volwassen

moslims jonge moslims aanspoorden om flessen te gooien.
Ondanks zeven arrestaties en verschillende ooggetuigen, is de
zaak tegen de daders, die van verschillende misdaden werden
beschuldigd, beëindigd!

Zahid Khan spreekt in Bonn over de PRO-NRW rally
In een persbericht schrijft de burgerbeweging vandaag:
Ook zal de bekende islam-kritische auteur Zahid Khan ("De misdaden van
de profeet Mohammed") zaterdag spreken tijdens de PRO-NRW rally in
Bonn. De auteur uit Rodgau werd bekend bij een breder publiek in de
zomer van het jaar, nadat de pers had gerapporteerd over een islamitisch
moordcomplot tegen hem, waarbij naar verluidt de salafistische leiders
Pierre Vogel en Ibrahim Abu Nagie waren betrokken.
In de beschrijving van het boek wordt het boek als volgt gepresenteerd:
'Dit boek laat zien dat de profeet Mohammed zelf bepaalde fouten heeft
gemaakt die ertoe hebben geleid, dat de islam tegenwoordig wordt
gedomineerd door terrorisme, fanatisme en extremisme.'
Zahid Khan, die sindsdien onder politiebescherming staat, houdt
zaterdagmiddag een half uur durende gastrede op de PRO-NRWbijeenkomst voor de King Fahd Academy. Daarnaast zullen tijdens de rally
opnieuw anti-islamitische cartoons en Mohammed-cartoons te zien zijn.
Source:
http://www.pi-news.net/2012/09/zahid-khan-spricht-aufbonner-pro-kundgebung/

Op de 29e September 2012 heeft Zahid Khan, auteur van "De
misdaden van de profeet Mohammed", een zeer uitvoerige rede
gegeven op de bijeenkomst van Pro NRW in Bonn-Lannesdorf. Meer
video beelden kan worden gevonden op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=Dl1ViB4-hyo

Zelfs de politie van Bonn verwelkomde Khan vriendelijk met een
handdruk.
http://www.pi-news.net/2012/09/machterhalt-um-jeden-preis/

The author has been repeatedly threatened with death on the
Internet and in social networks
Hallo negro
je bent zo goed
als dood Khan, we
gaan liever eerder
dood dan dat je
normaal doodgaat

Dat Allah je
vernietigt

"Leer Duits je Gandi
Bandi"
"Khan, als ik je zie,
ben je dood"

De rally van de auteur van het boek en
Islamcriticus Zahid Khan
Rally in Köln

Bij de rally's in Keulen, Berlijn
en Dresden werden de
lichten op de rallysite en bij
de monumenten en
bezienswaardigheden van de
steden demonstratief
uitgeschakeld.
Wat betreft vrijheid van
meningsuiting worden in
Duitsland dubbele
standaarden gehanteerd.
Licht aan voor lijngetrouwe
bijeenkomsten en licht uit
voor afwijkende burgers. Een
democratie die zichzelf haar
fundamentele rechten
ontneemt, mag niet verbaasd zijn als de fundering waarop ze
staat, begint af te brokkelen.

Rallys in Braunschweig, Ludwigshafen en Rostock

Rally in Magdeburg

Merkel moet gaan - Massa demonstratie in Berlin

Rally in Berlin voor het parlement

Rally in London Downing-Street

Rally in Hoyerswerda

Terroristische aanval van
islamieten in Frankrijk

Rally in Aue

Verdere Links
Naast mijn publieke optredens geef ik ook vele lezingen op internet,
die te bekijken zijn op YouTube, op www. Khanverlag.de en kunnen
worden gedownload.

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2014/angriff-auf-islamkritiker-anstifter-muss-hintergitter/
http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/khan-prozess-in-darmstadt-drohungen-von-nagiwerden-behandelt_15596625.htm
https://www.bild.de/regional/frankfurt/prozess/haft-fuer-attacke-auf-islam-kritiker35136202.bild.html
https://www.fr.de/frankfurt/zorn-beim-khan-11219326.html
https://quotenqueen.wordpress.com/2011/11/05/moslems-fordern-wieder-buchverbote-indeutschland/#more-11093
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/alles-nur-inszeniert-ueberraschung-im-prozess-ummordversuch-an-islamkritiker-12811027.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/alles-nur-inszeniert-ueberraschung-im-prozess-ummordversuch-an-islamkritiker-12811027.html
https://www.op-online.de/region/rodgau/rodgau-angriff-messer-islamkritiker-zahid-khan3242853.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/mordversuch/schon-wieder-messer-attacke-auf-islamkritiker-33561306.bild.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/islam/auftragsmord-nur-pr-34755682.bild.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-ammain/mordanschlag_auf_islamkritiker_fortsetzung-34843202.bild.html
https://taz.de/!5088331/
http://www.pi-news.net/2013/04/zahid-khan-will-weitere-ermittlungen-gegen-vogel/
https://www.fr.de/frankfurt/zorn-beim-khan-11219326.html

Mijn jeugd in Pakistan

Mijn broers en zussen
siblings

Mijn vader

Zahid als een baby

Mijn arm huis in Pakistan

mijn
moeder
herter

Mijn vader en mijn moeder

Ons leemhuis – de geboorteplaats

3

2
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1. Mijn geboorteplaats
2. Dit is de speelplaats van mijn jeugd, hier klim ik en laat
speeldraken in de lucht vliegen. Daar waren geen speelplaatsen
zoals in Europa.
3. Dit is de plaats van het toilet.
Meestal, wanneer ik kind was en mijn ouders niet hoefde te helpen,
speelde ik op het dak van ons ouderlijk huis, omdat dit de einige
plaats was, waar ik kon ontsnappen van de heisa van de mensen.
Hier, verdween ik uit het lawaai en de stank van de grote stad en
genoot ik van de paar momenten, dat ik alleen kon zijn. Ik had nooit
een eigen kamer in mijn geboorteland.

Ik heb in Pakistan een studentenbeweging opgericht met als doel in
dit conservatieve land te werken voor een scheiding van staat en
religie. Het aantal van mijn leden groeide in korte tijd tot 80.000.
Islamitische extremisten en fanatici hebben ons letterlijk verjaagd.
Velen werden geslagen, geïntimideerd, bedreigd en degenen die
zich niet onderwierpen, werden zelfs gedood.
Na de dood van de leden in Pakistan naast mij op de foto, moest ik
ook vluchten om mijn leven te redden, zodat ik Gods wil kon blijven
doen.

Mijn verblijf in Amerika

Aan deze tafel heb ik vele jaren mijn spirituele ervaringen
neergeschreven.

Mijn eerste seminariecentrum in het Odenwald
Tientallen jaren gingen in Duitsland voorbij, voordat ik mijn eerste
seminariecentrum kon kopen. In 1996 was het dan eindelijk zover.

Om het seminariecentrum te onderhouden, te repareren en voor te
bereiden, hebben ik, mijn vrouw en de weinige leden die ik destijds
had, hard gewerkt. Wetende dat we iets voor de mensheid en onze
hemelse Vader konden doen, heeft ons altijd laten glimlachen, zelfs
in deze tijd.
Na het kopen van
mijn
seminariecentrum
voor de wil van
God, hoefden we
niet alleen het
pand op herstelen.
Als we
bouwmaterialen
nodig hadden,
reden we met een
oude transporteur
weg om het gratis
te halen, om het
dan verder zelf te
verwerken. Mijn
vrouw Christiane
klom op daken,
haalde er de
dakpannen weg,
die ik vervolgens
verzamelde, omdat
we ze dringend
nodig hadden voor
onze
dakreparaties.

Ik heb fysiek heel hard gewerkt in mijn zendingsleven. Vele leden
kwamen en gingen omdat ze uit de eerste hand de ontberingen
herkenden, die gepaard gingen met het prediken van Gods
boodschap.

Mijn eerste volgelingen, die mij dagelijks bijstonden.

Helmut

Herman
n

Mijn vrouw Christiane

Fondsenwerving om mijn eerste boek "God openbaart zich aan de
mensheid als een zichtbare God" te publiceren

Het heeft me vele jaren gekost om het geld te sparen
om mijn goddelijke observaties en ervaringen te kunnen afdrukken.
Om Gods boodschap te publiceren, verkocht ik seculiere literatuur
op de rommelmarkten.

Mijn familie in Duitsland

Mijn reis met God in de eeuwigheid begon bij deze boom.

Na het drukken van mijn eerste publicatie, "God openbaart zich aan
de mensheid als een zichtbare God", maakte ik grote posters en
bevestigde ze aan de muur van mijn eigendom. Ik wilde het goede
nieuws in elke vorm toegankelijk maken voor mijn medemensen.
Sommige van mijn tijdgenoten waren echter niet enthousiast en
stalen elke avond de geschroefde posterdragers.

Verdere publicaties

https://www.youtube.com/user/khanverlag

Khan Zahid

https://www.facebook.com/khan.zahid.98
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