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Johannes Greber (1876-1944) was een zwaar occulte gewezen rooms-katholieke priester. Vandaag
worden zijn werken nog steeds gretig gelezen … ook in het Nederlandse taalgebied!
Een bekend werk van hem is “Omgang met Gods geestenwereld”
Gegevens van Bol.com:

Uittreksels van dit verderfelijke boek staan op het web:
Uitreksel : http://ihao.deds.nl/index.php/eclastanl/degeestelijkewereld/verslagen/johannesgreber
Samenvatting : http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=149321
Een christen schreef me hierover het volgende
“Ik ben zelf in zijn val getrapt van die Greber en zijn demonische leer. Daarom zou ik het willen
uitschreeuwen: blijf weg van dit boek!”
Gegevens over Johannes Greber in Wikipedia:
“Johannes Greber (1876-1944) was een van oorsprong Duitse priester. Hem werd via een geest of
medium te kennen gegeven dat er in de ‘originele’ door de vele roomse en protestantse kerken gebruikte bijbelvertalingen nogal wat (bewust) aangebrachte fouten zitten. Zo is er onderscheid te
maken in verkeerde woorden of zinnen, weglatingen of juist toevoegingen. Met die wetenschap en
op het spoor gezet door die geest is Greber een volledig eigen Duitse vertaling van het Nieuwe Testament begonnen vanuit de bronteksten, die ook in het Nederlands beschikbaar is.
Roelof Tichelaar heeft hierover een boekje geschreven onder de titel ‘Het Nieuwe Testament bij
nader inzien’ (ISBN 90 73798-57-4). In 1994 is de geschiedenis van Johannes Greber als autobiografie in het Nederlands verschenen onder de titel ‘Omgang met Gods geestenwereld: zijn wetten en
zijn doel - persoonlijke ervaringen van een R.K. priester’ (ISBN 9062715354)”.
Gegevens in de Duitse Wikipedia:
“In 1929 trekt hij weg naar Amerika en sticht daar een spiritistische
gemeente. In 1932 schreef hij het boek ‘Omgang met de geestenwereld:
zijn wetten en zijn doel’ (Der Verkehr mit der Geisterwelt, seine Gesetze und sein Zweck). Dit boek werd hem door een medium van een hoge
engel gedicteerd.
Johannes Greber verdedigde een moderne vorm van Arianisme*, volgens welke Christus als eerstgeschapen zoon van God en daardoor als
een van God onafhankelijk, vrij geestelijk wezen aanzien wordt. Zijn
dualistische tegenspeler is volgens Greber zijn afgevallen broeder
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Lucifer. In plaats van de Heilige Geest spreekt Greber van de ‘heilige geestenwereld van God’, die
de mensheid dienend terzijde staat.
De uitspraken van Greber hebben grote controverses uitgelokt: de tegenstanders van zijn leer zeggen dat het ondervragen van geesten door God verboden is”. En dat is ook zo!
* Arianisme: de van de 4de tot de 6de eeuw sterk verbreide leer van de Alexandrijnse priester Arius (gest. 336), die Christus’ godheid ontkende en in hem een schepsel zag, zij het
ook het allerhoogste schepsel, nl. de vóór de tijd door God voortgebrachte Logos. Zijn opvattingen werden door het concilie van Nicea (325) veroordeeld, maar begunstigd door o.a.
keizer Constantinus bleef het arianisme binnen het Romeinse Rijk een machtige stroming,
totdat het op het concilie van Constantinopel (381) opnieuw veroordeeld werd. Buiten het
Rijk hield het daarna nog lange tijd stand onder de pas gekerstende Germaanse volken,
totdat het definitieve einde kwam met de bekering van de Franken tot het Romeinse christendom (Encarta 2002).  Jehovah’s getuigen hangen het Arianisme aan!

Jehovah’s getuigen en Johannes Greber:
In het boek: “Jehovah’s Witnesses, victims of deception”, hoofdstuk 11 –
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Millerboek.pdf – wordt terecht gezegd
dat de Wachttorenleiders zich hebben laten inspireren door Johannes Greber met betrekking tot hun “Nieuwe Wereldvertaling”1 (hun pseudobijbel –
zie plaatje links):
“Ook van belang is het feit dat het [Wachttoren]genootschap dikwijls een
voormalig katholieke priester citeerde met de naam Johannes Greber ter
ondersteuning van hun defecte vertaling van de Bijbel. In een boek met de
titel ‘What You Need To Know About Jehovah’s Witnesses’ door Lorri
MacGregor, vinden we dat Johannes Greber een persoon was die zich bezighield met het occulte, en zijn vrouw was een spiritistisch medium”.

“Aid to Bible Understanding” 1971, blz. 1134

Een paar voorbeelden van verwijzingen
naar Johannes Greber in publicaties van het
Wachttorengenootschap
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NWV.pdf
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“Het woord, wie is hij volgens Johannes?” 1962, blz. 5

Mijd deze websites die Johannes Greber propageren


Roelof Tichelaar: http://www.roeloftichelaar.nl/



Hans Stolp: http://www.hansstolp.nl/



Stichting De Heraut: http://www.stichtingdeheraut.nl/

Lees deze artikelen als waarschuwing tegen het occulte:
Laat u niet in met spirituele informatie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritueleInformatie.pdf
Over spiritisme, tovenarij en hekserij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritisme.pdf
De Bijbel en het occulte: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf
En verder artikelen onder de rubriek “Duivel en Demonen”: http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel
Lees deze artikelen grondig om te weten wat de Schrift leert over de geestenwereld en het
raadplegen van geesten.
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