
BYBELTEKSTE EN HUL VERBORGE BETEKENIS 

INHOUDSOPGAWE 
Hoofstuk No:    Beskrywing 
 
 Voorwoord 

1. `n Goeie reël om die Ou en die Nuwe Woord met vrug te lees. 
2. `n Teenwerping en sy weerlegging 
3. Die gelykenis van die wyse en die dwase boumeester en sy betekenis. (Mattheüs 7:24 27) 
4. “Ek is die weg, die waarheid en die lewe; niemand kom tot die Vader behalwe deur My nie.” 

(Johannes 14:6) 
5. “Ek het dors!” “Dit is volbring!” (Johannes 19:28 en 30) 
6. “En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, maar sommiges het getwyfel.” (Mattheüs 28:17) 
7. “Hy gaan na Pilatus en vra vir die liggaam van Jesus.” (Lukas 23:52) 
8. “En Hy, Jesus, was toe Hy opgetree het, ongeveer dertig jaar, `n seun, volgens wat die mense 

gemeen het, van Josef.” (Lukas 3:23) 
9. “En toe dit aand geword het, kom Hy met die twaalf.” (Markus 14:17) 
10. “Hy het tot Syne gekom, en Syne het hom nie aangeneem nie.” (Johannes 1:11) “Pilatus antwoord: 

Wat ek geskryf het, dit het ek geskryf.” (Johannes 19:22) 
11. “Toe werp hy sy mantel af, spring op en gaan na Jesus.” (Markus 10:50) 
12. “Wees nie bevrees nie Paulus, want u moet voor die keiser staan; en kyk, almal wat met u vaar, het 

God aan u geskenk.” (Handelinge 27:24) 
13. “Want soos dit was in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die Mens wees.” 

(Mattheüs 24:37) 
14. “Indien mens dan tot u sê: Kyk, Hy is in die woestyn, gaan nie daarheen nie; kyk Hy is in die 

binnekamer, glo dit nie!” (Matthéüs 24:26) “Waar die aas is, daar sal die aasvoëls hulle versamel.” 
(Matthéüs 24:28) 

15. “... bring hulle die eselin en die vul en hulle lê hulle klere daarop en Hy gaan daarop sit.” (Mattheüs 
21:7) 

16. “Jesus het gesê: 'Neem die steen weg!' Martha, die suster van die gestorwene het aan Hom gesê: 
“Heer, daar is reeds `n doodsreuk, want dit is al die vierde dag'.” (Johannes 11:39) 

17. “Moes die Christus dit nie ly om in Sy heerlikheid in te gaan nie?” (Lukas 24:26) 
18. “Maar indien Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God oor u 

gekom.” (Lukas 11:20) 
19. “Ek sal u nie as wese agterlaat nie, Ek kom tot u!” (Johannes 14:18) 
20. “En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde 

nagwaak het Hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan. 
(Markus 6:48) 

21. “Maar u oë is salig, omdat hulle sien, en u ore, omdat hulle hoor!” (Mattheüs 13:16) 
22. En Hy sê vir hulle: “Voorwaar Ek sê vir julle, daar is sommiges van die wat hier staan, wat die dood 

sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. (Markus 9:1) 
23. “Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk! (Mattheüs 23:24) 
24. “En Jesus het geween.” (Johannes 11:35) 
25. “Maak u dan nie besorg nie, en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of waarmee sal ons 

onsself klee nie? Want na al hierdie dinge gaan die soeke van die heidene uit. Want U hemelse 
Vader weet dat u dit alles nodig het.” (Mattheüs 6:31, 32) 

26. “Dog die vyande van My, wie nie wil dat Ek oor hulle koning word nie, bring hulle hier en slag hulle 
voor My oë!” (Lukas 19:27) 

27. “Eer van mense benodig Ek nie.” (Johannes 5:41) 
28. “Van toe af het baie van Sy dissipels teruggekeer en het nie meer langer met Hom saamgegaan 

nie.” (Johannes 6:66) 
29. “En hulle smeek Hom deur te sê: Stuur ons in die varke, sodat ons daarin kan vaar.” (Markus 5:12) 
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30. “En kyk, Ek laat die belofte van My Vader op u kom. Maar u moet in die stad bly totdat u beklee 
word met die krag uit die Hoogte.” (Lukas 24:49) 

31. “En hy (Saggèüs) loop vinnig vooruit en klim in `n wilde vyeboom om Hom te sien, want Hy sou 
daarlangs kom.” (Lukas 19:4) 

32. “Toe Jesus Sy moeder sien en die dissipel wie Hy liefgehad het by haar staan, sê Hy aan Sy 
moeder: “Vrou, kyk, u seun.” Daarna sê Hy aan die dissipel: “Kyk, u moeder.” En van daardie uur af 
het die dissipel haar by hom in die huis geneem.” (Johannes 19:26 27) 

33. “Kyk, die uur kom en het gekom, dat u verstrooi sal word, `n elk na syne, en u My alleen sal laat. En 
tog is Ek nie alleen nie, want die Vader is met My.” (Johannes 16:32) 

34. “Wie in My glo, soos die Skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” (Johannes 
7:38) 

35. “Dit het Ek tot u gespreek, omdat u in My vrede het. In die wêreld ly u verdrukking, maar hou goeie 
moed, Ek het die wêreld oorwin!” (Johannes 16:33) 

36. “Daarna maak Hy die boek toe, gee dit aan die dienaar terug en gaan sit. En die oë van almal in die 
sinagoge was op Hom gerig.” (Lukas 4:20) 

37. “Maar Ek ken julle, julle het nie die liefde van God in julleself nie.” (Johannes 5:42) 
EINDE VAN INHOUDSOPGAWE 

 

BYBELTEKSTE EN HUL VERBORGE BETEKENIS 
Voorwoord 

Die inwendige woord en Jakob Lorber 
Altyd was daar vrome, godvrugtige mense gewees wat die Stem van God in hulle hart gehoor het. Ons 
almal ken die vele plekke in die Ou Testament, waar die profeet gesê het: “En die Heer spreek tot my.” 
Ook die Nuwe Testament bevat gedeeltes wat hulle ontstaan te danke het aan `n innerlike openbaring, 
soos die “Openbaring van Johannes”. In die na-apostoliese tydperk het die kerkvaders Hiëronymus en 
Augustinus, later die mistici van die Middeleeue, Bernard van Clairveaux, Tauler, Suso, Thomas à Kempis 
en andere groot waarde geheg aan die innerlike openbaring. Jakob Böhme (omstreeks 1600) en Emanuel 
Swedenborg (omstreeks 1700) het geskryf op grond van visioene en intuïsies. Mens kan hulle nie as 
profete in die eintlike betekenis beskou nie, omdat hulle die innerlike woord nie besit het nie. Egte hoorders 
van die innerlike woord daarenteen, was die koopman Rulmann Merswin uit Straatsburg, wat omstreeks 
1350 die “Nege Rotse” geskryf het, die Noord-Duitse dominee J.W. Petersen rondom 1700, skrywer van 
die “Duisend Openinge van die Gees” en Johannes Tennhardt uit Neurenberg, wat in 1712 selfs `n 
“Onderrig van die Innerlike Woord van God” gepubliseer het. 
Maar veel belangriker as die geskrifte van die laasgenoemde drie verligte, vroom manne is die 
openbarings wat aan ons nagelaat is deur die Oostenrykse siener en profeet Jakob Lorber. Deur hierdie 
eenvoudige man met `n rein siel, het God in die jare 1840-1864 aan die mensdom `n allesomvattende, die 
Heilige Skrif aanvullende, bevestigende en verklarende Nuwe Openbaring van Sy goddelike wil, Sy ewige 
plan met die wêreld, Sy doel met die mense en Sy allesomvattende liefdesleer, gegee. 
Jakob Lorber (1800-1864) was afkomstig uit Stiermarken en het hom na sy opleiding tot leraar en 
veelsydige musikus in Graz gevestig, waar hy musieklesse en per geleentheid ook konserte gegee het. 
Ook het hy gekomponeer. Die warm vriendskap wat hy onderhou het met die familie van Anselm 
Hüttenbrenner (direkteur van die konservatorium in Graz) en sy broer Andreas (gedurende baie jare 
burgemeester van Graz), kon hom, veral in die latere jare, nie altyd vrywaar teen ervarings van bittere 
materiële nood nie. Want ondanks sy baie bekwaamhede, kon Lorber geen vaste betrekking vind nie, 
totdat hy deur bemiddeling van Anselm Hüttenbrenner `n benoeming as tweede kapelmeester by die 
Opera van Triëst aangebied was, wat hy besluit het om aan te neem. 
Maar tydens die voorbereidings vir sy reis hoor hy tydens sy oggendgebed op 15 Maart 1840 `n stem wat 
hom duidelik, soos vanuit sy hart, beveel: “Staan op, neem jou griffel en skryf!” Diep verbaas gaan Lorber 
aan tafel sit, plaas papier en pen gereed en ontvang nou op dieselfde wyse die begin van “Die 
Huishouding van God”: “So spreek die Heer tot my en in my vir elkeen en dit is waar, getrou en gewis ...”  
Sy naaste vriende aan wie hy hierdie buitengewone gebeurtenis toevertrou het, was hoogs verbaas 
daaroor en maak hulle aanvanklik ernstige besorg oor die geestestoestand van die man wat baie deur 
hulle gewaardeer was. Gereeld woon iemand van die ingewydes nou sy misterieuse skryfsessies as getuie 
by. Die wysheid van dit wat deur Lorber opgeskryf was, het hulle baie spoedig tot ander gedagtes gebring. 
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Lorber het daarby rustig by sy tafeltjie gesit. Hy het geen enkele boek of ander hulpmiddel byderhand 
gehad nie, en laat, geheel in homself gekeer, sy pen taamlik vinnig oor die papier gaan, sonder om `n 
onderbreking te maak om na te dink, of iets aan die geskrif te verbeter, netsoos iemand dit van `n ander 
persoon gedikteer kry. 
Laat ons net luister na wat hy op 16 Mei 1858 oor hierdie innerlike stem aan `n vriend gesê het, wat hom 
daaroor gevra het: “Wat betref daardie innerlike woord, hoe ek dit verneem, daaroor kan ek, sprekend oor 
myself, weinig of niks sê nie, maar net dat ek die heilige woord van die Heer steeds in die hartstreek as `n 
baie duidelik uitgesproke gedagte verneem, helder en suiwer soos uitgesproke woorde. Niemand, ook al 
staan hy hoe naby aan my, kan iets van die stem hoor nie, maar vir my klink hierdie genadestem duideliker 
as welke luide stoflike klank ookal.” 
Nog makliker dikteer hy dit wat hy innerlik hoor. Daarby het hy naas die vriend gesit, rustig voor hom uit 
kykend, sonder dat daar enige versteuring in die gelykmatige woordestroom opgetree het. En as sy diktaat 
onverwags vir `n langer tyd onderbreek word, kon hy, sonder om na te lees wat daar reeds geskryf was, 
dadelik weer by die laaste geskrewe woord in die korrekte samehang verder gaan. 
Aan die roeping as “skryfkneg van God” het Jakob Lorber in onwankelbare trou sy verdere lewe opgeoffer, 
tot aan sy sterfdag op 23 Augustus 1864.  
Van die werke van Jakob Lorber is die tiendelige “Die groot Johannes Evangelie” (die elfde deel ontvang 
Leopold Engel later via die innerlike woord) en die driedelige “Die Huishouding van God” die omvangrykste 
en ook wel die belangrikste. Die boeke oor die hiernamaals mag vir die meeste lesers van veel betekenis 
wees. Die vernaamste is: “Biskop Martinus” (1 deel), “Van die hel tot die hemel” (2 dele) en “Die geestelike 
son” (2 dele). 
As aanhangsel by die tweede deel van die werk “Die geestelike son” beskryf Jakob Lorber `n reeks 
verklarings van Bybeltekste, wat hieronder die titel “Bybeltekste en hulle verborge betekenis” aangebied 
word.  
Ter verduideliking word nog daarop gewys dat die term “sentraalson” in `n aantal hoofstukke gehanteer 
word. Hierdie term word onder andere in die boek waar dié aanhangsel by behoort behandel, en word in 
dié verband gebruik om aan te gee dat `n bepaalde teks `n groot geestelike betekenis het, of dan wel `n 
buitengewone helder lig versprei. 
Die Uitgewer 

`n Goeie reël om die Ou en die Nuwe Woord met vrug te lees.  

20 Desember 1843 se aand 
1 My liewe kinders! Met die volgende “aanvullings” wil Ek julle nou `n baie belangrike en nuttige voorskrif 
gee, waarsonder dit nutteloos is om goeie geestelike boeke te lees. Jy kan die Heilige Skrif netsoos dié 
Nuwe Woord duisend keer na mekaar deurlees, maar tog sal jy sonder hierdie reël geen stap verder 
daarmee kom nie. 
2. Julle het deur die baie lees julle geheue tot by die rand volgeprop, maar vra nou net aan jou gees of hy 
ook baat daarby gevind het; dan sal sy vermoeide antwoord as volg lui: 
3. “Ek is wel chaoties met allerlei boumateriale omring en daar lê hope balke en stene opmekaar gestapel, 
maar van al dié materiaal is selfs nie eens `n skamele hut gebou waarin ek vry sou kon woon nie. Julle 
stapel weliswaar voortdurend boumateriaal op suiwer edelstene en die mooiste sederhout lê hier in groot 
hope voor my, maar ek is nie in staat om dit te orden nie. En as ek al so hier en daar begin het om `n 
bietjie orde te skep, dan word daar alweer `n kolossale hoeveelheid nuwe materiaal aangebring, sodat ek 
goed moeg daarvan moet word en ten laaste huiwer by die aanblik van die omvang van die materiaal wat 
georden moet word. Weemoedig vra ek myself dan af wanneer al dié materiaal ooit net tot `n woning 
saamgevoeg kan word. 
4. Kyk, dit is `n deeglike antwoord van die gees, wat elkeen wat baie lees duidelik in homself sal kan vind. 
5. As so iemand gedurende sy lewe `n paar duisend boeke gelees het, wat `n chaos moet dit dan ten slotte 
in sy geheue wees. En in die beste geval sien hy na al daardie baie lees nou eers in dat hy eintlik nog niks 
weet nie. 
6. Wat hou die bekentenis in? Dit is niks anders as een en dieselfde weemoedige klag van die gees, wat 
daarmee wil sê dat hy, ondanks die ontsettende groot hoeveelheid boumateriaal, selfs geen armsalige hut 
om vry in te woon, gebou gekry het nie.  
7. So is daar mense wat die Ou- sowel as die Nuwe Testament letterlik uit hulle kop ken. Vra mens hulle 
egter na die innerlike betekenis van slegs één enkele vers, dan sal hulle byna ewe veel daarvan weet as 
diegene wat geen enkele vers uit die kop ken en nouliks weet dat daar `n Heilige Skrif bestaan nie. Watter 
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nut het die pragtige materiaal dan vir hulle? 
8. Die gees woon slegs in die geestelike. As daar van dié materiaal, in die innerlike Gees van die 
Waarheid, nie eens `n skamele hut vir hom gebou kan word nie, waar moet hy dan woon, waar sy 
rentmeesterskap uitoefen en van waaruit moet hy al die materiaal begin te sorteer? 
9. Is dit dan nie beter om minder materiaal te besit, maar vir sy gees wel dadelik `n klein respektabele 
woning daarvan te bou nie, sodat die gees dan oor `n vaste, vrye plek kan beskik van waaruit hy verdere 
planne kan maak en nuwe aankomende materiaal daarvoor kan gebruik? 
10. Hoe sou `n akker, ook al bestaan hy uit die vrugbaarste grond, lyk as `n mens derduisende gemengde 
sade tegelyk deurmekaar daarop uitsaai? Die saad sal goed opkom, maar wat het die saaier daaraan? Die 
opbrengs sal nouliks as minderwaardige veevoer kan dien. Die sterker plante sal die swakkeres verdring, 
die onkruid sal welig tier, en die graan sal slegs hier en daar yl en swak tevoorskyn kom. 
11. Hieruit blyk dus duidelik dat oral, waar julle êrens baat by wil vind, eers `n ordelike toestand geskep 
moet wees; anders word daar dorings, distels, onkruid en knolle deurmekaar heen verbou, en het niemand 
iets daarvan nie. 
12. Hoe sien `n dergelike ordelike toestand nou daaruit? 
13. As jy uitgesorteerde koringsaad het, saai dit dan op `n sorgvuldig bewerkte akker en jy sal `n goeie en 
suiwer oes hê.  
14. Wie `n goeie bouterrein en geskikte materiaal het, moet ook nie wag om met bou te begin voordat hy te 
veel boumateriaal opgehoop het nie, want dan sou die hele bouterrein uiteindelik vol lê.  
15. En as die argitek dan kom en hom vra: “Vriend waar wil jy die huis eintlik gebou hê?”, wat sal hy hom 
dan kan antwoord? Tog maar net: “Daar waar die groot hoop boumateriaal lê!” 
16. En die argitek sal aan hom sê: “Waarom het jy dan eers al daardie materiaal op die bouterrein laat 
ophoop, voordat ons `n plan opgestel en die grond uitgegrawe het. As jy die huis nou op hierdie plek wil 
hê, moet jy eers al daardie materiaal wegruim en die plek heeltemal skoon maak. Dan sal ek terugkom, 
alles opmeet, die bestek maak, daarna die grond laat uitgrawe en ten slotte ondersoek of die materiaal wel 
geskik is vir die bou van die huis. 
17. Kyk, uit hierdie gelykenis kan jy al vry duidelik opmaak dat iemand weinig nut het van die baie lees as 
hy daarby nie in die korrekte volgorde te werk gaan nie.  
18. Wat is hierdie korrekte volgorde nou egter? Mens moet heel eenvoudig elke nuwe lading of besending 
materiaal vir die bou van die huis dadelik rangskik en eers die volgende lading boumateriaal bestel as hy 
die eerste verwerk het. Op hierdie manier sal die bou vinnig vorder en sal daar steeds voldoende vrye 
ruimte wees om `n werkbare hoeveelheid nuwe boumateriaal ordelik te stoor. 
19. Kort en duidelik gesê, bestaan hierdie ordening eintlik daarin, dat elkeen dit wat gelees is, direk in 
praktyk moet bring en sy lewe daarvolgens inrig; sodoende sal hy ook baat daarby hê, anders sal dit hom 
maar net skaad, want mens moet nie net na die woord luister nie, maar ook daarvolgens handel. 
20. Binnekort volg meer uitleg. 

`n Teenwerping en sy weerlegging 

21 Desember 1843 se aand 
2 Mens sou kon sê: “Dit is volkome waar dat lees alleen ware vrugte afwerp deur daadwerklik na dit wat 
gelees is, te handel; maar as iemand soveel stof aangebied kry, kan hy dit tog gaandeweg tersyde plaas 
en slegs soveel daarvan lees as wat hy meen hy in dade kan omsit. 
2. Neem nou net die groot hoeveelheid stof van die Ou- en Nuwe Testament en daarnaas die enorme 
massa waarheidsgetroue Bybelverklarings! As mens dit alles slegs sou lees om ook daarvolgens te 
handel, sou mens gedurende sy hele lewe hoogstens `n paar hoofstukke kon deurwerk.” 
3. Ek sê egter: Vanuit dié standpunt gesien, het die teenspreker wel deeglik gelyk; want as mens maar net 
dit wil lees waarvan mens duidelik oortuig is dat hy dit in dade kan omsit, sou `n paar hoofstukke nog te 
veel wees! Maar van `n ander kant bekyk, is die stof wat aangebied word, nooit te veel nie en kan die leser 
alles dadelik in praktyk bring. 
4. So sou mens byvoorbeeld ook kon sê: As `n boer `n groot vrugbare akker besit wat hom `n 
honderdvoudige oes oplewer, waarom saai hy dan nie die hele akker in nie? `n Tiende deel daarvan bring 
immers al voldoende op om in sy eie behoefte te voorsien. 
5. Maar Ek vra jou: As die boer die hele akker saai met goeie graan en die akker hom `n honderdvoudige 
oes oplewer, waarvan `n tiende deel genoeg is vir sy eie onderhoud, sal die oortollige nege-tiende deel 
hom dan skaad? Sekerlik nie! Want die helfte van die oorvloed kan hy verdeel onder behoeftige mense, 
wat hom baie dankbaar sal wees daarvoor en die ander helfte kan hy na die mark bring. En omdat dit 
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goeie graan is, sal hy baie kopers vind wat `n gunstige prys daarvoor wil betaal, en die verdiende geld kan 
hy dan gebruik vir sy verdere bedryfsuitgawes en hy sal daardeur `n geagte en ryk boer word.  
6. Wel, uit dié voorbeeld blyk duidelik, dat as iemand `n goeie akker besit en daarnaas oor baie en goeie 
saad beskik, hy nie suinig moet wees met die saai nie. Want wie ryklik saai, sal ook ryklik oes, maar wie 
suinig saai, sal suinig oes. En wat is nou daarvoor nodig? As die grond van die akker goed bewerk is, kan 
jy baie graan daarop saai en geen korrel sal in die goeie aarde verlore gaan nie, maar sal tot `n ryk aar 
uitgroei.  
7. Netso is dit met hierdie aangeleentheid, wat betref die geestelike saai van die woord, deur middel van 
die lees. 
8. Vir die bewerking van die geestelike bodem het die mens nie meer nodig as die twee gebooie van die 
liefde nie; hiermee kan hy sy geestelike akker maklik bewerk. As dit gebeur het, dan kan elkeen net soveel 
in hierdie akker saai as wat hy kan en wil; oftewel hy kan soveel goeie lektuur in hom opneem, as wat hy 
maar kan bemagtig - die hele Heilige Skrif en alle bybehorende toeligtings, en hy sal niks daarvan in hom 
opneem wat nie `n ryk oes vir hom sal oplewer nie.  
9. Want die verskil tussen onvrugbaar en vrugbaar lees bestaan hierin: 
10. As iemand hom byvoorbeeld slegs deur lees sou wil ontwikkel en opwek, dan lyk die werkwyse presies 
soos die van iemand wat sy saad op `n ongeploegde en onbemeste akker uitstrooi. Sou die voëls dan nie 
gou daarop neerstryk en die saad binne `n kort tydjie grotendeels oppik nie? En sal die gedeelte wat 
tussen die onkruid val, nie spoedig daardeur verstik word nie, sodat daar by die oes geen enkele 
graankorrel in die halms te herken is nie? 
11. Maar as die saaier of leser geen resultaat van sy arbeid sien nie, sal hy dan nie mismoedig word en die 
akker en al die gesaaide graan wat hom geen opbrengs gee, ten slotte verwens nie?! 
12. In gewone taal: Sulke mense word dan ongelowig, val van die goeie saak af en beskou dit uiteindelik 
as suiwer bedrog.  
13. Maar dit is baie anders as iemand al sy gees voor dit lewend gemaak het deur die ware liefde tot My en 
die naaste, of beter gesê, vanuit My vry geraak het en so sy akker goed bemes en geploeg het; hy lees 
dan die geskrifte van My genade en erbarming, nie omdat dit hom eers tot `n goeie akker sal omvorm nie, 
maar hy lees dit terwille van My, omdat Ek in sy gees die verlange gewek het om My steeds meer van 
aangesig tot aangesig te aanskou en daardeur moontlikerwys meer en meer in liefde tot My en daardeur 
tot die naaste te groei. 
14. Sal hy in die geval nie elke woord van My lewend en ewig waar in homself opneem, as hy nie al vooraf 
lewend in homself is nie? As hy egter nie vooraf in homself lewend is nie, sal selfs die mees lewende 
woord dan nie in hom gedood word nie?  
15. Werp goudstukke in `n stinkende poel en die bytende swaelsuur in die poel sal die goudstukke oplos 
en hulle ook tot vuil modder omvorm. Gooi jy daarenteen onedele metale in egte goudtinktuur, dan sal 
hulle uiteindelik net so lyk soos die edele goud. 
16. Kyk, dit is ook hier die geval! Sowel deur die lees van My woord, as deur die luister daarna, kan elke 
mens vir homself en vir sy broeders `n onmeetlike wins behaal, as hy dit vooraf deur die nalewing van die 
twee gebooie in `n goudtinktuur verander het. As dit egter nog `n modderpoel is, dan sal die goudstukke 
wat daarin gewerp was, al was dit nog soveel, hulle sekerlik nie tot `n goudtinktuur maak nie. 
17. So staan daar immers ook geskryf: “Want wie het, aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê; wie 
egter nie het nie, van hom sal ontneem word, selfs wat hy het!” (Mattheüs 13:12) Met “het” word hier 
bedoel: In die besit wees van `n goeie, bemeste en geploegde akker, of self `n volkome houer wees vol 
van die ware goudtinktuur, wat bestaan uit `n vrye, lewende gees. Met “nie het” word egter bedoel: Om 
saad op `n onbewerkte akker te saai, waardeur die saaier nie net geen oes kan verwag nie, maar ook die 
saad verloor wat hy gesaai het; of dit beteken ook: In homself `n poel met bytende swaelsuur te wees, wat 
nooit goudtinktuur kan word as mens goud daarin werp nie, terwyl daardie goud bowendien ook nog 
verlore gaan.  
18. Ek glo dat dit nou goed duidelik is! Wie nog nie die waarheid by die lig van hierdie fakkel kan insien nie, 
die sal moeilik ooit van sy katarak bevry word. Omdat die blinde mens, soos Ek reeds gesê het, egter nooit 
`n oorvloed aan lig het nie, wil Ek ook nog by die ligopbrengs van hierdie son, ten slotte die lig van alle 
sentraalsonne op `n punt konsentreer, omdat in so `n hewige fel lig des te duideliker sigbaar word wie in 
alle erns volkome blind is! - Hierna derhalwe `n meer aanvullende uitleg.  
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Die gelykenis van die wyse en die dwase boumeester en sy betekenis. (Mattheüs 
7:24 27) 

22 Desember 1843 se aand 
3 In die Nuwe Testament is daar `n gelykenis van `n wyse en `n dwase boumeester, en dit lui as volg: Die 
een bou sy huis op `n rots en die ander op los sand. Daar steek `n storm op en dit stortreën. Die huis op 
die rots trotseer beide, maar die huis op die sand gaan verlore. 
2. Wie hierdie gelykenis slegs oppervlakkig beskou, moet al dadelik op die eerste oogopslag twee 
sentraalsonne sien.  
3. Na wie lyk die wyse man? Sekerlik na hom wat vir hom vooraf `n stewige ondergrond besorg het met die 
twee bekende gebooie. As daar dan storms en hewige reëns kom, kan dit hom nie net geen skade 
berokken het nie, maar maak hy sy huis op die rots selfs nog stewiger, want die winde droog die 
gemesselde mure van die huis uit en laat dit verlang na vog. Die reën word dan deur die droë mure van die 
huis opgesuig en los klein deeltjies in die voeë op, die word dan klewerig en maak by baie herhalings van 
dié proses die messelwerk steeds stewiger.  
4. Praktyk voorbeelde van hierdie waarheid kan jy vind by alle, baie eeue ou ruïnes van `n kasteel; en as 
daar net een êrens afgebreek moet word, dan is dit makliker om nuwe gemesselde stene af te breek, as 
dergelike ou messelwerk. Dit kom deur die oplossende vermoë van die reën wat bepaalde bestanddele 
van die steen in `n klewerige kalkklei verander en so met verloop van tyd die hele messelwerk tot één 
vaste geheel verbind. 
5. Kyk, so is dit nou ook gesteld met die mens wat deur die wette van die liefde opgewek is! Hy is `n gebou 
wat op `n rots staan. Die winde wat om die gebou waai en dit uitdroog en dorstig maak, is die edele 
verlange om die Skepper van alle dinge steeds meer en meer te leer ken om dan, dit wetende, in liefde tot 
Hom te kan groei. Die stromende stortreëns is die boekwerke wat die dorstige te lees kry. Begerig neem hy 
dit in homself op en merk daarna steeds hoe, deur hulle invloed, die nog leë, nie met mekaar verbonde 
klowe in hom, langsamerhand opgevul word en `n vaste geheel vorm. Hoe meer die stortreëns op die 
gebou neerval, des te stewiger word dit.  
6. Maar wat `n heel ander uitwerking het die wind en stortreën op die gebou wat daar benede op los sand 
gebou word. As die winde kom en daar teen daardie losstaande gebou waai en dit laat skud en as die 
water dan kom wat deur die stortreën teweeggebring word, beteken dit die einde van die gebou. Die winde 
blaas die mure, wat vanweë die slegte ondergrond al vol skeure en barste sit, onderstebo; die water trek 
die hele gebou maklik omver en spoel dit na een of ander nabygeleë stroom, waar dit volledig ten gronde 
gaan. 
7. Ek dink dat dit wel so duidelik is soos `n sentrale son! Iemand wat geen vae benul het van enige 
geestelike voorbereiding nie, moet wel ten gronde gaan as hy die geestelike winde en die geestelike 
stortreëns oor hom heen laat kom, omdat dit van hom `n stewige gebou oftewel `n standvastige, geestelik 
wyse man sal maak. 
8. Gee `n geheel of tenminste half-wêreldse mens die Bybel in die hand en sê aan hom: “Vriend! Lees 
vlytig hierin en jy sal vind wat jou ontbreek: `n Verborge skat waarna jy altyd gevra het, bestaande uit goud, 
silwer en edelstene, die volkome lewe vir jou siel.” Na hierdie raad sal hy dadelik `n Bybel vir hom aanskaf 
en dit baie aandagtig lees. 
9. Maar hoe gretiger en opmerksamer hy dit sal lees, op des te meer uiterlike teenspraak sal hy stuit en sê: 
“Vriend, ek het die boek wat deur jou aangeraai is, nou al wel ses- of sewemaal deurgelees, maar hoe 
beter en oplettender ek dit lees, op des te meer teenspraak en onsin stuit ek. Wat moet ek eintlik met al die 
niksseggende en wat met die misterieuse profesieë maak, wat eweveel verband met mekaar blyk te hê as 
die Andes in Amerika met die Himalaja in Asië?  
10. Dat beide gebergtes hulle op een en dieselfde aarde bevind, is duidelik; so staan ook soortgelyke 
profesieë in een en dieselfde boek, dit is ook duidelik. Maar hoe sulke profesieë op `n manier wat sin maak 
met mekaar saamhang, of hoe die Andes, eindelik via die middelpunt van die aarde, met die Himalaja in 
Asië `n verband het, dit sal `n aardse natuurondersoeker moeilik kan vasstel, solank hy nog bang is vir 
vuur, en die baie water van die see `n te magtige lesser is vir sy geringe dors. 
11. Ek kan jou sê, beste vriend en broeder, toe ek die boek die eerste keer deurgelees het, het ek ernstig 
gedink dat daar tog een of ander wysheid daarin verborge lê. Maar hoe deegliker en kritieser ek dit daarna 
weer deurgelees het, hoe meer het ek tot die oortuiging gekom dat die hele boek niks anders is as `n ryk 
gevulde skatkamer met die grootste niksseggende idees. Afgesien van enkele praktiese ou wyshede, volg 
die een onsinnigheid op die ander en afgesien van enkele skaars diepsinnige spreuke, wat ook al nie 
bepaald van die allersuiwerste goud is nie, is die boek vanweë sy misterieuse inhoud baie geskik om die 
domheid van die mense nog eeue lank in stand te hou. 
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12. Uit hierdie redenering kan julle duidelik aflei welke effek die wind en die stortreëns uit die Bybel op ons 
wêreldse gebou op sand gehad het. Is so `n op sand geboude mens egter eenmaal verniel, dan mag 
diegene wat dit wil, hom weer saamraap: Ek en al My engele beskou so `n taak as één van die 
allermoeilikste, en dit is makliker om tienduisend mense uit alle steë en strate vir die groot gastemaal van 
die Lewe binne te bring, as één so `n mens wat met die lees van die Bybel, `n soort koeihandel dryf. 
13. Soos dit gaan met die lees van die Bybel, so is dit ook gesteld met die lees van verklarings van haar 
diepere geestelike betekenisse. Want elkeen sal sê: “As dit die betekenis is, waarom is dit dan nie so 
geskryf nie?” 
14. En al verklaar jy hulle die redes van die beeldspraak hoe duidelik, dan sal hulle jou maar net in die 
gesig uitlag en sê: “Na afloop van `n gebeurtenis is dit maklik om te profeteer! Want elke onsinnigheid laat 
hom soos deeg word en mens kan dit omvorm soos mens wil; want chaos is die basis van alle dinge: 
Daaruit is na verloop van tyd alles te vorm. Waarom gee mens geen profesie sodanig dat dit letterlik uitkom 
nie? Die redes is dat mens dit vooraf nie kan weet nie; daarom kies mens misterieuse onsin waaruit hulle 
elke gebeurtenis wat in die toekoms kan plaasvind, laat vorm.” 
15. Dit is dan ook die eindoordeel, wat selfs geen mag van `n sentraalson tot niet kan maak nie. Ek dink 
dat dit duidelik genoeg is. Nietemin sal ons nog meer sentraalsonne daarby bring. Daarom die volgende 
keer nog `n sentraalson. 

“Ek is die weg, die waarheid en die lewe; niemand kom tot die Vader behalwe 
deur My nie.” (Johannes 14:6) 

27 Desember 1843 se aand 
4 Sal dit moeilik wees om nog `n sentraalson hierheen te bring? Nee, nie in die minste nie! Ons hoef slegs 
die eerste en die beste teks uit die Nuwe Testament aan te haal en daar staan al `n nuwe sentraalson voor 
julle met dieselfde oerlig en met dieselfde krag en uitwerking. Byvoorbeeld: “Ek is die weg, die waarheid en 
die lewe; niemand kom tot die Vader, behalwe deur My nie.” 
2. Kyk, daar het ons meteens alweer `n sentraalson. Wie haar lig in sy binneste kan sien, die sal met `n 
dergelike beligting sekerlik insien, dat maar net te lees so goed as geen uitwerking het met betrekking tot 
die verkryging van die ewige lewe nie. 
3. Die Vader is die ewige Liefde in My, soos ook Ek in My hele Goddelike Wese in alle ewigheid volkome in 
Haar is. Want Ek en die Vader is één, of Ek en My ewige Liefde is één, of soos die Liefde ewig lewend in 
Haar Wysheid woon, so woon ook die Wysheid ewig in die Liefde waaruit Sy voortkom. 
4. Die Vader of die Liefde is die oorsprong van alle lewe; en wie nie tot hierdie lewende oerbron van alle 
lewe terugkeer nie, bly dood en kan nêrens anders lewe verkry nie. 
5. Waar is egter die deur tot die Vader? En wie is hierdie deur? Is dit die baie boeke en geskrifte wat 
iemand lees, of is Ek dit? 
6. Ja, mens kan hier eerder maar dadelik hiermee instem en sê: “Ja, as mens die leer van Christus 
noukeurig ondersoek, sal mens nie ligtelik `n ander mening toegedaan wees nie as dat mens slegs deur 
die navolging van hierdie leer `n ewige lewe vir gees en siel kan bereik. En in dié opsig is dit heeltemal 
korrek wat Christus oor Homself gesê het, dat slegs Hy die weg, die waarheid en tewens die lewe Self is!” 
7. En voorwaar, Ek sê vir julle: Daar is duisende en nogeens duisende, wat op grond van hulle insig so `n 
bekentenis aflê; tog sê Ek: Hulle is dood en het nóg die weg, nóg die waarheid, nóg die deur en die lewe 
gevind. 
8. Mense sal sê: “Dit klink grof en meedoënloos. Hoe is so-iets nou te rym met die allerhoogste liefde van 
God? Wat kan `n mens meer doen as om deur ywerige studie `n volledige insig te kry in die groot waarheid 
en goddelikheid van die groot Leermeester. Is daar iets hoër waarna die mens kan streef as die duidelike 
herken van die hoogste, heilige waardigheid van die goddelike woord en dit ook werklik deur sy inspanning 
begryp? 
9. Ek sê egter: Enersyds is dit waar, dit is sekerlik beter om so-iets te doen as om alles te verwerp en hulle 
aan die wêreldse hoogmoed oor te gee, maar in die Skrif staan ook: “Baie sal in die tyd vir My sê: “Heer, 
Heer!”, en dan staan daar wat Ek aan hulle sal sê: “Ek het u nooit geken nie; gaan weg van My af!” 
10. Dit is die agtergrond van hierdie bekende teks uit die Nuwe Testament. Deur die uitspraak “Heer, 
Heer!” word aangegee dat Christus wel as die weg, die waarheid en die lewe erken word. Maar watter nut 
het dié erken as niemand op die weg wil wandel en geen sin het om daadwerklik volgens die waarheid te 
handel om daardeur tot die lewe te kom nie? 
11. Ek is tog sekerlik geen toneelspeler wat hom net met applous moet tevrede stel nie. My aangeleentheid 
is ewig en ernstig, en daarom verlang Ek ook `n ernstige werksaamheid en nie maar net los 
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byvalsbetuigings nie. 
12. Watter gesig sou `n ryk bruidegom nie trek as verskillende bruide hom sou bewonder en hom sou loof 
en prys; maar wanneer hy een van hulle sou wil uitkies, sy sou wegloop en hom in haar hart bowendien 
nog sou beskimp oor `n dergelike onbeskaamdheid? 
13. Sê nou net, sal die bruidegom wel een van die dwase bruide tot vrou neem? Waarlik, hy sal na buite 
gaan en `n hoer opsoek en aan haar sê: “Ek weet dat jy `n hoer is, maar as jy stop met jou beroep, sal Ek 
jou tot vrou neem!” 
14. Die hoer sal, gedryf deur haar pas ontwaakte egte liefde, van haar beroep afsien en sal `n geliefde 
vrou van die bruidegom word, en sy sal wees soos `n Magdalena, wat eers die laaste onder alle vroue van 
Israel was, maar toe die ware bruidegom haar geroep het, het sy die eerste onder alle vroue geword wat 
met die Bruidegom Self die groot opstanding tot die ewige lewe gevier het!   
15. Sy het geen boeke gelees nie. Maar toe sy die Ware herken het, het sy dadelik afstand gedoen van 
haar wêreldse genietinge en het `n sterk, onverwoesbare liefde vir Hom opgevat, wie sy as die Ware 
herken het. Uit liefde tot Hom het sy alles opgeoffer wat sy op die wêreld besit het. 
16. Kyk, vir so `n bruid was Ek die egte lewende verwerkliking van die weg, die waarheid en die lewe! 
17. In die tyd was daar sekerlik baie wat My ook as sodanig herken het, maar wie nie daarvolgens wou 
handel nie. Daarom geld ook vir hulle die teks: “Baie eerstes sal die laaste wees en baie laastes die 
eerstes.” 
18. Maar is die weg, die waarheid en die lewe dan metterdaad werklik so moeilik? Staan daar nie: “My juk 
is sag en My las is lig!”? Ja waarlik, so is dit ook! Die hele weg, die waarheid en die lewe en die sagte juk 
en die ligte las lê beslote in die twee gebooie van die liefde.  
19. Is dit dan werklik so moeilik om Hom lief te hê wie die ewige liefde Self is, en is dit so moeilik om jou 
naaste lief te hê? Voorwaar, niks is makliker as dit nie! Verwyder maar net die wêreldse sake, hierdie ou 
pes van die gees, uit jou hart en jy sal ervaar hoe heerlik en maklik dit is om die ewige Liefde en ook jou 
naaste lief te hê. 
20. Maar dit is inderdaad moeilik om die ewige Liefde en die naaste lief te hê, as die hart vol is van die 
wêreld, vol van wêreldse berekenings, vol van geld, vol spekulasie en vol helse wiskunde, wat haarfyn 
weet om te bereken hoeveel `n stuiwer per jaar aan woekerrente oplewer. 
21. Ja waarlik, waar die hart vervul is met dié soort vaardighede, daar sal die “Heer, Heer!” nie baie help 
nie, en die weg, die waarheid en die lewe sal daardeur smal en doringrig word, sodat hy nouliks ooit 
bewandel sal kan word. 
22. Waarvoor het die lees van duisende nog so waardevolle boeke dan sin? Sal hulle iemand tot lewe wek 
wat steeds besig is om sy hart meer en meer met allerlei aardse afval vol te stop?  
23. Sê net, kan iemand van julle kinders met `n standbeeld verwek? Of sal `n nog so kunstig geskilderde 
saadkorrel opkom, as jy dit in die aarde plaas? Nóg die één, nóg die ander! Die lewende kan slegs met die 
lewende nuwe lewe voortbring; so kan ook die lewende woord slegs in die lewende hart weer vrug dra.   
24. Vir die geestelike dooie is die lewende woord egter ook niks anders as `n geskilderde saadkorrel nie, 
en ook al saai hy hoe baie sulke saadkorrels in homself, hy sal nooit `n vrug voortbring nie; omdat hy die 
woord nie tot lewe bring nie, en sal dit ook nie lewend word in hom nie. 
25. Wie egter slegs weinig hoor, maar dit goed navolg, die handel volgens My woord en soek werklik die 
ryk van God, en al die ander sal hom daarby gegee word. Ek dink dat dit ook duidelik is; maar die volgende 
keer nog meer sentraalsonne! 

“Ek het dors!” “Dit is volbring!” (Johannes 19:28 en 30) 

28 Desember 1843 se aand 
5 Omdat jy uiteindelik nie kan sê dat nie elke teks `n sentraalson is nie, maar slegs die, welke Ekself hier 
aangee, moet jy daarom nou self `n willekeurige teks kies. Ons sal dan sien of die kern daarvan die 
geestesoog nie netso helder verlig soos `n sentraalson nie. Kies dus! 
2. Jy het die twee klein tekste geneem: “Ek het dors!” en “Dit is volbring!” 
3. Voordat ons dit van naderby toelig, verseker Ek julle, dat Ek die keuse volkome vry gelaat het; anders 
sou jy ten slotte kon sê dat Ek presies dit ingegee het wat Ek kan gebruik. En nou eers gaan ons oor tot die 
hoofsaak. 
4. “Ek het dors!” Waarna? Na die liefde wat die wêreld nie het nie, soos hulle My ook slegs asyn en gal 
gegee het om My dors te les, in plaas van die lewegewende water, en dit doen die mens tot nou toe nog 
steeds. 
5. “Ek het dors!” Waarna? Na die lewe wat Ek van ewigheid aan Self is en wat Ek vanaf die oerbegin in so 
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`n ryklike hoeveelheid aan tallose wesens verspil het! 
6. Dit is dus die lewe waarna Ek dorstig is. Ontelbare male het dié lewe in die dood oorgegaan. Ek het 
gekom om dit aan die dood te ontruk. Daarom het Ek op die oomblik van die groot verlossing so `n groot 
dors na daardie verkwiste lewe gehad; maar die dood het sodanig die oorhand gehad, dat die ewig 
lewende bloed van die Liefde hom nie kon opwek nie.  
7. Toe Ek verlang het om die lewe te drink, het die mens My nie die lewe gegee nie, maar die mens het My 
die dood gegee om te drink. Dit was asyn en gal; asyn as simbool van die sametrekkende en verhardende, 
en gal as asyn van haat, toorn en gramskap. 
8. Dié beeld is helder en duidelik beskryf en ons sal sien of ons dit verder kan gebruik. 
9. Daarom roep Ek voortdurend aan elkeen, netsoos aan julle: “Ek het dors!”, of wat dieselfde is: “Het My 
lief, gee My jou liefde te drink! Het God bo alles lief en jou naaste soos jouself. Dit is die water van die lewe 
in julle waarna Ek dorstig is.”  
10. Ek vra julle: Gee julle My wel dié water? Of is dit ook asyn en gal wat julle My aangee? 
11. Die enigste wat Ek van julle verlang is slegs die liefde en die handeling daarvolgens. As julle egter 
maar net lees, in plaas van om die ware lewende liefdeswerke uit te voer en maar net doen wat julle 
wêreldse sin bevredig, dan vra Ek: Gee julle My nie asyn met gal, in plaas van lewende water nie? Ek sê 
vir julle: Hoe meer julle by mekaar lees en niks anders doen as om julle wêreldse sin te bevredig nie, des 
te suurder sal die asyn en des te bitterder die gal wees. 
12. Daar staan dan wel: “Dit is volbring!” Maar wat? My eie stryd vir julle; want meer kon Ek, as julle 
Skepper, God en Heer en die ewige Lewe Self, nie doen as om julle dood op My te neem nie. 
13. Dat Ek in My ewige gees egter nie gedood kan word nie, benodig geen verdere verklaring nie. Slegs 
die stryd vir julle lewe kan Ek tot die uiterste voortsit. Maar omdat julle self eindigend is, moet hierdie stryd 
ook die hoogs moontlike doel hê. Is dié doel bereik, dan is die stryd van My uit beskou, volbring, - maar 
dalk ewenwel ook vir julle, wat My, wie vir julle lewe gestry het, uit dankbaarheid, in plaas van lewende 
liefdewater, slegs asyn met gal aangegee het. 
14. Dit is weliswaar volbring; maar nie vir julle nie, dog helaas slegs vir Myself, oftewel: Ek het alles vir julle 
gedoen wat ook maar in die goddelike mag lê; daarom het Ek My werk terwille van julle volbring. Maar 
handel julle ook daarvolgens, asof dié werk in julle volbring sou wees? 
15. O ja, julle lees en skryf ywerig en julle praat ook graag met mekaar oor My; maar as Ek sê: “Wy slegs 
`n volle uur per dag aan My, in plaas van om julle tyd te bestee aan wêreldse gedagtes en 
genoegsaamheid; heilig daardie uur daarvoor, dat julle met niks anders in julle hart besig sal wees as met 
My nie!”, O, honderd besware sal julle hê en honderd wêreldse gedagtes sal soos `n warrelwind om één 
enkele swak geestelike gedagte heen draai. 
16. Allerlei wêreldse oorwegings sal dan in julle opkom en as iemand dan tog sou besluit om so `n uur aan 
My te wy, dan sal hulle hulleself sekerlik nie so erg daaroor verheug nie, maar eerder `n enigsins 
onbehaaglike teensin ondervind daarby en die minute met ongeduld aftel en na die einde van die aan My 
gewyde uurtjie uitsien.   
17. En as daar ook maar een of ander onbelangrike wêreldse beslommernis tussenin kom, word daardie 
uurtjie heeltemal geskrap of na `n tydstip verskuif waarop hulle gewoonlik die weldadige slaap aankondig 
en waarop, veral by die vroulike geslag, geen aangename besoek meer te verwag is nie, en mens geen 
verkwikkende wandeling meer kan maak nie. 
18. Kyk, dit is nou alles asyn en gal. Dit is nie in julle volbring nie, wanneer Ek in My oneindige liefde al die 
denkbare doen om julle op die regte lewensweg te bring; want om dit in julleself te volbring, moet elkeen 
homself uit ware liefde tot My verloën, sy kruis opneem en My getrou navolg. 
19. Maar wie doen dit? Sommige vroue kan wel die hele dag vir hulleself kleding aanmekaarwerk en stik 
en hulle kan hulle mooi maak en hulle baie verheug oor die een of ander besoek; maar as Ek sou sê: “Bly 
tuis in jou kamer en dink in jou hart aan My”, word sy verdrietig, trek `n lang gesig en sê: “Ons het ook nooit 
iets aangenaam op hierdie wêreld nie!” 
20. Vraag: Is dit nie asyn en gal, as jy dit so hoor nie? Heg sulke vroue in hulle harte nie meer aan 
onbenullige wêreldse plesier as aan My nie? Het sulke mense dit ook in hulleself volbring, soos wat Ek die 
groot stryd vir hulle aan die kruis volbring het?  
21. Gee vir hulle mooi boekies met allerlei verhaaltjies wat, wat My betref, ook op My betrekking mag hê; 
hulle sal dit heel graag lees, veral as daar so nou en dan van `n romantiese huwelik sprake is of as 
wonderbaarlike sprokies daarin voorkom. Gee hulle egter `n ietwat ernstiger boekie en hulle sal dit met 
eweveel sin lees as wat `n verwende hond `n droë broodkrummel eet, wat hy hoogstens besnuffel, maar 
dan baie gou met die stert tussen die bene en hangende ore wegloop. 
22. Omdat die doen egter nog altyd iets ernstiger is as om maar net die mees ernstige boek te lees, kan 
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mens maklik begryp hoeveel moeite die doen daarvan sal kos. 
23. Baie mense luister graag na goeie musiek van kunstenaars; maar hoe weinig van hulle wil soveel 
selfverloëning aan die dag lê om deur `n inspannende studie self kunstenaar te word? 
24. Luister is maklik en lees nie moeilik nie, netso maklik is die toekyk; maar die selfdoen het vir niemand 
`n groot aantrekkingskrag nie. Watter nut het iemand aan kennis as hy dit nie toepas nie.   
25. Kyk, dit is alles asyn met gal en volbring niks nie! Wel in My, want daarvoor het Ek aan elkeen al die 
denkbare gegee, maar nie in die mens wat dit nie as sodanig en vir die doel waarvoor Ek dit vir hom gegee 
het, wil gebruik nie. 
26. Luister daarom nie net na die Woord nie, maar handel ook daarvolgens. Want slegs deur te handel, 
kan jy My dors les met die lewende water van die liefde, anders gee jy My altyd asyn en gal. 
27. Ek dink dat dit ook duidelik sal wees; die volgende keer ewenwel nog meer sentraalsonne! 

 “En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, maar sommiges het getwyfel.” 
(Mattheüs 28:17) 

29 Desember 1843 se aand 
6 Ook hier het julle weer die vrye keuse van `n teks; kies en ons sal sien of hy ook vir ons doel as 
sentraalson geskik is. 
2. “En toe hulle Hom sien, aanbid hulle Hom, maar sommiges het getwyfel.” 
3. Jy het hierdie teks geneem en daarmee ook weer die spyker op die kop geslaan. Hierdie teks kan as 
baie belangrik beskou word. 
4. “Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid.” Wie sien hulle dan, waarmee sien hulle Hom en hoe aanbid 
hulle Hom?  
5. Hulle sien My, die Heer. Waarmee? Met hulle oë. En hoe aanbid hulle My? Met hulle mond. Waarom 
aanbid hulle My dan? Omdat hulle deur dié wonder geweet het wie Ek is; hulle weet naamlik dat Ek die 
Heer is. Hoe weet hulle dit? Hulle weet dit deur My leer en deur My werke en deur die wonder van My 
opstanding. 
6. Nou sal ons kyk of julle nie net so maak nie! 
7. Julle sien My weliswaar nie met julle oë nie, maar julle sien My des te meer met julle ore en met die oë 
van julle siel, synde julle bevattingsvermoë. Want die sien met die oë is wel die minste, omdat 
waargeneemde beelde baie vlugtig is en nie bly bestaan nie. Soos wat die ou spreekwoord dit korrek 
uitdruk: “Uit die oog, uit die hart.” 
8. Maar wat julle met die ore waarneem is al duursamer, want `n verneemde woord kan julle elke oomblik 
presies so weergee as wat julle dit gehoor het. Probeer net dieselfde met `n waargeneemde beeld. Selfs `n 
bekwame tekenaar of skilder sal moeite daarmee hê om `n waargeneemde beeld presies so weer te gee 
as wat hy gesien het. 
9. Maar voorwerpe, beelde en begrippe wat via die oor opgeneem is, word getrou onthou. Vanweë hierdie 
betroubaarheid kan julle spreek, selfs in verskillende tale. So kan julle wat julle eens gehoor of gelees het, 
ja selfs wat julle gesien het, getrou weergee soos julle dit gehoor, gelees en gesien het, selfs nog na `n 
lang tyd, sonder dat die indruk vervaag het, terwyl julle via die lig van julle oë nie eens `n beeld wat vir julle 
duidelik is, natuurgetrou kan nateken nie. 
10. Hieruit blyk tog duidelik dat die waarneem met die oor onvergelykbaar baie hoër staan as die sien met 
die oog. Dus staan die hoor van die klank van `n woord op `n baie hoër vlak as die bekyk van die uiterlike 
vorm van `n afbeelding. 
11. `n Blinde kan heel goed `n wyse man wees, maar iemand wat nie kan praat nie, sal dit meestal nie so 
ver bring nie, omdat dit gewoonlik `n gevolg is van doofheid. En tog het doofstommes gereeld `n skerper 
gesigsvermoë as diegene wat goed hoor en daarom nie stom is nie. 
12. Hieruit volg dat dit dat waarneming met die oor baie hoër staan as sien met die oog. Sien met die oog 
kan iemand wel verras en in verrukking bring, veral by seldsame voorwerpe; maar die leer word alleen 
deur die oor opgeneem. 
13. Hieruit volg dus ook weer dat dit beter is om te hoor as om te sien. Wat deur die gehoor na binne kom, 
verhelder en orden die verstand, maar wat die oog waarneem, veroorsaak gereeld groot verwarring. 
14. Byvoorbeeld as `n vrou toevallig iets oor `n nuwe mode sou hoor, maar nooit iets daarvan sou sien nie, 
sou dit haar smaak nie beïnvloed en sou sy haarself nie maklik vir `n nuwe dwase mode gewonne gee nie; 
maar as sy ook nog afbeeldings daarvan sien, bring dit verwarring in haar goeie eenvoudige smaak en 
maak die vrou baie gou tot `n dom ydeltuit, wat My meer vererg as tienduisend dwase. 
15. Hieruit blyk dit ook weer dat hoor in elke opsig beter is as sien. 
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16. So sien julle My ook elke dag, en wel deur die oor van julle liggaam, as julle My woord lees, en deur die 
oor van julle siel, wat julle beter begrip verteenwoordig. En omdat julle My op hierdie wyse sien, soos wat 
Ek ook in julle tot opstanding kom, daarom herken julle My baie goed en aanbid My ook met julle verstand 
en daarna ook met julle mond. 
17. Nou vra Ek: Was dit vir diegene wat My na die opstanding gesien en aanbid het, ook al genoeg om die 
ewige lewe daardeur te verkry?  
18. Die drie vrae wat Ek Petrus gestel het, of hy My liefhet, laat oorduidelik sien, dat die “maar net sien en 
aanbid” nog nie voldoende is om My ryk binne te gaan en die ewige lewe te verwerf nie, soos dit ewe min 
voldoende is om maar net “Heer, Heer!” te sê. 
19. Presies op dieselfde manier sien julle My ook as julle My woord lees en My aanbid, na gelang van die 
mate van begrip en die opmerksaamheid waarmee julle My woord lees. Julle kan dus ook sê “Ons sien U 
en aanbid U!” 
20. Maar Ek verskyn nog `n keer en vra julle, Petrusse, nie driemaal nie, maar meer male: “Het julle My 
lief?” Dan sê julle mond: “Ja!” Maar as Ek net goed in julle harte kyk, lyk dit gereeld soos `n treurige 
herfsdag, in allerlei smerige aardse newels gehul, en deur al die newels kan Ek dan nie sien of dié “ja” wel 
in alle erns met gloeiende skrif in die grond van julle hart geskryf staan nie. Dit kan wel daar geskryf staan, 
maar waarom is daar soveel newels wat die hart dikwels sodanig verduister, dat mens hierdie lewende 
inskripsie van liefde tot My, nie goed kan waarneem nie?!  
21. Daarom weg met die newels! Weg met die enkel aanskou en aanbid, sodat hierdie inskripsie, die doen 
volgens die woord, baie duidelik sigbaar word, en uiteindelik Ekself vanweë die steeds helderder wordende 
lig van die geheiligde lewende skrif in julle harte! 
22. Wat het die baie lees en begryp voor nut as die handeling agterweë bly? Waarvoor het sien en aanbid 
sin, as voortdurend daarby gevra moet word: “Petrus het jy My lief?”  
23. Magdalena het My ook gesien; maar Ek het haar nie gevra nie: “Magdalena, het jy My lief?” Ek moes 
haar juis vanweë haar liefde teëhou; want dadelik by die eerste aanblik het haar liefde vir My al te hewig 
ontwaak. “Raak My nie aan nie!”, moes Ek aan haar sê, wie se hart by die eerste aanblik in vuur en vlam 
gestaan het.  
24. Maar aan Thomas moes Ek sê: “Lê jou hand in My litteken!” en aan Petrus moes Ek vra of hy My 
liefhet. Daar was die “Raak My nie aan!” nie op sy plek gewees nie, want nóg in Petrus en nóg in Thomas 
het `n hart vir My geklop soos daardie van Magdalena. 
25. Daarom hoef Ek ook nie aan julle te sê: “Raak My nie aan nie!” Maar aan julle sê Ek nog nadrukliker as 
aan Thomas: “Plaas nie net jou hand in My litteken nie, maar plaas jou oë, ore, hande en voete in My hele 
skepping, in al My hemele en in al My aan julle onthulde wonders van die ewige lewe, en glo dat Ek die 
Een is, Wie dit aan julle gee! En Ek verlang daarom niks anders as dat julle My liefhet nie. 
26. Maar dan sien Ek altyd nog die Petrus aan die oewer van die meer in julle, aan wie Ek steeds moet vra: 
“Petrus, het jy My lief?” Want in die geloof is julle wel Petrusse, maar nog lank geen Magdalenas en geen 
Johannesse, aan wie Ek ook nie gevra of hy My liefhet nie; want Ek het goed geweet waarom hy My 
gevolg het, hoewel Ek nie aan hom, soos aan Petrus, gesê het nie: “Volg My!”   
27. Petrus het My gevolg, omdat Ek vir hom gesê het om My te volg; maar Johannes het My gevolg, omdat 
sy hart hom daartoe gedryf het. Wat sou nou beter gewees het?  
28. Petrus het jaloers geword op Johannes, omdat hy hom geringer geag het as homself; Johannes was 
egter deur My verdedig waardeur tegelykertyd bevestig word dat hy sou bly en dit is meer as die “Volg My!” 
Want dit is beter dat Ek aan iemand sê: “Bly soos jy is”, as dat Ek hom moet gebied om My te volg. 
29. So is ook die ware, daadkragtige liefde beter as geloof, sien en aanbid en ook beter as om baie oor My 
te lees, baie te begryp, maar daarenteen weinig lief te hê! 
30. Ek dink dat dit ook weer duidelik sal wees; maar die volgende keer tog nog meer sentraalsonne! 

“Hy gaan na Pilatus en vra vir die liggaam van Jesus.” (Lukas 23:52) 

2 Januarie 1844 se aand 
7 Weer word jy ook hier die vrye keuse gelaat om so `n sentraalson uit die boek van die lewe te kwoteer; 
kies dus `n teks. 
2. “Hy gaan na Pilatus en vra vir die liggaam van Jesus.” 
3. Jy het die teks gekies; Ek kan dit ook nie help dat jy juis tekste kies, wat reëlreg op ons saak van 
toepassing is nie. 
4. Josef van Arimatea het na Pilatus gegaan en gevra vir die liggaam van die Heer. Pilatus het dit ook vir 
hom gegee.  
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5. Hierdie Josef van Arimatea was `n vriend van Nikodemus en het dit meer in die naam van sy vriend 
gedoen, wat goed bekend gestaan het, as in sy eie naam. Want Nikodemus was in die geheim `n groot 
vereerder van Christus, maar uit vrees vir die hoëpriesters en die fariseërs durf hy dit nie heeltemal openlik 
doen nie; daarom het hy dit aan sy vriend oorgedra wat eweneens, ook in die diepste geheim, `n groot 
vriend van Christus was. Hierdie kort verklaring was noodsaaklik om dit wat volg, beter te begryp.  
6. Hoe is hierdie teks, en verseker die klein voorval, op ons saak van toepassing. 
7. Stel vir jou onder Nikodemus die verborge liefde vir die Heer voor en onder Josef van Arimatea die 
geloof in die Heer. 
8. Wat is die geloof met betrekking tot die liefde? Dit is die handlanger daarvan. So was ook Josef van 
Arimatea die handlanger van Nikodemus, wat die Heer in die geheim liefgehad het.  
9. Wat het die geloof van Pilatus verlang? Hy het die liggaam van die Heer verlang. Toe hy Hom van die 
kruis geneem het, het hy Hom in wit linne gewikkel, nadat hy dit met kosbare speserye gesalf het en het 
Hom daarna in sy eie tuin gelê in `n pas uitgekapte rotsgraf waarin niemand nog ooit gelê het nie.  
10. Wat beteken dit alles? Dit alles staan vir die weetgierigheid van die geloof wat bevredig wil word. 
Hierdie op sigself edele weetgierigheid soek al die denkbare op om dan `n lewendige bevrediging daarin te 
vind.  
11. Sy het na Pilatus gegaan en toestemming gevra; dit wil sê: Die weetgierigheid gaan na die wêreld en 
probeer daar soveel moontlik te vind, wat haar tot bevestiging van die waarheid kan dien. 
12. As hulle van die wêreld alles ontvang het waarna hulle gesoek het, dan wend hulle hulleself tot die 
Gekruisigde. Maar hoe? Hulle probeer daar alle woorde en verklarings in `n helder lig te plaas, om hulle te 
bevry van die geheimsinnige skynbare teensprake wat in die Heilige Skrif voorkom. 
13. Hulle slaag ook: Hulle het die liggaam bevry van die kruis wat deur sy vorm ook `n teenspraak uitbeeld. 
Maar wat het hy, hierdie edele weetgierigheid, nou verkry? Kyk, `n dooie liggaam waarin nou geen lewe 
meer is nie! 
14. Hierdie edele weetgierigheid sien dit ook goed in, maar tog is sy innerlik verheug oor hierdie geslaagde 
bevryding van die kruis. Sy balsem die lyk met kosbare speserye, wikkel dit in wit linne en plaas dit dan in 
`n nuwe graf waarin niemand nog ooit gelê het nie.  
15. Wat wil dit sê? Deur so `n groot nadruk op die woord van die Heilige Skrif word die goddelikheid 
daarvan ongetwyfeld sigbaar en word ook as sodanig geag en vereer. Dit is die balseming. Want dikwels 
spreek mens in verhewe terme oor die waaragtigheid en die goddelike grootsheid van die Heilige Skrif; 
maar dit is die balseming van die dooie liggaam. 
16. Die mens met hierdie edele weetgierigheid, omklee die so verkreë waarheid met die hoogste en 
suiwerste agting; - ja hy huiwer van die groot wysheid in die boek; en dit is niks anders nie as die in wit 
linne wikkel van Jesus se liggaam. So onskuldig en suiwer as wat sulke linne op sigself is, so is dit ook met 
`n ooreenkomstig deemoedige insig; maar die dooie liggaam, die balsem en ook die linne is nie lewend nie 
en gee ook geen lewe nie. 
17. Mens sal die liggaam nou egter in `n nuwe graf lê. Wat is dit? Die kennis, wat die mens hom met sy 
edele weetgierigheid eie gemaak het, verskaf hom geen lewe, geen lewendige oortuiging nie; daarom 
neem hy alles bymekaar en plaas dit in die graf van sy diepere verstand, plaas daar `n steen oorheen, wat 
wil sê, dat hy so sy vertwyfelinge het oor al hierdie suiwer begrepe waarhede; want hy sê: “Al hierdie 
oplossings van die verborge geheime uit die Heilige Skrif klink wel baie mooi, maar hulle is tog nog nie baie 
oortuigend nie.” 
18. En kyk, dit is nou letterlik die toestand waarin iemand wat baie lees homself bevind! Hy mag alles wat 
hy gelees het, vanaf die natuurlike tot die innerlike geestelike betekenis nog so goed begryp; maar as hy 
van al die gelesene een werklik wil bewys, dan merk hy, dat selfs geen sonstoffie hom voor sy wil buig nie. 
En as hy die lewe van die gees wil ervaar, dan kom hy, in plaas daarvan, steeds weer uit in die donker graf 
waarin hy die liggaam neergelê het; met ander woorde, hy kry oor die hiernamaals geen aanskoulike 
sekerheid nie, alles is vir hom net `n veronderstelling, meer nog, `n liggaam in die graf.  
19. Maar hoe was hy daarmee geholpe? Al het hy nog soveel gelees, maar kon daardeur nie tot `n 
lewendige oortuiging kom nie, lyk hy soos Josef van Arimatea wat wel `n liggaam van die kruis neem, dit 
balsem en in wit linne toedraai, maar die liggaam bly `n dooie liggaam en word na `n graf gedra.   
20. Laat ons egter daarnaas weer na ons Magdalena kyk! Sy het weliswaar ook die gebeure bygewoon; 
maar sy het die liggaam, of die woord, nie in linne toegedraai nie en het dit nie in die graf geplaas nie, 
maar in haar hart wat van liefde gegloei het; en toe sy vervolgens by die graf gekom het, was die steen van 
die twyfel, deur die mag van die liefde, weggewentel. Die linnedoeke het ordelik bymekaar gelê in die graf, 
wat soveel wil sê as: Haar liefde het die goddelike woord in haar lewendig georden. Sy het geen dooie 
liggaam meer gevind nie, maar in die plek daarvan het sy die Lewende gevind, wat uit die graf opgestaan 



 13

het.   
21. Wat is nou beter; om die dooie liggaam in die graf te lê of om die Lewende bo die graf te vind? Ek dink 
dat die tweede duidelik beter is as die eerste. 
22. Maar waarom vind Magdalena wel wat Josef van Arimatea nie gevind het nie? Omdat sy weinig gelees, 
maar baie liefgehad het. Josef van Arimatea het egter baie gelees, netsoos Nikodemus, maar minder 
liefgehad. Daarom bekommer hy hom ook oor die dooie liggaam, maar Maria Magdalena oor die Lewende! 
23. Ek dink dat dit ook duidelik is; die volgende keer weer `n nuwe sentraalson! 

 “En Hy, Jesus, was toe Hy opgetree het, ongeveer dertig jaar, `n seun, volgens 
wat die mense gemeen het, van Josef.” (Lukas 3:23) 

3 Januarie 1844 se aand 
8 Neem dadelik maar weer `n deur jou self gekose teks, en ons sal sien of dit ook vir ons doel lig bevat. 
2. “En Hy, Jesus, was toe Hy opgetree het, ongeveer dertig jaar, `n seun, volgens wat die mense gemeen 
het, van Josef.” 
3. Die gegewe teks straal dadelik al `n oorweldigende lig uit. Waarlik, by hierdie teks sou jy selfs al op die 
eerste oogopslag die kern van die saak wat ons as doel het, moet waarneem. Ons wil egter sien of jy nie 
na `n klein inleiding self van die lig kan gewaarword nie.  
4. Hy was ongeveer dertig jaar toe Hy begin het om te onderrig en die mense het gemeen dat Hy die 
natuurlike seun van Josef was, die timmerman. 
5. Wie is hierdie “Hy”? Hierdie “Hy” is die Heer self, wie in alle ewigheid dieselfde Heer was en sal wees!  
6. Maar hoe kon Hy ongeveer dertig jaar wees, Hy wie ewig is? Die Ewige skep Homself hier vir die eerste 
en laaste keer tot mens en as mens moes Hy ook rekening hou met die tyd, wat van ewigheid af aan uit 
Hom voortgekom het. 
7. Hy was byna dertig jaar. Wat wil dit sê? Kon Hy as God dertig jaar wees? Sekerlik nie, want Hy was 
ewig; dus slegs as mens kon Hy dit wees. 
8. Hy begin toe om te onderrig. Hoe dan? As God of as mens? Deur die bysin: “En mense het gemeen dat 
Hy die seun van Josef, die timmerman, was” blyk duidelik, dat die nouliks dertigjarige “Hy” nie as God nie, 
maar as mens die leraarskap op Hom geneem het; want die God in Hom staan in dieselfde verhouding tot 
die nouliks dertigjarige timmermanseun, as wat die innerlike gees staan tot elke mens. Hierdie moet eers 
deur passende uiterlike werke, voortvloeiend uit liefde, opgewek word, voordat Hy eiemagtig as 
selfstandige wese kan optree. 
9. Hierdie, na Sy uiterlike te oordeel, nouliks dertigjarige seun van Josef die timmerman, het dus Sy 
leraarskap geheel as mens begin en geensins as God nie. Die Godheid in Hom het slegs by bepaalde 
geleenthede werksaam geword, namate Hy dit deur Sy werke as mens in Hom vrygemaak het; maar as 
daar geen werke nodig was nie, het Sy Godheid nie na vore gekom nie. 
10. Vraag: Hoe kon hierdie nouliks dertigjarige mens as leraar optree; hiervoor word tog `n groot 
geleerdheid vereis, dit wat baie studie en `n groot belesenheid veronderstel. Waaraan het Hy hierdie 
wysheid ontleen?  
11. “Want ons ken Hom immers? Hy is die seun van die timmerman en ons het Hom die beroep van Sy 
vader gereeld genoeg gesien uitoefen. Ons weet dat Hy nooit skole besoek het nie; ook kon ons onsself 
nouliks herinner of Hy ooit per geleentheid wel net die boek ter hande geneem en daarin gelees het nie. Hy 
was tot op daardie oomblik `n gewone handwerker, en kyk, nou is Hy leraar en Sy leer is stigtelik en vol 
diepsinnige wysheid, ofskoon die timmerman origsins nog duidelik in Hom te herken is. Hoe lank was dit 
eintlik gelede dat Hy saam met Sy broers `n eselstal vir ons gebou het? Kyk maar net na Sy vereelte 
timmermanshande, en kyk, nou is Hy leraar en selfs profeet, sonder om die profeteskool van die Essene 
ooit van binne te gesien het. Hoe moet ons dit nou opneem?”  
12. Kyk, dit is `n letterlike weergawe van hoe die mense gepraat het oor die timmermanseun in 
Kapernaum. Hieruit blyk dit dus duidelik dat aan hierdie nouliks dertigjarige timmerman nie soveel goddelik 
te siene was nie; want anders sou die mense tog wel op `n ander manier oor Hom gepraat het. 
13. Waar het hierdie volkome suiwer mens dan Sy leraarskap vandaan gekry, want Hy het nie gestudeer 
nie, en ewemin baie gelees. Hierdie mens het Sy bekwaamheid as leraar alleen aan Sy optrede ontleen.  
14. Sy handeling het alleen voortgekom uit Sy voortdurende groot liefde vir die goddelike en dus ook uit Sy 
liefde tot die naaste. Elke daad het Hy aan God opgedra, waarby Hy nooit Sy eie voordeel nie, maar alleen 
dit van Sy naaste voor oë gehou het. Bowendien het Hy elke dag drie uur in algehele rus aan God gewy. 
15. Sodoende het Hy die Godheid, wat in alle volheid in Hom gesluimer het, steeds meer in Homself 
opgewek  en bind die na gelang van die mate en graad van Sy werke aan Hom. En toe Hy, soos gesê, 
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byna die leeftyd van dertig jaar bereik het, was die Godheid in Hom dermate ontwaak dat Hy deur Haar 
Gees van Wysheid `n dusdanige verhewe bekwaamheid verkry het, dat Hy die bekende leraarskap 
waartoe Hy geroepe was, kon gaan uitoefen.   
16. Na hierdie inleiding vra Ek jou of jy al daardie sterk skitterende lig in hierdie teks sien? Ja, jy sien dit al 
en jy sien ook waarheen dit gaan, daarom sal ons die nabetragting ook kort hou om die saak nie nodeloos 
uit te brei nie. 
17. Hoe moet die nawoord derhalwe lui? Kortliks so: “Gaan heen en doen dieselfde!”  
18. Moenie dink dat mens slegs deur baie lees en studeer die goddelike gees in hom sal opwek nie, eerder 
dood `n mens dit daardeur en dra hom dan soos `n lyk na die graf. Handel daarom volgens die grondreëls 
van die lewe; dan sal jou gees lewend word en sal in homself alles vind wat jy andersins verseker nie deur 
die lees van duisend boeke sou gevind het nie!  
19. Maar as die gees lewend is, kan jy ook goed lees en jy sal dan deur die lees, of die hoor van My woord, 
vrugte versamel wat `n lewende kern of grondslag het. Sonder voorafgaande opwekking van die gees oes 
jy slegs leë omhulsels van die vrug, sonder lewende kern; want die lewende kern is die innerlike, lewende 
geestelike begrip. 
20. Waar sou dit vandaan moet kom, as die gees nie vooraf vry en lewend gemaak was nie? Die liggaam 
is `n uiterlike omhulsel wat afval en vergaan; die siel is die voeding en die liggaam van die gees. As jy 
egter maar net lees om jou uitwendige, natuurlike insig te verryk, wat moet daar dan van die gees word wat 
nog nie in voldoende mate tot lewe gewek is nie, en die gelesene dus ook nie met sy lewende geestelike 
insig opneem nie, en die van buite verskuilde gelese woord met sy lewende kern vul en dit daardeur eers 
lewend en werksaam maak nie. 
21. Daarom geld die aloue beginsel hier: Wees nie net hoorders van My woord nie, maar handel ook 
daarvolgens; dan eers sal jy lewend bewus word van die Goddelike daarin! 
22. Ek dink dat dit goed duidelik is; maar omdat die mens, soos al dikwels gesê, nooit genoeg lig sal hê 
nie, sal ons onsself nogmaals, na `n deur jou gekose sentraalson, begewe. 

 “En toe dit aand geword het, kom Hy met die twaalf.” (Markus 14:17) 

4 Januarie 1844 se aand 
9 Gee maar weer `n teks aan, dan sal ons sien wat hy vir ons kan beteken! 
2. “En toe dit aand geword het, kom Hy met die twaalf.” 
3. Ons het dus die teks wat hier voor ons lê en Ek moet weer die ou opmerking maak dat jy nog steeds 
geen teks kon gevind het wat vir ons nie uitermate geskik sou wees nie. Die genoemde teks skyn, so na 
die uiterlike te oordeel, nie soveel met ons saak gemeen te hê nie, maar dit is bepaald nie die geval nie; 
inteendeel, dit het selfs heel baie met ons saak te maak en as jy hom nie gekies het nie, sou Ek dit gedoen 
het. 
4. “Toe dit aand geword het, kom Hy met die twaalf.” 
5. Wie kom? Die Heer van die ewigheid kom. 
6. Wanneer? In die aand. 
7. En waar kom hy dan? - In die eetsaal, wat deur Sy dissipels gereedgemaak is. 
8. Met wie? - Met die twaalf apostels wat Hy uitgekies het. 
9. Wat doen Hy in die eetsaal? Hy hou `n Avondmaal waaraan sommiges hulle versadig en ander hulle 
vererg; op dieselfde aand tydens die Avondmaal word die verraaier ook aangewys. 
10. Hier sien jy die volledige beeld voor jou, en die belang daarvan is nogal voor die hand liggend. 
11. Wat beteken die aand? Dit is `n halfligte toestand van die dag, waarby die lig geleidelik verdwyn, totdat 
daar geen enkele sonstraal meer te bespeur is nie.  
12. Wanneer is dit so `n aand by die mens? Geestelik beskou, dan, as hy al baie gelees en bestudeer het. 
Dié baie lees en bestudeer kan vergelyk word met die gestadige inval van die sonstrale gedurende die 
hele dag. Omdat hierdie sonstrale egter in hulle verskyningsvorm van natuurlike aard is, so is dit ook met 
die lees- en studeerstrale. Maar die son gaan aan die einde van die dag onder en dan word dit baie 
spoedig aand en uiteindelik ook nag.   
13. So gaan dit ook met die lees- en studeerlig. Die leser en student word uiteindelik moeg en verdrietig 
omdat hy nie sy innerlike lig met al sy lees en studeer kon vermeerder nie, soos die lig van die son ewemin 
vermeerder kan word, maar steeds sy gelykmatige verhouding behou. In die somer is dit sterker en in die 
winter swakker, en dit neem steeds in dieselfde verhouding toe en af. So is die oggendlig ook swakker; tot 
by die middag neem dit toe, en teen die aand word dit weer swakker.  
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14. Presies so gaan dit met die uiterlike vorming van die mens deur middel van lees en studeer. As hy in `n 
goedvoorsiene biblioteek begin te lees en te studeer is dit vir hom die lees- en studeeroggend. 
15. As hy na verloop van jare sy oë swak gelees het en al van mening is dat hy Salomo se wysheid in pag 
het, is dit middag by hom, oftewel somer. 
16. Hy lees en studeer dan verder, vind egter helaas niks nuuts meer nie, maar louter bekende idees. 
Daardeur raak hy vermoeid, in die eerste plek omdat hy geen verkwikkende voedsel meer kan kry nie, en 
in die tweede plek omdat hy ook geen bevestiging meer vind van die vooraf verworwe teorieë nie, maar 
daarenteen dikwels, die grootste moontlike weerleggings van alles wat hy hom met groot moeite en inset 
eie gemaak het. 
17. Sy vermeende egte goud blyk egter lood te geword het, en as hy die minderwaardige metaal, in plaas 
van die goud, in homself herken het, word hy verdrietig en mismoedig, verloor alle grond onder sy voete en 
voel uiteindelik soos `n wandelaar op `n berg, wanneer `n digte mis hom omsluit het. 
18. Kyk, hierdie toestand is die aand van die mens; gewoonlik sê mens: “As die mens teen alles stuit, kom 
hy na die kruis!” - wat weliswaar beter is as dat ons moet sê: “Die kruis het oor hom gekom.” 
19. Dus eers in sy nood begin die mens na te dink of die leer van Christus miskien iets bevat wat uitgedruk 
word in die teks: “En Hy, naamlik die Heer, het die aand met die twaalf gekom.” Want die Heer word hier 
deur die in nood verkerende as die Stigter van die leer, en die twaalf as die leer self beskou.  
20. Waarheen gaan Hy dan met die twaalf? - Na die saal waar die spys en drank gereed staan.  
21. Wie is hierdie saal? Die mens self in sy aand. Want hy het baie spys en drank in hom. Maar omdat die 
Een vir wie hierdie spys berei of bedoel is, nie daar is nie, staan die spyse daar totdat die Een kom wat die 
spyse sal seën en daarna wil nuttig; want sonder gebruiker het die spys geen sin nie en is dit sonder 
waarde. 
22. So het ook alle wetenskap en belesenheid geen waarde nie, en het die mens tevergeefs sy geestelike 
eetsaal en tafel gereedgemaak as die Een nie aanwesig is wie die spyse moet seën, daarna eet en omsit 
in `n sap wat die gees opwek nie. 
23. Die Heer kom die aand met die twaalf, oftewel die Stigter kom met Sy leer, gaan die saal binne, gaan 
aan tafel sit, seën en nuttig die spys. Maar omdat die spys van natuurlike aard is, is die uitwerking daarvan 
gelyk aan die van daardie Avondmaal waarby die Heer `n ware, lewende Avondmaal in die werke van die 
liefde gehou het - waaraan hulle as dissipels hulle vererg en gesê het: “Wat se harde leer is dit nie! Wie 
kan dit glo en navolg?” Die dissipels het daarna weggegaan en weldra was die verraaier aangewys.  
24. Wie is dan die dissipels wat hulle vererg en weggaan? Dit is die verkeerde gevolgtrekkings uit al die 
gelesene en die bestudeerde. Hierdie word gesien as synde in teenspraak met die beginsels van Christus 
se leer; daarna volg baie gou `n algemene protes wat lui: “`n Leer wat so vol teensprake is, kan onmoontlik 
van goddelike oorsprong wees. Dus is dit slegs `n oppervlakkige produk van tydelike aard, bedink deur 
onwetenskaplik gevormde, en daardeur in hulleself teësprekende mense, wat in lank vervloë tye uit allerlei 
heersende denkbeelde en opvattings moeisaam `n leer bymekaar geskraap het om die arme mensdom 
daarmee aan hulle te bind en skatpligtig te maak.  
25. Daardeur word, soos julle gewoond is om te sê, die kind met die badwater weggegooi, oftewel die 
verraaier word aangewys en gaan baie gou weg om dit te doen wat vir hom gesê was: Hy lewer die 
lewende uit aan die dood en gaan daarby self ten gronde. Dit is dan die nag wat op die aand volg, oftewel 
nou is alles dood in die mens. 
26. En so kom Ek met die twaalf in alle erns in die aand na elkeen toe, vind die eetsaal en die tafel 
toeberei, maar dit is suiwer natuurlike spyse. Nuttig Ek dit ook, of keur Ek hulle goed op voorwaarde dat 
mens dit in daadwerklike liefdespyse moet omsit en sê Ek, dat mens dit tot My gedagtenis of in My Naam 
en nie terwille van homself vir eie lof en eer moet doen nie, begin die dissipels hulle te vererg en keer hulle 
teen My; Judas word baie gou ontmasker en dit duur nie meer lank voordat die doodvonnis oor My 
uitgespreek was nie, as gevolg van verraad.  
27. Wag daarom nie die aand af nie, maar roep My liewer in die môre as jy nog kragtig en ontvanklik is, 
dan sal Ek na jou toe kom en sê: Loop nie te veel rond in die strale van die son nie, hulle maak jou 
vermoeid en jy is tot niks meer in staat nie; maar sterk liewer aan in die koel skadu van die Lewensboom, 
sodat jy die hele dag kan bly werk. En as Ek dan in die aand na jou toe kom, sal jy My sekerlik herken en 
as Ek dan sal vra: “Hoe is dit met jou eetsaal gesteld, het jy miskien niks te ete nie, het jy honger?” Dan sal 
jy my weliswaar slegs `n klein skamele voedselvoorraad kan toon, maar Ek sal dit seën en Ek sal saam 
met jou aan tafel gaan, waaraan geen verraaier meer op My wag nie, oftewel: Die geringe kennis wat jy 
besit, sal Ek tot sentraalsonne laat uitdy, sodat jy daaruit die lig in eindelose oorvloed kan put.  
28. Ek glo dat die teks: “En Hy kom teen die aand met die twaalf...” elkeen besonder helder voor oë sal 
staan en heel uitputtend behandel is. Nietemin ken My vrygewigheid nog geen grense nie. 
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 “Hy het tot Syne gekom, en Syne het hom nie aangeneem nie.” (Johannes 1:11) 

“Pilatus antwoord: Wat ek geskryf het, dit het ek geskryf.” (Johannes 19:22) 

8 Januarie 1844 se aand 
10 Jy kan, netsoos die ander, weer `n teks kies; doen dit dus vrylik! - 
2. “Hy het gekom tot Syne, en Syne het hom nie aangeneem nie.” “Pilatus antwoord: Wat ek geskryf het, 
dit het ek geskryf!” 
3. Die tekste is baie goed gekies en kenmerk die saak al dadelik, soos julle gewoond is om te sê, 
noukeurig tot op `n haar.  
4. Wie het tot Syne gekom, en was nie deur Syne aangeneem nie? Wie die “Hy” is, sal hopelik bekend 
wees; die Syne is die mense, soos hulle sou moet wees in die orde wat deur My geskep is, naamlik 
liefdevol ten opsigte van hulle broeders en vol waaragtige liefde vir God, hulle Skepper.  
5. “Maar Syne het Hom nie aangeneem nie.” Die Syne is diegene wat Hy merendeels vanaf die begin 
opgevoed het, en tot wie hy steeds leraars en profete gestuur het en wat Hy wonderbaarlik gelei het. 
6. Waarom het hulle Hom nie aangeneem nie? - Omdat Hy hulle die ware weg van die daadwerklike liefde, 
wat tot die ewige lewe lei, geleer het; Syne was egter vriende van traagheid, vriende van die goeie lewe en 
vriende van die mag en prag, en hulle was nie te verenig met die leer van deemoed en daadwerklike liefde 
nie. 
7. Hulle sê: “Ons het Moses en die profete waaruit ons lees; wat het ons dan nog meer nodig? Wat het ons 
van Jou nodig, wat die Sabbat skend en Moses en die profete gering ag, deurdat Jy hulle gebooie nie 
onderhou nie? Is dit nie genoeg dat ons die skrif lees en bestudeer en ellelange verklarings daaroor skryf 
nie? Wat anders verwag Jy van ons wat voor God waardiger is? 
8. Is God nie `n Gees, Wie se Wese mens nie in beeld kan en mag bring nie? Hoe sou mens Hom 
waardiger kon eer en prys, as deur Sy woord, wat Hy deur Moses en die profete gespreek het, dit 
voortdurend van begin tot einde lees en dit vir homself en ander uitlê, sodat God se wil duideliker begryp 
kan word? 
9. Wat doen jy uit jouself? Ons het Abraham as vader en ons het Moses en die profete. Is Jy dan meer as 
hulle? Wat wil Jy ons leer, wat hulle ons nie al geleer het nie? 
10. Wat is die menslike daad van liefde teenoor God? Dit is nie meer as `n ydel gedagte nie. Die mens kan 
niks doen nie, want in God alleen woon alle energie. Dus is Jy `n valse leraar en `n valse profeet en `n 
volksopruier!  
11. Ons het die skrif van A tot Z in ons kop, is dit nie genoeg nie? Of sou ons die skrif dalk nie moet 
bestudeer nie, en daardeur die heilige gawe gering ag wat ons Heer God Sebaot deur Moses en die 
profete geskenk het? 
12. Jy is iemand wat Hom teen die goddelike wil verset en Jou tog as leraar en profeet van God uitgee. 
Staan daar egter nie geskryf dat elke valse profeet en towenaar met die vuurdood bestraf moet word nie? 
13. Hierdie gewone timmermanseun, wat nouliks kan lees en waarskynlik ewemin in staat is om Sy Naam 
te skryf, waag dit om ons, ou skrifgeleerdes, `n leer op te lê wat lynreg teenoor die leer van Moses staan!” 
14. Sien, dit is baie antwoorde waardeur die Een wat na Syne gekom het, nie deur Syne opgeneem was 
nie. 
15. Waarom? Omdat Syne Hom, soos ook geskryf staan, nie herken het nie. 
16. Waarom het hulle Hom nie herken nie? Omdat hulle maar net suiwer lesers en van-buite-leerders was, 
maar God se woord nie in praktyk gebring het nie.  
17. Op dieselfde manier kom Ek nou ook voortdurend tot Myne, maar Myne wil My nie opneem en erken 
dat Ek die Een is nie! 
18. Waarom wil hulle dit dan nie? Omdat hulle ook, selfs in die gunstigste geval, liewer is vir die lees en 
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hoor en ook die aangaap van My werke, as `n klein daad volgens My woord. Daarom word ook die gees in 
Myne, dit is die harte, egter nie lewend nie en ken hulle My nie, omdat Myne My nie daadwerklik lewend wil 
opneem nie. 
19. Ek sê egter: Al hierdie skrifgeleerdes sal eendag sê: “Heer, Heer!, ons het tog in U Naam geprofeteer, 
gepredik en onderrig!”  
20. Ek sal egter aan hulle sê: “Gaan weg van My, Ek het julle nooit geken nie! Gaan maar na diegene wat 
julle tot leraars en wyses aangestel het, sodat julle julle loon kan kry! Ek het na julle toe gekom en het aan 
die deur van Myne geklop, maar niemand het gesê: “Kom binne en maak ons gees lewend, sodat ons 
aktief en sterk kan word nie, soos bedoel in U woord!” Julle neem genoeë met die skatte in julle kop, maar 
My voorraadskure in julle hart, het julle leeg gelaat en julle het alles wat van My was vir julleself gebruik. 
Daarom mag julle nou “Heer, Heer!” roep, soveel julle wil, maar Ek sal julle nie herken nie, want Myne 
herken Ek aan My wat in hulle is. Maar julle het niks van Myne in julle nie, daarom kan Ek julle ook nie 
herken nie.  
21. Pilatus het my ook op hierdie manier bely: Hy het eers die Lewende laat gesel en aan die kruis geslaan 
en bevestig daarna sy bekentenis bo hierdie smadelike gedode. Sy bekentenis staan geskryf bo die hoof 
van die Gekruisigde, tot getuienis vir almal wat die belydenis van God wel in hulle koppe, maar nie in hulle 
harte dra nie. Op hulle voorhoof staan wel geskryf: “Jesus Nazarenus, Rex Judaeorom”, en hulle hou ook 
vas aan die opskrif, wat soveel wil sê as: “Heer, Heer!”; maar in hulle hart is geen opskrif wat moes gesê 
het: “O Heer, wees my, arme sondaar genadig en barmhartig!” Die “Onse Vader” sit in die kop, maar nie 
“Liewe Vader” in die hart nie.  
22. Pilatus het vasgehou aan sy opskrif en wou niks anders daarop gesit het nie, want hy het self gesê: 
“Wat geskryf is, is geskryf!” Waarom bewys hy die Lewende egter nie dieselfde eer as later die dode nie?  
23. Om dieselfde redes as waarom alle geleerdes ook eerder die redenerings bly volg wat in hulle kop 
ontstaan het en die daaruit volgende dooie verering, as om maar op die kleinste daad van lewende ware 
liefde te wil ingaan. Want dit is twyfelaars wat glo, of veel eerder van mening is: “Steek daar iets waar in 
hierdie saak, dan wil ons haar nie deur ons uitsprake in die weg staan nie; blyk dit egter nie die geval te 
wees nie, dan het ons ook niks daarby verloor nie. Want as mens iemand eer bewys omdat “dit” nou 
eenmaal moet, dan wen mens daarmee en mens verloor niks as “dit” nie so is nie.”   
24. Daarom het Pilatus ook gedink: “As die gekruisigde `n hoër Wese is, dan het ek My eer aan Hom 
betuig, maar is Hy dit nie, dan sit ek ook goed, want in daardie geval is My opskrif `n amptelike smaadskrif, 
waaruit elkeen kan uitmaak waarom Hy gekruisig was.”  
25. Dink julle dat die eerste redes vir My sal opgaan as die tweede baie bedenklik is? - Ek sê vir julle: Dit 
sal veral hierop neerkom, dat diegene wat vir My so as “Heer, Heer!” aanroep, sekerlik nie deur My gehoor, 
geken en aangeneem sal word nie. Want verstandelik glo sal niemand ook maar `n stap nader by die 
ewige lewe bring nie; want wie tot My wil kom, moet My eers deur lewende liefde in homself opneem, en sy 
eie liefde tot My sal hom sê dat Ek bestaan en tot hom sal kom en hom die ewige lewe sal gee.  
26. Niemand kan egter daardie een liefhê wat nie bestaan nie; wel kan hy allerlei onbestaanbare 
hersenskimme in sy hoof kry en My dus ook self daarby plaas. Maar daar is Ek nie en daar sal niemand My 
ooit vind nie, en so sal niemand ook ooit tot die lewende oortuiging van My en van die ewige lewe kom nie; 
want daar sou Ek dood onder die opskrif van Pilatus hang! 
27. Slegs wie volgens My woorde sal handel, sal aan My graf, waar hy die dode gesoek het, met die vlam 
van sy hart die Opgestane en die ewig Lewende vind! 
28. Ek glo dat ook dit weer duidelik sal wees; daarom die volgende keer ook weer `n sentraalson. 

 “Toe werp hy sy mantel af, spring op en gaan na Jesus.” (Markus 10:50) 

9 Januarie 1844 se aand 
11 As jy gekies het, skryf die teks dan maar vinnig op. 
2. “Toe werp hy (die blinde Bartimeüs, wat langs die weg gesit het) sy mantel af, spring op en gaan na 
Jesus.” 
3. Jy het `n buitengewoon passende teks gekies; hierdie teks sou elkeen wat blind in hierdie wêreld staan, 
tot `n ondergrond leidraad moet dien, omdat hulle sal moet doen wat hierdie blinde gedoen het om die 
ware lig vir die geestesoog te kry. 
4. Waarom het die blinde sy mantel weggewerp? Hy kon net so goed met sy mantel aan na die Heer 
geloop het, toe Hy hom geroep het. Die blinde was verstandig; hy bedink dat die swaar mantel hom sou 
hinder om vinnig na die Heer te kan loop. Daarom werp hy die swaar kledingstuk weg en ontdoen hom so 
van die hindernis wat hom by die loop sou gehinder het. En die voordeel was, dat hy daardeur des te 
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vinniger by die Heer gekom het en van Hom die lig in sy oë terug gekry het.  
5. Wie is hierdie blinde eintlik? Hierdie blinde is die geleerde wêreldmens, met die goeie eienskap egter, 
dat hy van sy blindheid bewus is en ook weet wie hom van sy blindheid kan genees.  
6. Daar sit baie van die blindes langs die weë en baie tas op allerlei plekke in die rondte. Maar wie langs 
die weg sit, sluimer in, bedwelm deur die opium van hulle geleerdheid en droom dan dat hulle kan sien. 
Hulle weet deur die verdowing van hulle geleerde droom nie wanneer die Heer op Sy weg by hulle langs 
sal kom en hulle weet ook nie dat hulle blind is nie; daarom roep hulle ook nie: “Seun van Dawid, help my!” 
7. Ander egter, wat op alle moontlike plekke rondtas en so half en half die Een soek wat hulle siende sou 
kon maak, raak van die weg af; en wanneer die seun van Dawid verbykom, is hulle nie daar nie, en 
versuim, deur hulle dom gesoek, die oomblik waarop die seun van Dawid Hom op die weg na Jerigo 
bevind; daarom roep hulle ook nie, maar bly in hulle blindheid.  
8. Wat is hierdie weg dan? Hierdie “weg” is die pad deur hierdie wêreld waarop `n mens beproef word; en 
“Jerigo” is die uiteindelike versamelplek vir diegene wat die weg afgelê het, of met ander woorde: Dit is in 
die eerste plek die innerlike wêreld van die gees. 
9. Ons blinde was nie bang vir die dreigemente van die dissipels nie, want hy wis heel goed dat die Heer 
magtiger en barmhartiger is as Sy dissipels, wat hom bedreig het; daarom verhoor die Heer hom en toe Hy 
hom roep, werp hy die laaste belemmering van hom af, naamlik sy mantel, om so vinnig en veilig moontlik 
by die Een te kom wat hom geroep het. 
10. Hierdie blinde is dus `n goeie voorbeeld en Ek sê vir julle: Doen netso, want julle is ook blindes langs 
die weg. Wag met ongeduld langs die weg op die Heer en as Hy verbytrek, laat jou dan nie afskrik deur die 
wêreld nie, maar roep Hom in jou hart toe of Hy Hom nie oor jou wil erbarm nie, en nie vir jou die lig van 
die ewige lewe wil gee nie. En waarlik, Hy sal Hom oor jou erbarm en jou gee wat jy vir Hom gevra het. 
11. Die blinde werp sy mantel weg. Wat is daardie kledingstuk? Dit is die wêreld en ook die belesenheid en 
geleerdheid van die uiterlike verstand. Werp dit weg, sodat dit jou nie hinder om tot My te kom nie, want Ek 
roep jou immers daagliks. 
12. Sou dit verstandig gewees het van die blinde, as hy hom, toe Ek hom geroep het, met nog meer 
mantels omgeef het? Waarlik, dit sou hom so beswaar het, dat hy nie eens van die grond sou kon opstaan 
nie, laat staan om met vinnige skrede na die Een toe te hardloop Wie hom geroep het. 
13. Maar as Ek julle elke dag roep, soos wat Ek die blinde geroep het, sou dit dan verstandig wees as julle 
julleself vooraf sou toewikkel in alle moontlike mantels van wêreldse geleerdheid? Dit sou tog die grootste 
dwaasheid wees! Gooi liewer alles weg en hardloop in jou hart na My toe, en Ek sal die oë vir jou open en 
jou siende maak en lewend in jou gees, sodat jy met één blik meer sal kan bereik as wanneer jy duisende 
jare in jou blindheid sou rondtas! 
14. Watter nut het die blinde van die fantastiese lig vir sy oë tydens sy droom? As hy ontwaak, is hy tog 
nog blind, blinder as ooit tevore. 
15. Watter nut het kleding van groot geleerdheid en wysheid? Dit beswaar hom dusdanig dat hy nie kan 
opstaan as hy geroep word om die lewende lig te ontvang nie. 
16. Die gees van die mens het bowendien alles al in hom; hy hoef maar net sy oë oop te maak om die 
eindelose volheid van die wonder van die lewe in homself te sien. 
17. Maar wat wen die gees daarby, as die mens sy geheue en verstand met suiwer dooie skille en skimme 
opvul? Niks; hy verloor selfs baie en word sodanig deur `n wirwar van uitwendige korse, skille en allerlei 
skimme ingekapsel, dat hy nooit maklik daarvan bevry sal kan word nie, en nog minder tot die ontvang van 
die lewende lig vir sy oë.  
18. Veronderstel dat jy die hele Bybel uit jou kop sou ken; `n ander het vir hom maar `n paar verse daaruit 
sy eie gemaak, maar het daar sy hele lewe streng daarvolgens geleef. By hom word die twee verse lewend 
en maak sy gees vry; by julle egter, is die hele skrif dood, daar is selfs nie één vers lewend vir julle nie. 
19. Wat is nou beter, die twee lewegewende verse, of die hele letterklei van die Heilige Skrif, waarvan 
geen enkele vers in die lewe opgeneem word nie? Sekerlik sal die twee lewe-bringende verse beter wees 
hier.   
20. Mens sal miskien hier sê: “As iemand meer weet, kan hy ook des te meer daadwerklik in sy lewe 
opneem!” Ek sê egter: Die mens is My werk, daarom weet Ek die beste wat vir hom goed is. 
21. Neem nou net `n leerling: byvoorbeeld in die musiek, lê hom dadelik `n omvangryke kursus voor en laat 
hom met alle hoofstukke tegelyk begin. Wat dink jy wat die resultaat sal wees? Niks! Want deur die groot 
hoeveelheid sal hy vermoeid raak en weldra die hele studie daaraan opgee. 
22. Neem egter `n klein kursus en begin by die eerste toonleer en laat hom dit goed oefen. As hy sonder 
moeite die eerste toonleer baie gou goed kan speel, lewer dit dan geen beter resultaat op as die eerste 
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poging met die hele kursus tegelyk nie? 
23. Daarom sê Ek vir jou: Werp daardie oorbodige kledingstuk weg, neem `n klein kursus - en jy sal net 
soos die blinde langs die weg des te makliker kan opstaan en jy sal des te vinniger daarheen kan hardloop, 
waarheen Ek jou nou, netsoos elke ander dag, roep. 
24. Waarlik, jy kan alle biblioteke van die wêreld aanmekaar lees, maar daardeur sal jy vir My geen haar 
beter wees en ook nie meer weet, as wanneer jy nooit iets gelees het nie. Waarom? Omdat jy, as jy die lig 
van My wil ontvang, dit alles moet laat val; want dit is alles niks anders nie as leë skille en waardelose 
strooi, wat vir die vuur bestem is. 
25. Ontdoen jy jou nie van die leë skille en daardie strooi, voordat die lig van My vurige liefde tot jou kom 
nie, dan sal die vuur die strooi ontsteek en tot `n vertwyfelde brand in jou lei. Ruim liewer eers al die onsin 
op en gooi die nuttelose kledingstuk weg, - en as My vlammende lig dan in jou sal kom, dan sal dit geen 
brand veroorsaak nie, maar dit sal jou dadelik heerlik verwarm en jou hele gees verlig, - netsoos ook die 
blinde langs die weg in `n oomblik siende geword het, toe hy na My toe gekom het.   
26. Ek dink dat dié beeld onmoontlik helderder en duideliker weergegee kan word; maar dit moet, soos ook 
al die voorgaande, in die lewe opgeneem word, as dit lewende lig wil gee. Solank dit nie die geval is nie, 
sal jy dit wel met instemming lees en sê: “Dit is werklik baie mooi!” En Ek kan niks anders daarop sê nie as: 
“Dit is werklik baie dom van jou, want solank jy My lewende roep maar net mooi vind, bou jy huise op sand 
en My lewende saad val by jou op die pad en sal maklik vertrap word en sal geen vrug voortbring nie. 
27. Wanneer jy dit egter dadelik lewend in jou opneem en daarvolgens handel, dan is jy verstandig, dan 
bou jy jou huis op rotse en val My saad in goeie grond.  
28. Daar is vir My weinig daaraan geleë of jy My woorde mooi vind of nie; maar alles is vir My daaraan 
geleë, dat jy daarvolgens handel; want nie om hulle te bewonder nie, maar terwille van jou eie heil gee Ek 
hulle vir jou. 
29. Oorweeg dit goed; want anders sal jy niks daaraan hê nie! - Die volgende keer weer `n sentraalson. 

“Wees nie bevrees nie Paulus, want u moet voor die keiser staan; en kyk, almal 
wat met u vaar, het God aan u geskenk.” (Handelinge 27:24) 

10 Januarie 1844 se aand 
12 Skryf maar op wat jy het! 
2. En (die engel van God) spreek: “Wees nie bevrees nie Paulus, want u moet voor die keiser staan; en 
kyk, almal wat met u vaar, het God u geskenk.” 
3. Jy het die teks gekies: Hierdie keer wel geen sentraalson nie, maar `n byson; want sentraalsonne vind 
mens slegs by die profete en die vier evangeliste, vir sover dit die vier evangelies betref. Wat daarbuite val, 
het meer betrekking op bepaalde historiese gebeurtenisse en is minder algemeen, maar betref veeleer die 
beperkte sfeer waarin die stuk geskiedenis hom afspeel. 
4. En daarom is die gekose teks, ofskoon deur `n engel gespreek, `n boodskap aan Paulus, waarby hy dan 
ook in sy betekenis volledig op homself staan en daarom is dit, soos wat jy sal begryp, geen sentraalson 
nie, maar slegs `n by- of planetêre son. 
5. Maar nietemin is hy tog van geestelike aard en versprei sy lig ver om hom heen; want dit maak `n groot 
verskil of daar `n engel namens die Heer spreek of handel, of dat die Heer Self uit Homself spreek of 
handel.  
6. Dit was hier noodsaaklik om jou vooraf daarop te wys, sodat jy weet om die woorde en werke van die 
Heer op waarde te skat, en hulle duidelik te kan onderskei van die woorde en handelinge van engele en 
apostels. Noudat jy dit weet, sal ons net sien wat, en hoeveel van die algemene lig in die gekose teks vir 
ons doel aanwesig is. 
7. “Wees nie bevrees nie Paulus”, spreek die engel, “want jy moet voor die keiser staan.” Dit wil soveel sê 
as: “Jy, wat die woorde van die Heer onderhou, wees nie bang nie, want die Heer wil dat die wêreld jou 
aan jou dade herken. En as die wêreld jou sal herken, dan sal hulle jou navolg! En uit die navolging 
bestaan die beloofde geskenk van die manne wat met Paulus op die skip is. Want die geskenk hou ook in 
dat die manne, netsoos Paulus self, nie maar net sal luister na God se woord nie, maar dat hulle ook daar-
volgens sal handel. 
8. Uit hierdie kort uiteensetting volg dan ook duidelik, dat die Heer nie daarmee vir Paulus wou sê dat hy 
aan die keiser voorgestel sou word om voor hom as `n beroemde redenaar of as toneelspeler op te tree 
nie, of dat die Heer hom die manne van die skip gegee het om daaruit `n geselskap van redenaars en 
toneelspelers saam te stel en hulle onder sy leiding voor die keiser van Rome te laat optree nie. 
9. Die Heer het dus die skeepsgenote nie terwille van skitterende wêreldse doeleindes aan Paulus 
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geskenk en het hulle ook sekerlik nie tot `n soort lyfeienes van Paulus gemaak nie, maar die geskenk 
bestaan uit die feit dat die Heer die harte van die skeepsgenote van Paulus verwarm het deur `n opnuut 
aangewakkerde vuur van liefde, waardeur hulle die beknopte leer van Paulus begryp en spoedig 
daarvolgens begin handel het. 
10. Die geskenk van die Heer aan Paulus bestaan dus uit die lewende navolging van die voorbeeld van 
Paulus deur sy skeepsgenote. Daarom moes Paulus ook nie as `n geleerde filosoof of as begaafde 
redenaar aan die keiser voorgestel word nie, maar as `n mens wat goeie dade verrig, en wel onder 
getuienis van die hele skeepsbemanning, wat deur die daadkragtige wysheid van Paulus, tot welsyn van 
sowel Rome as van die keiser, vir die ondergang bewaar was. 
11. Hieruit kan jy nog duideliker sien dat dit by My nie op baie woorde nie, nóg op allerlei onbelangrike 
seremoniële spektakel neerkom om tot die ware lig te kom nie, maar alleen op die handeling volgens My 
woord. Want as dit op baie woorde sou neergekom het, kon die engel wat na Paulus gestuur was, wel drie 
dae gepraat het; maar hy praat slegs weinig en Paulus doen daarna baie. Dit was beter as wanneer die 
engel baie aan Paulus gesê, maar Paulus daarna heel weinig gedoen het. 
12. By My gaan dit nie soos by julle advokate in die wêreld nie, wat baie skryf en ook baie praat en as daar 
uiteindelik baie geskryf en gepraat is, lewer dit uiteindelik vir die kliënt bespotlik weinig op. 
13. En by My gaan dit ook nie soos by julle predikante in die wêreld, wat dikwels vanaf die kansel `n uur 
lank oor alles verkondig; maar as die preek klaar is en hulle van die kansel af is, bring hulle self niks van 
wat hulle gepredik het in praktyk nie. Negetiendes van die toehoorders verlaat die bedehuis sonder om ook 
maar drie woorde van die hele preek te onthou, en een tiende van die toehoorders, wat wel iets van die 
preek onthou het, sê na afloop net dit: “Vandag het hy weer mooi gepreek!” 
14. As daar egter vlak buite die kerk `n arm, behoeftige mens hom om `n aalmoes vra, kry hy, as resultaat 
van so `n mooi preek, in die beste geval, miskien wel `n koper geldstuk, wat die gewer dikwels, geïrriteerd 
en met baie moeite uit `n hele beurs vol beter munte te voorskyn bring, of die aangesprokene sal aan die 
arme bedelaar sê: “God sal jou help! `n Ander keer; vandag het ek geen kleingeld by my nie!”  
15. Kyk, uit hierdie uit die lewe gegrypte voorbeelde sal tog wel duidelik genoeg blyk hoe skandelik, weinig 
tasbare resultaat die verbasende lang preek gehad het. Sou dit nie beter gewees het as die preek maar uit 
weinig woorde bestaan het, en dat na die woorde die predikant self sy gehoor tot `n goeie voorbeeld sou 
wees, netsoos Paulus, sodat `n groot aantal van hulle daardie voorbeeld sou volg, omdat Ek dan ook aan 
die predikant sou kon sê: “Kyk, almal wat in die huis is, het Ek jou geskenk, omdat jy hulle deur jou 
voorbeeld tot navolgers van My woord gemaak het.” 
16. Daar staan wel geskryf dat mens weldade in stilte moet bewys. Dit is ook goed en waar. As dit maar 
net oor ondersteuning gaan, moet die daad verborge bly; maar as die daad tot lering moet strek, dan mag 
die lig nie onder `n maatemmer gesit word nie, want dan is dit nodig dat Paulus aan die keiser voorgestel 
word. En aan hom, wat onderrig deur die daad, sal ook diegene gegee word wie hy deur sy daad opgewek 
het!  
17. As iemand egter ander net tot `n goeie daad beweeg het deur hulle om te praat, bly dit gewoonlik ook 
maar net by die een daad; en as daar `n tweede daad uitgevoer moet word, dan is daar ook weer `n 
ellelange redevoering daarvoor nodig, waarvan jy in die veelvuldige oproepe tot weldadigheid die mees 
sprekende voorbeelde vind.   
18. As `n bekende persoonlikheid, meestal op versoek van die owerheid, in een of ander koerant `n oproep 
doen tot vrygewigheid vir `n bepaalde doel, sal vele gevolg daaraan gee, omdat hulle naam uiteindelik ook 
in die koerant bekend gemaak sal word, en die plaaslike outoriteite moontlik goeie kennis sal neem van 
sulke weldoeners, maar werklik uit liefde doen niemand iets nie. En as die aksie eenmaal verby is, kraai 
daar geen haan meer na die behoeftiges vir wie die oproep gegeld het nie. 
19. Sal sulke weldoeners dan ook tot `n geskenk word vir diegene wat die oproep gedoen het? O nee! Dit 
gaan hom netso min aan as wat die middelpunt van `n verre son, wat al sou vergaan het, voordat haar lig 
op julle aarde sal aankom, julle aangaan. 
20. Ek dink dat die lig van hierdie “byson” ook helder genoeg sal wees; wie dit sal benut, sal met `n 
sentraalson beloon word. Ons sal egter, ongeag haar helderheid, tog weer verder gaan na `n ander 
sentraalson!  

“Want soos dit was in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die 
Mens wees.” (Mattheüs 24:37) 

11 Januarie 1844 se aand 
13 Skryf maar op wat jy het! 
2. “Want soos dit was in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die Mens wees.” 
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3. Jy het die teks aangegee en alweer die goeie getref; waaroor dit in hierdie teks gaan, is maar al te 
duidelik, oftewel: Hierdie sentraalson staan baie naby, sodat dit in alle erns verwonderlik is, as jy hierdie 
nie self op die eerste oogopslag sou gesien het nie, te meer omdat die tyd van Noag nou al byna geheel 
onthul voor jou lê. 
4. Jy weet hoe ook in Noag se tyd die volkere van die “laagte” allerlei literatuur en wetenskap beoefen het. 
`n Aan jou bekende koning van die “laagte” was `n groot skrywer. Sy voorbeeld was deur duisende gevolg 
en binne `n kort tydjie was die toenmalige wêreld deur `n onnoemlike hoeveelheid boeke en geskrifte 
oorspoel. 
5. Hoe meer hierdie literatuur die oorhand gekry het en hoe meer die mense gaan lees en studeer het, des 
te killer het hulle harte geword, maar tegelyk het hulle ook des te sofistikeer geword in die uitvind van alle 
denkbare boosheid.   
6. Die mens het die mense met politiek begin vang en weldra het die mense geen enkele middel meer 
verafsku nie, al was dit hoe ten hemel skreiend, om een of ander ydel, vooropgestelde, heerssugtige doel 
daarmee te bereik. Uiteindelik het dit so ver gekom, dat die mens die mense slegs volgens hulle goud 
gewaardeer het; wie dit nie besit het nie, was as slaaf, ja gewoonweg as lasdier gebruik. Die mens het 
hierdie gruweldade so ver deurgedryf, dat My geduld uiteindelik heeltemal opgeraak het en Ek die aarde 
slegs deur `n algemene oordeel vir die ondergang kon behoed.  
7. So het die sake in Noag se tyd gestaan, soos jy redelik goed weet. Maar hoe staan hulle nou? 
8. Ek het jou al enige tyd gelede in die sogenaamde “Twaalf ure*” laat sien hoe die sake daar voor staan. 
As Ek jou nou weer so `n onthulling sou maak, sou jy baie groot vorderings in die wêreldpolitiek en die 
wreedheid ontdek. En Ek sê vir jou dat daar nie meer baie nodig is om jou weer geheel in die tyd van Noag 
te bevind, waar mens ten slotte selfs glashuise gebou het sodat gesofistikeerde politici steeds sonder baie 
moeite die doen en late van hulle onderdane kon gadeslaan.*(sal nog vertaal word: Lorber Stigting) 
9. Maar hier is geen glashuise nodig nie. Die ondergrondse politiek (geheime organisasies) is ook in julle tyd so 
ver gevorder dat die mens geen middel onbeproef laat om haar heerssugtige doele te bereik nie. Sou jy in 
die geheime van menige sulke toestande ingewy gewees het, werklik, dan sou jy met alle mag uitgeskreeu 
het: “Heer, slaan tog net toe! Want in die diepste hel kan dit nie erger gaan as hier nie!”  
10. Ek wil jou egter nie in sulke geheime inwy nie, want maar net `n klein blik op dié vrugte, verraai dadelik 
watter mense hierdie profete is wat sulke heerlike vrugte voortbring. En wat is die oorsaak van dit alles?  
11. Laat ons net na daardie koninkryk gaan wat deur die see omspoel word. In dié koninkryk vind jy 
biblioteke en tydskrifte in sulke groot hoeveelhede dat mens met die blaaie daarvan Europa en Asië drie 
keer sou kon bedek, en nêrens word soveel gelees as in dié koninkryk nie; maar jy vind ook nie maklik 
êrens `n groter gevoelloosheid en `n meer volslae harteloosheid, as juis in dié koninkryk nie. Met die 
grootste onverskilligheid van die wêreld kan `n in weelde baaiende, veelbelese en geleerde grootheid 
duisend arme, weeklaende brood-, en daklose mense voor sy paleis sien sterf van die honger, sonder om 
ook maar in die minste daartoe beweeg te word om slegs één van die baie sterwendes `n stuk brood aan 
te bied. 
12. Vraag: Is dit geen heerlike vrug van groot belesenheid en dikwels grondige matematiese en meganiese 
kennis nie? 
13. Is dit nie heerlik as mens deur dergelike matematiese en meganiese kennis werkende masjiene kan 
bou waardeur duisende arme mense op `n slag broodloos word en aan die hongerdood oorgelewer word? 
14. Is dit nie heerlik om spoorweë aan te lê waardeur in die eerste plek `n hele spul vervoerliede en ander 
ambagsliede hulle verdienste kwytraak, en in die tweede plek juis deur die aanleg van hierdie pragtige weë 
soveel landerye van die boere verniel word, dat hulle weldra tot die bedelstaf raak? En wat is die ander 
groot nut van dit wat eers as derde na vore kom, naamlik dat via sulke weë allerlei luukse en daarmee 
gepaardgaande industrieë des te vinniger kan opbloei, sodat die mensdom des te vinniger liggaamlik en 
geestelik ten gronde gerig word, en die harte van die rykes so vinnig moontlik so hard word soos die weë 
waaroor hulle hulle na mekaar verplaas vir hulle handel, ruil en bedrog. 
15. Is dit geen heerlike vrugte van groot belesenheid en daaruit voortvloeiende geleerdheid nie? 
16. Noem mens diegene wat sy verstand gebruik om geld te maak, geen skrander man nie? 
17. Maar juis omdat die verstand soveel geld oplewer, het die liefde heeltemal op `n syspoor geraak, en die 
handel vanuit hierdie liefde ken mens byna nie meer nie. Want mens het immers genoeg masjiene wat 
vanuit die verstand ontwikkel en werk; waarvoor dien mensehande dan nog?  
18. Want mensehande sou wel deur hulle werk net by die een of ander groot sakeman liefde vir sy 
arbeiders kon opwek. Om hom nie aan die gevaar bloot te stel nie, laat mens maar ywerig masjiene 
ontwikkel, want hulle werk baie vinniger en lê nooit beslag op die hart van die eienaar nie, slegs hoogstens 
so nou en dan as daar toevallig iets daaraan beskadig het, die skade weer met die verstand te laat herstel, 
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met `n korting op die loon. 
19. Sê maar of dit nie daar by julle presies so gaan nie? 
20. Bedel is verbode; maar die bou van masjiene word met premies beloon. Wat gebeur daar dan later met 
die armes? O, daarvoor word ook gesorg! Daar is armsorghuise en instellings vir armsorg; daar word 
insamelings gehou en daar word teatervoorstellings en balle gegee. Daardeur word vir die armes so goed 
gesorg dat diegene wat in die armsorghuise bly, byna as gevangenes beskou kan word, terwyl die ander, 
nog vrye armes, maandeliks so `n verbasende bedrag kry, dat hulle hoogstens eenmaal per dag half 
genoeg daarvan kan eet. Hoeveel so `n arme uit die armkas kry, hoef Ek jou nie te vertel nie; dit weet jy 
hopelik self. 
21. Vergelyk die menslike behoefte nou net met die bedel en die verbod op bedel; dan word dit vir jou 
sekerlik duidelik hoe “voortreflik” daar gesorg word vir die armes wat nog die geluk het om iets uit een of 
ander fonds te ontvang. Maar wat moet word van diegene wat nog geen gehoor by die armsorg gevind het 
nie?   
22. Kyk net welke heerlike vrugte van die literatuur, die belesenheid en die groot verstandskultuur dit is! 
23. Sou dit dan nie beter gewees het om minder te lees en te leer nie? En dit sou daaruit moet bestaan, 
dat die mens weet wat die plig van `n mens, ja selfs van `n Christen is! 
24. Sou dit, soos gesê, nie beter wees om volkome volgens so `n beknopte, maar nuttige wetenskap te 
handel en daarmee die werklike plig van `n mens te vervul, as sy hele lewe te lees en te skryf, maar 
vergeet om te handel volgens My woord? 
25. Ek het gespreek: “Wees nie net hoorders nie, maar ook uitvoerders van die Woord!” Waar is nou 
diegene wat daarvolgens handel? Is dit dalk die fabrikante van masjiene en luukse artikels? Of is dit die 
spoorwerdirekteure en ondernemers? Is dit miskien die industriebaronne of die eienaars van die 
suikerplantasies in Amerika? Of is dit miskien die geld-, goud- en heerssugtige geestelikes? Waarlik, Ek 
het tog versiende en skerp oë - en is genoodsaak om vir Myself ook nog `n sterk vergrotende verkyker te 
vervaardig om diegene daarmee te soek wat My woord op aarde onderhou. By `n triljoenvoudige vergroting 
slaag Ek nog nouliks, want dan sien Ek nog maar so min, dat Ek nog nie goed kan onderskei of dit `n 
duisendtal, honderdtal, tiental of heeltemal niks is nie.  
26. Maar daarom het Ek nou `n baie groter verkyker aan die werk! Jy sal sekerlik begryp wat Ek daarmee 
wil sê, omdat jy self `n bietjie daaraan saamwerk; `n hele sentraalsonskyf moet as objektief dien. Hierdeur 
wil Ek die aantal mense wat handel volgens My woord presies bekyk. Sou daar dan op die hele aarde nog 
`n tiental wees, dan wil Ek My oordeel nog duisend jaar uitstel; is hulle egter minder as tien, dan sal Ek My 
geduld tot aan `n groot algemene oordeel bepaal ooreenkomstig die aantal mense wat volgens My woord 
handel, - vir elke mens `n jaar. 
27. Mense sal sê: “Heer, daar is tog nog baie opregte mense!” Ek antwoord daarop: “Ja, daar is baie, 
eenhonderdduisendste, eentienduisendste en eenduisendste, ook wel eenhonderdste mense wat volgens 
My woord handel. As Ek hulle egter bymekaar optel, kom daar nouliks één uit!” 
28. Hoe kan ditwees? Wat se mens is dit wat honderdduisende besit en jaarliks hoogstens een 
tienduisendste deel van sy vermoë aan die armes gee en wat tog My woord ken, wat Ek tot die ryk 
jongeling gespreek het? Vraag: Handel so iemand vir meer as `n tienduisendste volgens My woord? 
Waarlik, na sulke mense vra Ek nie; hulle sien Ek ook nie in My verkyker nie. Ek sien maar net die heles!  
29. In Noag se tyd het Ek ook so `n kyker opgestel en omdat Ek nie meer as agt mense gevind het wat 
geheel volgens My woord gehandel het nie, het Ek die oordeel laat voltrek. Ek betwyfel nou of Ek by `n 
hedendaagse beskouing die aantal uit Noag se tyd sal aantref, omdat politiek en industrie tans al `n baie 
hoër toppunt bereik het as toentertyd, en wat die alom voorkomende wreedheid betref, is Hanoch geen 
haar beter nie! Neem die “Twaalf ure” maar en vergelyk! 
30. So is daar nou, netsoos in Noag se tyd, `n ryp vrug van literatuur en van groot belesenheid. Maar 
daaruit blyk ook duidelik dat die heil van die mense nooit van baie lees en luister afhang nie, maar alleen 
van handel ooreenkomstig die wet van die liefde! 
31. Ek glo dat dit ook duidelik mag wees; maar vanweë die vergroting van die objektief van My verkyker, 
die volgende keer tog weer `n sentraalson. 

“Indien mens dan tot u sê: Kyk, Hy is in die woestyn, gaan nie daarheen nie; 
kyk Hy is in die binnekamer, glo dit nie!” (Matthéüs 24:26)  

“Waar die aas is, daar sal die aasvoëls hulle versamel.” (Matthéüs 24:28) 

12 Januarie 1844 se aand 
14 Skryf maar op wat jy het! 
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2. “Indien `n mens dan vir u sou sê: Kyk, Hy is in die woestyn, gaan nie daarheen nie; kyk, Hy is in die 
binnekamer, glo dit nie!” - “Waar die aas is, daar sal die aasvoëls hulle versamel.” 
3. Jy het juis weer die tekste gekies, wat dit, wat ons vir ons saak nodig het, oop en bloot weergee. Dit sou 
werklik wonderlik gewees het, as jy dit selfs met jou gesonde verstand al met die eerste oogopslag duidelik 
sou gesien het. 
4. Wat is `n woestyn? `n Woestyn is `n gebied waar geen lewe is nie. Maar wat is `n geestelike woestyn? 
Tog niks anders as `n veld of gebied waar Ek nie wandel, en daarom ook nooit te vinde is nie. 
5. Waar is dié veld of gebied waar mens so gereeld heengaan om daar die waarheid en die sin van die 
lewe te vind? - Dié gebied en dié veld is niks anders as die hele versamelde literatuur nie! Daarom kon 
hierdie teks ook so gelui het: 
6. “As mense aan jou sou sê: Kyk, die ware wysheid en die lewende waarheid is in boeke te vind; lees 
hulle en jy sal dit vind!”, dan sê Ek daarop: “Gaan nie die woestyn in nie; want daar is nóg wysheid, nóg die 
innerlike, lewende waarheid te vinde!” Maar Ek sê: “Gaan in liefde na My en jou naastes; soek My ryk in 
die daad, dan sal al die ander in oorvloed vir jou daarby gegee word.” 
7. Ek dink dat hierdie teks geen verdere verklaring meer nodig het nie, omdat sy betekenis so voor die 
hand liggend is. Net so maklik as die eerste teks is ook die tweede, en niemand moet dan ook glo dat Ek in 
die binnekamers is as mens dit van My sê nie.  
8. Wat moet ons onder “binnekamer” verstaan? Binnekamers is op materiële gebied heimlike vertrekke, 
waaruit iets nie maklik openbaar word nie. Gewoonlik is dit die werksplekke van min of meer politieke 
gekonkel. So het ook elke mens `n paar hartkamers en hy weet nie wat daarin gebeur nie. Nou ken ons 
wel so ongeveer die materiële betekenis van binnekamer. Selfs `n sogenaamde rommelkamer bevat 
gewoonlik voorwerpe wat nie openlik sigbaar is nie; en die besitter van so `n rommelkamer weet self maar 
nouliks watter waardelose rommel daar lê om te vergaan en te verskimmel. 
9. Wat is na so `n materiële voorbeeld, dan `n geestelike binnekamer? Ek hoef dit nie vir julle uit te lê nie, 
maar Ek sal jou `n paar van die kamers laat sien en dan sal jy dadelik weet waarmee jy te make het. 
Hierdie geestelike binnekamers is: Allerlei konfessies, sektes, kloostergemeenskappe, konklawes, allerlei 
mistici, konsilies en konsistories. Daar het ons genoeg, want julle kan self nog `n hele spul dergelike 
verenigings, kongregasies en broederskappe daarby bedink. Hulle hoort ook almal daarby. 
10. Daarom kon die teks ook so lui: “As mense vir jou sou sê: “Die Godsryk, of die lewende waarheid, of 
die suiwer leer van Christus vind jy nie in hierdie of geen konfessie of sekte nie”, ensovoort, oftewel: “Dit is 
die alleen saligmakende binnekamer!' glo dit dan nie; want die Heer is slegs by hulle wat Hom in hulle hart 
en werke liefhet!” 
11. Waar twee of drie in My Naam of in My liefde (dit spreek vanself) daadwerklik saam is, daar is Ek in 
hulle midde; maar sekerlik nie daar, waar mens hulle, in plaas van oor My woord en My liefde, alleen maar 
beraad oor wêreldse, militêre en finansiële sake - en waar hulle, wat hulleself My priesters noem, ook 
verdedigingswerke, meganisasie en spoorweë beplan. 
12. Ook hier is, na wat Ek dink, die teks weer so duidelik dat elkeen maklik kan aanvoel hoe hy presies vir 
ons saak geskik is, waarby dit eweneens nie voldoende is dat mens alleen maar in die geheim daarvan 
binnegaan soos in `n binnekamer nie, maar dat mens daarvolgens moet handel. 
13. Dit alles is korrek, maar ons het nog `n derde teks. Hoe sal ons dit hierby betrek, sodat dit ook op ons 
saak van toepassing sal wees. Dit sal nog makliker gaan as met die twee voriges! 
14. “Waar die aas is, daar sal die aasvoëls hulle versamel.” 
15. Wie is op hierdie wêreld dan wel die “aas” waarvoor mens die neus toeknyp en waarvan mens walg as 
mens oor die aas spreek? Helaas het Ekself die eer om die aas te wees! 
16. Maar wie is dan die weliswaar die ietwat seldsaam geworde aasvoëls? Dit is die weiniges wat die Een 
wat jou dit hier verkondig, van ganser harte liefhet. Hierdie weiniges, wat liefhet, besit `n skerp 
gesigsvermoë en `n skerp neus; oftewel het hulle `n diep lewende gevoel en daarom ook `n onfeilbare 
vermoë om te oordeel, wat alles bymekaar geneem, die lewende geloof vorm.   
17. Waarom versamel die aasvoëls waar aas is? Omdat hulle instink vir hulle sê: “Daar is lewende kos vir 
ons te vind!” Daarom vlieg hulle dan ook daarheen en versadig hulle oorvloedig.   
18. So weet My waaragtige volgelinge en hulle wat My liefhet ook dat Ek die ware brood van die ewige 
lewe is en dat dié brood My liefde is; hulle geniet dit in volle teue en hulle voed hulle daarmee vir `n lewe 
wat nooit meer van hulle afgeneem sal word nie.  
19. So weet die hongerige dat hy van die ware brood moet eet, as hy versadig wil word. Maar sal hy ook 
versadig word, as `n mens hom, in plaas van die brood, `n kookboek te lese sou gee? 
20. Of hoe sou `n aasvoël voel, as jy hom sou vang en dan in `n rommelkamer sou opsluit? Sou hy hom 
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dalk versadig aan beskimmelde en vergane voorwerpe? Sekerlik nie; hy sal daarin verswak en sterf. 
21. Gaan daarom ook nie in die kamers, waar aas van die dood, aas van Bileam, aas van heidendom en 
afgodery tot stof vergaan nie, maar vlieg met die aasvoëls op na die hoogte en jy sal sien waar die aas is 
wat lewe bring! 
22. Die hoogte is die suiwer erken van My woord, en die aas is die lewende woord, waarvan die wêreld 
afkerig geword het en wat hulle vermy soos die pes, so gou as wat hulle wind daarvan kry. As jy dit wil 
ervaar, begin dan maar net met `n wêreldse ingestelde mens ten eerste oor die Bybel te praat en ten 
tweede oor die moontlikheid van `n innerlike, lewende woord uit My, dan sal hy in die gunstigste geval vind 
dat jy ryp is vir die malhuis; of in `n ietwat slegter geval sal hy jou dadelik as `n staatsgevaarlike dwaas aan 
die kaak stel en dan word dit hoog tyd om te maak dat jy weg kom. 
23. Hieruit blyk tog wel duidelik wie nou die “aas” is, wie die “aasvoëls” is, wat die “binnekamers” is en wat 
die “woestyn” is! 
24. Gaan daarom nóg die woestyn, nóg die binnekamers in, maar soek in die vryheid van jou gees die aas, 
dan sal jy die ware lewe vind! 
25. Ek glo dat dit ook weer duidelik sal wees; maar die volgende keer tog opnuut weer `n sentraalson. 

“... bring hulle die eselin en die vul en hulle lê hulle klere daarop en Hy gaan 
daarop sit.” (Mattheüs 21:7) 

13 Januarie 1844 se aand 
15 Skryf, soos gewoonlik, jou teks maar op! 
2. “... bring hulle die eselin en die vul en hulle plaas hulle klere daarop en Hy gaan daarop sit.” 
3. Die teks is kort maar goed; dit kan ons juis baie goed gebruik, want dit toon `n lewendige, en 
oorduidelike beeld wat vir ons van belang is. 
4. Hulle bring die eselin na Hom toe, plaas hulle klere daarop en daarna gaan die Heer op die eselin sit. 
5. Die eselin was vasgebind toe die dissipels haar gevind het, en sy was nog die eiendom van `n mens van 
die wêreld. Wat wil dit sê? Dit beteken die gebonde eenvoud, deemoed en liefde wat nog deur die wêreld 
gebonde is, oftewel die gees in die mens, wat nog nie vrygemaak is nie, ofskoon hy weens sy deemoedige 
en liefdevolle aard volledig aan die Heer toegewyd is, en dus sy hele bestemming in en vir die Heer is. As 
die Heer so `n gees sien, stuur Hy dadelik Sy dienare, sodat hulle hom kan vrymaak en na die Heer lei, en 
die wêreld het dadelik elke skynbare reg en alle mag verloor oor diegene tot wie die Heer sê: “Ek het hom 
nodig!” 
6. Waarom is dit egter `n eselin en geen esel nie? Omdat die vroulike hier nog duideliker die diepste 
deemoed en die vrugbare liefde verteenwoordig as die manlike. 
7. Nou bevind die eselin haar by die Heer en die leerlinge bedek haar met hulle klere. Dit gee aan hoe die 
ware deemoed en die vrugbare liefde, sodra hulle by die Heer gekom het, met die ware wysheid beklee 
word. Want klere kenmerk die wysheid in haar nuttige uitwerking. Hoe eenvoudiger hulle is, des te hoër 
graad van wysheid uit die Heer dui hulle aan; want die liefde en die deemoed is sondermeer naak.  
8. As hulle egter omhul word met baie voortreflike en pragtige kleding, beteken dit dat die wysheid groter 
en sterker is as die liefde. Daarom is byvoorbeeld die engelegeeste in die wysheidshemel ook met die 
grootste prag beklee; maar die engelegeeste van die hoogste hemel, wat die suiwer liefde tot die Heer is, 
verskyn baie eenvoudig gekleed, ja soms heeltemal naak, verseker as hulle liefde tot die Heer die hoogs 
moontlike graad bereik het.  
9. Dus ook hier beteken die eenvoudige klere van die leerlinge, waarmee die eselin bedek word, die suiwer 
goddelike wysheid en as sulke vrugbare liefde vanuit haar deemoed met sulke suiwer goddelike wysheid 
beklee word, dan eers is sy volkome geskik om die Heer te ontvang en te dra, en is dan geheel één met 
die Heer. 
10. Sulke met wysheid beklede vrugbare liefde dra die Heer; die Heer lei hulle egter Self, sodat hulle 
onmoontlik een of ander misstap kan maak en die rit gaan dan reëlreg na die stad van God, wat die ewige 
ryk van God aandui, oftewel die ware ewige lewe. Dit is die beeld en sy betekenis. 
11. Mens sal sê: “Dit is alles goed uitgelê, maar soos dit hier staan, sien ons nog nie presies in waarom dit 
vir ons van belang is nie!” 
12. Ek sê egter: As die lig eenmaal daar is, kan jy dit sit waar jy wil, dit pas orals, asof dit al van ewigheid af 
aan vir die plek bestem was.  
13. Probeer dit maar net met `n brandende kers! Sit hom op verskillende plekke in jou kamer neer en hy 
sal nêrens vreemd en uit sy plek lyk nie, maar orals heel goed staan. 
14. So verander die verskillende sterre aan die hemel, altans skynbaar, voortdurend van plek. Kan jy egter 
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sê dat Orion by die opkom of hoog in die suide of by die ondergang beter aan die uitspansel uitkom? Waar 
hy hom ookal bevind, hy blyk altyd op die regte plek te staan. Dieselfde geld vir die son; hy kom orals netso 
skitterend uit, waar haar lig ook skyn, orals verrig sy dieselfde diens. 
15. So is dit ook met die helder aangewakkerde lig van ons teks. Jy kan dit neersit waar jy maar wil, dit sal 
orals netso goed pas, asof dit juis daarvoor bestem was. Of dit nou ook hier vir ons doel geskik is, sal ons 
dadelik uitprobeer; ons sal dit êrens neersit en dit sal daar sodanig tot sy reg kom asof dit spesiaal 
daarvoor gemaak was. Luister dus! 
16. Vraag: Kon die Heer Hom nie netso goed `n perd of tenminste `n goed afgerigte esel laat bring, in 
plaas van `n eselin nie? Sekerlik! Elke dier sou die Heer in dié geval onteenseglik dieselfde diens moes 
bewys het. `n Leeu, `n tier, `n luiperd, `n kameel, `n olifant, `n perd, `n muilesel, almal sou in die eerste plek 
baie sterker gewees het, en sou die Heer van die ewigheid, die almagtige Skepper van alle dinge op één 
wenk moes gehoorsaam; bowendien sou so `n rit dan tog duidelik indrukwekkender gewees het as die op 
`n swak eselin. 
17. Dit sou “ad hominem” (menslikerwys) geneem, seker so gewees het, “ad Dominum” (vanuit die Heer 
gesien) lê die saak anders. - die Een wat alles georden het en die oorsaak van alle dinge is, handel nie 
soos `n mens by wie dit nie saak maak nie, maar by Hom dien alles in `n volkome onverstoorbare orde as 
voorbeeld, bedoel om tot in ewigheid tot lering te strek. 
18. Hierdie kragtiger diere kenmerk veral kennis en wysheid, maar dit ontbreek hulle aan die seënryke en 
die deemoed van die liefde in haar diepe eenvoud. 
19. Sou die Heer so `n dier uitgekies het, dan het Hy daarmee in feite aangetoon dat die mens hom in die 
eerste plek sou moet toelê op die verryking van die wetenskap en op alle moontlike kennis en wysheid wat 
daaruit voortvloei. Ja, Hy sou hom daarmee aangetoon het dat hy alle biblioteke van die wêreld, of 
tenminste soveel moontlik, sou moet bestudeer; maar die Heer het geweet wat Hy doen en Hy hou Hom 
hier aan die basis beginsel wat Hy al in die begin ingestel het toe Hy gespreek het: “Sodra jy (dit wil sê in 
`n nog ongeseënde toestand) van die boom van kennis sal eet, sal jy sterf!” 
20. Maar juis omdat die Heer `n met skamele klere bedekte eselin berei het, toon Hy aanskoulik en 
daadwerklik aan alle mense dat hulle op geestelike gebied dieselfde moet doen en hulle slegs aan die 
seënryke ware liefde en haar deemoed moet hou; dan sal die Heer hulle van die wêreld vrymaak en sal Hy 
hulle met die klere van ware wysheid beklee. En Hyself sal hulle net so lei soos wat hulle Hom dra, naamlik 
met sulke liefde in hulle hart en op die rug van hulle deemoed. 
21. Maar nie op perde, olifante, kamele, leeus, luiperds en tiers moet die mens ry nie, of duideliker gesê: 
Hy moet geen kennis, geleerdheid of wysheid najaag nie - want dit is almal vrugte van die boom van 
kennis - maar in ware liefde en deemoed moet die mens die Heer verwag! En as die tyd ryp is, sal die Heer 
kom en hulle vrymaak en dan die boom van kennis seën, oftewel: Die klere word op die eselin gelê en die 
mens sal dan in alle ewigheid van hierdie geseënde boom alle vrugte van die ware wysheid kan geniet. 
22. Nou vra Ek of die lig van hierdie teks op ons saak van toepassing is of nie! - Ek dink dat dit voor die 
hand liggend is, maar nietemin die volgende keer weer `n sentraalson. 

 “Jesus het gesê: 'Neem die steen weg!' Martha, die suster van die gestorwene 
het aan Hom gesê: “Heer, daar is reeds `n doodsreuk, want dit is al die vierde 

dag'.” (Johannes 11:39) 

15 Januarie 1844 se aand 
16 Skryf, soos gewoonlik, hierdie sentraalson maar op! 
2. “Jesus sê: “Neem die steen weg!” Martha, die suster van die gestorwene sê aan Hom: “Heer, daar is 
reeds `n doodsreuk, want dit is al die vierde dag.” 
3. As jy altyd so `n maklike teks kies waarvan die betekenis vanaf die eerste oomblik al so voor die hand 
liggend is, kan Ek jou nie elke keer tien bladsye se uitleg daaroor gee nie, want hierdie teks bevat in die 
eerste aanleg alles wat Ek jou in die hele aanhangsel (sien voorwoord) al voortdurend duidelik gemaak het. 
4. Ook aan julle sê Ek: Neem die wêreldse steen van die dood weg van die graf van jou liefde! Of anders 
gesê: Probeer nie die lewe te verwerf deur verryking van die verstand met kennis wat jy ontleen aan 
wêreldse geleerdheid nie, maar neem hierdie steen weg sodat, as Ek by julle graf kom, My lewende stem 
ongehinderd daarin kan deurdring en jou geboeide en gebonde Lasarus uit die dood sal opwek; Lasarus is 
julle gees wat nog deur baie wêreldse bande gebind en geknel word! 
5. Ook Martha kom nog na My toe, naamlik die verstand wat hom oor wêreldse sake bekommer, en sê: 
“Heer, hy lê al vier dae in die graf en ruik al!” Ek sal egter tog, om God se heerlikheid te toon, ook diegene 
wat al vier dae in die graf lê om te vergaan, tot nuwe lewe wek, as die steen maar eenmaal weggeneem is. 
6. So egter, soos wat Martha gespreek het, spreek soos reeds gesê, ook die dwase verstand van die mens 
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en die sê: “Ja, wat moet ons dan doen?” In ons kinderjare, daarna as jongelinge, en dan as manne en selfs 
ook as grysaards, het ons onsself steeds met die wêreld besig gehou; ons gees lê dus gedurende hierdie 
vier lewensdae in die graf van die wêreld, met aardse bande gebind en dit ruik aansienlik daar, deur alle 
sondes wat ons in die vier dae begaan het! 
7. Sal die Heer wel so barmhartig wees dat Hy ons dan nog op kennelik wonderbaarlike wyse tot lewe sou 
wek? Hoe kon ons so-iets van die Allerheiligste, teen wie se gebooie ons so gereeld gesondig het, 
verwag? Deur hierdie sondes het ons dit so ver gebring dat ons gees dermate afgestorwe is, dat ons nie 
eens meer weet of ons `n gees besit, en wat hy is nie. Ons weet nie eens meer seker of daar in ons 
liggaam `n lewende siel woon of nie?  
8. En ook al het ons `n lewende gees en `n lewende siel, dan is die gees, netsoos die siel, nog so baie in 
ons vleesmassa begrawe, en so baie met die se bande gebind, dat ons moeilik sou kon verwag dat die 
Heer, die bo alles Heilige, Hom sou verwerdig om hierdie Lasarus in ons weer met die almag van Sy stem 
op te wek om hom dan na sy ewige bestemming te voer. Bowendien kan ons onsself ook nie maklik so 
volledig van die wêreld losmaak, dat ons dit van die Heer kan verwag nie. 
9. Maar Ek sê daarenteen: Ek verlang tog ook nie dat jy jouself heeltemal afwend van die omgang met die 
wêreld wat vir jou tydelike bestaan noodsaaklik is nie!; want dit het Ekself tog ook nie gedoen toe Ek op die 
wêreld was nie. Ekself het in die wêreld gewerk en het met My eie hande die wêreld baie goeie dienste 
bewys. Daarom sal Ek nooit aan jou sê: “Het met die wêreld heeltemal niks te doen nie!” Maar dit sê Ek 
julle: 
10. Neem die steen weg, die swaar steen van jou Lasarusgraf en jy sal weldra God se heerlikheid binne-in 
jou gewaarword! Die graf moet maar net geopen wees, en dan sal hulle wat in die graf lê, My stem hoor en 
opgewek word! 
11. Maar solank julle die steen nie van die graf wegneem nie, is julle te veel gevangenes van die dood, en 
Ek kan roep soos `n nagwaker, dan nog kan julle Lasarus My nie hoor nie; want deur die steen dring die 
stem van die liefde nie heen nie, omdat die steen self die ware asyn van alle liefdeloosheid is. `n Steen kan 
slegs deur die stem van My toorn verbrysel en vernietig word; maar My liefde het geen steen voor die 
mond nie, maar bedien haar van `n basuin. 
12. So `n steen is jou verstand wat gebaseer is op wêreldse geleerdheid; hy is log en swaar, en daar is 
baie kraginspanning voor nodig om hom van die graf weg te neem. Maar desondanks moet hy tog weg, 
anders dring My lewewekkende stem nie tot die dooie Lasarus in jou deur nie. 
13. Die steen verhinder wel dat die wêreldse neusgate die onwelriekende lug van die wegrottende Lasarus 
in jou gewaarword. Ek sê egter: Gelukkig is diegene by wie die steen van die graf weggeneem word, sodat 
sy wêreldse neusgate die stank van die wegrottende Lasarus kan opvang; want by wie dit nie gebeur nie, 
waar die mens, nadat die steen weggeneem is, nie huiwer en opregte berou toon oor die toestand waarin 
sy Lasarus verkeer nie, sal My opwekkingsroep nie in die graf tot die bederwende Lasarus deurdring om 
hom op te wek en hom dan te verlos van die bande van die dood nie! 
14. Ek dink, dat dit wel nooit duideliker uitgelê kan word nie, en daarmee het jy dan ook `n meer as 
voldoende magtige lig ontvang om `n volkome helder kyk op hierdie uiters belangrike hoofsaak te kry. 
15. Dit is nou geheel aan julle om daarvolgens te handel. As julle daarna te werk sal gaan, dan sal julle 
sekerlik tot die vaste oortuiging kom dat hierdie openbaring nie uit die mond van `n mens nie, maar uit My 
eie mond kom. Lees jy dit egter maar net as `n wêreldse boek, dan sal dit vir jou maar net `n wêreldse 
boek en mensewerk bly. 
16. En met hierdie woorde sluit Ek My groot gawe aan julle af. Wil jy egter tog as ekstra aanvulling nog 
meer van sulke lig hê, dan laat Ek dit oor aan jou liefde en verlange. Ek sal dan te alle tye die vriendelike 
Gewer wees. Amen. 

“Moes die Christus dit nie ly om in Sy heerlikheid in te gaan nie?” (Lukas 24:26) 

17 Januarie 1844 se aand 
17 “Moes die Christus dit nie ly om in Sy heerlikheid in te gaan nie?” 
2. In die aangehaalde teks word daarop gewys dat die heerlikheid van die ewige lewe nie deur groot 
belesenheid en geleerdheid nie, maar deur daadwerklike liefde bereik kan word. 
3. Mens kan wel hier sê: Christus was tog self al die ewige lewe en het die heerlikheid daarvan in Hom. 
Waarom moes Hy dan tog ly om hierdie heerlikheid in te gaan? 
4. Ek sê egter: Christus was maar `n mens en moes Hom as eerste fundamentele voorbeeld die volmaakte 
heerlikheid van God deur Sy dade geheel eie maak. En as Hy dit nie volbring het nie, sou dit met die hele 
skepping gedaan gewees het; want eers in Hom word Vader en Seun, of wat dieselfde is, die goddelike 
Liefde en die goddelike Wysheid weer één. Want vroeër daarvoor het die Liefde Haar van die Wysheid 
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afgeskei omdat die Wysheid Haar in Haar heiligheid op `n onbereikbare hoogte geplaas het en Haar eise 
onmoontlik was om in te willig. 
5. Maar die Wysheid was niks sonder die innige vereniging met Haar Liefde nie; maar hoe kon Sy Haar 
opnuut met die Liefde verenig? Sy moes in die Mens Jesus Haar gestelde versoeningsvoorwaardes self 
vervul; Sy moes Haar so diep moontlik verdeemoedig en alleen daardeur het Sy weer volkome één met 
Haar Liefde geword, wie die “Vader” is. 
6. Christus wys dan ook alle wêreldse wysheid af, omdat Hyself die ewige, almagtige, fundamentele 
Wysheid van die Vader was. Hy moes wel `n groot afsku aan alle skrifgeleerdes gehad het, omdat hulle 
dade nie ooreengestem het met dit wat in die Skrif geleer was nie. 
7. Hy, as die ewige Wysheid van die Vader, moes dade van liefde verrig en die mense leer dat slegs die 
wet van die liefde geld; ja, ten slotte moes Hy Hom deur die wysheid van die geleerde priesters gevange 
laat neem en laat kruisig, en moes op hierdie manier as die ewige oerlig van die Vader, oftewel die Liefde, 
die grootste smaad ondergaan en self in die diepste duisternis raak, - waarom Hy dan ook uitgeroep het: 
“Vader! Waarom het U My verlaat?” 
8. Dat juis Hy as die ewige oerlig van die hele oneindigheid in Homself `n totale verduistering moes 
ondergaan, bewys die tot nou toe nog deur niemand begrypte oomblik, waarom na die dood van Christus 
aan die kruis in die hele oneindige skepping `n volkome duisternis ingetree het en dat nie alleen die lig van 
die son nie, maar ook die van alle sonne in die hele oneindige skepping gedurende drie ure uitgedoof was. 
9. Hierdie verduistering het saamgeval met die oomblik waarop die siel van Christus, na die dood in die hel 
neergedaal het, om daar die geeste wat in die ou wysheid gevange was, te verlos en om hulle na die nuwe 
lig te bring, wat deur die hereniging van die Seun met die Vader die hele oneindigheid begin vul het. 
10. Christus moes daarom in Homself die ou wet van die wysheid tot die uiterste vervul om alle dwalings 
daarteen voor die oë van die Vader te versoen; oftewel alle wysheid moes gekruisig word sodat die liefde 
van die Vader daardeur geregverdig kon word. 
11. Wel, dit het God dus Self gedoen; wat wil julle dan doen? Dink julle miskien dat julle deur die 
regverdiging van julle wysheid die heerlikheid van die ewige lewe sal binnegaan? 
12. As Christus as die Goddelike Wysheid Self werke van die liefde moes verrig, indringend moes predik, 
en al Sy Wysheid moes laat kruisig, en in die diepste duisternis laat opgaan om daardeur weer volkome in 
te gaan in die heerlikheid van die Vader, wat die afgeskeide Liefde in Christus Self was, sal die mense 
hierdie weg ook moet gaan, as hulle saam met Hom die heerlikheid van Sy vaderlike liefde wil ingaan. 
13. In die oerkerk van die wêreld het dit geheet: Julle mense kan slegs deur die Liefde van God tot die 
anders onbereikbare Goddelike Wysheid kom. Met Christus heet dit egter: Nou is Ek as die Goddelike 
Wysheid Self, as die Weg en die Lewe, die deur tot die Liefde, oftewel tot die Vader. Wie nou tot die Vader 
wil kom, moet deur My binnegaan. 
14. Hoe dan? Miskien deur die Wysheid, omdat Christus as die deur, die Goddelike Wysheid Self is? - 
Nee! Want juis hierdie Wysheid het haar tot op die laaste atoom laat verdeemoedig. As die onaantasbare 
Heiligheid van God het Sy diep te midde van alle sondaars neergedaal; die Wysheid wat vroeër nie eens 
deur `n volkome engel in Haar diepste wese aanskou kon word nie, gaan nou om met sondaars, eet onder 
hulle dak en moes Haar ten slotte deur heidense soldate en geregsdienare laat kruisig. 
15. Uit hierdie eindelose verdeemoediging van die Goddelike Wysheid self, blyk dit sonhelder dat niemand 
met `n opgeblase wysheid die heerlikheid van die ewige lewe kan binnegaan nie. Niemand sal sy 
studieboeke en geskrifte kan gebruik om `n trap na die hemel te bou nie. Alleen ware deemoed en 
daadwerklike liefde vir die Vader kan dit doen. 
16. In Christus het alle oergoddelike Wysheid oorgegaan in Liefde tot die Vader; daardeur word uit die 
Seun en die Vader Een. So moet dit ook by die mense gaan. Solank die mens met sy hoogmoedige 
verstand en al haar begeertes hom nie tot die diepste verdeemoedig nie, solank hy nie alles aan die liefde 
sal opoffer en daardeur `n kort verduistering van sy wêreldse wysheid sal ervaar nie, sal hy sekerlik nie die 
heerlikheid van die Vader binnegaan nie.  
17. Christus moes dit ly en doen om die Heerlikheid van die Vader binne te gaan; daarom moet elke mens 
dit ook doen en Christus waaragtig navolg, as hy die Heerlikheid van die Vader binne wil gaan. 
18. Christus het egter nie op universiteite gestudeer om as `n hooggeleerde wyse die heerlikheid van die 
Vader binne te gaan nie. Sy skool heet: Deemoed en daadwerklike liefde. As Christus daarmee die 
voorbeeld gegee het, hoe wil julle dan op `n ander manier in God se ryk binnegaan?     
19. Ek dink nie dat dit nodig is om meer hieroor te sê nie, want dit is uit die diepste wysheid sonhelder 
aangetoon. Doen daarom dieselfde, dan sal jy lewe! Amen. 

“Maar indien Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die 
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koninkryk van God oor u gekom.” (Lukas 11:20) 

18 Januarie 1844 se aand 
18 “Maar indien Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God oor u 
gekom.” 
2. Hierdie teks gaan juis oor dit wat Ek altyd aan julle gesê het. Wat is die “vinger van God,” wat die 
“duiwel” en sy uitdrywing, en wat “die koninkryk van God,” wat tot u kom? Wat beteken die vinger eintlik? 
3. Die vinger wys op dade in die kleine, soos die hand op dade in die grote wys. Die “duiwel” is die wêreld, 
wat voor die klein dade van liefde deur mense moet wyk. Die ryk van God, wat tot julle kom, is die 
genadelig van die liefde en die daarmee verbonde gawe van ewige lewe. 
4. Hier beteken die vinger van God dus My liefdevolle sorg spesiaal vir die mense, en die gawe wat Ek julle 
skenk is afkomstig van My vinger. Want as Ek sou sê: “Ek dryf by julle die duiwels uit met My hand!”, sou 
dit soveel beteken as: “Ek stuur `n algemene oordeel oor julle, soos dit in die tyd van Noag gebeur het!” Ek 
dryf egter slegs met My vinger die wêreld uit julle en daardeur kry julle ook geen oordeel nie, maar slegs 
genadelig. 
5. “Ek dryf met My vinger die wêreld uit julle” beteken soveel as: Ek soek diegene op wat `n beter gees het, 
maar tog nog in benarde wêreldse omstandighede lewe. Hulle raak Ek met My vinger aan, sodat My 
innerlike genadelig hulle ten deel val. 
6. In dié genadelig toon Ek wat julle moet doen en hoe weinig en maklik dit is, om die ewige lewe te verkry 
en die ryk van God te ontvang soos dit in dié genadelig lewend tot julle kom; en dit wil ook sê dat Ek van 
julle slegs `n klein daad, dus geen daad met die hand nie, maar slegs met één vinger verlang, wat maar 
net hieruit bestaan, dat julle My meer sal liefhê as die wêreld en aan jou broeders en susters goed sal 
doen, na gelang van jou vermoë. 
7. Sou Ek `n groot daad verlang, dan sou julle moet doen wat die apostels vroeër moes gedoen het, 
naamlik alles in die wêreld verlaat en uiteindelik self die kruisdood ondergaan.  
8. Dus, slegs met die vinger dryf Ek die wêreld by julle uit en dit vind julle al baie! Wat sou julle dan sê, as 
Ek My hand sou ophef? Hoeveel skeld Ek julle nie kwyt nie, en tog vind julle dit wat Ek van julle verlang 
nog baie! 
9. Ek sê vir julle: Doen tog geen moeite vir die wêreld nie; want sy is dit nie werd nie! Waarom stop julle so 
moeisaam allerlei geleerde ballas* in julle koppe, as Ek julle die goud van die lewe in oorvloed aanbied en 
wil gee, as julle die wêreld laat vir wat sy is en My in die hart sluit? *(Waardelose vraggoed om ’n skip die nodige 
gewig te gee. Oorbodige vraggoed.) 
10. Wat sou julle sê van `n mens, in wie se tuin `n vrugteboom staan? Die vrug van die boom was ryp en 
as hy sy hand netso uitgesteek en die vrug met sy vinger aangeraak het, het dit in sy hand geval. 
11. Wat doen egter die dwase mens om die vrug makliker te bereik en daardeur as`t ware te laat sien 
welke groot waarde hy aan hierdie vrug heg? Hy laat `n fondament onder die vrug plaas en daarop `n 
trapvormige altaar messel om die ryp vrug dan heel maklik te kan bereik. Na enkele weke was die altaar 
klaar, maar ondertussen het die vrug aan die boom verrot en so kry hy na voltooiing van sy groot dwase 
inspanning, in plaas van `n vars, `n verrotte en dus dooie vrug van die boom. 
12. Sulke dwase mense lyk soos diegene wat in die groot geleerdheid die ryk van die waarheid soek, 
terwyl dit heel maklik en lewend te bereik sou wees as hulle maar enigsins hulle hart na My sou opgehef 
het. Sulke geleerdes lê fondament op fondament en bou hierop dan met baie moeite kosbare trapvormige 
altare. En as hulle daarmee klaar is, het hulle met al hulle moeite en arbeid niks meer bereik as `n dooie en 
verrotte vrug, wat nóg vir die wêreld en nóg baie minder vir die gees enige waarde het nie. Vir die wêreld 
nie omdat die sê: “Waarom soveel onkoste en soveel moeite en so `n geringe opbrengs?”, en vir die gees 
nog minder, omdat die vanuit sy lewensfeer sê: “Ek kan geen verrotte en dooie dinge gebruik nie!”  
13. Die voorheen genoemde ryp vrug is egter juis die goed geordende gees in die mens. Waartoe al die 
moeite om die ryp gees vry te maak, as elkeen dit met `n bietjie moeite, met die moeite van één vinger kan 
bereik. Waarom hele biblioteke in jou kop stop, waar alleen die “Het God lief bo alles en jou naastes soos 
jouself” ruimskoots voldoende is? 
14. Ek het geen gewapende leërs nodig om die duiwels uit te dryf nie, maar slegs één vinger en dit is My 
uiters ernstige, liefdevolle wil; doen dit ook: Volhard in die wil liefhê en volg die goeie raad op wat Ek julle 
gee, en julle sal sonder die minste moeite afstand kan doen van die wêreld en My ryk sal sekerlik lewend 
tot julle kom! Amen. 
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 “Ek sal u nie as wese agterlaat nie, Ek kom tot u!” (Johannes 14:18) 

19 Januarie 1844 se aand 
19 “Ek sal u nie as wese agterlaat nie, Ek kom tot u!” 
2. Hierdie teks beteken presies wat daar staan, wat Ek altyd aan julle gesê het en wat Ek ook nou weer 
met hierdie nuwe gawe getrou en lewendig bevestig. 
3. “Ek sal u nie as wese agterlaat nie!” maar soos daar ook staan: “Ek bly by u tot aan die einde van die 
tye!”, nie in julle wêreldse verstand en geleerdheid, waarvan Ek `n afsku het nie, maar in die liefde en 
deemoed van julle hart. 
4. “Ek sal u nie as wese agterlaat!” wil nie sê: “Ek sal julle van allerlei boeke voorsien en daarnaas nog van 
gebedshuise vol beeldhouwerke en beeltenisse van My, in alle moontlike stande geskilder en uitgesny, wat 
in die heidendom tuishoort!”, want elke uiterlike aanskouing is wêrelds en is `n belemmering vir die 
innerlike aanskouing, netsoos `n mens wat sy oë nie dig toemaak, nie tot slaap kom nie, en in die slaap 
nog minder tot `n droom wat `n innerlike uitbeelding is van dit wat tot die geestelike wêreld behoort. 
5. Dus, dit is nie daarom dat Ek julle nie as wese wil agterlaat, dat Ek wil toelaat dat julle met baie, op My 
betrekking hebbend, uiterlike vertoon te werk sou gaan nie, en tegelykertyd met julle verstand `n lawine 
van boeke sou produseer waarin na die waarheid gesoek word op dieselfde manier as waarmee julle aan 
`n lotery meedoen, waarby niemand weet of sy nommer getrek word nie, maar elkeen op goeie geluk 
meedoen. En as sy nommer dan toevallig getrek word, weet hy ewemin die redes van die sukses, as wat 
hy in die teenoorgestelde geval die redes van die nie-trek van sy nommer sou weet. Want iedere speler is 
van mening dat sy nommer die beste is; anders het hy nie daarop ingesit nie. Die uitslag werp eers `n 
ander lig op die saak, naamlik dat `n ander nommer beter was. Natuurlik sê hy dan: “Ek het dié nommer 
dan eerste opgeskryf, - waarom het ek tog `n ander gekies?” 
6. Kyk, dié voorbeeld is presies van toepassing op al die skrywers. Elkeen dink om op die een of ander 
manier die spyker op die kop geslaan te hê. Dit duur egter nie lank nie, of daar duik weer `n ander op wat 
presies bewys dat hy `n geweldige misser (die pot misgesit) gemaak het. En so gaan dit steeds maar 
verder en uiteindelik weet die laaste netso min as die eerste, of hy al die spyker op die kop geslaan het. 
7. Slaag iemand hier of daar om op een of ander manier op die waarheid af te kom, dan weet hy tog nie of 
dit nou wel die geval is of nie. Die enigste kriterium wat vir hom tel, is dat hy met sy werk in die wêreld 
algehele byval geoes het. Hy bedink egter nie dat daar nie soveel voor nodig is nie. 
8. Mens hoef met skryfsessies maar net dieselfde te doen as wat mens vir die trekking van die lotery doen, 
naamlik alles goed deurmekaar skud sodat niemand meer daaruit wys kan word wat die skrywer eintlik 
bedoel het nie. Elke kritiek op so `n kolossale werk bly dan beskeie op die agtergrond en die skrywer het 
dan met sy werk blykbaar `n wêreldsukses behaal. 
9. Vra mens egter: “Sit die Heilige Gees wat Ek beloof het, ook in hierdie werke?” O nee! Werklik, dit is 
wese; by hulle is Ek nie! Die teks waaroor dit hier gaan, geld nie vir hulle nie. 
10. Maar miskien geld dit wel vir die skilders, graveerders, beeldhouers en vergulders wat hulle veral 
besighou met die uitbeeld van sogenaamde heilige voorwerpe - as hulle maar betaal word, lewer hulle ook 
veldslae en allerlei ander obsene voorstellings, - Ek sê: Ook dit is wese en die teks het nie op hulle 
betrekking nie. 
11. Maar miskien is dit die samestellers van preke- en gebedeboeke, of begaafde komponiste van 
sogenaamde kerklike musiek. Nee! Ook vir hulle geld die teks nie, want ook hulle hang die huik* na die 
wind en wil vir geld alles doen. Die een skryf vandag `n verhewe gesang, `n gebed of `n Psalm, wat, uiterlik 
gesien, nie ver van Dawid sou wegstaan, as hy hom sou geskryf het nie; môre egter skryf hy, as hy 
daarvoor betaal word, met eweveel entoesiasme `n verhewe gedig oor die hoer van `n hooggeplaaste 
persoon, en maak hy desnoods `n verhewe grafskrif vir die gestorwe skoothondjie van `n prinses. Die 
ander komponeer vandag `n oratorium, maar onmiddellik daarna skryf hy, as hy betaal word, ook `n ballet 
of nog laer staande dansmusiek. *(Lang mantel sonder moue; sy huik na die wind hang, voordeel uit elke omstandigheid 
wil haal.) 
12. Vraag: Is wel die werking van die Heilige Gees daarin te onderskei? - Ek vind hom nie; en as Ek hom 
nie vind nie, sal julle hom nog moeiliker vind, al sou julle hom wil soek met `n lantern, waarin, in plaas van 
`n kers, `n sentraalson sou brand. 
13. Maar miskien sal die Heilige Gees te vinde wees in die wyse staatswette, krygswette, allerlei 
verordenings of miskien selfs in die skerp talryke kerklike dissiplinêre wette. Voorwaar, Ek vind hom nie! 
14. Waarom dan nie? Omdat dit in dit alles nie oor My gaan nie, maar omdat slegs wêreldse heerssugtige 
belange daaraan ten grondslag lê. Almal wil heers, die keiser en die koning, die vors, die graaf, die baron, 
die ridder, die koopman, die burger en ook die boer, en vanaf die keiser na benede natuurlik ook al sy 
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amptenare, asof hulle so ongeveer die keiser self is. 
15. Daar moet nou eenmaal wel `n keiser, `n koning en `n vors wees: Maar hulle moet nie daar wees 
terwille van die heers nie, maar om leiding te gee, sodat die volkere deur hulle na My gelei word. Maar so 
word hulle maar al te gou van My afgelei en na die wêreld gekeer, hulle word nie sterk gemaak nie, maar 
swak, omdat hulle in hulle swakheid des te makliker te beheer is. 
16. Vraag: Is dit die werking van die Heilige Gees, as die heerser sy onderdane slegs as lyfeienes beskou, 
en elke woord wat hy spreek, elke oomblik kan herroep? Die heerser moet `n leier en trooster van sy volk 
wees en hy moet die volk wette gee, wat nie van heidense wette afgelei is nie, maar duidelik van My; dan 
sou hy `n goeie regent wees en die Heilige Gees sou in hom werk soos Hy in Dawid en ander goeie 
regente gewerk het. 
17. Maar die Heilige Gees werk nooit in die uitvinding van allerlei masjiene wat die hande van die arm 
mense oorbodig maak, in bevordering van die industrie, in die aanleg van spoorweë en in die opstel van 
groot leërs nie! Want dergelike dinge was ook voor die sondvloed in Noag se tyd gewoonte en inslag onder 
invloed van die wêreldgees, wat in sy totaliteit die duiwel is. So het dit ook in Sodom en Gomorra en in 
Babel gegaan.  
18. Wie sou dan wil beweer dat so-iets deur die werking van die Heilige Gees gekom het? Daarom het 
sulke lynreg teen die Heilige Gees in werkende handelswyse altyd `n magtige oordeel tot gevolg; iets van 
dié aard hou Ek ook nou al gereed om aan te toon dat My Heilige Gees, in die teenswoordige manier van 
handel van die wêreld, heeltemal nêrens aanwesig is nie, waardeur hierdie wêreld daar volkome voorstaan 
soos `n wese. Ek laat haar egter nog enige tyd begaan, totdat sy die korrekte valhoogte bereik het, en 
soos `n bliksemflits van die Ooste na die Weste, en in die lig daarvan sal mens sien hoeveel werking van 
die Heilige Gees daar nog in die wêreld is.  
19. Ja, maar as dit so is, waar is diegene dan wie Ek nie as wese wou agterlaat nie?  
20. Ek sê: Hier en daar vind mens nog van die mense; maar hulle het byna seldsamer en kosbaarder 
geword as groot kroonjuwele. Hierdie mense lewe eenvoudig, soveel moontlik van die wêreld afgesonder 
en hulle vreugde is Ek en die onderwerp van hulle gesprek is ook Ek. Waarom dan? Omdat die mond 
oorloop van dit alles waarvan die hart vol is! Dus is Ek ook dit alles waarmee hulle hart hulle besig hou en 
al die ander in die wêreld kan hulle niks skeel nie. 
21. Hierdie mense is sekerlik geen wese nie; want Ek is immers in hulle midde, spreek daagliks met hulle, 
onderrig hulle Self en voed hulle Self op. Hulle hoor altyd My stem en herken die stem ook as die van die 
goeie herder en nie as die van `n huurling nie, waarna hulle nie luister nie, omdat dit die stem van `n 
omkoopbare huurling is. Hulle is dan ook dit, vir wie ons teks geskryf is. 
22. Ek het daarom geen geleerdes nodig, geen digters, geen beeldende kunstenaars en geen musici, geen 
uitvinders van masjiene en geen wêreldse wetgewers nie, maar Ek het slegs deemoedige, My 
liefhebbende harte nodig. Waar Ek dit vind, daar sal Ek hulle alles gee wat hulle nodig het en dit verseker 
op `n beter manier as wat die wêreld dit doen; en dan sal dit alles die werk van die Heilige Gees wees en 
daar sal geen wese op die wêreld wees nie. Maar daar is net baie weinig mense wie se ore ontvanklik is vir 
My stem. 
23. Ek glo dat julle uit wat hier gesê is, wel heel maklik sal begryp wie diegene is vir wie die teks bedoel is. 
Dat jy op die oomblik ook daarby hoort, bewys die feit dat Hy voor jou lê. Maar eers as jy heeltemal 
daarvolgens sal handel, sal jy volledig van hierdie waarheid oortuig wees. Bedink dit goed! Amen. 
 

“En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. 
En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, al wandelende op die 

see. En Hy wou by hulle verbygaan. (Markus 6:48) 

22 Januarie 1844 se aand 
20 “En toe Hy sien dat hulle hulle aftob (bekommer) om vooruit te kom by die vaar - want hulle het die 
wind teen hulle gehad - het Hy omstreeks die vierde nagwaak na hulle toe gekom, gaande (loop op die 
see) oor die see; en Hy wou hulle verbygaan.” 
2. Lang verse het `n kort verklaring nodig, omdat dit meestal daarin beslote lê. Kort verse vra meestal `n 
langer verklaring, ten eerste, omdat vanweë hulle kortheid, die verklaring nie daarin beslote lê nie, en ten 
tweede, omdat die lig gewoonlik kompakter en vaster daarin beslote lê, en daarom dat meer daarvoor 
nodig is om al die lig daaruit vry te maak as by langer verse, wat al uit homself genoeg lig versprei. 
3. Daarom kan Ek julle ook geen uitgebreide verklaring van bostaande teks gee nie, omdat sy lig al baie 
sterk is; as jy netso daaroor wil nadink, lê dit so voor die hand liggend, dat jy dit dadelik sal begryp. Sodat 
jy dit sal insien, sal Ek jou slegs met baie kort aanwysings daarnatoe lei; dit sal genoeg wees om die teks 
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te begryp. Luister maar! 
4. Die “see” beteken die wêreld; die “teenwind” is die doen en late van die wêreld en haar begeertes 
waarteen `n egte skipper tot die vierde nagwaak, dit is die laaste lewensdae, dus gedurende sy hele lewe, 
moet stry; want onder “nag” word die materiële lewe op aarde verstaan. 
5. Die Heer is nie op die skip nie. Waarom nie? Omdat Hy nie in die wêreld is nie; want die skip stel die 
mense voor wat in die wêreld lewe en die Heer is nie daar nie, omdat die mense vry moet wees. 
6. Tog wandel die Heer op wonderbaarlike wyse agter die skipper aan en loop netso maklik oor alle 
deinings en golwe van die wêreld, asof dit vasteland is. Hy bekommer Hom nie oor die skippers op die see 
nie; wanneer hy een daar sien, gaan Hy hom verby, omdat Hy hom nie in sy vryheid wil steur nie.  
7. As Hy egter `n skip sien waarop Sy leerlinge hulle bevind, dit wil sê, mense wat Hom erken en aanroep, 
nader Hy die skip tog, hoewel Hy andersins ook verby sou gegaan het; want op die skip bevind Sy 
leerlinge hulle immers, oftewel: Hierdie mense het `n hart wat die Heer liefhet, vas in Hom glo en Hom 
aanroep.  
8. Die hart is aanvanklik weliswaar bevrees en beskou Hom as `n spookverskyning, dit wil sê: `n Mens wat 
nog baie verwarde voorstellings van My het, beskou dit as onmoontlik of as `n drogbeeld, dat Ek naby hom 
sou kom in die wêreld en selfs sy skip sou kon betree.  
9. Wanneer sy liefde nie daardeur verflou nie, nader Ek sy skip en laat hom weet dat Ek daar is; en as hy 
My stem gehoor het en Ek tot hom spreek: “Wees nie bang nie; want Ek is dié Een, jou Heer, jou Leraar, 
jou God en Vader!”, dan sal die vrees vir die spookverskyning weldra verdwyn en die mens sal My met 
baie vreugde in sy skip opneem. 
10. Kyk, dit is al die hele verklaring van die teks. Maar daar bly nog één vraag oor, naamlik: Hoe moet die 
skip, waarop My leerlinge hulle bevind, lyk? Is dit miskien `n vernuftig geboude stoomskip, of is dit `n, met 
drie maste en honderd-en-sestig kanonne uitgeruste slagskip, miskien `n fregat, `n skoener, `n seilskip of 
miskien `n ryk belaaide koopvaardyskip? – Wel nee! My leerlinge vaar nie op sulke skepe nie, en Ek 
ontwyk hulle dan ook gewoonlik so ver, dat hulle My selfs nêrens eers as `n skim sal sien nie. Wie sou ook 
in die omgewing wil kom van skepe wat van kanonne voorsien is? Hulle beskerming is die dood; maar 
skepe wat die dood as beskerming het, gaan dan ook die dood tegemoet, want die dood het niks van die 
dood te vrees nie. Maar waar die dood `n wye kring om `n skip heen vorm (die reikwydte van die kanonne), 
daaraan gaan die lewe ver verby.   
11. Hoe moet die skip wat die leerlinge dra, dan lyk? Ek sê vir julle: Baie eenvoudig! Dit is net `n vlot wat 
bestaan uit verskeie ondergrond balke, wat goed aanmekaar bevestig is; die lê byna netso hoog soos die 
wateroppervlak en die skepelinge bevind hulle hoogstens `n paar voet bo die waterspieël. Dit mag geen 
seile hê nie, sodat die wêreldse winde dit nie in hulle mag kry nie, maar dit het aan elke kant sterk 
roeispane, sodat dit so weinig moontlik die invloed van die verskillende wêreldwinde sal ondergaan, en dit 
ooreenkomstig die wil van die skipper vry orals heen kan koers vat. 
12. As Ek op so `n deemoedige skip kom, herken Ek dit as `n skip wat My leerlinge dra; so `n skip nader 
Ek dan en Ek gaan aan boord. Waarom? Ten eerste omdat so `n skip nie so vinnig vaar nie, omdat dit 
geen seile en geen stoomratte het nie, want daar is maar net roeispane waardeur dit nie so vinnig vooruit 
kan kom nie; Ek kan dit dan maklik inhaal; ten tweede, omdat so `n skip nie omgeef is deur `n 
doodsaaiende ring, waarvan Ek geen vriend is nie, omdat Ekself die Lewe is; ten derde omdat mens vanaf 
die wateroppervlak maklik, sonder enige inspanning op `n skip kan kom wat so laag lê. 
13. Ek hou volstrek nie van groot inspanning nie; wat by My nie met die grootste gemak nagenoeg vanself 
gebeur nie, laat Ek gaan soos dit gaan. Julle sal die beste begryp waarom. Want elke mens het sy volkome 
vryheid, wat nooit deur My beïnvloed word nie.  
14. As Ek so `n skippie, waar mens maklik oor die deinende golwe van die wêreld aan boord kan kom, 
aantref en waar Ek herken word, stap Ek aan boord, ook al was Ek van plan om verder te gaan. Is Ek 
eenmaal in die skippie, dan breek die dag ook dadelik aan en oordag sien mens maklik die veilige oewer 
en Ek, as goeie Opperskipper, sal goed weet om die oewer te vind. 
15. Ek glo dat julle hierdie uitleg goed sal begryp. Gaan dan ook aan boord van so `n skippie; hoe laer dit 
lê, hoe beter. Ek sal daardie skippie nader en sekerlik aan boord gaan! Amen. 

 “Maar u oë is salig, omdat hulle sien, en u ore, omdat hulle hoor!” (Mattheüs 13:16) 

24 Januarie 1844 se aand 
21 “Maar u oë is salig, omdat hulle sien, en u ore, omdat hulle hoor!” 
2. Wat dink julle wat hierdie teks wil sê? Julle sê dadelik: “Dit weet ons nie!” 
3. Want as julle sou sê: “Ons weet dit!”, dan sou julle duidelik lieg. Want julle moet die teks eers goed in die 
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letterlike betekenis bekyk. As julle vind dat die teks volgens julle eie opvatting verstandig is, is julle nog ver 
verwyder van die waarheid en van die lig wat die teks bevat. As julle egter dink dat hierdie teks volgens 
julle gesonde verstand onsin is, is julle baie nader aan die waarheid en die lig daarvan. 
4. Menige grapmaker sou ongetwyfeld sê: “Daarmee is ek dit eens; en wie die hele Bybel onsin vind, is 
reeds die lig en die waarheid self.” Maar as `n dusdanige wêreldse grap bedoel Ek dit nie wanneer Ek sê: 
“As julle nader aan sy lig wil kom, moet julle hierdie teks eers met julle wêreldse verstand as onsin 
beskou.”  
5. Waarom sê Ek dit? Omdat hierdie teks `n suiwer hemelse betekenis het, wat lynreg teen elke wêreldse 
verstand ingaan. 
6. In welke opsig is hierdie teks volgens wêreldse verstand onsin? - Luister, Ek sal dit vir julle verklaar. 
7. Julle weet dat slegs die hart, of die liefde in julle, tot `n gevoel van verrukking of saligheid in staat is, 
omdat slegs die liefde, of die gees in die mens, die lewe is en daardeur alleen maar tot `n dergelike gevoel 
in staat is. Derhalwe is die oog en die oor dan ook nie tot saligheid in staat nie; want die oog en die oor is 
slegs sintuie wat slegs daarvoor dien om die gees sy lewebringende werk te laat verrig, en nóg die oog, 
nóg die oor kan op sigself ooit tot saligheid in staat wees; maar die gees kan dit wel via die oog en die oor, 
netsoos deur die ander sintuie, doen. 
8. As die teks sê: “Salig die oë wat dit sien en salig die ore wat dit hoor”, dan is daarmee volgens wêreldse 
begrippe kennelik iets onsinnig gesê. Nou sal ons net sien of dit ook inderdaad die geval is. 
9. Die gewone, ietwat beter Christene op aarde lê dit so uit, asof slegs die oë en ore salig sou wees wat My 
tydens My aardse lewe gesien en gehoor het, en mens sê dan dat dit eintlik `n fraai sinspeling is waarby 
mens die simbool die plek van die werklikheid laat inneem, `n deel in plaas van die geheel, of, soos 
redenaars wat geleer het om dit so uit te druk: “signum pro re; pars pro toto”. In die grond van die saak 
beteken dit egter soveel as: Salig is die mense wie My self gesien en gehoor het! 
10. Is dit die korrekte verklaring, nota bene, uit die mond van beter Christene? Sekerlik; maar Ek moet wel 
dadelik daarby sê dat nóg Ek, nóg die evangelis van ons teks ooit retoriek gestudeer het, en ons nooit 
besig gehou het met sinekdogee (noem van `n deel in plaas van die geheel) en ook nie met sillogismes (redenering 
met eindgevolgtrekking) nie. 
11. Ons stylfiguur heet maar net: Innerlike goddelike geestelike waarheid. En volgens hierdie stylfiguur, wat 
in My retoriek voorkom, is bostaande teks nóg `n sinekdogee nóg `n sillogisme; dit is ook geen parafrase 
en ook geen pro- of epiloog nie, maar, soos gesê, die suiwer allerinnerlikste goddelike-geestelike 
waarheid! 
12. En dit bestaan hieruit: Alle mense op aarde is gewoonlik baie bang vir die dood van die liggaam, omdat 
hulle wêrelds gerig is, en daarom niks kan waarneem van dit wat van die gees is nie, en hulle is ook nie in 
staat om dit alles in hulle op te neem wat `n lewegewende leer vir hulle gees sou wees nie.  
13. In hierdie teks skuil egter `n hemelse lofsang vir diegene wie, deur waaragtig in liefde te lewe, dit sover 
gebring het dat die wêreldse nag soos `n swaar deken van hulle oë val, en dat hulle oor vir die gees 
geopen word om My Vaderstem te hoor. Hierdie teks beteken: “Gelukkig is die wedergeborenes!” Hierdie 
sin het in die geheel geen betrekking op die mense wat My land- en tydgenote was nie, maar op alle 
mense wat ooit op aarde geleef het, of nog sal lewe, asook op die bewoners van alle ander wêrelde. 
14. Want alles moet geestelik hernu word, voordat dit in die geestelike en dus ewige lewende, waarlik 
saligmakende, sal binnegaan. Daarom word hier onder “oë” die herken van die goddelike ware en onder 
“ore” die in hulle opneem daarvan en die daarvolgens handel verstaan en beteken eintlik: “Salig is die 
mens in sy geestelike begrip” as hy die goddelike ware geheel herken; en werklik salig is hy, as hy die 
goddelike ware in sy lewe opneem en uitsluitlik daarvolgens handel. Want eers daardeur sal die 
wedergeboorte van die gees hom ten deel val, sodat hy ewig geen dood meer sal sien, voel of smaak nie.  
15. Dit dus is die werklike betekenis van hierdie teks! Maar dit sou verkeerd wees om die teks toe te pas op 
diegene wat met hulle oë talle boeke deurblaai en lees om op hierdie manier die lig te soek of op mense 
wat, as hulle nie kan lees nie, maar baie preke, Christelike lerings en biegverhale aanhoor, want hulle 
verlaat die kerk net soos hulle daarin gekom het. 
16. Baie weet op die drumpel van die kerk al geen woord meer van wat daar gepreek was nie en by baie 
preke is die ore van die toehoorders ver van salig, veral as `n, nie met soveel broederliefde geseënde 
predikant, sy toehoorders die hel so hittig moontlik en die weg na die hemel as buitengewoon smal, steil en 
doringagtig afskilder, sodat sy toehoorders ten slotte die byna moeilike keuse het welke weg hulle sal 
inslaan en dan dink: “Die hel is weliswaar hittig, maar die weg daarheen is baie maklik begaanbaar. Die 
hemel bied wel die hoogste saligheid, maar wie kan hom eintlik bereik as daar slegs `n nouliks begaanbare 
weg daarheen lei?” 
17. Sulke ore sal wel nie die saligste wees nie, ewe min as die oë van die geleerdes, wat weliswaar baie 
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sien, maar dit alles wat hulle die beste sou wou sien, nooit te siene kan kry nie. Daarom is slegs hulle salig 
wie volhardend na die wedergeboorte van die gees streef en dan ook altyd maar naderby kom. 
18. Niemand word egter skielik wedergebore nie, maar slegs geleidelik, stap vir stap; maar ook by niemand 
begin die proses van die wedergeboorte, voordat hy begin het om die goddelike waarheid te herken, en 
niemand kan vooraf geheel wedergebore word en tot `n volkome innerlike aanskouing en innerlike hoor 
van die lewende woord raak, voordat hy nie die wêreld, wat tog eintlik die sonde is, vrywillig uit hom geban 
het nie. Dan eers kry die aangehaalde teks, in suiwer hemelse lig, sy troosryke toepassing en dan eers is 
ook die oë wat dit sien en die ore wat dit hoor, salig.  
19. Ek glo dat ook hierdie teks weer duidelik genoeg uitgelê is. Probeer dit dan ook innerlik te verwesenlik! 
Amen. 

En Hy sê vir hulle: “Voorwaar Ek sê vir julle, daar is sommiges van die wat hier 
staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God 

met krag sien kom het nie. (Markus 9:1) 

26 Januarie 1844 se aand 
22 “En Hy sê tot hulle: Voorwaar Ek sê vir u: daar is sommiges onder diegene wat hier staan, wat die dood 
sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie.” 
2. Dit is weer `n ietwat langer teks wat derhalwe met `n ietwat korter verklaring kan volstaan. Mens hoef 
slegs te weet, wie diegene is wie die dood nie sal smaak totdat hulle God se ryk in sy heerlikheid kan sien 
nie; weet `n mens dit, dan begryp mens ook byna die hele betekenis van hierdie teks. 
3. Wie is die sommiges? Dit is die gelowiges en hulle wat daarop hoop. Wie vas glo, sal in sy geloof ook sy 
hoop verwesenlik vind; want daar staan immers ook: “Wie `n geloof het so groot soos `n mosterdsaadjie, 
en nie twyfel aan wat hy glo nie, kan berge versit met die krag van sy geloof!” 
4. Dus word onder “sommiges”, die gelowiges verstaan en dit volg nog verder daaruit, dat die gelowige 
voortdurend besiel word deur die begeerte om dit alles met sy oë te sien, wat hy glo. Daarom is hierdie 
belofte ook so gesteld dat dit aangee hoe die innerlike begeerte van die gelowiges gerealiseer sal word; en 
hulle sal die dood nie smaak alvorens hulle dit alles gesien het wat hulle glo nie. 
5. Wat glo hierdie sommiges dan? Hierdie sommiges glo vas dat Ek die beloofde Messias is en hulle glo 
ook dat deur My, die heerlikheid van God se ryk, dus `n volkome teokrasie (Godsheerskappy), op aarde 
gevestig sal word, en nooit meer `n einde sal hê nie. Die Menseseun sal die heerlikheid van die Vader op 
aarde oorneem en vir Sy mag sal hulle dan alle koninkryke en alle knieë moet buig van diegene wat onder, 
op, of bo die aarde is. 
6. Dit was die vaste geloof van hierdie sommiges. Daarom word ook aan hulle gesê dat hulle die dood nie 
sou smaak, voordat hulle die koninkryk van God sou sien kom het nie; weliswaar nie op die manier waarop 
hulle dit glo nie, maar slegs ooreenkomstig hulle geloof. 
7. Maar waarom dink julle dat vir hierdie sommiges na aanskouing van die koms van God se koninkryk, die 
dood vir hulle tog bly geld, dit wil sê dat hulle, nadat hulle getuie was van die koms van die koninkryk van 
God, tog die dood sal moet smaak? Dit is omdat die geloof as sodanig, al is dit hoe vas, geen lewe 
voortbring as dit nie gewortel is in die liefde nie, wat alleen onsterflik is. 
8. Sulke mense wat hulle uitsluitlik aan die alleen saligmakende geloof vashou, is daar teenswoordig ook 
baie op die wêreld, maar hulle besef nie dat die geloof maar net `n uitstraling is van die genadelig van My 
liefde, wat goed voorberei en net so op die binneste inwerk as wat die natuurlike lig op die aarde inwerk. 
As sy somers met krag inval, verwarm dit ook die aardryk en ontlok allerlei vrugte daaraan; maar die lig 
kan nie altyd netso sterk wees nie, en as die winter kom en die sonstrale swakker en swakker word, sterf 
alle voortbrengsels van die sonlig weldra en word onder sneeu en ys begrawe.   
9. Waarom laat die aarde haar, in die somer so pronkende kinders, nie in die winter voortlewe nie? 
Waarom moet hulle die dood smaak, as hulle die heerlikheid van die sonlig vooraf gevoel het? Omdat die 
aarde te min eie warmte besit.  
10. Presies so is dit gesteld met die geloofshelde. Hulle glo vas en is vol ywer en energie solank hulle deur 
My genadelig beskyn en verwarm word; as hulle dan egter op die proef gestel word oor hulle hoeveelheid 
eie warmte, verwelk hulle, die vrugte en blare val van die bome en hulle staan daar naak en kaal, en in 
plaas van die vroeëre vrugte, rus daar weldra sneeu en ys op hulle dik én dun takke. 
11. In My grootste genadelig in die somer sien hulle sekerlik die heerlikheid van My ryk in die vrugte wat 
deur die lig rypgemaak is, maar hierdie vrugte is van vreemde oorsprong, dit wil sê: Hulle spruit nie voort 
uit die krag van die eie warmte nie, en daarom bly die smaak van die dood ten slotte onvermydelik.  
12. Maar so gaan dit nie met diegene wat deur hulle groot liefde tot My in hulle binneste, self `n son het 
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nie; tot hulle sê ek: “Waarlik, waarlik, wie My liefhet en My woord onderhou, sal in ewigheid geen dood 
voel, nóg smaak nie.” 
13. Geloof kan ook deur die lees van goeie boeke bereik word; die liefde egter kom maar net uit die hart. 
Vra daarom ook meer aan julle hart, as aan die boeke hoe dit daar met My gestel is en dan sal julle nie tot 
die sommiges behoort nie. Bedink dit steeds. Amen. 

“Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk! (Mattheüs 23:24) 

27 Januarie 1844 se aand 
23 “Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk!” 
2. Dit is ook weer `n vers wat vir alle tye geld, en waarvan die betekenis netso voor die hand liggend is, 
soos wat dit die geval by die ander was. 
3. Wie is die verblinde of blinde wegwysers? Dit is hulle wat op alle slakke (droes van smeltproses) sout 
plaas, of die haarklowers van die wet. Hulle reinig en kerm die hele dag daaroor; maar oor groot foute, 
waarvan die hele heil en die lewe van die mense afhang, weet hulle heeltemal niks vanaf nie, en as hulle 
dit al sou ken, sluit hulle, uit politieke oorwegings, `n ogie dig, asof dit heeltemal onbelangrik sou wees. 
4. Om dit so duidelik moontlik te maak, sal Ek `n paar voorbeelde gee! Ons sal van die klein tot die groot 
opklim, oftewel van die uitsondering tot die algemene. 
5. Laat ons eers na `n huisgesin kyk. Die vader het kinders van beiderlei geslagte. Seuns in `n meer 
vermoënde gesin word naarstig tot studeer aangemaan en die meisies het diverse leermeesters. Van hulle 
leer `n vreemde taal praat, skilder, musiek, en daarnaas spesifieke vroulike vaardighede. 
6. Die seuns word voortdurend tot studie aangespoor. Hulle moet uitblink, anders swaai die lat; elke 
nalatigheid word skerp berispe en strafmaatreëls bly nie uit nie. Ook waak die mense daarvoor dat ook die 
ander sogenaamde welstandsnorme streng nageleef word en wee die seun wat dit ligsinnig sou oortree! 
Dag-in en dag-uit reën die vermanings, sowél van die vader, van die instrukteur, as van die leraar. 
7. `n Mens sal vra: “Is dit dan verkeerd?” Ek kan niks anders antwoord nie as: Hier word muggies gesif, die 
kameel word egter ongemerk ingesluk.  
8. Wat is die kameel hier? Die kameel is die studie en die beskaafde wêreldse opvoeding van `n jong 
mens. Hierdie verswelgde kameel laat die jong mens die laaste druppel verloor van alles wat `n geestelike 
lewe in hom kon wek. Daardeur word hy heeltemal aan die kaal wêreld uitgelewer.  
9. So gaan dit ook met die meisies. Die streng moeder praat die hele dag, tot haar tong daarvan pyn; want 
die een dogter maak `n te groot steek, by die ander word êrens `n vlekkie ontdek, `n derde ken die les vir 
een of ander vak nie goed genoeg nie, en van `n ander sit die hare nie netjies nie. Kort en goed, elke 
verkeerde gedrag en nog baie meer van dergelike, nouliks merkbare foute lewer baie bitter verwyte op; die 
hele dag word daar gekorrigeer, vermaan en aangespoor. 
10. Kyk, daar word ook weer muggies gesif; maar dat in die meisies met al die wêreldse beuselagtighede 
alle innerlike geestelike lewe gedood word, is die kameel wat sonder enige aarseling verswelg word. 
11. Ek dink dat aan dié voorbeeld niks meer toegevoeg hoef te word nie, omdat dit vir homself spreek. Laat 
ons `n algemener voorbeeld neem: 
12. Daar word deur die kerk, soos dit by julle funksioneer, skerp daarop toegesien, dat veral die laer 
bevolking die sogenaamde kerklike verordenings goed naleef, omdat die absolusie nie andersins aan hulle 
verleen word nie. Wie hulle daarby hou, sal by bepaalde geleenthede van kerklike kant geen besware 
ondervind nie. Op son- en feesdae word streng gepreek en iemand wat teen die kerkverordenings 
gesondig het, word die hellevuur na aan die skene gelê, en dit sal hom moeite kos om weer deur die kerk 
in genade aangeneem te word. By iemand wat ryk is, gaan dit wel ietwat makliker, maar vir die arme is dit 
nie beskore nie!  
13. Hoe staan dit egter met die lewende verkondiging van My woord en met die handel daarvolgens? So: 
As `n Christen maar sy kerklike pligte vervul, mag hy teen baie van My gebooie sondig en kan hy daarvan 
verseker wees dat hy nie baie boete daarvoor sal hoef te doen nie.    
14. As hy maar kan aantoon dat hy die kerklike seremonies Sondagmôres bygewoon het, mag hy in die 
middag sonder enige beswaar speelhuise, kafees en dansgeleenthede besoek. Hy kan die hele nag speel, 
swelg, dans en hoereer; ook mag hy nog bedrieg, kwaadspreek, lieg, gierig wees en ander skade toebring, 
maar wel op polities verantwoordelike wyse. 
15. Dit alles word hom by die volgende bieg, veral by `n diskrete biegvader, vir vyf Onse Vaders en “Wees 
gegroet” en verseker met `n betaalde mis, kwytgeskeld. As die biegling hom nog op `n aflaat kan beroep, 
dan gaan hy vlekkeloos soos `n son van die biegstoel na die heilige kommunie en daarvandaan as `n 
engel die kerk uit.  
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16. Wie sal in dié voorbeeld nie die sif van die muggies en die baie growwe verswelg van die kameel sien 
nie? 
17. Ek wil beslis nie alle biegvaders oor een kam skeer nie, want daar is ook die wat dit op die goeie 
manier ernstig bedoel; maar in die algemeen is dit wel so. 
18. Nikodemus het ook aan die fariseërs en skrifgeleerdes behoort, maar hy was `n uitsondering en geen 
muggiesiwwer en kameelverswelger nie, want hy het My geken en My woord onderhou. Dit moet vir 
getroue biegvaders genoeg verontskuldiging wees. Nou gaan ons oor tot `n voorbeeld van groot algemene 
belang! 
19. Die maghebbers van die wêreld vaardig baie, ja selfs `n skrikbarende hoeveelheid wette uit en 
oortreding daarvan opsetlik of per ongeluk, word streng volgens die artikels gestraf. Wat My wette betref, 
word dit slegs saam as staatswette opgeneem, wat kan dien om wêreldse aangeleenthede veilig te stel. Dit 
is by voorkeur die sewende, die vyfde en in `n duidelik boosaardige geval, die sesde gebod; in die ander 
sewe is die staat nie so baie geïnteresseerd nie, tensy politieke redes daartoe aanleiding gee. Dus 
bekommer die staat hom by die leiding van die volk besonder weinig of heeltemal nie oor My woord nie en 
sê: “Die ander laat ons maar aan die geestelikheid oor!” 
20. Daar word dan van weerskante muggies gesif en duisende kamele verswelg, en die fariseërsgeslag 
sterf nooit uit nie; as mens hulle aan die een kant vang, kry die ander kant des te meer vryheid en wat `n 
mens ookal doen, meestal kom `n mens van die reën in die drup. 
21. Die wêreld wil heers en om dit te bereik kan hulle alles gebruik. Goddelike en wêreldse wette word voor 
één karretjie gespan en moet die volk in die verderf trek. 
22. Waarvoor het dit sin as die mens so beskaafd en gesagsgetrou geword het? Waarvoor het dit sin as `n 
staat, wêrelds gesien, die beste wetgewing het, as die hoofsaak daarby, waaroor dit in die geestelik lewe 
gaan, heeltemal buite beskouing gelaat word ? 
23. Ek glo tog dat dit beter sou wees as iemand liggaamlik kreupel die ewige lewe binnegaan, as `n 
wêreldse beskaafde mens, die ewige dood in.   
24. Dit is onnodig om meer hieroor te sê. Let julle daarom nie te veel op die muggies nie, maar pas liewer 
op dat julle geen kamele insluk nie; dan sal julle die ewige lewe verwerf! Amen. 

“En Jesus het geween.” (Johannes 11:35) 

29 Januarie 1844 se aand 
24 “En Jesus het geween.” 
2. Hierdie teks is baie kort. Dit bestaan uit drie woordjies; maar in al sy kortheid is hy so veelseggend en 
tiperend, dat mens `n wêreld vol boeke sou moet skryf om hierdie teks ook maar enigsins duidelik te 
verklaar. Sy volledige onthulling sal julle wel nooit in alle volheid kan bevat nie.  
3 Tallose male staan die voegwoord “en” in die Skrif, maar nêrens verbind dit soveel as hier nie; want hier 
verbind die twee oneindige dinge, naamlik die oneindige Liefde en die oneindige Wysheid, Mag en Krag 
van God tot één geheel. Want Jesus is die Wysheid, die Mag en die Krag en daardeur heerser oor alles 
wat die ewigheid en oneindigheid geestelik en natuurlik vervul. 
4. Maar hierdie Jesus ween. Waarom? Omdat Hy met die Vader en die Ewige Liefde volkome één was. 
Toe Moses verlang het om God te sien, kry hy te hore: “Niemand kan God sien en ook bly lewe nie.” Baie 
het God egter in Jesus gesien en Hy het hulle lewe geword; maar hulle het nie gesterf toe hulle Hom 
gesien het nie.    
5. In Moses se tyd het die Godheid nie geween nie; Hy het die oortreders van die wet ter dood veroordeel 
en niemand van die eenmaal gestorwenes was opgewek nie. Hier was dieselfde Godheid; dog Sy hou nie 
meer Haar liefde en erbarming in Haar ondeurgrondelike sentrum verborge nie, maar Sy ween en tot 
droefheid beweeg maak Sy die bande van die dood los van hom (Lasarus) wat in die graf gelê is om te 
vergaan.  
6. Begryp jy nou enigsins wat die ween van Jesus hier beteken? Die ween beteken hier `n eindelose diep 
erbarming van die oneindige Liefde in God! 
7. Oor wie erbarm Sy Haarself? Oor diegene wat reeds vier dae in die graf lê. 
8. Wie van julle is so wys om die diep betekenis van dié beeld te kan begryp? Dink julle dat Jesus hier 
slegs `n plaaslike wonder verrig het, om daardeur in die eerste plek die twee treurende susters hulle 
geliefde broer terug te gee, en in die tweede plek om die jode `n bewys te gee van iets wat niemand vóór 
Hom nog gedoen het nie?   
9. Kyk, dit is volkome onbelangrike bykomstighede; Jesus het voorheen al genoeg wonders verrig wat 
hieraan gelykwaardig was. Wat egter die troos van beide die susters betref, sou dit vir Hom, wat die harte 
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van alle mense in Sy hand hou, sekerlik nie moeilik gewees het om hulle met één blik, of met `n sagte 
wenk so geluksalig te maak dat hulle hulle gestorwe broer nie maklik meer treurend nie, maar slegs 
jubelend in gedagte sou hê. 
10. Dit was dus nie die vernaamste redes nie; maar wat dan wel? Hier kom ons eintlik by die, vir julle 
onbegryplike diepte van hierdie daad van God. Ek kan hulle slegs met vae toespelings vir julle aandui, 
maar nie volledig verklaar nie, omdat volledige lig in hierdie saak julle die lewe sou kos. Want juis hierdie 
daad moes geskied sodat die heerlikheid van die Vader in die Seun openbaar sal word.  
11. Wat is die betekenis van Martha en Maria nou, die twee treurende susters? Hulle beeld die 
voorafgaande en die komende tyd uit; die een meer uiterlik, aanskoulik, die ander meer geestelik, innerlik, 
die volle waarheid bevattend. In ruimer sin word onder Martha die hele natuurlike skepping en onder Maria 
die hele hemels-geestelike skepping verstaan. Dit is die twee treurende susters! 
12. Oor wie treur hulle? Oor `n broer wat al vier dae lank in die graf lê om te vergaan. Die vier dae beteken 
die vier skeppingstoestande. 
13. Wie is nou die broer? Maar hier gaan ons nie verder nie!!! - Wie van julle ook maar `n vonkie wysheid 
besit, kan dit wel nagaan; maar `n nadere verklaring van My sou lewensgevaarlik wees! 
14. Uit dit alles kan julle in elk geval opmaak welke groot diepte daar lê in die woorde: “En Jesus ween” en 
hoe ondeurgrondelik hulle is. As julle bedink wie Jesus is, sal julle tenminste kan aanvoel dat Sy trane `n 
ander en verhewener betekenis sal hê as die van `n half verblinde leser van `n roman. Die gemoed van 
Jesus was nie asof deur lektuur ge-emosioneer nie, - maar dit was die Ewige Liefde Self soos van die 
Vader in die Seun. 
15. As na te volgde voorbeeld toon die trane dat ook julle vanuit die ware lewensdiepte barmhartig moet 
wees; want weekhartigheid en erbarming wat deur romanlektuur opgeroep word, het vir My geen enkele 
waarde nie en is nie meer as `n blinde liefde en `n toneelspeelhuwelik nie. Sulke “barmhartige” mense sal 
Ek ook eens die loon gee wat die oorsaak was van hulle barmhartigheid. Hulle sal aan die ander kant groot 
biblioteke met tallose romans aantref, en hulle sal nie daarvan loskom, voordat hulle self duidelik daarvan 
bewus sal wees dat `n geskrewe liefde en `n geskrewe lewe heeltemal geen liefde en lewe is nie. 
16. Wie nie vanuit My liefhet en nie van My leer nie, doen alles wat hy doen as `n dooie en hy sal nie uit sy 
graf opstaan, alvorens Jesus oor sy graf sal ween nie. - Begryp dit goed: Hierin lê `n groot diepte, laat julle 
lewe ook so wees! Amen. 

“Maak u dan nie besorg nie, en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of 
waarmee sal ons onsself klee nie? Want na al hierdie dinge gaan die soeke van 
die heidene uit. Want U hemelse Vader weet dat u dit alles nodig het.” (Mattheüs 

6:31, 32) 

31 Januarie 1844 se aand 
25 “Maak u dan nie besorg nie, en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of waarmee sal ons onsself 
klee nie? Want na al hierdie dinge gaan die soeke van die heidene uit. Want U hemelse Vader weet dat u 
dit alles nodig het.” 
2. Kyk vriende, dit is weer `n paar baie langer tekste; maar daarom is hulle dan ook, wat hulle betekenis 
betref, vry en oop en mens kan hulle geestelike sin dus duidelik onderskei, sodat hulle betekenis vir byna 
elkeen wat hulle wil gebruik, maklik is om te begryp. Julle moet trouens onthou dat, nie dit wat Ek sê, die 
moeilikste te begryp is nie, maar die moeilikheid lê altyd in My dade. Waarom? 
3. Die leer moes immers sodanig opgestel wees dat hy sonder baie moeite deur die wêreld begryp kon 
word; want welke nut sou die wêreld gehad het aan `n diepsinnige leer? Dit sou op die wêreld dieselfde 
uitwerking gehad het as die Japanse taal op julle; mens sou geen jota daarvan kon begryp nie. 
4. Neem byvoorbeeld die meer diepsinnige Openbaring van Johannes! Julle het tog al soveel kommentare 
daaroor gelees - en weet eintlik nog nie wat julle daarvan moet dink en wat se nut hy naas die evangelie 
het nie. 
5. Daarom was My leer altyd so geformuleer dat sy deur elkeen dadelik in haar ware betekenis begryp kon 
word. Wie goed op die doelmatige, en maklik te begryp, letterlike betekenis let, kom des te makliker agter 
die, voor die hand liggende, geestelike betekenis. 
6. So behoort die twee onderhawige tekste tot die deel van My leer wat My leerlinge nie as moeilik beskou 
het nie; ook nie tot die gelykenisse wat nie altyd deur My leerlinge begryp was nie, maar hierdie tekste 
behoort tot daardie deel van My leer waarvan My leerlinge gesê het: “Nou sê U duidelik wat U wil en ons 
begryp U!” 
7. Wat hou hierdie twee tekste in? Niks anders as `n broederlike, vriendelike waarskuwing aan die wêreld, 
waarmee Ek wil sê dat die mense al hulle sorge op My moet plaas en daadwerklik My ryk moet soek; al die 
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ander sal vir hulle daarby gegee word. 
8. Dit is die uiterlike betekenis van die teks; daarmee lê ook die geestelike betekenis voor die hand. Want 
wat afgeraai word vir die liggaam, geld ook vir die siel en die gees en kan ongeveer so lui:  
9. Wees nie angsvallig bekommerd daaroor om julle geestelike sielskragte deur moeisame studies te 
ontwikkel nie. Maak julle geen sorge oor universiteite en allerlei doktorale nie, maar het My lief, julle Vader, 
en Ek sal julle die wysheid van die engele verniet skenk; dit sal tog meer werd wees as alle doktorsgrade 
en diplomas ter wêreld!  
10. Want selfs die grootste geleerdes ter wêreld kon met hulle diplomas en doktorale nie daaragter kom 
wat daar na die dood van die liggaam met die mens gebeur nie, terwyl diegene wat Ek die wysheid gegee 
het, dit met `n oortuigende sekerheid in hulle saamdra. 
11. Ek sê vir jou: In dié opsig is die diere met hulle vae vermoë om iets aan te voel, beter af as menige 
groot wêreldse geleerde. Hier is dan ook die teks van toepassing: “Wat baat dit die mens as hy die hele 
wêreld sou win, maar daarby skade ly aan sy siel?” 
12. Wie nie weet wat daar eendag met hom sal gebeur nie, gee daarmee al te kenne dat sy siel geskend 
is. Soos `n kunstenaar met `n beskadigde instrument nie in staat is om iets behoorlik tot stand te bring nie, 
so kan ook `n gees, van `n deur die wêreld geskende siel, niks wesenlik vir die ewige lewe bydra nie, want 
hy moet sy krag immers gebruik om die beskadigings aan die siel te herstel. Hoe moet hy as ewige 
skoenmaker ooit `n goeie, welgevormde skoen maak waarin sy vaste lewensvoet `n goeie beskerming en 
stewige ondergrond sal vind? 
13. Daarom moet ook niemand hom ooit in liggaamlike of geestelike opsig sorge maak oor wat hy sal eet 
of drink en waarmee hy hom moet klee nie, want vir al die dinge sal Ek wel sorg as hy My liefhet en My leer 
onderhou. 
14. Dit is die hele, maklik te begrypte, betekenis; wie dit goed in ag sal neem, sal beter daaraan toe wees 
as allerhande spekulante, woekeraars en geleerdes. Amen. 

“Dog die vyande van My, wie nie wil dat Ek oor hulle koning word nie, bring 
hulle hier en slag hulle voor My oë!” (Lukas 19:27) 

3 Februarie 1844 se aand 
26 “Dog die vyande van My, wie nie wil dat Ek oor hulle koning word nie, bring hulle hier en slag hulle voor 
My oë!” 
2. Bostaande teks is byna so maklik dat Ek geen lang uitleg daaroor hoef te gee nie, en behoort ook tot 
die, waaroor die leerlinge nie gevra het: “Hoe moet ons dit opvat nie?” Want hierdie teks het selfs die 
blinde fariseërs begryp, omdat hulle baie goed geweet het dat Ek met die burgers van die stad wie gedood 
sou moet word, hulle bedoel het. 
3. Maar dit sou wel `n heel beperkte betekenis gewees het; nietemin is die algemene betekenis ook nie 
baie moeilik te onderskei nie, mens hoef maar net te weet dat “slag” dieselfde beteken as “bereg”. Dit is al. 
4. Wie is dan die “burgers” van die stad wat geen koning wil hê nie? Kyk om jou heen in die wêreld en jy 
sal in alle strate en op alle hoeke orals burgers aantref wat die koning nie wil hê nie. - Die “stad” is die 
wêreld; haar “burgers” is die wêreldse mense wat niks van My wil weet nie. 
5. Die tien wat die ponde ontvang het, is die weinige uitverkorenes wat te midde van hierdie wêreldse 
burgers lewe; onder hulle is selfs nog `n “trae” wat nie met die aan hom toevertroude pond wil werk nie. 
6. Onder hierdie “een” word diegene bedoel wat God se woord wel aanneem en erken, maar te laks is om 
daarvolgens te lewe; daarom word hulle ten slotte ook ontneem wat hulle het en gegee aan diegene wat 
tien pond het. 
7. Waarom? Omdat diegene wat volkome volgens My woord geleef het, My dus geheel in liefde toegedaan 
is en vol vuur en vol ywer is, ook, soos `n son, die volle lig toekom. 
8. Wie egter geen vuur het nie, het ook geen lig nie en lyk soos `n planeet wat slegs met vreemde lig pronk 
wat nie by hom bly nie. Word hy van sy son geskei, dan sweef hy soos `n duister klomp in sy, deur homself 
aangerigte verlatenheid van die een oneindigheid na die ander! 
9. Uit dit wat hier gesê is, kan jy maklik aflei wat bostaande teks wil sê, naamlik niks anders as die gerig of 
oordeel vir al wat wêrelds is. 
10. Nou is hier nog sprake van `n derde soort wesens tot wie die heer of die koning sê: “Bring die burgers 
van die stad wie my nie as koning wil hê nie, hier, sodat hulle gedood kan word!” 
11. Wie is dit? Wie sou dit anders wees as die engele uit die hemel waarvan jy al weet dat hulle orals die 
uitvoerders van My oordele is. Hulle sal die wêreld altyd oordeel. 
12. Waarom? Omdat hulle ten eerste één is met My en daarom ten tweede die skerpste teenstelling vorm 
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tot die wêreld. Omdat hulle één met My is, het hulle alle mag en krag uit My; en omdat hulle in die skerpste 
teenstelling tot die wêreld staan, word sy altyd deur hulle geoordeel. 
13. Dit is heel eenvoudig die betekenis van hierdie teks, wat mens goed moet onthou. 
14. Soms word onder die verdeelde ponde, die verskillende menslike talente verstaan wat ontwikkel moes 
word. Maar dit is `n fout. Want as dit so sou gewees het, sou die uiters godslasterlike handel met 
geestelike ampte en waardighede tot `n God baie welgevallige aangeleentheid verhef word, en ook skoling 
tot diefstal en moord word goedgepraat. Dit is bepaald nie die bedoeling van die uitgedeelde ponde nie. 
15. Hierdie uitgedeelde talente en ponde is maar net die uitgedeelde woord van God. Diegene wat dit 
dadelik lewend in hulle het, het tien ponde; lewend is dit in hom, as hy dit in sy liefde of in sy hart het. 
16. Wie die vyf ponde het, die het die woord in sy lewende geloof, waarmee hy uit liefde kan handel. 
17. Wie drie ponde het, die het die woord in sy verstand; as hy daarvolgens sal handel, sal hy tot wysheid 
kom. 
18. Wie egter slegs één pond het, erken ook wel God se woord, maar dit doen niks aan hom nie. Hy het 
wel niks daarop teen nie, - inteendeel, hy vind dit mooi, goed en waar, maar as hy in alle erns daarvolgens 
moet handel, sê hy: 
19. “Ja, as mens nie aan hierdie wêreld gebind was nie, en mens vir die wêreld nie wêrelds moes wees 
nie, sou dit sekerlik prysenswaardig wees om ooreenkomstig hierdie leer te lewe. Maar mens moet nou 
eenmaal in hierdie wêreld lewe en daarom moet mens hom ook daarvolgens aanpas, anders word mens 
baie gou as sonderling bestempel. Mens verloor eer en aansien en raak daardeur geïsoleerd, sodat mens 
ook geen invloed meer kan uitoefen in die wêreld as dit vir die realiseer van `n goeie doelstelling 
noodsaaklik sou gewees het nie.” 
20. Die ryke sê: “Ek sou met My vermoë wel volgens die evangelie wil handel, as die huidige 
omstandighede anders was; maar die wêreld is nou eenmaal die wêreld en dit wil sê dat mens sodanig met 
sy kapitaal moet omgaan, dat mens, wanneer mens ouer word, self geen gebrek ly nie, en dat ook die 
kinders mettertyd die nodige versorging vind wat hulle van die wêreld onafhanklik maak.” 
21. Die amptenaar sê: “My God! Waar sou ek die tyd vandaan kry? Staatsdiens en herediens kom voor 
godsdiens! As ek eenmaal met pensioen gaan, sal ek ook in Godsnaam `n rosekrans ter hand neem, of: 
Ek sal volgens die evangelie gaan lewe vir sover dit sonder al te groot beperking van My 
lewensomstandighede moontlik is!” 
22. Die geestelike sê: “As mens maar die pligte wat sy posisie in die wêreld meebring, vervul en alles aan 
God opoffer, dan het mens genoeg gedoen.” 
23. Daarop sê Ek: “Dit is alles mense wat hulle een pond begrawe het en dit sal met hulle net so gaan soos 
wat dit met die besitter van daardie een pond uit die evangelie gegaan het. 
24. Waarom? Omdat daar in hulle selfs geen enkele vonkie daadwerklike liefde tot My te vinde is nie! Hulle 
gee altyd die voorkeur aan aardse gemak bo My.  
25. Die ryke is tevrede met My, solank hy deur sy geld homself en sy familie goed versorg sien: Maar 
welke lewende liefde kan hy aantoon en welke vertroue het hy in My as hy self met alle krag werk om sy 
familie later geen gebrek te laat ly nie? Vir so `n vertroue sal elkeen bedank! 
26. As `n geldwisselaar `n saakwaarnemer aanstel en hom nooit `n sent toevertrou nie, sal die 
saakwaarnemer dan nie baie gou sê: “Sê my vriend, beskou jy my as `n spitsboef en is My groot 
borgstelling van nul en gener waarde, dat jy my vir geen sent vertroue skenk nie? Beheer jou vermoë self; 
ek vorder My borg terug.” 
27. Dieselfde sal Ek ook doen met sulke ryk gelowige Christene en Ek sal hulle My onderpand ontneem; 
want Ek laat My nie deur hulle vir die gek hou nie, en My nog minder vir `n leuenaar en bedrieër aansien, 
waarvoor hulle My daadwerklik hou, omdat hulle My nie vertrou nie en daarom self vir hulle bestaan sorg.  
28. Netso sal Ek aan die amptenare en geestelikes van alle sektes wat die diens aan die wêreld, en die 
vervulling van die verpligtings wat aan hulle stand verbonde is, as godsdiens beskou, sê: “Het julle vir niks 
gewerk nie? Het die vervulling van die aan julle stand verbonde verpligtings julle geen wins opgelewer nie. 
Het julle uit liefde tot My of uit liefde tot die voordele wat met julle stand verbonde was, hierdie pligte 
vervul?”  
29. As hulle sal sê: “Ons het die goeie en die regverdige gedoen terwille van die goeie en regverdige self 
en ons wil en mag ook met `n geruste gewete die voordele geniet wat voortgevloei het uit goeie en 
regverdige handel.” 
30. Dan sal Ek egter sê: “Dan is julle dus betaalde arbeiders gewees en het julle julle loon alreeds ontvang. 
Hoeveel het julle daarby vir My gewen met die een, aan julle toevertroude pond? Toon die wins! 
31. Werklik, dan sal hulle maar net daardie een pond kan laat sien, sonder iets daarby, en hulle sal moet 
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sê: “Heer, die pond was onder die omstandighede waarin ons onsself in die wêreld bevind het, nie te 
gebruik nie: Ons het dit egter as heilig beskou, daarom het ons dit nie aangeraak nie.”  
32. En Ek sal sê: “Dan sal dit net so met julle gaan soos met die man met die een pond uit die evangelie. 
Hierdie éénponders sal in die hiernamaals ontsettend lank besig wees, voordat hulle ook maar één sent 
daarop vooruit sal gaan. Daar sal baie geween en tandegekners dit vooraf gaan! 
33. Ek dink dat dit ook duidelik is; onthou dit goed, sodat julle nie tussen die “éénponders” sal beland nie! 
Amen. 
 
 

“Eer van mense benodig Ek nie.” (Johannes 5:41) 

5 Februarie 1884 se aand 
27 “Eer van mense benodig Ek nie.” 
2. Hierdie teks gee in kort bewoordings aan welke band daar bestaan tussen die mense en My, naamlik 
geen band van eer nie. Want die mense as sodanig is My werklik nie tot eer nie. Ek het die mense ook nie 
geskep sodat hulle My sou eer nie. 
3. Maar Ek het met die mense wel `n band en dit heet liefde, en dit is iets heel anders as eerbetoon. 
4. Wie is diegene wat eer aan hulle bewys? Dit is die vorste en grotes van die wêreld. 
5. Waarom laat hulle hulleself eer? Omdat hulle meer wil wees as die mense, hoewel hulle bewussyn vir 
hulle sê dat hulle dit nie is nie. 
6. Wat is die eer wat mens iemand bewys? Dit is in die grond van die saak niks anders as vrees vir 
diegene wat magtiger en sterker is nie. Want die swakke is bang vir die slae en die onbarmhartigheid van 
die magtiges; daarom kruip hy voor hom en eer en aanbid hom vir die vorm om hom deur vleiery in te 
palm, sodat die slaan agterweë sal bly. Hoe meer eerbied die swakkeres vir die sterkeres aan die dag lê, 
des te meedoënloser word die sterkeres. 
7. Vraag: Is sulke eerbetoon `n vrug van goeie of van slegte saad? Ek sê: Soos die vrug is, so sal ook die 
saad wees! 
8. Dink julle dan dat Ek iets van die mense sou wil ontvang wat vir My `n gruwel is en volkome 
weersinwekkend? 
9. Om welke redes sou Ek My deur die mense laat vereer? Miskien omdat Ek God is en die mense My 
skepsele is? Omdat Ek almagtig is en die mense in vergelyking tot My heeltemal, niks is nie? 
10. Wat sou Ek aan so `n eer hê? Word Ek daardeur meer God en My almag groter? 
11. By die mense is so `n werkwyse nog denkbaar, want as `n swakkere `n sterker eer bewys, wen hy 
daardeur in mag en aansien. Maar watter wins sit daar vir My in as die mense My eer soos hulle ander 
grotes op aarde eer? Dit sou selfs die mees skerpsiende gerub met die allerbeste mikroskoop, wat `n 
atoom tot `n hoofsentraalson sou kon vergroot, nie ontdek nie; want Ek is God, almagtig in alle ewigheid. 
12. Sou Ek deur die verering van die mense nog meer kan word? - Ek dink nouliks; daarom het Ek ook 
nêrens `n wet uitgevaardig: “Jy sal God, U Heer, bo alles eer!”, maar slegs bo alles liefhê. Daarom word in 
die aangehaalde vers ook gesê dat Ek geen eer van mense verlang nie, want daar is in My al Eén wat My 
in alle ewigheid waaragtig eer. 
13. Watter vreugde Ek dan sou hê aan “Ad maiorem Dei gloriam” dade, of, soos mens by julle op die 
wêreld gewoond is om te sê: “Alles tot God se eer!”, want wie My nie in sy hart eer soos `n, van liefde 
brandende bruid haar bruidegom nie, sy verering is vir My `n gruwel! 
14. Wat het Ek aan die duisendmaal herhaalde “Heer, ons eer U”, terwyl alle harte onrein is? - Sulke eer is 
uiters verwerplik!  
15. Want almal wat My op so `n seremoniële manier eer is die “Heer, Heer!”-roepers en hulle kan duisende 
smeekgebede prewel en sê: “Heer, ons eer U en prys U mag”, “Heer ons bid U, verhoor ons gebed!” en 
“Heer, erbarm U oor ons!” en hulle kan nog duisendmaal daarby sê: “Ere sy God, die Vader!”, ensovoort. 
16. Ek sal sulke geklets egter nie verhoor nie en altyd aan die “Heer, Heer!”-roepers” sê: “Gaan weg van 
My, want Ek het julle nooit geken nie!” Julle het talle lofprysinge en smeekgebede geken, maar waarom het 
julle geen smeekgebed gemaak waarin helder sou klink: Nie “Heer ons eer U” nie, maar: “Liewe, heilige 
Vader, ons het U lief!”? 
17. Mens sal wel hierteen protesteer en sê: “God moet vereer word! Want dit is `n edele vrug van die ware 
godvresendheid; want wie God nie vrees nie, is tot alle bose dade in staat.” 
18. Ek sê egter: Hoewel godvresendheid beter is as die verrig van bose dade, sal daar tog vir niemand uit 
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sulke godvresendheid `n ewige lewe groei nie, omdat `n bevreesde gemoed al `n veroordeelde gemoed is. 
19. Want wie die bose maar net nalaat uit vrees vir My, sal baie op die proef gestel word; want uit vrees vir 
My kan geen menslike gees salig word nie. Eers sal die vrees hom ontneem word en dan sal dit eers blyk 
wat hy sonder vrees vir My sal doen.  
20. So het daar op aarde uit vrees vir straf ook baie gevangenes in hulle kerkers binne die wetlike orde 
gebly; wanneer hulle egter na hulle straftyd op vrye voet gestel word, is hulle tienmaal so erg as tevore. 
21. Alle geeste uit die hel lewe in die grootste vrees vir My; Om My maar net uit die verte te sien of My 
Naam te hoor is vir hulle allerverskriklik! Welke dwaas sal egter beweer dat die geeste goed is, omdat hulle 
bang is vir My?  
22. Ek gee `n voorbeeld. Gestel dat daar êrens op aarde `n baie goeie mens leef wat baie welgesteld is en 
daarby tog die grootste liefde, sagmoedigheid en voorkomendheid self is en wat elke mens wat na hom toe 
kom - van welke stand of nasie ookal, hetsy vriend of vyand - altyd baie liefderik opneem. Vraag: Wie sou 
dan so dwaas wees om so `n mens meer te vrees as `n skerpregter? 
23. Welke mens is egter beter, meer liefderik en sagmoediger as Ek? Tog wil die mens My eerder vrees as 
My in die volste vertroue liefhê.  
24. Ek sê ewenwel: Diegene wat My vrees en eer skyn goeie redes daarvoor te hê; want hulle weet dat 
hulle hart geen enkele liefde besit nie. Daarom wil hulle vrees vir My in die plek daarvoor stel. 
25. Maar dit gaan met hulle soos met die bruid wat haar baie getroue bruidegom ontrou geword en `n hoer 
geword het. Waarom het sy dit geword? Omdat sy die liefde vir haar bruidegom in haar hart verspil het.  
26. As die bruidegom nou sal kom, sal hy dan die van angs bewende bruid ook netso aankyk en aanvaar 
asof sy hom met `n vurige hart tegemoet getree het? Sal hy nie eerder aan haar sê nie:  
27. “Wat maak jy? So het ek jou nog nooit gesien nie! Waarom bewe jy vir my, ek het jou tog bo alles lief? 
Waarlik, in hierdie toestand herken ek jou nie! Wat het ek aan jou gedoen dat jy vir my bang is? Hoe kon 
hierdie vrees jou vroeëre liefde verdring het? Hoe sal ek jou nou kan gelukkig maak, noudat jy my nie 
liefhet nie, maar vrees?! Dus moet ek, uit liefde vir jou, van jou af weggaan, sodat die vrees vir my, jou hart 
nie langer sal kwel nie!” 
28. Kyk, in dié voorbeeld is die: “Ek ken julle nie “Heer, Heer!”-roepers!” helder en duidelik uitgelê; en 
daarom wil Ek nie die eer van mense as vrug van vrees nie, maar Ek wil troue, kinderlike liefde hê! 
29. Streef daarna in jou hart, dan sal Ek naby aan julle kan kom, maar nie deur julle verering en vrees nie! 
Wees deur die liefde vry geword, geen deur vrees geoordeelde mense wat handel volgens My woord nie; 
daarin sal julle die ewige lewe vind en vir My, julle Vader! Amen. 

 “Van toe af het baie van Sy dissipels teruggekeer en het nie meer langer met 
Hom saamgegaan nie.” (Johannes 6:66) 

8 Februarie 1844 se aand 
28 “Van toe af het baie van Sy dissipels teruggekeer en het nie meer langer met Hom saamgegaan nie.” 
2. Hierdie teks verwys in elke opsig presies op ons onderwerp. 
3. Waarom het baie van My dissipels hulleself teruggetrek en wou hulle nie meer saam met My gegaan het 
nie, terwyl Ek hulle tog die leer van die aanneem van My vlees en bloed gegee het? - Die oorsaak van dié 
verskynsel lê hoofsaaklik in die traagheid van gees van My dissipels, maar vervolgens tegelyk ook in hulle 
hoogmoed. 
4. Hulle traagheid het bestaan uit die feit dat hulle hulleself nie die moeite wou getroos het om My 
tenminste te vra hoe mens die leer moet begryp nie, soos wat My broeders dit wel later gedoen het.  
5. En die hoogmoed was dus die gevolg daarvan. Omdat hierdie dissipels, wat tog My leerlinge was, eers 
geen sin gehad het om meer kennis te verwerf nie, het hulle dit nou vervelend gevind dat Ek `n leer 
verkondig wat hulle begrip te bowe gegaan  het. Hulle het hulle teenoor die ander van die volk beskaamd 
gevoel, omdat hulle My ook nie begryp het nie. Hulle wou My nou egter ook nie, vanweë hulle hoogmoed, 
in teenwoordigheid van die volk vir `n uitleg vra nie, om nie bestempel te word dat hulle as My leerlinge, My 
nie begryp het nie.   
6. Want gewoonlik was dit so, na `n redevoering van My, dat die volk aan My dissipels gevra het hoe een 
en ander opgeneem moes word. My leerlinge het dit dan gewoonlik in talle aanvullende verklarings gegee 
en hulle eergevoel was gestreel deur die lof oor hulle verstandige uitleg van dit wat vir die volk ietwat 
moeilik te begryp was. 
7. Ook by hierdie geleentheid kry die dissipels talle vrae oor die betekenis van hierdie leer, maar hulle kon 
hierdie keer geen verklaring gee nie, omdat hulle die leer self nie begryp het nie; daarom red hulle hulleself 
hierdie keer op `n ander manier uit die moeilikheid. Hulle beskuldig My van `n harde leer wat geen mens 
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kan begryp nie, en omdat dit hulle nie tot eer strek teenoor die volk nie, spreek hulle liewer smadelik oor 
My en verklaar dat hulle al My vroeëre uitsprake netso onbegryplik gevind het; dat hulle nie meer in My glo 
nie en hulle verlaat My.  
8. Uit hierdie noukeurige beskrywing van die toenmalige gebeurtenisse, kan elkeen maklik begryp dat die 
oorsaak van dié slegte voorval niks anders was as traagheid van gees en vervolgens hoogmoed van My 
dissipels nie. Traagheid, omdat hulle altyd om My heen was en gedink het dat hulle eweveel begryp het as 
Ek - waarom sou hulle dan moeite doen om dieper in die gees van My leer deur te dring? Die hoogmoed 
het egter ontstaan toe Ek hulle op die proef gestel het om uit te vind hoeveel hulle begryp en duidelik aan 
hulle getoon het dat die dissipel nie bo die Heer staan nie. 
9. Kyk, hierdie twee hoofoorsake vorm ook die pilare onder die meeste verdorwenheid van die menslike 
geslag. Want die mens is in die eerste plek lui en doen graag die hele dag niks. As egter aan hom gevra 
word: “Waarom doen jy die hele dag niks?”, sal hy sê: “Niemand het my aangestel nie!” 
10. En as Ek dan aan hom sê: “Gaan dan tenminste vanaand `n uurtjie werk, Ek sal jou goed beloon”, sal 
hy sê: “Heer, hoe kan U my die skande aandoen om my te laat uitlag deur diegene wat die hele dag 
gewerk het? As U my iets wil gee, skenk dit dan liewer aan my, maar stel my nie as `n luiaard aan die kaak 
voor die arbeiders nie.” 
11. Kyk, die luie wou eers nie werk nie, en ten slotte skaam hy hom om te werk voor die oë van vlytige 
mense. Waarom? Omdat dit nie vleiend is vir sy verborge hoogmoed nie. Om sy hoogmoed te bevredig, wil 
hy wel graag dieselfde loon hê as vlytige mense, maar eers is hy te lui om te werk en vervolgens te 
hoogmoedig. 
12. Die Heer sal egter nie so dom wees om traagheid en hoogmoed aan vlyt gelyk te stel en beide gelyk 
beloon nie. 
13. Dat dit alles volkome waar is, sal Ek julle nog aan die hand van `n paar klein voorbeelde laat sien. 
14. Laat ons byvoorbeeld twee studente neem: Die een is vanaf die begin vlytig en die ander lui. Die 
vlytige sal ten slotte die vrugte van sy ywer oes; maar welke voorwendsel sal die luie hê en met welke 
redenering sal hy sy luiheid wil goedpraat? Hy sal sê: 
15. “Die vlytige was `n dom vent, want hy het nie ingesien dat hy maar net onsin in sy harsings prop nie; ek 
het egter die ontsettende domheid van die leerstof deursien en het dit vanaf die eerste oomblik onwaardig 
gevind om my hoogstaande brein met sulke onsin vol te stop. En omdat hulle niks anders aan te bied het 
nie, vind ek my aanvanklike kennis baie meer hoogstaande en beter as al die waardelose onsin wat ek sou 
moes gaan leer het!”  
16. Kyk, hier kom die hoogmoed duidelik voort uit luiheid! Wie hulle daadwerklik daarvan wil oortuig, moet 
maar net vertroulik met dergelike individue praat; dan sal hy dit alles van a tot z bevestig sien. 
17. Laat ons nou net twee musici neem. Die een het dit deur sy ywer tot groot kunsvaardigheid gebring, op 
praktiese sowel as op teoretiese gebied. Die ander egter, `n seun van die traagheid, bly as gevolg van die 
geringe moeite wat hy hom getroos het by die onderste sukkelaars se middelmaat vassteek. Vra mens 
hom waarom hy dit ook nie so ver gebring het soos sy medestudent nie, dan sal hy sê: 
18. “Omdat ek nie, soos die straatarm drommel, daarop aangewese was nie, want ek is tog ryk. Waarom 
sou ek myself dan pla? Net sulke arme drommels hoef maar so ywerig te wees en waarom is dit eintlik so 
belangrik of jy die moeilike musiekstukke self kan speel of nie, as `n mens hulle maar begryp, wat 
heeltemal nie so moeilik is nie. Die arme drommels moet dit maar speel, want dan kan hulle ook bietjie 
brood daarmee verdien. Bowendien is die moeilike musiek geskryf deur arme drommels, en dit sou vir `n 
ryk mens `n skande wees om hom met sulke armsalige produkte besig te hou. 
19. Kyk, dit is weer so `n, uit die lewe gegrypte voorbeeld, en jy kan weer daaruit aflei om welke redes My 
dissipels My verlaat het. Laat ons verder gaan! 
20. So spreek iemand aan wie gevra word waarom hy hom nie meer besig hou met die suiwer Christelike 
grondslae van die godsdiens nie: “Ek begryp hierdie dinge nie en het my ook nooit daarin verdiep nie, 
omdat ek dit in die eerste plek as niksseggende kinderpraatjies beskou en in die tweede plek mens deur 
daardie religieuse gepieker ten slotte hoogstens `n dwaas sou kon word.” 
21. Sien, by hierdie mens was eers luiheid en vervolgens is die daaruit voortkomende hoogmoed die redes 
dat hy netsoos die dissipels sê: “Wie kan so `n leer as waar aanneem en hulle daaraan hou? Daarom is dit 
beter om, netsoos hierdie dissipels, die Heer in die steek te laat.” 
22. So sê `n arme rondloper as aan hom gevra word: “Waardeur het jy in sulke armoedige omstandighede 
geraak? Jy het tog nog meer as `n ander die geleentheid om baie te spaar.” En sy verweer lui: “Ek het 
daardie spaar te bedelagtig vir My fyngevoelige natuur gevind en nou is dit `n eer vir my, dat ek in 
behoeftige omstandighede verkeer.”  
23. Kyk, ook dit is `n voorbeeld waarby `n mens eers lui is en hom nie sodanig kan verloën dat hy aan sy 
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aard afbreuk doen om hom daardeur `n vermoë te verskaf nie; as dit ten slotte vir hom duidelik word dat hy 
niks besit nie, word hy hoogmoedig en tob bowendien nog oor sy armsalige toestand. 
24. Ek glo dat ons voorbeeld genoeg het om duidelik daaraan te sien hoe Ek by baie geleenthede deur My 
dissipels verlaat word wanneer daar staan: “Van nou af word die koninkryk van die hemele met geweld 
ingeneem!”  
25. So gaan ook baie wandelaars die berge in. Solank dit maklik gaan, loop elkeen flink saam; as die steil 
hellings van die hooggebergte egter kom, geld: “Van hier af kos dit inspanning en krag om bo te kom!”; dan 
keer hulle om en maar weinig slaag daarin om die top van die hooggebergte te bereik.  
26. Dieselfde geld ook vir die volgende: Solank die mens My ryk by sy skryftafel soek, gaan alles goed; 
maar as gesê word: “Lees is nie voldoende nie, slegs dade word beloon. Want die vlees is van geen 
enkele nut nie. Die letter dood; slegs die gees maak lewend!”, word die Heer ook meestal deur Sy dissipels 
verlaat soos wat uit die teks blyk. 
27. Neem hierdie toeligting ernstig ter harte, dan sal julle nie, soos die dissipels, julle Heer verlaat nie! 
Amen. 
 
 
 

“En hulle smeek Hom deur te sê: Stuur ons in die varke, sodat ons daarin kan 
vaar.” (Markus 5:12) 

9 Februarie 1844 se aand 
29 “En hulle smeek Hom, deur te sê: Stuur ons in die varke, dat ons daarin kan vaar.” 
2. Ek het julle al eens gesê, dat die diepste en mees verborge geheime van My lewe op aarde te vinde is in 
My dade. Want die woorde het Ek so gekies dat elkeen hulle kan begryp; maar dit is nie die geval met My 
dade nie. Dit het selfs My broeders nie begryp, voordat die Heilige Gees oor hulle gekom het nie; en toe 
hulle dit begryp het, word hulle ook in die gees gesê dat hulle die diepe sin van die dade aan niemand 
bekend moes maak nie, omdat die wêreld dit nie kan en wil begryp nie.  
3. So is dit ook in dié geval gestel! As Ek julle die diepste betekenis daarvan sou wil duidelik maak, sou 
driemaal die oppervlakte van die aarde nodig wees om alleen maar die inleiding op te skryf. Vir die uitleg 
van die belangrikste betekenis sou `n hele sonnegebied egter te min ruimte bied om alle boeke te bevat 
wat daaroor geskryf sou kon word. Daaruit kan julle wel aflei wat alles daaragter skuil.   
4. As daar al van `n woord gesê word dat dit is soos `n saadkorrel wat in die aarde gesaai word en baie 
vrugte voortbring, wat kan daar dan wel van `n werklike daad van God gesê word. Want daar bestaan `n 
verskil tussen die God wat spreek: “Daar is!” en die daaropvolgende: “En daar word!” 
5. Sodat julle julle tog enige begrip kan vorm van die grootheid van so `n daad, wil Ek julle in kort iets 
daaroor vertel.  
6. Waarom vra die Heer aan die demoon hoe hy heet, terwyl die Alwetende tog sekerlik geweet het dat in 
hierdie besetene nie net één nie, maar `n hele legioen bose demone boosaardig huisgehou het. Die Heer 
het dit seker nie gevra omdat Hy die naam van die bose geeste wou weet nie; maar waarom het Hy dan 
daarna gevra? 
7. Hy het dit gevra om hierdie demoon te laat weet wie Hy is; want aan `n vraag herken mens beter die 
aard van `n wese as aan `n antwoord. Vra iets vir `n dwaas en hy kan jou `n antwoord gee waaroor jy sal 
verstom staan. As die dwaas egter iets aan jou vra, sal jy hom dadelik aan sy vraag herken. Op geestelike 
vlak is die enigste manier om hulle bekend te maak, deur middel van `n vraag, en daarom het die Heer hier 
ook gevra, nie om `n antwoord te kry nie, maar om die demone so te laat weet Wie hulle teenoor hulle het. 
8. Sulke situasies ken julle ook goed, en dit het julle ook al by die sogenaamde paragnoste of 
heldersiendes waargeneem. Want as jy iets aan so `n heldersiende vra, is dit nie die bedoeling dat hy 
persoonlik daarop antwoord nie, maar dat jy jouself vir hom oopstel sodat hy in jou innerlike kan skou, jou 
ondersoek, en die tekortkoming wat hy in jou gevind het, met sy lewenskrag aanvul.  
9. Hierdie vraagstelling lê êrens midde tussen `n suiwer wêreldse en `n suiwer geestelike werkwyse, maar 
vir die deurdinker het hulle tog `n meer geestelike karakter. 
10. Dus beteken die vraag van die Heer aan die demoon eintlik dieselfde as wanneer Hy sou gesê het: 
“Kyk, Ek stel my bloot, daar is geen boosheid in My nie!”  
11. Die demone sien hierdie heilige oopstelling en herken dadelik die Heer van die ewigheid en wanneer 
hulle sê: “Ons is `n legioen” - gee hulle nie noukeurig hulle natuurlike aantal aan nie, maar gee hulle 
daarmee op geestelike wyse te kenne dat die bose voor die aangesig van die hoogste suiwerheid van God 
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in groter getalle aanwesig is. 
12. Die suiwerheid van die Heer Self dwing hulle egter om daarvoor te wyk. Maar die bose sien, te midde 
van die goddelike reinheid, ook goddelike erbarming en hulle wend hulle tot haar. Hulle neem op dié 
oomblik hulle toevlug tot deemoed en verlang, ooreenkomstig hulle slegte karakters, om in die varke te kan 
gaan; en die erbarming van die Heer staan hulle toe wat hulle vanuit die deemoed gevra het. 
13. Wanneer hulle egter in die varke gaan, ontwaak hulle hoogmoed, wat hulle vir die Heer verberg het, 
weer en hulle dryf die varke die see in, sodat hierdie ten gronde kan gaan en hulle, die demone, hulle weer 
vry as monsters in die see kon beweeg. 
14. So lyk dié beeld. Maar wie is die besete mens? Hierdie besete mens is gewoon die wêreld; daarin is 
die legioen demone soos hulle in hierdie mens voorkom. 
15. Die Heer kom in Sy woord na hierdie besete wêreld. Die wêreld wil van haar stille kwelling bevry word 
en die Heer maak die wêreld vry. Maar haar innerlike boosaardige neiging is in haar vrye toestand erger as 
in haar gebonde toestand. 
16. As hulle gebind is kla hulle oor druk en kwelling; as Ek haar egter vrymaak, soek haar boosaardigheid 
toevlug in die varke en stort hulle vanself in die see van die verderf; en die ietwat meer gegoede mense 
van die wêreld probeer bowendien ook om My van hulle af te stoot, omdat Ek hulle, vanweë hulle industrie, 
volstrek nie geval nie. Want hierdie “Gadareners” verpersoonlik die daadwerklike wêreldgesindheid of 
duideliker gesê: Hulle is die eintlike industrie-magnate. 
17. Die demone wat in die varke vaar is egter die opskeppers, gastronome, wellustelinge, bedrieërs en 
allerlei swendelaars en knoeiers. As julle allerlei soorte varke wat in see stort, in hierdie wêreld wil sien, 
gaan dan na die groot stede, daar sal jy hulle in groter getalle aantref en hulle is `n getroue weergawe van 
die varke uit die evangelie. Hulle is `n baie groot legioen; hulle is almal deur die mees verderflike demone 
besete en die dryf hulle ook in die see van die sekere verderf. 
18. Kyk, dit is die deur julle herkenbare en navolgbare betekenis van hierdie evangeliese daad van die 
Heer. Dat hieragter `n eindeloos ver uitgebreide, nog baie diepere betekenis verborge is, hoef nie vir die 
tweede keer aangetoon te word nie; in die eerste plek sal julle dit nooit begryp nie, en in die tweede plek 
sou dit julle nie tot nut wees nie, maar slegs skade toebring. 
19. Neem dus genoeë hiermee; want die oneindigheid is te groot, die aantal skepsele daarin oneindig en 
haar bestemming volkome onverklaarbaar vir julle. Dus kan julle onmoontlik begryp hoe die besetene die 
hele materiële skepping voorstel, en haar bewoners die ou gevangenes is. - Hierdie besetene rus in die 
graf en is uitermate boosaardig; kyk maar na die eindelose aantal grafte in die oneindigheid!  
20. Maar genoeg hieroor! Vir julle op hierdie aarde is dit nog geen tyd om dit tot in die diepste betekenis te 
kan begryp nie. Hou julleself dus aan die eerste, dit sal julle van nut wees! Amen. 
 
 
 

“En kyk, Ek laat die belofte van My Vader op u kom. Maar u moet in die stad bly 
totdat u beklee word met die krag uit die Hoogte.” (Lukas 24:49) 

12 Februarie 1844 se aand 
30 “En sien, Ek laat die belofte van My Vader op u kom. Maar u moet in die stad bly totdat u beklee word 
met die krag uit die Hoogte.” 
2. Dié vers gee in sy letterlike betekenis al duidelik te kenne wat dit innerlik bevat en lyk in dié opsig soos 
`n vriendelike mens wat, so sou jy kon sê, sy hart op sy hand vir sy vriende aanbied, sodat iemand hom nie 
maklik sal misken en elkeen al op die eerste oogopslag kan raai wat hierdie vriendelike man in die mou 
voer nie. 
3. Dieselfde is die geval met hierdie teks. Want as die Seun ten hemel gevaar het, kom die belofte van die 
Vader in alle volheid tot diegene wat in ware hoop vanuit die liefde, vol ongeduld op hierdie belofte wag.  
4. Wat beteken die hemelvaart van die Seun egter, sodat die wagtendes en die getuies die belofte van die 
Vader daardeur kan ontvang? - Julle weet wat mens onder “Seun” moet verstaan, naamlik die Wysheid 
van die Vader. Die Seun kom dus in elke mens ooreen met dit, wat in elke mens aan die wysheid behoort. 
Aan die wysheid behoort die verstand, die rede, allerlei wetenskap en kennis. 
5. Wat tot die wysheid behoort, moet tegelykertyd egter ook in elke mens `n verdeemoediging, as`t ware `n 
kruisiging, deurmaak, en moet dan as gedood in `n nuwe graf in die hart gelê word, weer daaruit opstaan 
en dan, terwyl hy hom geheel aan die Vader oorgee en opoffer, omhoog styg om één te word met die 
Vader.  
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6. Eers as dit gebeur het, openbaar die belofte van die Vader in die lewe van die mens, Wie die ewige lewe 
is. Dit noem ons die wedergeboorte. 
7. Maar na hierdie wedergeboorte volg die doop met die gees van krag nie dadelik nie, soos ook niemand 
dadelik na die geboorte `n kind moet doop nie, maar minstens `n paar dae later - soos dit by die Judeërs 
ook op sy vroegste na die agtste, tiende of twaalfde dag gebruiklik was. Dan volg die besnydenisdoop baie 
later. So was ook hier aan die apostels en dissipels gesê dat hulle na My hemelvaart `n tyd lank in die stad 
moet saambly totdat die krag uit die Hoogte oor hulle uitgestort sal word.  
8. Hierdie toestand moet elke mens ook in ag neem en hy moet ook nie na buite tree alvorens hy die doop 
van die gees ontvang het nie! Want hiersonder lyk die wedergebore gees soos `n swak kind wat wel in elke 
opsig rein soos `n engel is, maar gebrek het aan werksame krag en aan die daartoe noodsaaklike vrye 
oordeel.  
9. U weet dat die neerdaling van die krag uit die Hoogte oor die dissipels en apostels op die tiende dag na 
die hemelvaart plaasgevind het. Wat wil dit sê? Dit beteken en bewys die volkome onderwerping van die 
Mosaïese tien gebooie aan die vry geworde lewe van die gees. Want die gees moet immers eers van alle 
bande en kettings vrygemaak word, voordat hy die gewaad van die goddelike krag uit die Hoogte kan 
aantrek. 
10. Wanneer dit voltrek is, is hy `n heel nuwe skepsel uit die gees van die liefde en alle krag daaruit en kan 
dan eers in die volle krag van die goddelike liefde en erbarming werksaam word. Want eers deur so `n 
doop met die Heilige Gees uit die Hoogte, word die mens verlos van alle doodsbande en word één met en 
in Christus en kan dan ook sê: “Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my! Nie meer is ek nou my ek 
nie, maar Christus Self is die ek in my!”  
11. Daarom moet ook vooraf - soos reeds vroeër aangetoon – alles wat in die mens ooreenkom met die 
Seun, die weg van die Menseseun gaan, en vir elkeen geld onherroeplik: “Neem jou kruis op en volg My 
na, anders kan jy nie tot opstanding en tot hemelvaart na die Vader kom nie!” 
12. Hier word vir ons saak weereens presies aangetoon dat geen mens deur veelsydige ontwikkeling van 
sy verstand met goed uitgeruste biblioteke en hoogdrawende professore tot wedergeboorte en tot doop 
met die Heilige Gees kan kom nie, maar alleen deur die deemoed en groot liefde van sy hart. 
13. Hy moet alles wat hy van die wêreld het, tot op die laaste penning aan die wêreld teruggee, dus ook 
die hoogmoedig makende wetenskappe wat hy in sy kop het, anders sal dit met die wedergeboorte en die 
kragtige doop van sy gees baie droewig gestel wees.  
14. Glo maar nie dat iemand, ook al het hy sy hele vermoë aan die armes gegee, dadelik daardeur die 
hemelryk sal binnegaan nie, ook al sou hy by homself dink en sê: “Heer! Wees net so barmhartig teenoor 
my, soos wat ek dit was!” Wie so praat, mis nog taamlik baie van die Godsryk; want dan is Christus en hy 
nog nie één nie, maar duidelik twee, waarby die een die ander in sekere sin goedkoop voorwaardes stel.  
15. Die armste onder die mense is altyd Ek. Duideliker gesê: By elke mens is die eintlike lewenskrag van 
sy hart die allerarmste en die mees behoeftige. Die moet eers nog ryklik begiftig word, as `n ander gawe na 
buite enige waarde wil hê; of jou hart moet heeltemal lewend word uit liefde tot My. Ekself moet jou hele 
liefde uitmaak; dan eers kan jy vanuit hierdie liefde waarlik verdienstelik werk vir die ewige lewe, omdat die 
verdienstelike slegs My toekom. Julle bly slegs gebruikers van My liefde, genade en erbarming.   
16. Solank iemand nog sê: “Ek was besig gewees en ek het gegee!”, is hy nog ver van diegene wat sê: “Ek 
was altyd `n lui en nuttelose kneg gewees!” en daarom is hy nog ver van My ryk verwyder. Slegs as hy dit 
waaragtig aan homself beken en sê: “Heer, My God en Vader! Ek is in alles niks, soos alle mense voor U 
niks is nie, maar U alleen is Alles in alles!”, dan is hy naby My ryk en het My ryk nader aan hom gekom. 
17. Onthou dus goed wat daar alles vir julle gesê is, dan sal julle ook tot hemelvaart en tot doop met die 
Krag van My Gees kom; want ook na julle toe is nou die belofte van die Vader gestuur. Amen. 

“En hy (Saggèüs) loop vinnig vooruit en klim in `n wilde vyeboom om Hom te 
sien, want Hy sou daarlangs kom.” (Lukas 19:4) 

14 Februarie 1844 se aand 
31 “En hy (Saggèüs) loop vinnig vooruit en klim in `n wilde vyeboom om Hom te sien, want Hy sou 
daarlangs kom.” 
2. Die vers maak slegs melding van `n feit en jy kan ooreenkomstig die voorgaande lering dink dat hierin 
ook `n nooit te begrype dieper betekenis verborge lê; maar dit is nie die geval hier nie, omdat hierdie daad 
nie deur die Heer nie, maar slegs deur `n mens verrig was. Tog het hierdie skynbare onbeduidende 
gebeurtenis innerlike geestelike waarde en word in die evangelie vermeld, omdat `n goeie les vir elkeen 
daarin beslote lê. 
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3. Menige filosoof sou sê: “Wat kan daar nou agter hierdie gewone alledaagse gebeurtenis steek? Wat wis 
Saggèüs meer van Christus as wat ons miskien teenswoordig van `n sogenaamde duisendkunstenaar 
weet?” 
4. As ons egter vooraf hoor dat so `n wêreldberoemde duisendkunstenaar deur ons woonplek sal kom, sal 
elkeen hulle op straat begewe en verlangend na die intog van hierdie wonderman uitsien. Staan daar nou 
toevallig bome langs die weg wat maklik geklim kan word, dan sal dit verseker deur jonges en ook dalk 
deur nuuskierige ouer mense in beslag geneem word.  
5. Welke betekenis skuil daar in die verskynsel? Tog seker maar net die voor die hand liggende, naamlik 
dat baie nuuskierige mense die wonderman ook wou gesien het.  
6. Die moraal wat mens hoogstens hieruit sou kon haal, lui: “Luister jonges en nuuskierige mense en ook 
julle wat klein van postuur is, sodat julle nie oor die grotes heen kan kyk nie! Sorg by sulke geleenthede dat 
julle `n boom betyds bemagtig, sodat julle dan julle kyklus kan bevredig, sonder om daarmee rekening te 
hou of daar ook bome deur so `n moraal beskadig word.”  
7. Dit sou `n uitleg wees soos wat die wêreld dit gee. Ek gee hierdie hier vooraf om dit vir die wêreld 
makliker te maak om hulle later by die beoordeling van My, vir hulle onbegryplike verklarings, sonder 
moeite belaglik te kan maak. 
8. Nou sal ons egter net kyk welke geheel ander betekenis en moraal daar agter hierdie eenvoudige teks 
kan lê. Ons sal die uitleg so sonderling moontlik begin. Ons begin met die praktiese deel, sodat die teorie 
daarna as`t ware vanself daaruit kan voortvloei. 
9. En so sê Ek: Die hele wêreld is vol Saggèüsse en julle is dit nie minder nie! Doen daarom wat hy doen, 
en Ek sal dan aan julle sê en doen wat Ek aan Saggèüs gesê en later ook gedoen het. Die weg wat Ek 
gewoonlik met Myne gaan, is aan julle bekend; julle is, netsoos Saggèüs, sondige tollenaars van die 
wêreld. 
10. Wat doen Saggèüs nou om My op die weg te sien? Hy was klein van postuur; hy loop vooruit en klim in 
`n wilde vyeboom, dit wil sê: Die sondige mens erken dat hy onwaardig teenoor My was, dus was hy vol 
deemoed en hy was oningelig of lyk soos die tollenaar in die tempel wat dit selfs nie gewaag het om sy oë 
na die hemel op te slaan nie.  
11. Maar deemoed is die vernaamste voedsel van liefde. Daardeur word liefde magtiger en kragtiger vir 
Hom, teenoor wie sy haar groot onwaardigheid voel. En hoe onwaardiger sy voel, des te groter word die 
aantrekkingskrag tot Hom, omdat haar agting in dieselfde mate groei as waarmee sy in haar eiewaarde 
daal. Sulke liefde dink dan maar net aan die Een Wie sy as haar hoogste goed die hoogste ag.  
12. In die besig wees met die hooggeagte voorwerp van sy liefde, ontstaan `n steeds sterker wordende lig 
waarin die mens voortdurend dink en soek hoe hy nader aan die vereerde voorwerp van sy beskouing kan 
kom. Die voortdurende dink en soek is te vergelyk met die voorthardloop van Saggèüs. 
13. Hy is op die korrekte weg; maar hy weet ook dat die Heer die mees innerlike van alle dinge is en in die 
groot gedrang op hierdie weliswaar regte weg tog nie te ontdek sal wees nie. Maar die begeerte om die 
Heer te sien is magtiger as die teenwerping en magtiger as die hinderlike gedrang, en die mens mobiliseer 
al sy kragte om hom so hoog moontlik te verhef, en so `n plek te bereik, waarvandaan hy te midde van die 
gedrang, tog die Heer oor die gedrang heen kan sien.  
14. `n Boom word uitgekies en geklim: `n Wilde vyeboom of wel moerbeiboom, gelyk aan die boom van 
kennis, in welke se blare die sag glansende stof vir koningsklere verborge is. Dus deur hoër kennis en die 
lig van die geloof wil die mens die Heer sien; daarom hardloop hy ylings voort en klim in die simboliese 
boom van die kennis, wat weliswaar `n soet vrug het, maar desondanks niemand versadig nie. Dit lyk of hy 
versadig word, maar na die skynbare versadiging het mens gewoonlik meer honger as tevore. 
15. So is dit ook gestel met die hoër kennisvermoëns verstandelike ondersoek. Hierdie kennis skyn in die 
begin die gees ook verrassend te versadig, maar baie gou sê sy hongerige maag: “Die paar soet trossies 
het my maar net slaperig gemaak, maar nie versadig nie; ek het wel netso die gevoel om versadig te wees, 
maar was dit tog nie.” 
16. Kyk, dit is duidelik die betekenis van die wilde vyeboom waarmee Saggèüs met die beste bedoelings 
inklim; dit sou vir al sulke geleerde tollenaars en sondaars goed wees, as hulle met dieselfde bedoeling as 
Saggèüs, in die boom van die kennis na die weg van die Heer sou klim. Hulle sou dieselfde bereik wat ook 
Saggèüs bereik het. 
17. Maar helaas word die boom van die kennis maar hoogs selde geklim op die manier waarop Saggèüs 
dit gedoen het en baie Saggèüsse klim selfs met `n ietwat beter bedoeling in die boom van die kennis, 
maar gewoonlik in één wat nie langs die weg van die Heer staan nie. 
18. Tot hier toe was alles duidelik; maar nou is die vraag of dit vir die ewige lewe voldoende is as mens 
met die beste bedoelings dieselfde doen as Saggèüs. 
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19. Hierdie vraag word beantwoord op die plek in die evangelie waar die Heer aan die in die boom 
uitkykende Saggèüs sê: “Kom na benede, want vandag moet Ek in jou huis oorbly!” 
20. Dit wil ongeveer sê: “Saggèüs! Bevry jou van jou hoë bespiegelings oor My en daal af in die kamer van 
jou liefde vir My; in die huis van jou is kos vir My, daar sal Ek oorbly en Ek sal in jou huis eet!” 
21. Nog duideliker gespreek wil dit sê: “Saggèüs, daal af in jou aanvanklike deemoed en liefde, dan sal Ek 
My intrek by jou neem en My verkwik aan die vrug van jou hart.” 
22. Kyk, dit is die prakties-teoretiese sin van hierdie teks en die moraal daarvan is: “Kyk na jou broeder 
Saggèüs en volg sy voorbeeld; dan sal dit met jou gaan soos dit ook met Saggèüs gegaan het!” 
23. Ek dink dat alle verdere teorie oorbodig sal wees, want alles wat gesê is, is volkome duidelik. Wie dit 
sal lees en dit in ag sal neem, sal dieselfde ten dele val as Saggèüs, en Ek sal aan hom dieselfde sê wat 
Ek aan Saggèüs gesê het. 
24. Julle moet dit alles baie goed ter harte neem! Amen. 
 
 
 
 
 
 

“Toe Jesus Sy moeder sien en die dissipel wie Hy liefgehad het by haar staan, 
sê Hy aan Sy moeder: “Vrou, kyk, u seun.” Daarna sê Hy aan die dissipel: “Kyk, 

u moeder.” En van daardie uur af het die dissipel haar by hom in die huis 
geneem.” (Johannes 19:26 27) 

16 Februarie 1844 se aand  
32 “Toe Jesus Sy moeder sien en die dissipel wie Hy liefgehad het by haar staan, sê Hy dan aan Sy 
moeder: “Vrou, kyk, u seun.” Daarna sê Hy aan die dissipel: “Kyk, u moeder.” En van daardie uur af het die 
dissipel haar by hom in die huis geneem.”  
2. Dit is by julle in die wêreld ook gebruiklik dat as iemand sy dood voor oë sien, hy vir diegene wat 
agterbly `n laaste wilsbeskikking tref, wat deur julle “testament” genoem word. So was dit ook in My geval 
noodsaaklik dat Ek vir My naasbestaandes `n laaste skikking moes tref. Maria, die moeder van My 
liggaam, was so `n naasbestaande en sy moes tog vir die res van haar lewensdae op aarde die nodige 
versorging hê. 
3. Iemand sou wel kon vra of Josef dan glad niks nagelaat het nie? Hyself het tog ook kinders gehad, van 
homself en van vreemdes, wat hy opgeneem het; kon hulle dan nie vir Maria gesorg het nie? 
4. Die antwoord daarop lui dat Josef in die eerste plek nooit eiendom besit het nie, dus kon hy ook niks 
nagelaat het nie. In die tweede plek was sy kinders self baie arm en het hulle My byna almal nagevolg; 
daarby was Johannes ook in die huis van Josef opgeneem, en het as te ware by die familie behoort. Sy 
vader was nog behoeftiger as Josef self. Hy het sy seun na Josef toe gestuur om die ambag van hom te 
leer. Dit het ook gebeur en hy het `n handige timmerman en meubelmaker geword, wat ook vaardige 
draaiwerk verrig het. Bowendien had hy vir Maria en My en die hele gesin van Josef baie liefgehad en 
Maria kon aan geen beter en meer vertroude hande toevertrou word as aan hierdie seun van Zebedeüs 
nie.  
5. Kyk, dit is nou die vanselfsprekende testament en ook die hele letterlike betekenis van My woorde aan 
die kruis. 
6. Omdat hierdie woorde nie slegs deur die mens Jesus nie, maar ook deur die Seun van God, of die 
ewige Wysheid van die Vader gespreek is, is daar sekerlik nog `n dieper, hoogs goddelik-geestelik-
hemelse betekenis daaragter verborge wat julle netso min in die volle omvang sal kan begryp as soveel 
ander beweegredes vir die dade van die Godmens. 
7. Ek kan daarom slegs iets sê oor die gebied van die Wysheid. Maar soek nie te veel daaragter nie, want 
jy weet dat sake wat die wysheid betref, nie so maklik te begryp is as dinge wat uit suiwer liefde voortkom 
nie, soos die natuur julle al laat sien het. 
8. Jy kan wel die verligte en glinsterende voorwerpe beetpak, orals neerplaas en van alle kante bekyk, 
maar kan jy dit ook doen met die vrye ligstrale wat van verligte voorwerpe uitgaan?  
9. Die strale voer onvervalste afbeeldings van tallose dinge saam met hulle, soos wat die eers ontdekte 
ligbeelde voldoende bewys. Vra jouself nou net af of jy, ondanks alle moeite, sulke beelde met jou sintuie 
in die vrye ligstrale sal kan ontdek. Dit sal jy sekerlik ontkennend moet beantwoord. 
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10. Daarom geld ook die vorige wenk dat jy nie te veel oor wysheidsaangeleenthede moet spekuleer nie, 
want dit sal nog minder resultaat hê as die speur na afbeeldings in vrye ligstrale. 
11. Jy kan weliswaar optiese instrumente maak waarmee die vrye ligstraal gedwing word om, die beeld wat 
hy dra, weer sigbaar te maak; maar is daar ook `n optiese instrument, wat daardie beeld wat gevorm was 
deur die strale, uit die diepte van die oerlig, af te druk? 
12. Ja, julle het so `n geestelik-optiese apparaat in julle, maar dit begin eers te werk as julle heeltemal 
afstand gedoen het van die wêreldse lig. Die wêreld moet eers in volledige duisternis oorgaan, voordat die 
lig van die gees sy saamgedrae beeld duidelik in jou gees sigbaar maak. Jou eie droom is `n deugdelike 
bewys daarvan en die visioene van diegene wat deur hipnose in geestesvervoering raak, oftewel, soos 
julle sê, is heldersiendheid `n nog houbaarder en duideliker bewys.  
13. Hierdie inleiding was noodsaaklik, voordat ons tot die desbetreffende uitleg oor die aan die kruis 
gesproke woorde kan oorgaan. 
14. “Vrou, kyk u seun” en “Seun, kyk u moeder” beteken in diepere sin: “Jy wêreld, kyk na die seun van die 
mense, en u Menseseun, kyk na die wêreld en oordeel haar nie, maar bewys haar liefde!” 
15. In nog diepere sin: “Jy, Goddelike Wysheid, neig u na U ewige oergrond en u, ewige oergrond, sien U 
stralende Seun en neem hom op om één daarmee te word.” 
16. Verder: “Jy een, wie eens die Allerheiligste gedra het, aanskou die dood van u werke, en Jy gedode, as 
Jy opstaan, gedenk die vrou wie eens die Allerheiligste, naamlik die lig van die ewige liefde, gedra het!” 
17. Kyk, in hierdie bewoordings lê `n oneindige diepsinnigheid wat geen geskape wese ooit sal kan begryp 
nie, omdat al net die inhoud daarvan, oneindig is en bowendien elke oomblik oneindiger word. 
18. Ek het soveel daaroor gesê sodat julle daaruit sal kan aflei dat die Een wat die woorde vanaf die kruis 
gespreek het meer was as, soos wat baie dink, maar net `n Judese misdadiger wat aan die Romeinse 
gereg oorgelewer was, omdat Hy as volksopruier en rebel teen Rome aangekla was. 
19. Dit is dus die diepere geestelike betekenis. Julle self moet julle egter hou by die oorspronklike 
testament. Want ook julle is My leerlinge en die armes van die wêreld is My moeder. Aan hierdie moeder 
sê Ek: “Kyk, u seuns”, en aan julle sê Ek “Kyk, u moeder!” 
20. Waarlik, as julle doen soos Johannes, sal julle ook sy loon ewig ontvang! Amen. 

 “Kyk, die uur kom en het gekom, dat u verstrooi sal word, `n elk na syne, en u 
My alleen sal laat. En tog is Ek nie alleen nie, want die Vader is met My.” 

(Johannes 16:32) 

19 Februarie 1844 se aand 
33 “Kyk, die uur kom en het gekom, dat u verstrooi sal word, `n elk na syne, en u My alleen sal laat. En tog 
is Ek nie alleen nie, want die Vader is met My.” 
2. Hierdie teks vermeld iets wat oral algemeen bekend is en reeds na My hemelvaart gebeur het. Hierdie 
teks is dan ook een van die maklikste, omdat die betekenis daarvan nogal voor die hand liggend is. 
3. Hier moet net opgemerk word dat daar `n groot verskil bestaan tussen wat soms gesê word: “Die tyd 
kom...” of “Die uur kom...” Onder “die tyd” word `n onbepaalde tydperk verstaan wat op `n onbekende 
tydstip sal aanbreek. Met die uur word `n dadelik na die uitspraak intredende periode aangegee. 
4. Soms kan mens in hierdie teks “tyd” in plaas van “uur” aantref. Dan is dit ook verkeerd, want dit moet 
wees “Die uur gaan kom...” - omdat dit dadelik na die profetiese woord bewaarheid word. 
5. Wat moet ons dan onder verstrooi verstaan? Miskien die persoonlik uiteengaan van My leerlinge en 
apostels, elkeen na `n ander streek? Nee! Dit was immers hulle opdrag en daartoe het Ek hulle ook 
geroep, sodat hulle sou uitgaan na alle lande om die evangelie daar vir alle skepsele te predik.   
6. Sou dit nie dwaas van My gewees het om `n slegte voorspelling oor hulle roeping te gemaak het nie? 
Dan sou hulle wat geroepe was om My woord uit te dra, voortdurend in `n groep moes saamgebly het, 
soos wat so baie ordes dit in julle tyd doen, wat in hulle bestaan netso min nuttig tot stand bring, as `n hoop 
meteoorstene op die bodem van die see; diegene wat hulle in die see sien val, vermoed dat hulle `n 
geweldige uitwerking sal hê, maar as hulle eenmaal die rustige seebodem bereik het, bly hulle daar sonder 
enige uitwerking lê en dien hoogstens tot steunpunt vir enkele vraatsugtige poliepe. 
7. Dus van `n persoonlike en plaaslike verstrooiing is in hierdie voorspelling geen sprake nie, wat mens al 
uit die teks self kan aflei, want daar staan: “As julle My alleen laat, is Ek tog nie alleen nie, want die Vader 
is met My.” 
8. Oordeel nou self: Kan iemand My persoonlik en plaaslik verlaat? Waarheen sou hy moet gaan om meer 
naby My of verder van My af te wees? Waar sal hy verder van My verwyder wees, in Suid-Amerika of 
Noord-Asië? Ek glo dat dit vir My, Wie alomteenwoordig is, niks saak sal maak nie. Dus van persoonlike en 



 48

plaaslike verstrooiing is hier, soos gesê, geen sprake nie. 
9. Watter verstrooiing word dan wel hier bedoel? Kyk net na die sektes wat huidiglik orals bestaan en ook 
reeds tydens My lewe onder die apostels op geringe skaal bestaan het - daarom het Ek hierdie 
voorspelling gedoen. Gelet op die gesprekke tussen My twee eerste apostels, moet dit des te duideliker 
word welke verstrooiing Ek My apostels en leerlinge voorspel het en waarvan, soos wat Ek al in die begin 
gesê het, die verklaring voor die hand liggend is. 
10. Enkele eeue na My hemelvaart was die verstrooiing al so groot, dat niemand meer presies geweet het 
wie wie was nie. Die mense moes uitgebreide konsilies belê, maar na die konsilie het die mense netso 
verstrooi gebly as voorheen. 
11. Hoe dit nou lyk hoef Ek jou nie te vertel nie; want jy kan die verstrooiing orals om jou heen ontdek. 
12. Die mense sê: Elkeen op sy plek. Dit wil sê: Elke sekte beskou hulle as die beste en die suiwerste. Is 
Ek daarom egter alleen? Nee! Die Vader, of die eerste liefde is immers in My. 
13. Aan die liefde herken Ek Myne, maar nie aan die sekte nie! Wie My liefhet en My woord onderhou, het 
die liefde van die Vader in hulle, soos die Vader in My is en die is één met My, soos Ek één is met die 
Vader! Daarom is Ek nie alleen nie, want soos wat die Vader in My is, so is Ek in `n elke en elk wat My 
liefhet en volg, en is hulle ook in My. 
14. Dan maak die sekte geen verskil nie en vervloek is diegene wat uit wêreldse oorwegings die voorkeur 
gee aan die een sekte bo die ander! Want in geen enkele sekte is waarheid en lewe nie; alles berus op 
geloofsdwang en op oorredingskrag, wat geen haar beter is nie. Vraag: Waar bly die vrye mens dan?   
15. Wanneer het Ek ooit iemand tot geloof gedwing? Ek het elkeen vrygelaat. Wie nie genoeg het aan My 
werke en aan sy eie innerlike oortuiging nie, word nie met ander middele gedwing nie. Want Ek het My leer 
nie vir die geloof nie, maar slegs vir die daad gegee. 
16. Ek het nie gesê: “Wie My sal glo, uit sy lendene sal strome lewende water vloei!” nie, maar Ek het 
gesê: “Wie My woord sal onderhou, die sal ervaar of My leer van God of van die mense is!”  
17. Waarvoor sou `n oproep tot geloof ook nut voor gehad het? Want soveel moes Ek tog vooruit kon sien 
dat één en dieselfde lig die voorwerpe waarop dit val, net so verskillend belig soos wat die voorwerpe self 
verskil. 
18. So is dit ook met die lig van die geloof! Na gelang dit op `n verskillend gekleurde menslike gemoed val, 
sal dit daardie gemoed ook verlig. Die eis dat dieselfde lig deur al die duisendkleurige gemoedere alleen 
dan volkome wit weerkaats sal word, is die grootste dwaasheid. 
19. Die uitwerking van die lig moet wel verskillend wees; maar die werking van die liefde bly dieselfde, 
netsoos wat warmte slegs één werking het: Sy verwarm die rooi op dieselfde manier as die blou en alles 
kan gloeiend gemaak word en die kleur van die ware lewende liefdesgloed is ewig één en dieselfde, en `n 
gloeiende stuk goud onderskei hom nie van `n gloeiende stuk yster nie. 
20. Kyk, dit is die betekenis van hierdie teks! Verstrooi jou daarom nie, maar bly in die liefde, dan sal jy 
lewe! Amen. 

“Wie in My glo, soos die Skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste 
vloei.” (Johannes 7:38) 

21 Februarie 1844 se aand 
34 “Wie in My glo, soos die Skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” 
2. Hierdie teks is soos `n muisval en soos `n kuil waarin mens leeus, luiperds en tiers vang; ook is hy dan 
`n hoeksteen, waaroor baie in die nag struikel en hulle ernstig beseer. Ek sê: Wie hulle daarteen stamp en 
val, sal baie moeite hê om weer op te staan.  
3. Waarom? Baie het Ek tog die geloof gebied en orals predik Ek die liefde in woord en daad. Ek sê: “As 
julle geloof sou besit het, sou julle berge kon versit!” 
4. Ek sê ook wat ons teks aangee; en tog sê Ek nogmaals: Ek sê nie wat ons teks aangee nie; want Ek sê: 
“Luister nie net na My Woord nie, maar onderhou dit ook!” 
5. En Ek het ook gesê, dat diegene wat tot My “Heer, Heer!” sê, wat dus aan die Seun van God glo, nie die 
hemelryk sal binnegaan nie, maar slegs hulle wat die wil van My Vader doen!  
6. Ook het Ek gesê: “Wie My woord onderhou, die het My lief en wie My liefhet, tot hom sal Ek in alle 
volheid kan kom en Myself aan hom openbaar.” 
7. Ook het Ek gesê: “`n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê, soos Ek julle liefgehad het. 
Daaraan sal mens herken dat julle waaragtig My dissipels is.” 
8. Nou vra Ek: Wat moet die mens doen? Moet hy aan die een kant net genoeë neem met die geloof, dit 
wat hom as sodanig aangeraai is, of moet hy hom net aan die liefde hou wat hy sy eie gemaak het, deur 
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My woorde te onderhou en alleen dit te glo wat die liefde tot My hom ingee? 
9. Want daadwerklike liefde het Ekself as enig geldende kriterium genoem, waarmee mens kan beoordeel 
of My leer menslik of goddelik is. Want Ek het immers gesê: “Wie volgens My woorde handel, hy sal besef 
of My leer van mense of van God is!”  
10. Hoe is dit dan dat hier staan: “Wie in My glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei!”? Die 
lewende water beteken immers ook die lewende wysheid uit die hemele, wat tog ook as `n seker kenmerk 
van die goddelikheid van My woorde moet geld. 
11. So het ons hier twee grondslae wat getoets moet word, waarby die een steeds sy teenpool vind in die 
ander. Want onder die “Heer, Heer!” - sê word ook die vaste geloof in die Menseseun verstaan, - maar 
daar word gesê dat die geloof nie volstaan om die hemelryk te verwerf nie, - en in ons teks word, deur 
alleen maar te glo, strome van lewende water beloof. 
12. Nou is die vraag: Het Ek `n teenstrydige leer verkondig? Of was Ek iemand wat by elke geleentheid sy 
seil na die wind gehang het en in gelowige geselskap oor die geloof as enigste waarde sou gespreek het, 
en in aktiewe geselskap sou gepredik het dat slegs die handeling waarde het? Op hierdie manier sou Ek 
Myself wel teengespreek het. 
13. Die fariseërs het rotsvas in die voorskrifte van Moses uit wêreldse, en vroeër ook uit geestelike 
oorwegings geglo, en tog is hulle baie fel deur My bestry, weens hulle ongeloof. 
14. Waarom was Ek hier nie tevrede met hulle eerste geloof nie, en waarom het Ek hulle aangeval omdat 
hulle nie aan My wou glo nie, en was hulle boosdoeners deur My genoem, omdat hulle letterlik volgens die 
wet geleef en hulleself nie volgens My leer wou rig nie? 
15. Waarom laat Ek die fariseër, wat altyd die wet vervul het, ongeregverdig, en laat Ek die met sonde 
belaaide tollenaar, geregverdig die tempel verlaat? 
16. Waarom respekteer Ek eintlik nie die voorskrifte van Moses nie, en neem Ek die Sabbat nie in ag nie? 
Waarom vererg Ek die fariseërs daardeur en predik tog: “Wee diegene wie sy naaste vererg!?”  
17. Ja, Ek verkondig selfs dat `n mens hom moes ontdoen van `n liggaamsdeel waaraan hy hom vererg, 
want hy kan eerder vermink die hemelryk binnegaan as reg van lyf en ledemate, die hel in. Hoe moet ons 
dit opvat? Dit is tog alles teenstrydighede; hoe kan jy al die teenstrydighede met mekaar in 
ooreenstemming bring? 
18. Uit jouself sal jy sekerlik geen uitweg uit dié labirint (doolhof) vind nie; Ek sal egter, netsoos die 
Macedoniese held (Alexander die Grote) doen, en die (Gordiaanse) knoop deurhak. Luister dus! 
19. Daar is `n verskil tussen wat Ek maar net sê en dit wat Ek aanbeveel het. Daar bestaan egter ook 
onderskeid tussen sê en sê: Die een sê kan `n ontkenning wees en die ander `n bevestiging. `n 
Ontkenning kom ooreen met die vanselfsprekende, `n bevestiging met die geestelike. In die 
vanselfsprekende lê geen gebod nie, maar in die geestelike wel. 
20. Daarom, as daar gesê word “Ek sê nie”, dan beteken dit: “Ek het dit nie gebied nie”; en as daar gesê 
word: “Ek sê dit”, dan beteken dit: “Ek het dit gebied.” 
21. As Ek oor geloof praat, dan verstaan Ek daaronder altyd die lewende, met liefde gepaardgaande 
geloof; maar `n op sigself staande geloof verwerp Ek altyd. 
22. Daarom sê Ek ook hiervoor: “Ek sê nie: Wie glo aan die Menseseun, uit sy lendene sal strome van 
lewende water vloei!” Dit beteken soveel as: “Niemand sal deur die geloof alleen tot die lig kom nie, maar 
alleen deur die onderhouding van My woord!” 
23. As Ek hier egter sê: “Wie in My glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei!”, dan sê Ek 
soveel as: “Wie `n lewende, met liefde gepaardgaande geloof het, die sal in die wysheid van die hemel 
ingewy word”; en soos wat julle wel vir julleself kan indink, is daarmee alleen die laagste hemel toegesê.  
24. Dat maar net op basis van geloof geen enkele hemelse graad beloof word nie, leer die eie ervaring jou. 
Want jy het immers van kindsbeen af aan in My geglo; vra jouself egter net af, hoeveel druppels lewende 
water daardeur uit jou binneste gevloei het. Het jy dit deur jou veertig jaar oue geloof al so ver gebring, dat 
jy in jouself, as gevolg van een of ander druppel lewende water, die onsterflikheid van jou innerlike wese 
duidelik gekonstateer het? 
25. Ek het julle al soveel egte lewende water laat toekom, en tog het julle in menige opsig nog nie in die 
reine gekom met julle innerlike voortbestaan na die dood van die liggaam nie. Maar Ek is tog geen 
leuenaar nie; Ek het oor die geloof, strome van lewende water beloof. Waar is dit dan by julle, gelowiges? 
26. Uit eie ervaring kon julle tog genoegsaam aflei dat Ek, as die ewige waarheid en wysheid Self, in 
hierdie teks onmoontlik die, op sigself staande geloof kon bedoel het nie, maar alleen die, aan al My 
leerlinge bekende geloof, wat met die liefde tot God en die naaste gepaard gaan. 
27. Want die geloof alleen kan ewe min iets vrugbaar vir die ewige lewe bewerk, as wat `n eggenoot met 
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en uit homself kinders kan verwek. Hy moet `n verbintenis aangaan met `n eggenote en eers in die vuur 
van die liefde kan hy kinders met haar verwek. 
28. Die kinders kon in die natuurlike betekenis vergelyk word met die strome lewende water uit die lendene 
van die liggaam. Daarby beteken die “liggaam” of die “lendene” in hierdie teks die materiële beeld van die 
liefdedaad self en die hele teks lui in onthulde toestand aldus: “Wie hom in sy hart aan My hou, sy werke 
sal bevorderlik wees tot die ewige lewe!” 
29. Uit hierdie baie duidelike verklaring blyk egter ook onmiskenbaar, dat Ek oor die op sigself staande 
geloof altyd ontkennend, maar nooit bevestigend gespreek het nie; want anders sou Ek Myself ten 
aanskoue van die hele wêreld skandelik teengespreek het. 
30. As daar dus êrens in My woord sprake is van geloof, moet jy dit op dieselfde manier opneem as 
wanneer jy oor `n beursie praat. Wie sê: “Ek het hom My beursie gegee”, bedoel daarmee vanselfsprekend 
dat dit gevul was; want met `n leë beurs is niemand gedien nie. So is dit, van My uit beskou, ook met 
geloof die geval. Ek bedoel daarmee nie die leë nie, maar altyd die met liefde gevulde geloof.  
31. Daarom sê Ek nogmaals: Ek sê nie: “Wie in My glo, strome van lewende water sal uit sy binneste of 
lendene vloei nie!” - maar Ek sê: “Wie in My GLO, strome van lewende water sal uit sy binneste of lendene 
vloei!” 
32. Onder die eerste ontkennende geval word slegs die leë geloof verstaan, wat selfs nie die kleinste 
druppeltjie lewende water oplewer nie; onder die tweede geval word egter die gevulde geloof verstaan, 
waarop dan verseker die strome lewende water sal volg, en daarop sê Ek bevestigend: “Wie die wil van My 
Vader doen, hy sal insien waar die leer vandaan kom!”  
33. Die Vader is egter die Liefde en die neem geen genoeë met lugtige skyn nie, alleen maar met die 
werklike wese. Welke nut het `n flou lanternskynsel van leë geloof in die oneindige skeppingsruimte? Jy 
kan rondom jou heen tas en orals heen kyk: Slegs flou strale kom jou tegemoet en die dinge waarvan jy die 
flou strale ontvang, is ver weg. Want die slaper het genoeg aan die droom. Solank hy slaap beskou hy dit 
as werklikheid; maar as hy ontwaak, soek hy orals werklikheid en sekerheid. 
34. Wat gebeur egter wanneer die mens sy hele aardse lewe slaap en die droombeelde vir werklikheid 
aansien? Hoe sal dit wees as hy, nadat hy sy liggaam afgelê het, uit so `n aardse droomlewe wakker 
word? Waarna sal hy gryp? Waaraan sal hy vashou? Van alle kante sal hy deur die nag omgeef wees; 
waar sal hy die lig vandaan kry om die verwarrende nag om hom heen te verlig? 
35. Daarom sê Ek: Diegene wat deur allerlei vertwyfelinge gepla word, is beter daaraan toe as diegene wat 
van homself sê dat hy `n wakker gees het, maar hom eintlik nog in die nag bevind. Hy het betyds ingesien 
dat die droombeelde slegs drogbeelde is; verlangend sien hy uit na die dag. 
36. Maar die dromer weet niks van sy eie nag nie; hy is die baas en doen wat hy wil, eet en drink en dink 
dat alles werklikheid is. As hy egter ontwaak, sal hy eers die groot leegte in homself bespeur, maar helaas 
wel te laat. Want as die, uiteraard gevulde, geloof tydens die aardse lewe geen strome lewende water uit 
die lendene laat vloei nie, hoe sal dit later dan kan, wanneer die lendene afgeval het? 
37. Of as iemand geen geld in die daartoe bestemde beurs kan bewaar nie, hoe sal hy dit dan verkry, as 
hy geen beurs en geen geld het nie? Of as iemand die lewe nie kan behou as hy dit het nie, saam met die 
benodigde liggaamlike omhulling, hoe sal hy dit dan verkry as hy beide verloor? 
38. Wie nie kan wees soos hy is nie - hoe sal hy dan wees as hy nie is nie? Want aan elkeen wat het, sal 
gegee word; en wie nie het nie, van hom sal geneem word, ook wat hy het. 
39. Ek dink dat hierdie oop omstandige verklaring wel duidelik genoeg sal wees. Streef daarom ook na die 
gevulde geloof; want die leë is maar net `n droom. Wil jy strome lewende water uit jou lendene sien vloei, 
dan moet jou geloof deur dade van liefde lewend word. Amen. 

“Dit het Ek tot u gespreek, omdat u in My vrede het. In die wêreld ly u 
verdrukking, maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin!” (Johannes 16:33) 

23 Februarie 1844 se aand 
35 “Dit het Ek tot u gespreek, omdat u in My vrede het. In die wêreld ly u verdrukking, maar hou goeie 
moed, Ek het die wêreld oorwin!” 
2. Hierdie teks behoort weer tot die wat baie deursigtig is, sodat elkeen die geestelike betekenis al op die 
eerste oogopslag letterlik daaruit kan aflei. Daarom sal Ek die betekenis van hierdie teks in weinige woorde 
verklaar en julle sal in die weinige woorde die volkome ware, geestelike betekenis herken. Luister! 
3. Alles wat Ek julle nou vertel, is ook van dié aard, dat dit julle in alle lewensomstandighede die ware, 
innerlike vrede van julle hart in liefde tot My moet gee, as julle alles wat Ek sê, ook maar enigsins sal 
toepas. 
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4. Die wêreld sou julle wel van alle kante in die noute wil dryf, maar sy kan dit nie, omdat sy deur My 
oorwin is. As julle My deur julle liefde in julle het, dan het julle ook die ewige oorwinnaar van die wêreld in 
julle. Want die wêreld het My krag ervaar; daarom kan en mag sy diegene wat My vrede waarlik in sy hart 
dra, geen haar krenk nie. 
5. Sodra iemand hom egter uit hierdie vrede wil verhef en self die wêreld die handskoen tot die stryd 
toewerp, die het dit alleen aan homself te wyte as hy deur die wêreld gevange geneem en mishandel word. 
Maar wie werklik in My vrede bly, is vir ewig geborg en geen wêreldse influistering sal hom ook maar `n 
haar krenk nie. 
6. Baie sal wel sê: “O Heer! Kyk na die apostels en U dissipels en so baie eerste Christene, en ook die, in 
latere tye ywerige stryders vir die suiwer evangelie, het martelaars geword en die wêreld het haar op hulle, 
wat met U vrede vervul was, op skandelike wyse gruwelik gewreek. Waarom, o Heer, het U vrede hulle nie 
beskerm teen die kloue van die wêreld nie? U het tog self voor U lyde gesê dat die vors van hierdie wêreld 
geoordeel is. Hoe kan die geoordeelde dan mag hê om die wêreld so boosaardig teen U vredesdraers te 
laat optree? 
7. Dit is `n onsinnige vraag en wie enigsins in die geskiedenis tuis is, sal weet dat alle martelare, te begin 
by die apostels, nie onder dwang of deur `n beskikking van My nie, maar vrywillig uit heldhaftige liefde die 
marteldood gesterf het, omdat Ek, hulle Heer, Self gekruisig was. 
8. Ek sê vir julle: Elke martelaar kon ook, sonder om martelaar te word, My evangelie verbreed het. Maar 
hierdie verbreiders het My geken, het die ewige lewe voor oë gehad, en het daarom ook nie verlang om 
lank in die wêreld te verblyf nie; hulle kon maar nouliks die tyd afwag waarop die vlees hulle ontneem sou 
word, sodat hulle daar sou kom, waar Ek hulle vooraf gegaan het.    
9. Maar Johannes het My die meeste liefgehad; daarom het hy nie die vervolgings van die wêreld verafsku 
nie, en wou dit liewer tot op die laaste druppel verwerk, as dat hy iets van My sou afgebedel het van sy 
aardse lewenstyd. Hy was dus volkome met My bedoelings tevrede. Baie andere was bedelaars wat liewer 
verlief wou neem met smadelike liggaamlike martelings, as om nog enkele jare vir My ryk te werk.  
10. Maar omdat by My elkeen kan kry waar hy ernstig en gelowig voor vra, kon Ek tog ook nie My woord by 
My eerste getuies terugneem nie, en dit lui: “Alles wat jy My sal vra, sal Ek jou gee.” 
11. Vanuit dié lig beskou, blyk duidelik dat Ek vir My woord geen behoefte gehad het aan bloedgetuies nie; 
want Ek het immers die een ewige geldige getuie, My Heilige Gees, Self aan al diegene beloof wat My leer 
sal aanneem en daarvolgens sal lewe. Dit is die blywende getuie, terwyl die bloed van die eerste martelare 
al lank vir alle latere tye selfs geskiedkundig spoorloos verdwyn het. 
12. As hierdie Gees `n ewige getuie is, waarom sou Ek dan bloedgetuienis van My navolgers verlang? Wie 
self bloedgetuie wil word, moet dit dan ook maar word; maar laat niemand glo dat hy My daarmee `n diens 
bewys nie. Elkeen wat dit doen, doen dit vir sy eie voordeel, en nie vir My nie. 
13. Dit is asof `n vader aan sy kinders, wat nog goeie klere het, sou sê: “Ek sal julle pragtige nuwe klere 
gee, as julle hierdie eenmaal verslyt het!” Sommige van hulle laat hulle in dié vooruitsig, en die voorliefde 
vir nuwe klere verlei en ontsien die ou klere gladnie meer nie. As hierdie dan weldra verslete is, gee die 
vader hulle tog die beloofde klere; maar `n paar van hierdie kinders, wat meer van hulle vader gehou het 
as van klere, gaan wel sorgsaam met die ou klere om, om hulle vader nie voortydig onkoste te besorg nie.  
14. Hoewel daar geen sprake van bepaalde onkoste by My kan wees nie, is daar wel onkoste van `n ander 
aard, naamlik dat mens rekening daarmee moet hou dat mens dinge bewerkstellig, wat enigsins in stryd is 
met My ordening. Want Ek het aan elke mens, vanuit My verordening, `n bepaalde lewensdoel gestel, en 
dit bestaan nie uit die vuur of uit die swaard nie; want die dood deur die vuur of die swaard is `n oordeel. 
Wie egter eiesinnig en eiemagtig in My orde ingryp, die moet hulle ook maar `n klein oordeel laat welgeval 
vir sover hy, op die deur My bepaalde ordening, vooruitgeloop het.   
15. Daniël wou nie sterf nie; daarom het hy behoue gebly in die leeukuil, en met die jongelinge in die 
vuuroond het dit netso gegaan, en daar is nog meer dergelike voorbeelde. Kyk, daar was geen haar van 
almal gekrenk nie, en by baie duisende van diegene wat My liefhet, word ook geen haar gekrenk nie, 
omdat hulle die krag van My vrede ongestoord in hulle harte bewaar. Maar elkeen wat hulle bo hierdie 
vrede wil verhef, sal ook die onvrede van die wêreld daarvoor moet ondergaan.  
16. `n Mens sal hier ook wel weer sê: “As dit so is, dan is dit tog die beste om die wêreld met al haar 
skandelike bedrywigheid maar aan die wêreld oor te laat, en elkeen wat beter is, moet heeltemal 
onbekommerd oor die wêreld in vrede voortlewe; en as elkeen so maak, sal die wêreld dan nie baie 
spoedig tot aan die sterre met gruwels gevul wees nie?  
17. Goed, sê Ek, reken maar terug! Sedert die tyd van die apostels was daar tog seker ontelbare yweraars 
gewees wat die wêreld te vuur en te swaard wou verbeter. Strome bloed was vergiet. Vra jouself nou net af 
welke resultaat dit gehad het? Kyk om jou heen in die wêreld en sy sal jou die sonhelder antwoord van alle 
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kante gee. 
18. Tot op julle tyd moes die groot aantal geloofsyweraars tog so `n goeie indruk agtergelaat het, dat 
daardeur die hele wêreld `n paradys sou moes gewees het, maar tog is die tyd waarin julle lewe, tienmaal 
slegter as die wêreld in die tyd van Noag. 
19. Waarom sê Dawid: “O Heer, hoe is alle mense nie onwaardig in vergelyking met U nie, en is alle hulp 
van mense sonder enige nut!”? - Dawid het dit gesê, omdat hy My geken het; maar julle praat anders, 
omdat julle My nie ken, soos Dawid My geken het nie.  
20. Dink julle dat Ek nie weet wat die wêreld doen nie, en dat Ek te besluiteloos sou wees om die wêreld 
weens haar wandade te tugtig? Glo dit maar nie en laat die bestuur van die wêreld aan My oor! 
21. Wie na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Met openlike geweld sal niemand iets teen die 
wêreld kan uitrig nie, want waar die wêreld geweld sien, daar beantwoord sy dit weer met geweld. Op 
hierdie manier bring die een volk voortdurend die ander om.  
22. Wie die wêreld egter wil bestry, moet dit doen met heimlike wapens; die wapens is My liefde en My 
vrede in julle. Elkeen moet egter eers met hierdie wapens die eie wêreld in homself oorwin; dan eers sal hy 
hierdie wapens steeds met sukses teen die buitewêreld kan gebruik. 
23. Waarlik, wie nie innerlik meester is oor die wêreld nie, die sal die uiterlike des te minder word. Elkeen 
wat in homself nog `n vurige ywer bespeur tot vervloeking, is nog nie meester oor die eie wêreld nie, want 
hierdie ywer spruit voort uit die geheime tweestryd tussen My vrede en die wêreld in die mens. 
24. Want dit is die wêreld wat ywer en oordeel en die hemel om vuur smeek onder die vermomming dat 
hulle vir My saak stry; maar My gees en ook My vrede ywer nie, maar werk kragtig en onopgemerk in alle 
stilte deur die wêreld en het geen ander uiterlike kenmerk as die werke van die liefde, met deemoed 
omklee nie. En weens ware liefde en deemoed is volgens My wete, sedert My Johannes, nog niemand 
deur die wêreld veroordeel nie.  
25. Sien, daarin bestaan dus die ware innerlike vrede en ook die magtige oorwinning oor die wêreld, wat 
Ekself beveg het! Hou derhalwe rekening met hierdie uitleg, dan sal jy die wêreld binne-in jou, asook elke 
ander wêreld, altyd en ewig oorwin deur My Naam en deur My vrede! Amen. 

“Daarna maak Hy die boek toe, gee dit aan die dienaar terug en gaan sit. En 
die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig.” (Lukas 4:20) 

26 Februarie 1844 se aand 
36 “Daarna maak Hy die boek toe, gee dit aan die dienaar terug en gaan sit. En die oë van almal in die 
sinagoge was op Hom gerig.” 
2. My liewe kinders! In hierdie teks word maar net `n normale handeling beskryf wat logiesgewys moes 
volg op die voorlees uit die profeet Jesaja. Omdat elke handeling van die Heer `n innerlike en 
allerinnerlikste grond het, lê daar agter hierdie skynbaar baie normale handeling ook so `n grond verborge; 
en in hierdie grond moet ook weer `n onbetwisbare kriterium lê waardeur die volle goddelikheid van 
Christus, en daarmee dus ook al Sy handelinge vir alle ewigheid vasgelê word. 
3. Dat dit so is, sal ons julle nou aan die hand van `n klein beskouing en `n vergelyking van hierdie teks 
met die daaropvolgende gebeurtenisse, so duidelik moontlik voor oë probeer stel. Luister dus! 
4. Jesus lees in `n sinagoge staande voor uit die profete. - Wat beteken dit?  
5. Die “sinagoge” is die wêreld. Die Heer wat staande uit die profete voorlees, gee daarmee aan dat Hy 
steeds met `n wakende oog, alle omstandighede en geheime oorsien, Sy woord nie onthul, maar vermom 
in die letterlike betekenis aan die wêreld gee. Want die “profeet” staan vir die verborgene in die letterlike 
teks; en die Heer gee hiermee dus aan dat al die verborgene nêrens onthul aangetref word nie en ook 
nêrens anders vervul is, as alleen in Homself nie. 
6. Toe die Heer uit die boek gelees het, rol Hy dit op en reik dit oor aan die dienaar. Hy gaan egter sit en 
alle oë was op Hom gerig. - Wat beteken dit? 
7. “Die Heer rol die boek op” beteken dat Hy ook vir die toekomstige wêreld die geestelike betekenis van 
die Woord weggesluit het. “Dan gee hy die opgerolde boek aan die dienaar van die sinagoge” wil soveel sê 
as: Hy gee die verborge wysheid aan diegene wat sal werk in haar tempel, wat vir die toekoms die 
menslike hart sal wees. 
8. Daarop gaan die Heer sit om te rus, en alle oë was op Hom gerig. Hierdie handeling is `n vooruitblik en 
kom ooreen met die toestand soos dit sedert die hemelvaart tot op hede onder die mense op aarde heers, 
omdat die Heer vir die buitewêreld ook rus na gedane arbeid. 
9. Baie oë en ore is op Hom gerig, maar hy swyg en neem nie die houding aan van iemand wat liggaamlik 
werk verrig het nie, maar as iemand wat geduldig in Sy heiligdom wag, altans met die oë van die geloof. 
Waarom? Omdat die mense slegs hulle oë en ore, oftewel hulle nuuskierigheid, maar nie hulle hart na 
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Hom rig nie. 
10. Tog spreek die Heer nog `n paar woorde en sê: “Nou is voor U oë vervul wat die profeet gespreek het. 
“Kyk, dit is nou by julle ook die geval; want na lange rus, het My gees oor julle gekom, omdat julle Hom 
gesoek het en Hy onthul aan julle die opgerolde boek, wat ook die dienare steeds verhul in hulle vertrekke 
bewaar het. 
11. Hierdie dienare stem ooreen met die dienaar in die teks aan wie die opgerolde boek oorhandig was. 
Mens moet daaronder al diegene verstaan, wat julle in watter kerk ookal `n “priester” sou noem. Aan 
hierdie dienare sal die boek nie onthul word, solank hulle dienare van die “sinagoge”, oftewel die wêreld is 
nie. 
12. Nou kry elke mens, as hy `n goeie dienaar is in die ware, nuwe sinagoge van sy hart, die boek ook eers 
opgerol en nie onthul nie. As hy egter in hierdie tempel `n troue dienaar is en hom vee en skoonmaak, en 
die rol goed oppas, dan kom die Heer en kies daar verblyf; en daar sal rus en vrede in hierdie sinagoge 
heers. As daar uit alle hoeke van die hart “oog en oor” op die Heer gerig word, sal Hy sê: “Nou het die gees 
van die Heer oor jou gekom en is die heilige rol in jou lewende sinagoge onthul en vervul!” 
13. Kyk, dit is die oorduidelike betekenis van hierdie skynbaar baie onbeduidende teks! 
14. Ek sê vir julle: `n Mens kan hoe ookal sy beste doen en ondersoek soveel `n mens wil om hierdie rol te 
onthul; mens kan alle mense, geeste en engele vra, maar tog sal mens niks bereik nie, - want Ek alleen is 
die deur! 
15. Wat baat dit die mens as hy homself afvra: “Het ek `n ewige lewe in my?” en daarop as antwoord kry: 
“Die ewige lewe is vir my `n raaisel, iets twyfelagtig; ek het niks daarvan in my nie, behalwe die verlange 
daarna!”  
16. Vraag: Vir wie is dit troos genoeg. Kom dit nie ooreen met die filosofiese leer waarmee hulle die 
wysgeer troos en dit lui as volg: “As my denkende ek voortbestaan dan is dit wins vir my - en is daar geen 
voortbestaan nie, dan win ek ook; want vir die non-bestaan is die plus en min eweveel werd.” 
17. Ek vra egter opnuut: Vir watter mens, wat die waarde van die lewe ken, is so `n troos voldoende? Kan 
dit die lewende onverskillig laat of hy bestaan of nie? Trouens, hoe kan `n mens wat bestaan, die non-
bestaan prys omdat hy tog onmoontlik kan weet hoe die toestand van non-bestaan lyk?! 
18. Elkeen kan maklik hieruit aflei hoe blind so `n ondersoeker moet wees, as hy midde in `n oneindige 
bestaan, waarin van nie-wees geen sprake is nie, homself ten slotte met `n volkome onmoontlike nie-wees 
kan troos. 
19. Dink julle, dat daar in My oneindige Bestaan êrens `n vernietiging moontlik is - of `n plek waar die niks 
êrens gehuisves is?  
20. So ver die oog in die dieptes van My skepping kan reik, staan die natuurlike wêreld al in die skerpste 
teenstelling tot `n plek waar niks sou wees nie; want daar sien jy óf hemelliggame, óf die groot, vrye ruimte, 
wat egter gevul is met ligstraling en met alomwerkende kragte uit My! Vraag: Is dit niks?  
21. Ek hoef nie verder oor die dwaasheid van sulke denkbeelde uit te wei nie. Maar Ek wil dadelik vir 
elkeen die korrekte toets hieraan toevoeg waarmee mens kan ondersoek of daar êrens `n niks bestaan nie, 
en sê:   
22. Vlieg met jou gedagtes deur die oneindige ruimte! As julle êrens `n ruimte sal vind waarin julle gedagte 
nie kan deurdring nie, dan kan julle die niks daar soek. Dat so `n opgawe egter nooit as te nimmer sal 
slaag nie, daarvan kan julle ten volle verseker wees! Want orals waar die gedagte kan kom, daar is iets. 
Waar sal dit egter wees, waar die gedagte nie kan kom nie? Ek ken die “waar” nie en dus sal `n wysgeer 
dit sekerlik nog minder ken. 
23. Hou jou daarom nie vas aan sinlose ondersoek en dwase verhale nie; want dit sal nooit vrugte afwerp 
nie! Maak die weg, wat so maklik is, nie nodeloos moeilik nie. Laat `n ieder tot My kom en hy sal alles in 
oorvloed aantref wat hy op ander weë in ewigheid nie sal bereik nie; want alleen Ek is die deur vir altyd en 
ewig. Amen. 
 

“Maar Ek ken julle, julle het nie die liefde van God in julleself nie.” (Johannes 5:42) 

27 Februarie 1844 se aand 
37 “Maar Ek ken julle, julle het nie die liefde van God in julleself nie.” - Dié vers is by uitstek geskik as slot 
van dié aanhangsel. 
2. Dit het Ek aan die jode gesê; want hulle laat hulle lei deur die dooie letter van die wet. Seremoniële 
handelinge en uiterlike skyn was vir hulle belangriker as die Lewende Self, Wie dit aan hulle gesê het. 
3. Daarom was hulle ook met blindheid geslaan en sien in Hom, die altyd Lewende, niks meer as `n 
alledaagse, heel gewone mens nie. Hoogstens verwonder hulle hulleself oor `n opvallende wonderwerk of 
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soms ook oor `n wyse woord as hulle juis daarby was, as dit gebeur of gespreek was. En as hulle nie 
daarby was nie, glo hulle nie dat Ek so-iets gedoen of gesê het nie, en probeer die saak op alle moontlike 
maniere verdag te maak. Waar hulle nie daarin kon slaag om dit as iets natuurlik voor te stel of dit volledig 
te ontken nie, moes Ek volgens hulle wel besete gewees het en deur die mag van die duiwel gewerk het. 
4. Waarom herken hulle nie die Heer van die Lewe nie, terwyl dit tog die wil en die doel van die Heer was, 
dat hulle Hom moes herken het? Die redes daarvan lê beslote in die teks, waar gesê word: “Julle het nie 
die liefde in julleself nie.” 
5. Waarom kan mens nie die Heer sonder liefde herken nie? Dit is om dieselfde redes, as waarom `n 
blinde nie kan sien wat daar om hom heen gebeur nie, en waarom die dowe nie die stem van sy vriend kan 
hoor nie.  
6. Want die liefde is die lewe; en alleen die lewe kan sien en hoor, want die dood is nie daartoe in staat nie. 
Daarom kon die jode dus ook nie die Heer van die Lewe, Wie te midde van hulle gewoon het, herken nie, 
omdat hulle geen lewe uit liefde in hulle gehad het nie, wat `n vry lewe uit God is. Al die ander lewe is slegs 
`n lewe van geoordeel wees, wat in teenstelling tot die ware lewe uit liefde, die suiwerste dood is. 
7. Want wie nie uit liefde leef nie, is niks meer as net `n masjien nie, wat maar net deur wêreldse dryfvere 
in beweging gesit word. Sy sien, hoor en voel is suiwer meganies en kan hom nooit bo die eindige bereik 
van die daaraan verbonde beperking verhef nie. Alleen die ware lewe uit liefde is selfstandig en vry. 
Daarom kan dit uit homself alle grense oorstyg en hom verhef tot Hom, Wie sy diepste bestaansgrond is. 
8. Niemand kan in sy natuurlike bestaan iets sien, wat hy nie al vantevore in hom gehad het nie; hoe sou 
iemand dan My Wese kon sien en herken, as hy niks daarvan in sy hart dra nie? 
9. Daarom sê Ek aan julle. Laat alles vaar, - behou slegs die liefde, dan sal jy herken wat die jode nie 
herken het nie, en dit alles sien waarvoor hulle oë geen lig gehad het nie.  
10. Daar is nou ook baie mense op die wêreld wat geen liefde in hulle het nie. Daarom sien hulle ook die 
skadu, wat niks is nie, vir werklikheid aan; maar vir My, Wie altyd onder hulle vertoef, sien en herken hulle 
nie, omdat hulle geen liefde het nie. 
11. So is daar onder julle ook sommiges wat soek waar niks te vinde is nie. Maar wat hulle lewend aan 
hulle oë voordoen en lig versprei, wil hulle nie sien en herken nie. 
12. Hulle weeg nog altyd die diamante saam met die kieselstene op één weegskaal. Maar waarom die 
gewig van kieselstene naas die van diamante? Waarom verbaas na waardelose gemors uit verre lande 
staar en die goud in eie huis negeer? 
13. Dit is nie genoeg dat mens die waarde van die goud ken nie - mens moet weet om die goud, in 
vergelyking tot die gemors, ook al kom dit van ver weg, volgens waarde te skat. Dit kan net diegene doen 
wat volmaakte liefde besit. Wie egter tussenbeide heen en weer sweef, kan dit nog nie en sal dit ook nog 
lank nie kan nie. Daarom sal dit met hom gaan soos die jode wat ook nie geweet het om die Heer van `n 
gewone mens te onderskei nie. 
14. Daarom sê Ek en herinner Ek julle daaraan, dat Ek julle baie gegee het; maar slegs diegene wat die 
liefde in hulle het, sal dit as `n suiwer gawe van My herken. 
15. Wie berekenend is in die liefde en tel wat hy doen en gee, met hom sal Ek dieselfde doen. Die 
rekenaar en diegene wat tel sal eers dan vry voor My staan, as hulle die rekene en tel uit hulle geban het. 
Die liefde moet dus vry wees en moet haar in haar innerlike werksaamheid nie vooraf deur die hoof laat 
adviseer nie. 
16. Die wyse gewer sal Ek met wysheid beloon; maar die gewer uit vrye liefde, sal Myself as loon ontvang. 
Iemand wat nie uit vrye liefde handel nie, sal die aangesig van die Heer nie aanskou, alvorens hy nie uit 
vrye liefde werksaam geword het nie. 
17. Dit sê Ek, die ewige Troue, die Waaragtige, die Eerste en die Laaste, as Vader in alle liefde aan julle, 
sodat julle dit alles goed sal onthou! Amen. 
 


