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Die Boek Genesis 1- 400 (aanmekaar geheg) 

Emanuel Swedenborg – 1688-1772. 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

Sinnebeelde wat gebruik word om die Geestelike van die Natuurlike te onderskei 

Genesis 1 - 50 

1. Daar is ongeveer 217 hoofstukke van 50 gedeeltes per hoofstuk in die hemelse 

geheime. Deur die Genade van die Hemelse Verlosser is hierdie werke deur Swedenborg 

opgeteken vir die laaste tyd of oordeel. Hy het vir 27 jaar voltyds gewerk aan verskeie 

dokumente en geskrifte, en deur die genade van die Verlosser kan die Woord wat letterlik 

geskrywe is, nou verstaan word, deur die innerlike betekenis wat binne in die letter van 

die Woord is. Die letterlike betekenis is vir die mens, en die innerlike betekenis is vir die 

engele, maar dit is ook vir die mens aan wie dit gegee is deur die Verlosser se Goddelike 

genade, terwyl hulle op aarde lewe om soos engele te wees, want die innerlike betekenis 

is die Woord aan die engele, die Woord is die verbinding tussen die hemel en die aarde, 

of die mens en sy Skepper, sonder so `n verbintenis kan die mens nie lewe nie. As die 

mens enigsins die natuurlike, of die geestelike dinge wil verstaan, is dit nodig om hierdie 

geskrifte te ondersoek, dit is egter `n feit dat alleenlik die geestelike mens hierdie 

geestelike leerstellings sal aanvaar. 

Uit slegs die suiwer letter van die Woord van die Ou Testament sou niemand die feit 

gewaar word dat hierdie deel van die Woord die diepste geheime van die hemel bevat nie, 

en dat alles in dit, beide in die algemeen en in die besonder verwysings na die Meester 

bevat, na Sy hemel, na Sy kerk, na die godsdienstige geloof en na alle dinge wat hiermee 

verbind is; want uit die letter van, of sin van die woord is al wat `n mens kan sien, dit is, 

so te sê, die algemene, want alles daarin het verwysing bloot net na die eksterne rites en 

ordonnansies van die Judese Kerk. Maar die waarheid is dat oral in die Woord is daar 

interne dinge wat nooit in die uiterlike of letter verskyn nie, behalwe in `n paar gevalle 

wat die Meester openbaar gemaak en verduidelik het aan die Apostels; soos dat die 

offerandes dui op die Meester; dat die land Kanaän en Jerusalem dui op die hemel – op 

grond waarvan hulle genoem word die Hemelse Kanaän en Jerusalem – en die Paradys 

het dieselfde betekenis. 

2. Alhoewel, die Christelike wêreld is tot dusver hoogs onbewus van die feit dat alle 

dinge in die Woord, beide in die algemeen en in die besonder, nee, vanaf die kleinste 

besonderheidjies af tot op die mees kleinste jota en titel, dui en ontvou binne in hulle 

geestelike en hemelse dinge en daarom word aan die Ou Testament baie min of geen 

aandag gegee nie. Maar dat die Woord van hierdie karakter is, kan geweet word uit die 

enkele beskouing dat dit die Meester s‘n is en vanuit die Meester moet dit noodwendig 

binne in dit dinge bevat wat aan die hemel behoort, tot Sy kerk, en tot die godsdienstige 

geloof, want as dit nie so is nie, kan dit nie die Meester se Woord genoem word nie, ook 

kan nie gesê word dat dit enige lewe in dit het nie. Want waar kom sy lewe vandaan 

behalwe van daardie dinge wat aan die lewe behoort, dit is te sê, behalwe vir die feit dat 

alles in dit in die algemeen en in die besonder verwysings bevat na die Meester, wat die 

Lewe Self is; sodat enigiets wat Hom nie innerlik ag nie, is nie lewendig nie! En dit mag 

waarlik gesê word dat enige uitdrukking in die Woord wat Hom nie omvou nie, dit is, wat 

nie op sy manier `n verwysing na Hom bevat nie, is nie Goddelik nie. 

3. Sonder so `n lewe is die Woord na die letter DOOD. Die geval in hierdie opsig is 

dieselfde as wat dit met die mens is, wat, soos dit bekend is in die Christelike wêreld - 

beide intern en ekstern is. Wanneer geskei van die innerlike mens, is die eksterne mens 

wat die liggaam is, daarom dood; want dit is die interne mens wat lewendig is en wat 

veroorsaak dat die eksterne mens ook lewe, want die interne mens is die siel. So is dit 
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met die Woord, wat, ten opsigte van die letterlike alleen, soos `n liggaam wat sonder `n 

siel is. 

4. As die denke aan die letterlike sin vasklou, kan niemand ooit sien dat sulke dinge 

binne in die Woord bevat is nie. Dus, in hierdie eerste hoofstukke van Genesis, is niks te 

ontdek uit die sin van die letterlike nie, anders as dat dit die skepping van die wêreld is, 

en die Tuin van Eden wat die Paradys genoem word, en Adam as die eerste geskapene. 

Wat se ander doelstellings is daar? Dit sal genoegsaam vasgestel word in die volgende 

bladsye dat hierdie dinge arcana (geheime) bevat wat nooit openbaar gemaak is nie; en 

in der waarheid, dat die eerste hoofstuk van Genesis in die innerlike sin, behandel in die 

algemeen die nuwe skepping van die mens, of sy wedergeboorte, en spesifiek van die 

Mees Antieke Kerk, en dit op so `n manier dat daar nie die minste uitdrukking is wat nie 

die dinge verteenwoordig, daarop dui, en ontvou binne hierdie dinge nie. 

5. Dit is werklik `n geval wat niemand moontlik kon weet nie, behalwe vanuit die 

Meester. Dit moet daarom hier vooraf gekonstateer word dat dit van die Meester se 

Goddelike genade is dat dit aan my toegestaan is, nou vir baie jare om konstant en 

ononderbroke in die geselskap van geeste en engele te wees, om hulle te hoor spreek en 

ook om met hulle te kan praat. Op hierdie manier was dit aan my gegee om te hoor en 

wonderlike dinge te sien in die ander lewe wat nog nooit tot die kennis van die mens 

gekom het nie, ook nie in enige van sy idees nie, ek was onderrig oor die verskillende 

soorte van geeste; die staat van die siele na die dood; die hel, of die betreurenswaardige 

staat van die ontroues; hemel, of geseënde staat van die getroues; en veral ten opsigte van 

die doktrine van die geloof wat erken word in die universele hemel; waaroor ook meer 

gesê sal word oor die Meester se Goddelike genade. 

HOOFSTUK. 1 5.1 

1. In die begin het God die hemel en aarde geskape….. 

2. En die aarde was woes en leeg….. (Sy het verwoes en vormloos geword) 

3. En God het gesê: Laat daar lig wees….. 

4. Toe sien God dat die lig goed was….. 

5. En God het die lig dag genoem….. 

6. En God het gesê: Laat daar `n uitspansel wees…. 

7. En God het toe die uitspansel gemaak….. 

8. En God het die uitspansel hemel genoem….. 

9. En God het gesê: Laat die waters onder….. 

10. En God het die droë grond aarde genoem….. 

11. En God het gesê: Laat die aarde voortbring….. 

12. En die aarde het voortgebring grasspruitjies….. 

13. En dit was aand en dit was more….. 

14. En God het gesê: Laat daar ligte wees….. 

15. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel….. 

16. God het toe die twee groot ligte gemaak….. 

17. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel….. 

18. En om te heers oor die dag en oor die nag….. 

19. En dit was aand en dit was môre….. 

20. En God het gesê: Laat die waters wemel….. 

21. En God het die groot seediere geskape….. 

22. En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar….. 

23. En dit was aand en dit was môre….. 

24. En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring….. 

25. En God het die wilde diere van die aarde gemaak….. 
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26. En God het gesê: Laat ons mense maak….. 

27. En God het die mens geskape na Sy beeld….. 

28. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê….. 

29. Verder het God aan hulle gesê: Ek gee nou aan julle….. 

30. Maar aan al die diere van die aarde en aan al die voëls….. 

31. Toe sien God alles wat Hy gemaak het – en dit was baie goed….. 

En dit was aand en dit was môre. 

6. DIE INHOUD. Die ses dae of periodes, wat so baie opvolgende state van die 

wedergeboorte van die mens is, is in die algemeen as volg. 

7. Die eerste staat is wat vooraf gaan, insluitende beide die staat van die kindsheid of 

kinderjare, en dit onmiddellik vóór die wedergeboorte. Dit word genoem `n ―leegheid‖ en 

―dik duisternis‖. En die eerste gebaar, wat die Meester se genade is, is dat ―die Gees van 

God gesweef het op die waters‖. 

8. Die tweede staat is wanneer `n onderskeid gemaak word tussen daardie dinge wat van 

die Meester is, en dit wat eie is aan die mens. Die dinge wat van die Meester is, word in 

die Woord genoem die ―oorblyfsels” of ―afsettings‖ en hier is spesiaal die kennis van die 

geloof, wat vanaf die kinderjare geleer was, en wat gestoor word, en wat nie manifesteer 

voordat die mens in hierdie staat kom nie. Op die huidige tydstip bestaan hierdie staat 

selde sonder versoeking, ongeluk, onheil, of smart nie, waardeur die dinge van die 

liggaam en die wêreld, dit is, wat eie is aan die mens, tot kalmte gebring word, asof dit 

uitsterf. Dus word die dinge wat behoort aan die uiterlike mens geskei van daardie wat 

behoort tot die innerlike mens. En die innerlike mens is dit wat oorbly, gestoor deur die 

Meester tot op hierdie tyd en vir hierdie gebruik. 

9. Die derde staat is dié van berou, waarin die mens, vanuit sy innerlike mens, 

godvrugtig en toegewyd spreek, en bring tevoorskyn die goeie, soos werke van 

welwillendheid teenoor die naaste, maar wat desnieteenstaande nog onbesield en 

lewensloos is, omdat hy dink dit is van homself. Hierdie goeie word genoem 

―grasspruitjies (vers 11) en ook ‖plante wat saad gee‖ en daarna ―bome wat vrugte dra‖. 

10. Die vierde staat is wanner die mens geaffekteer word deur liefde, en verlig word deur 

geloof. Hy het inderdaad voorheen toegewyd gespreek, en die goeie voortgebring, maar 

hy het so gedoen as gevolg van die versoekinge en onheil waaronder hy gearbei het, en 

nie uit geloof en welwillendheid nie, daarom word geloof en welwillendheid nou 

vertroetel en aan die brand gesteek in sy innerlike mens, en word genoem ―twee ligte‖ 

(vers 16) 

11. Die vyfde staat is wanneer die mens redevoering vanuit die geloof voortbring, en 

daardeur homself bevestig in die waarheid en die goeie; die dinge wat nou deur hom 

geproduseer word is nou lewend, en word genoem die ―visse van die see‖ en die ―voëls 

van die hemele‖ (vers 20). 

12. Die sesde staat is wanneer hy uit geloof, en daarom uit liefde, spreek wat waar is, en 

doen wat goed is; die dinge wat hy nou produseer word genoem ―die lewende siel‖ en 

―die dier‖. En as hy dadelik begin handel saam met beide geloof en liefde, word hy `n 

geestelike mens, wat genoem word `n ―beeltenis‖ Sy geestelike lewe is verheug en word 

onderhou deur sulke dinge wat behoort aan die kennis van die geloof, en aan werke van 

welwillendheid, wat genoem word ―voedsel‖, en sy natuurlike lewe is verheug en word 

onderhou deur dit wat aan die liggaam behoort en die sintuie; vanwaar `n stryd ontstaan, 

totdat die liefde die oorhand kry, en hy word nou `n hemelse mens. 

13. Hulle wat wedergebore word, bereik nie almal hierdie staat nie. Die grootste 

gedeelte, op hierdie dag, bereik slegs die eerste staat, sommiges, maar baie min, slegs die 

tweede, ander `n derde, vierde of vyfde, nog minder die sesde, en skaars enigiemand die 
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sewende staat. 

14. Die interne sin. In die werk wat volg, word deur die naam Meester en Verlosser 

bedoel die Redder van die wêreld, Jahweshua die Messiah, en slegs Hom alleen, en Hy 

word genoem ―Die Meester‖ sonder die toevoeging van ander name. Reg deur die 

universele hemel is Hy die een wat erken en aanbid word as die Meester, omdat Hy al die 

oppermagtige krag in die hemele en op aarde het. Hy het ook Sy dissipels beveel om 

Hom so te noem deur te sê: ―En julle noem My Meester en Majesteit, en julle is reg, want 

Ek is dit.‖ (Joh. 13:13). 

15. In die universele hemele ken hulle geen ander Vader as die Meester nie, omdat Hy 

en die Vader een is, soos Hyself gesê het: Ek is die weg, die waarheid, en die lewe. 

Filippus sê vir Hom: ―Meester, toon ons die Vader…En die Meester sê aan hom: ―Ek is 

al solank by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die 

Vader gesien. En hoe sê jy: toon ons die Vader? Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die 

Vader in My nie…glo My dat Ek in die Vader is en die Vader in My.‖ (Joh. 14:6, 8-11). 

16. Vers 1. In die begin het God die hemele [coelum] en die aarde geskape. Die mees 

antieke tyd word genoem ―die begin‖. Op verskeie plekke het die profete die antieke tyd 

die ―ou dae‖ genoem [antiquitatis] en ook die ―dae van die ewigheid‖. Die ―begin‖ 

betrek ook die ―eerste periode‖ toe die mens wedergebore is, want hy is nuut gebore, en 

het lewe ontvang. Wedergeboorte op sigself word daarom genoem `n ―nuwe skepping‖ 

van die mens. Die uitdrukking om te ―skep‖ om te ―vorm‖ en om te ―maak‖ in ongeveer 

alle dele van die profetiese geskrifte, dui op wedergeboorte, maar met `n verskil in die 

betekenis daarvan. Soos in Jesaja; ―Elkeen wat na My Naam genoem is en wat Ek 

geskape het tot My eer, wat Ek geformeer, wat Ek gemaak het.‖ (Jes. 43:7). En daarom 

word die Meester die ―Verlosser‖ genoem, die ―formeerder in die baarmoeder‖, die 

―Maker‖ en ook ―die Skepper‖; soos by dieselfde profeet: ―Ek is JaHWeH julle Heilige, 

die Skepper van Israel, julle Koning.‖ (Jes. 43:15). In Dawid: ―Die volk wat geskape 

gaan word, sal JaHWeH loof‖ (Psalm 102: 19). En ook: ―U stuur U Gees uit, hulle word 

geskape, U maak die gelaat van die aarde nuut‖. (Psalm 104: 30). Die ―hemel‖ dui op die 

innerlike mens; en die ―aarde‖ die uiterlike mens voor wedergeboorte, en kan gesien 

word uit die volgende. 

17. Vers 2. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed [abyssi 

- bodemlose put]; en die Gees van God het gesweef op die waters. Voor sy 

wedergeboorte word die mens genoem ―die aarde woes en leeg‖ en ook ―grond‖ waarin 

niks van die goeie en die waarheid gesaai was nie; ―leeg‖ dui daarop dat daar niks van die 

goeie was nie; en ―leeg‖ waar daar niks van die waarheid is nie. Daarom kom daar `n 

―dik duisternis‖, dit is, onnoselheid en dwaasheid, en `n onkunde van alle dinge wat 

behoort tot die geloof in die Meester, en gevolglik van alle dinge wat behoort aan die 

geestelike en hemelse lewe. So `n mens word deur die Meester beskryf deur Jeremia: 

―Want My volk is dwaas; My ken hulle nie; dwase kinders is hulle, en hulle is 

onverstandig; slim is hulle om kwaad te doen, maar om goed te doen weet hulle nie. Ek 

het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg (sy was verwoes en vormloos) en ook na 

die hemel, en sy lig was nie daar nie‖. (Jer. 4:22-23). 

18. Die ―aangesig van die diepte‖ is die begerigheid van die onwedergebore mens, en die 

valshede wat daaruit ontstaan, waaruit hy ten volle bestaan, en waarin hy totaal gedompel 

is. In daardie staat, waar hy geen lig besit nie, is hy soos `n ―diepte‖ of iets ondeursigtig 

en verward. Sulke persone word ook genoem ―dieptes‖ en ―dieptes van die see‖, ook in 

baie plekke in die Woord, wat ―opgedroog is‖ of ―woesteny‖, voordat die mens 

wedergebore word. Soos in Jesaja: ―Ontwaak, ontwaak, beklee U met sterkte, arm van 

JaHWeH! Ontwaak soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lank 
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gelede…Is dit nie U wat die see, die waters van die groot wêreldvloed drooggemaak het 

nie, wat van die dieptes van die see `n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes 

nie?‖ (Jes. 51: 9-11). Ook verskyn so `n mens, gesien vanaf die hemel, soos `n swart 

massa, ontbloot behoeftig, en verlate aan lewenskrag. Dieselfde uitdrukking in die 

algemeen betrek die ontbloting van die mens, baie keer deur die profete genoem, wat die 

wedergeboorte voorafgaan; want voor die mens kan weet wat die waarheid is, en 

geaffekteer word met dit wat goed is, moet daar `n verwydering wees van sulke dinge wat 

hierdie dinge hinder of teenstaan, dus moet die ou mens eers sterf, voordat die nuwe 

mens ontvang kan word. 

19. Deur die ―Gees van God‖ word bedoel die Meester se genade, waar gesê word om 

―te sweef‖ of ―broei‖ soos `n hen wat broei oor haar eiers. Die dinge waaroor dit beweeg 

is sodanig as wat die Meester dit weggesteek en soos `n skat vertroetel binne in die mens, 

wat reg deur die Woord genoem word die oorblyfsels of afsettings, bestaande uit die 

kennis van die waarheid en die goeie, wat nooit in die lig of die dag kom, totdat die 

uiterlike dinge ontdoen is. Hierdie kennis word hier genoem ―die aangesig van die 

waters‖. 

20. Vers 3. En God sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Die eerste staat is wanneer die 

mens begin te weet dat die goeie en die waarheid iets hoër moet wees. Die mens wat 

totaal uiterlik is, weet nie eers wat die goeie en die waarheid is nie, want hulle verbeel 

hulle dat alle dinge goed is wat aan die liefde vir die self en die liefde vir die wêreld 

behoort; en alle dinge die waarheid is wat hierdie liefdes vertroetel; en is nie bewus dat 

daardie goeies boos is, en daardie waarhede valshede is nie. Maar wanneer die mens nuut 

ontvang word, begin hy vir die eerste keer om te weet dat sy goeie nie goed is nie, en 

ook, soos wat hy meer in die lig kom, dat die Meester Is, en dat die Meester alleen die 

goeie en die waarheid is. Dat die mens behoort te weet dat die Meester Is, het Hyself 

geleer in Johannes: ―…want as julle nie glo dat dit Ek Is nie, sal julle in julle sondes 

sterwe.‖ (Joh. 8: 24). Ook dat die Meester die goeie Self is, of lewe, en die waarheid, of 

lig, en gevolglik dat daar geen goeie of waarheid is behalwe uit die Meester Self, word so 

verklaar: ―In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was 

God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan nie. In 

Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. En die lig skyn in die duisternis, en 

die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig was aan 

die kom in die wêreld.‖ (Joh. 1:1, 3-4, 9). 

21. Vers 4, 5. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die 

lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag 

genoem. Lig was genoem die ―goeie‖ omdat dit van die Meester was, wat die goeie Self 

was, die :duisternis‘ beteken daardie dinge wat, voordat die mens ontvang was en hernu 

is, verskyn het soos lig, omdat die bose verskyn het soos die goeie, en die valsheid soos 

die waarheid; tog is hulle die duisternis, en bestaan merendeels uit die dinge eie aan die 

mens homself, wat nog steeds daar is. Wat ookal van die Meester is, vergelyk met die 

―dag‖ omdat dit in die lig is, en wat ookal die mens se eie is, vergelyk met die ―nag‖ 

omdat dit van die duisternis is. Hierdie vergelykings kom dikwels in die Woord voor. 

22. Vers 5. En die aand en die môre was die eerste dag. Wat bedoel word deur ―aand‖, 

en wat deur ―môre‖, kan nou onderskei en uitgemaak word. ―Aand‖ beteken elke 

voorafgaande staat, omdat dit `n staat van skaduwee is, of van valsheid en van geen 

geloof nie; ―môre‖ is elke daaropvolgende staat, deurdat dit een is van lig, of van 

waarheid en van die kennis van die geloof, ―aand‖, in `n algemene sin, dui op alle dinge 

wat die mens se eie is; maar ―môre‖ is dit wat van die Meester is, soos gesê deur Dawid: 

―Die Gees van die Meester spreek in My, en Sy woord was op my tong. Die God van 
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Israel het gesê, die Rots van Israel het tot my gespreek…soos `n môrelig by sonsopgang, 

`n môre sonder wolke as deur die glans na die reën grasspruitjies uit die aarde uitkom.‖ (2 

Sam. 23: 2-4). Soos wat dit ―aand‖ is wanneer daar geen geloof is nie, en ―môre‖ 

wanneer daar geloof is, daarom word die koms van die Meester in hierdie wêreld genoem 

die ―môre‖; en die tyd wanneer Hy kom, omdat daar geen geloof meer is nie, word 

genoem ―aand‖ soos in Daniël: ―En Hy het vir my gesê: Twee-duisend-driehonderd 

aande en môres….‖ … en die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is…‖ 

(Dan. 8: 14, 26). Net so word ―môre‖ in die Woord gebruik om elke koms van die 

Meester aan te dui, gevolglik is dit `n uitdrukking van `n nuwe skepping. 

23. Niks is meer algemeen in die Woord as om die woord ―dag‖ te gebruik om tyd aan 

te dui nie. Soos in Jesaja: ―Huil julle, want die dag van die Meester is naby; Hy kom as `n 

verwoester van die Almagtige. Kyk, die dag van die Meester kom…vanweë die dag van 

Sy toorngloed…en sy dae sal nie verskuif word nie‖ (Jes. 13:6,9,13, 22). En in dieselfde 

profeet: ―Is dit julle uitgelate stad wat in die dae van die voortyd sy oorsprong het….en in 

dié dag sal Tirus vergeet word‖. (Jes. 23:7,15). Soos wat die dag gebruik word om tyd 

aan te dui, word dit ook gebruik om die staat van tyd aan te dui, soos in Jeremia: ―Wee 

ons, want die dag gaan verby, want die aandskaduwees word langer!‖ (Jer. 6:4). En ook: 

―…vernuwe ons dae soos in die voortyd.‖ (Klaagl. 5:21). 

24. Vers 6. En God sê, laat daar `n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding 

maak tussen waters en waters. Nadat die gees van God, of die Meester se genade, die 

kennis van die ware en die goeie in die ‗dag‘ tevoorskyn gebring het, en die eerste lig 

gegee het, wat die Meester self is, dat Hy die goeie en die waarheid self is, en dat daar 

geen goeie en waarheid is behalwe van Hom af nie. Hy maak toe `n verskil tussen die 

interne mens en die eksterne, gevolglik tussen die kennis [cognitions] wat in die interne 

mens is, en die geheue-kennis [scientifica] wat aan die eksterne mens behoort. 24.1 Die 

interne mens staan bekend as ―uitgestrektheid‖, die kennis [cognitiones] wat in die 

interne mens is, word genoem ―die waters bokant die uitgestrektheid;‖ en die geheuekennis 

van die eksterne mens word genoem ―die waters onderkant die uitgestrektheid‖. 

[2] Die mens, voordat hy wedergebore is, weet nie eers dat enige interne mens bestaan 

nie, nog minder is hy vertroud met die gesteldheid en kwaliteit van daardie interne mens 

nie. Hy neem aan dat die interne en eksterne mens is nie afsonderlik van mekaar nie. 

Deurdat hy homself met liggaam en al gedompel het in wêreldlike dinge, het hy ook die 

dinge wat tot sy interne mens behoort daarin gedompel, en maak die dinge wat 

afsonderlik is, `n verwarde en verduisterde eenheid. Daarom word dit eerste gesê: ―…en 

laat dit skeiding maak tussen die waters en waters.‖ En nie, laat daar onderskeid wees 

tussen die waters wat ―onder‖ die uitspansel is, en die waters wat ―bokant‖ die uitspansel 

is nie, soos dit agterna in die volgende verse sê: ―God het die uitspansel gemaak en die 

waters wat onder uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was 

so. En God het die uitspansel hemel genoem (Gen. 1: 7-8). [3]. Die volgende ding wat die 

mens opmerk in die loop van die wedergeboorte is dat hy begin te weet dat daar `n 

innerlike mens in hom is, of dat die dinge wat in die interne mens is, die goeie en die 

waarheid is, wat alleenlik van die Meester is. Soos wat die uiterlike mens, wanneer hy 

wedergebore word, van so `n aard is dat hy nog steeds aanneem dat die goeie wat hy 

doen, uit homself is, en die waarhede wat hy spreek uit homself gespreek word, en omdat 

hy so is, gelei word deur die Meester om wel te doen wat goed is en te spreek wat waar 

is, daarom word daar eerste melding gemaak van `n onderskeid van die waters onder die 

uitspansel, en agterna van dit wat bokant die uitspansel is. Dit is ook `n Arcanum 

(geheim) van die hemel, dat die mens, deur dinge van sy eie, sowel deur die 

dwaalbegrippe van die sinne sowel as die hebsug, gelei en gebuig word deur die Meester 
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na dinge wat waar en goed is, en dus dat elke beweging en oomblik van wedergeboorte, 

beide in die algemeen en in die besonder, voortgaan vanaf die aand tot die môre, dus 

vanaf die uiterlike mens tot die innerlike, of van die ―aarde‖ tot die ―hemel‖. Daarom dat 

die uitspansel, of innerlike mens, nou genoem word ―hemel‖. 

25. Vers 7. Die uitdrukking ―wat die hemel uitspan, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei‖ 

is `n algemene vorm van spreek met die profete, wanneer die wedergeboorte van die 

mens ter sprake kom, soos in Jesaja: ―So sê JaHWeH, jou verlosser, en Hy wat jou 

gevormeer het van die moederskoot af: Ek is JaHWeH wat alles volbring, wat die hemel 

uitspan, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei – wie was met My?‖ (Jes. 44:24). En weer, 

waar daar openlik oor die wederkoms van die Meester gepraat word: ―`n Geknakte riet 

sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg 

uitbring.‖ (Jes. 42:3); dit is, Hy breek nie dwaal leerstellinge nie, ook blus Hy nie hebsug 

en inhaligheid nie, maar buig hulle na dit wat waar en goed is; en daarom volg dit: So 

spreek JaHWeH, die Almagtige wat die hemele geskape, en hulle uitgesprei het; die 

aarde uitgespan het saam met wat daarop voorkom, wat aan die aardbewoners die asem 

gee en die gees aan die wat daarop wandel‖. (Jes. 42:5). Daar is nog baie ander gedeeltes 

met dieselfde strekking. 

26. Vers 8. En die aand en die môre was die tweede dag. Die betekenis van ―aand‖ of 

―môre‖ en van ―dag‖ was hierbo in vers vyf getoon. 

27. Vers 9. En God het gesê: ―Laat die waters onder hie hemel op die een plek versamel, 

sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so‖. Wanneer dit bekend is dat daar beide 

`n innerlike en `n uiterlike mens is, en dat waarhede en die goeie vloei in vanaf, of deur, 

die innerlike mens na die uiterlike, vanaf die Meester, alhoewel dit nie so voorkom nie, 

dan word daardie waarhede en die goeie, of kennis van die waarheid en die goeie in die 

wedergebore mens gestoor in sy geheue, en word geklassifiseer tussen sy ander kennis 

wat hy het [scientifica]; want wat ookal hom inwerk in die geheue van die uiterlike mens, 

of dit nou natuurlik, geestelik of hemels is, bly daar as geheue-kennis [scientificum], en 

word na vore gebring deur die Meester. Hierdie kennis is die ―waters wat op een plek 

bymekaar kom‖ en word genoem ―seë‖, maar die eksterne mens word genoem ―droë 

land‖, en gevolglik is dit ―aarde‖ wat volg. 

28. Vers 10. En God het die droë [land] aarde genoem, en die bymekaar maak van die 

waters het Hy seës genoem; en God het gesien dat dit goed was. Dit is `n baie algemene 

ding in die Woord vir ―waters‖ wat kennis simboliseer [cognitiones et scientifica], en 

gevolglik vir ―seës‖ om te dui op kollektiewe kennis. Soos in Jesaja: ―….want die aarde 

sal vol wees van die kennis van die Meester soos die waters die seebodem oordek.‖ (Jes. 

11:9). En in dieselfde profeet, waar `n tekort aan kennis [cognitionum et scientificorum] 

behandel word: ―En die water sal uit die groot waterplas verdwyn, en die rivier sal 

uitdroog en droog lê. …en die strome sal stink.‖ (Jes. 19:5-6). In Haggai, wat praat oor 

die nuwe kerk: ―….dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond [land] 

laat bewe….en ek sal al die nasies laat bewe; sodat die skatte van al die nasies sal 

toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikhede vervul…‖ (Hag. 2:6-7). En aangaande 

die mens in die proses van wedergeboorte, in Sagaria: ―En dit sal `n enige dag wees wat 

aan die Meester alleen bekend is – geen dag en geen nag nie, maar teen die aand sal dit 

lig word. En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte 

daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike see…‖ (Sag. 14:7- 

8). Ook by Dawid wat `n mens beskrywe wat wedergebore moet word en wie die Meester 

sal dien: ―Want die Meester luister na die behoeftiges en verag Sy gevangenis nie. Laat 

die hemel en aarde Hom prys, die see en alles wat daarin is. (Psalm 69:34-35). Dat die 

―aarde‖ simboliseer word as `n ontvanger, kan gesien word in Sagaria: ―….wat die 
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hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer.‖ 

(Sag. 12:1). 

29. Verse 11, 12. En God het gesê: ―Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat 

saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde, 

en dit was so. En die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante….Toe sien God dat dit 

goed was.‖ Toe die ―aarde‖ of mens voorberei was om die hemelse sade van die Meester 

te ontvang, en om iets te produseer van wat goed en waar is, het die Meester eers 

veroorsaak dat iets teers en sag ontspring, wat genoem word ―plante of (kruie) wat saad 

dra‖ dit is iets meer bruikbaar, wat binne in homself saad dra, wat genoem word ―plante 

(kruie) wat saad gee‖ en daarna iets goeds wat vrugte draend is, en word genoem ―bome 

wat volgens hulle soorte vrugte dra,‖ wie se saad in homself is, elkeen volgens sy eie 

soort. Die mens wat wedergebore moet word is in die eerste plek van so `n kwalitet, dat 

hy veronderstel dat die goeie wat hy doen, en die waarheid wat hy spreek, van homself is, 

wanneer dit inderwaarheid alles die goeie en die waarheid vanaf die Meester is, dus, wie 

ookal onder die indruk is dat dit van homself is, het nog nie die ware geloof in sy lewe 

nie, wat hy nietemin agterna kan ontvang; want hy kan nog nie op hierdie stadium glo dat 

dit van die Meester is nie, omdat hy slegs in `n staat van voorbereiding is vir die ontvangs 

van die lewe van geloof. Hierdie staat word hier verteenwoordig deur dinge wat leweloos 

of onbesield is. Dit is die Meester wat die ―saad‖ in Sy Woord saai, en die ―aarde‖ is die 

mens, soos wat Hy Self verklaar in (Matt. 13:19-24, 37-39; Mark 4:14-21; Lukas 8:11- 

16). Met dieselfde bedoeling gee Hy die beskrywing: ―So is die koninkryk van God, soos 

wanneer `n mens die saad in die grond gooi; en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en 

die saad spruit uit en word groot – hoe, weet hy self nie. Want vanself bring die aarde 

vrug voort, eers `n halm, dan `n aar, dan die volle koring in die aar. (Markus 4:26-28). 

Met die ―koninkryk van God‖ word in die universele sin bedoel, die universele hemel; en 

in `n minder universele sin, die ware kerk van die Meester, en in die besondere sin, 

elkeen wat van die ware geloof is, of wat wedergebore is deur `n lewe van geloof. 

Waardeur so `n persoon ook genoem word ―hemel‖, omdat die hemel in hom is, en soook 

die ―koninkryk van God‖, omdat die koninkryk in hom is soos die Meester Self 

onderrig in Lukas: Deurdat dit deur die Fariseërs geëis word wanneer die koninkryk sou 

kom, antwoord Hy hulle, en sê: ―….Die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie. En 

hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne julle.‖ 

(Lukas 17:20-21). Dit is die derde opeenvolgende stadium van wedergeboorte van die 

mens, deurdat hierdie stadium die een is van berou, en op die manier voortgaan van die 

skaduwee na die lig, of van die aand na die môre, waar daar gesê word (vers 13) ―En dit 

was aand en dit was môre, die derde dag.‖ 

30. Vers 14 -17. En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die 

hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel 

vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel 

van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe twee groot ligte 

gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en klein lig om te heers oor die nag; ook die 

sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die 

aarde.‖ Wat bedoel word met die twee ―groot ligte‖, kan nie heeltemal duidelik verstaan 

word, tensy dit ten eerste geweet word wat die ‗essensie van die geloof is‘, en ook wat 

die vordering van hulle is wat nuut geskep is. Die gehele essensie en lewe van die geloof 

is die Meester alleen, want hy wat nie in die Meester glo nie, kan nie lewe hê nie, soos 

Hyself verklaar in Johannes: ―Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat 

die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.‖ 

(Joh. 3:36). [2] Die vordering van geloof met hulle wat nuut geskape is, is soos volg. Ten 
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eerste het hulle geen lewe nie, want dit is slegs in die goeie en die waarheid dat daar lewe 

is, en niks in die bose en die valse nie, agterna ontvang hulle lewe vanaf die Meester deur 

geloof, eerste deur geloof van die geheue wat `n geloof is van suiwer kennis [fides 

scientifical]; die volgende deur geloof in die intelligensie, wat `n intellektuele geloof is; 

en laastens deur geloof in die hart, wat die geloof van die liefde is. Die eerste twee tipes 

van geloof is verteenwoordigend vanaf verse 3 tot vers 13, deur dinge leweloos, maar 

geloof verlewendig deur liefde word verteenwoordig vanaf vers 20 tot 25, deur lewendige 

dinge. Vir hierdie rede word liefde, en geloof wat daarvan ontleen is, nou eerste hier 

behandel, en word genoem ―groot ligte‖ en liefde is ―die groter lig wat heers oor die 

dag‖, en ―geloof wat ontleen is van liefde‖ is die ―klein lig wat heers oor die nag‖, en 

omdat hierdie twee ligte een behoort te wees, word daar van hulle gesê, in die enkelvoud, 

―Laat daar ligte wees‖ [sit luminaria], en nie in die meervoud nie [sint luminaria]. [3] 

Liefde en geloof in die mens is soos hitte en lig in die eksterne liggaamlike mens, vir 

watter rede die vorige verteenwoordig word deur die laaste. Dit is op grond hiervan dat 

van die ligte gesê word dat hulle ―geplaas is aan die uitspansel‖, of in die interne mens; `n 

groot lig is in sy wil, en `n kleiner een in sy intelligensie; maar hulle verskyn in die wil en 

intelligensie slegs soos die lig van die son doen in sy ontvangende voorwerpe. Dit is slegs 

die Meester se genade alleen wat die wil affekteer met liefde, en die intelligensie met die 

waarheid van die geloof. 

31. Dat die ―groot ligte‖ dui op liefde en geloof, en word ook genoem ―son, maan en 

sterre‖ is duidelik uit die Profete, soos in Eségiël: ―En as Ek jou uitblus, sal Ek die hemel 

oordek en sy sterre verdonker; Ek sal die son met wolke oordek, en die maan sal sy lig 

nie laat skyn nie. Al die skynende ligte aan die hemel, dié sal Ek om jou ontwil duister 

maak, en Ek sal duisternis gee oor jou land…‖ (Eseg. 32:7,8). In hierdie aanhaling word 

Farao en die Egiptenare aangespreek, waardeur bedoel word in die Woord, die beginsel 

van suiwer sin en van suiwer kennis [sensuale scientifica], liefde en geloof was uitgeblus. 

So in Jesaja: ―Kyk, die dag van JaHWeH kom, verskriklik, met grimmigheid en 

toorngloed, om die aarde `n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die 

sterre van die hemel en sy Orions sal hul lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy 

opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.‖ (Jes. 13: 9-10). Ook in Joël: ―Die dag van 

JaHWeH kom, want hy is naby - `n dag van duisternis en donkerheid…. Voor hulle bewe 

die aarde, sidder die hemel; die son en die maan word swart, en die sterre trek hulle glans 

in.‖ (Joël 2: 1,2,10). [2] Weereens in Jesaja wat praat oor die koms van die Meester en 

die verligting van die ‗heidene‘ (verheidense Israel), gevolglik van `n nuwe kerk, en in 

die besonder van almal wat in die duisternis is, wat nou lig ontvang, en wat nou 

wedergebore is: ―Staan op, word verlig; want jou lig kom….want kyk, die duisternis sal 

die aarde oordek en donkerheid die wolke; maar oor jóu sal die Meester opgaan….en die 

nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang…..want die Meester sal vir 

jou wees `n ewige lig.‖ (Jes. 60:1-3,20). So ook in Dawid: ―Wat die hemele met verstand 

gemaak het….wat die aarde oor die water uitgespan het….wat die groot ligte gemaak 

het….die son om te heers oor die dag….en die maan en sterre om te heers oor die nag.‖ 

(Psalm. 136: 5-9). En weereens: ―Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende 

sterre!....Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is!‖ (Psalm 148:3, 4). 

[3] In al drie aanhalings dui die ―ligte‖ op die liefde en geloof. Dit was omdat die ―ligte‖ 

verteenwoordigend was - en dui op die liefde en geloof teenoor die Meester, dat dit 

verordineer was in die Judese Kerk, (Tempel) dat `n voortdurende lig aan die brand 

gehou moet word tot die oggend, want elke ordonnansie in daardie kerk was `n 

verteenwoordiger van die Meester. Van hierdie ―lig‖ word dit geskryf: ―En jy moet die 

kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer, uitgestampte olyfolie vir die kandelaar 
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bring, om gedurigdeur `n brandende lamp te hê. In die tent van samekoms, buitekant die 

voorhangsel wat voor die Getuienis is, moet Aäron en sy seuns dit regmaak om te brand 

van die aand tot die môre, voor die aangesig van die Meester.‖ (Ex. 27:20, 21). Dat 

hierdie dinge die liefde en geloof uitbeeld, wat die Meester aan die ―brand‖ steek en 

veroorsaak dat dit lig gee in die innerlike mens, en deur die innerlike mens in die uiterlike 

mens, sal op `n geskikte plek aangetoon word. 

32. Liefde en geloof was eerste genoem die ―groot ligte,‖ en daarna was liefde genoem 

―`n groter lig‖ en die geloof die :kleiner lig‖, en dit word van die liefde gesê dit sal 

―heers in die dag‖ en van geloof dat dit sal ―heers in die nag.‖ Omdat dit arcana 

(geheime) is wat verborge is, veral in hierdie end dae, is dit toegelaat deur die Goddelike 

genade van die Meester, om dit te verduidelik. Die rede hoekom hierdie arcana so 

spesiaal verborge is in hierdie dae van die einde, is omdat dit nou die voltooiing of 

voltrekking van die eeu is, soos wat die Meester self voorspel het in Sy Evangelies in 

hierdie woorde: ―En dadelik ná die verdrukking in daardie dae sal die son verduister 

word, en die maan sal sy glans nie meer gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en 

die kragte van die hemel sal geskud word.‖ (Matt. 24: 29). Deur die ―son‖ word hier 

bedoel die liefde, wat verduister word, deur die ―maan‖ – die geloof, wat van die hemel 

val, en wat die ―deugde en kragte van die hemele is.‖ [2] Die mees Antieke Kerk het 

geen ander geloof erken as die liefde nie. Die hemelse engele het ook nie geweet wat 

geloof is, behalwe dit wat van die liefde is. Die universele hemel is `n hemel van liefde, 

want daar is geen ander lewe in die hemele as die lewe van liefde nie. Hieruit word dan 

alle hemelse geluk en heerlikheid afgelei, wat so groot is dat dit nie `n beskrywing toelaat 

nie, ook kan dit nie ten volle ontvang word deur enige menslike idee nie. Hulle wat onder 

die invloed van die liefde is, het die Meester lief uit die hart, maar weet ook, en verklaar 

dit, en ervaar dit, dat alle liefde, en gevolglik alle lewe – wat alleenlik uit die liefde is – 

en dus alle geluk en heerlikheid, kom alleenlik van die Meester af, en dat hulle nie die 

minste van die liefde, van die lewe, of van die heerlikheid, uit hulleself het nie! Dat dit 

die Meester is waarvandaan die liefde kom, was ook verteenwoordig deur die groot lig of 

―son‖ by Sy verheerliking, want dit word geskryf: ―….en Sy aangesig het geblink soos 

die son, en Sy klere het wit geword soos die lig‖ (Matt. 17:2). Innerlike dinge word 

verteenwoordig deur die gesig, en die dinge wat daaruit voortspruit, deur die kleding. 

Dus, die Meester se Goddelike was deur die ―son‖ of liefde aangedui‘ en Sy Menswees 

deur die ―lig‖ of wysheid wat voortspruit uit die liefde. 

33. Dit is in elkeen se wese en kennis dat hy goed weet dat geen lewe is moontlik sonder 

liefde nie, en dat geen vreugde moontlik is, behalwe dit wat uit die liefde vloei. 

Alhoewel, soos wat die liefde is, so is die lewe, en so is die vreugde; as jy die liefdes 

verwyder, of wat dieselfde ding is, begeertes – want dit is uit liefde – sal die denke 

onmiddellik ophou om te bestaan, en jy sal word soos `n dooie persoon, soos wat dit aan 

my getoon is. Die liefdes vir die self en vir die wêreld het in hulle `n soort ooreenkoms 

tot die lewe en vreugde, maar omdat hulle albei in teenstelling is tot ware liefde, wat 

bestaan daarin om die Meester bokant alle dinge lief te hê, en sy naaste soos hyself, moet 

dit duidelik wees dat hulle nie liefdes is nie, maar haat, want in dieselfde mate as wat 

enigeen homself liefhet, sal hy in dieselfde mate sy naaste haat, en daarby die Meester. 

Daarom, ware liefde is die liefde tot die Meester, en ware lewe is die lewe vanaf Hom, en 

ware vreugde is die vreugde van daardie lewe. Daar kan maar net een ware liefde wees, 

en daarom net een ware lewe, waaruit ware vreugde en ware geluk vloei, soos van die 

van die engele in die hemele. 

34. Liefde en geloof laat geen skeiding toe nie, omdat hulle een en dieselfde ding 

uitmaak; en dit word gesê: ―Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemele.‖ 
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Betreffende hierdie omstandighede is dit aan my toegelaat om die volgende wonderlike 

besonderhede te verhaal. Die Hemelse engele, deur die deugsaamheid van die hemelse 

liefde waarin hulle is uit hoofde van die Meester, is van daardie liefde in al die kennis van 

die geloof, en is in so `n lewe en lig van die intelligensie dat skaars enigiets daarvan 

beskryf kan word. Maar, aan die ander kant, geeste wat in die kennis van die doktrines 

van die genade is, sonder liefde, is in so `n koue van die lewe en vaagheid van lig dat 

hulle nie eers die eerste trappie van die raadsaal of hof van die hemele kan benader nie, 

maar vlug weer terug.. Sommiges van hulle, terwyl hulle nie lewe volgens Sy voorskrifte 

nie, sê dat hulle in die Meester geglo het, en dit was van so `n aard dat die Meester in 

Matthéüs sê: ―Nie elkeen wat vir My sê: Meester, Meester! Sal ingaan in die koninkryk 

van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is.‖ (Matt. 

7:21, 22 tot die einde). [2] Daarom is dit duidelik dat hulle wat in die liefde is, ook in die 

geloof is, en daarom in `n hemelse lewe, maar nie hulle wat sê dat hulle in geloof is, en 

nie in lewe van die liefde is nie. Die lewe van geloof sonder liefde is soos die lig van die 

son sonder hitte, soos in die tyd van die winter, wanneer daar niks groei nie, maar alle 

dinge is slapende en dood, teenoor geloof wat uit die liefde voortspring wat is soos die lig 

van die son in die tyd van die lente wanneer alle dinge groei as gevolg van die son se 

‗vrugtedraende‘ hitte. Dit is presies net so ten opsigte van die geestelike en hemelse 

dinge, wat gewoonlik verteenwoordig word in die Woord deur dit wat in die wêreld 

bestaan en op die aangesig op die aarde. Geen geloof; en geloof sonde liefde, word ook 

deur die Meester beskou as ‗winter‘ waar Hy die voltrekking van die eeue beskryf, in 

(Markus 13: 18-19). ―Vlug‖ beteken die laaste tyd, en ook dit van elke mens as hy sterf. 

―Winter‖ is `n lewe ontbloot van liefde; ―dag van verdrukking‖ is die miserabele staat in 

die ander lewe. 

35. Die mens het twee aanlegte; die wil en die verstand of intelligensie. Wanneer die 

intelligensie regeer word deur die wil, maak hulle altwee een verstand, en dus een lewe, 

en dan, wat die mens wil en doen, dit dink hy en dit bedoel hy. Maar wanneer die 

intelligensie wisselvallig is teenoor die wil (soos in hulle wat sê dat hulle in geloof is, 

maar leef tog in teenstelling met die geloof), dan is die denke gedeel in twee, een 

waarvan daar `n begeerte is om homself te verhef tot in die hemel, en die ander het `n 

neiging na die hel; en siende dat die wil die doener is in elke handeling, sal die hele mens 

homself in die hel inwerp as dit nie was dat die Meester genade aan hom betoon nie. 

36. Hulle wat die geloof skei van die liefde, weet nie eers wat geloof is nie. Wanneer 

hulle aan geloof dink, verbeel hulle hul dit is maar net `n gedagte, sommiges dat dit 

gedagtes is wat gerig is tot die Meester, `n paar dat dit doktrines is van geloof. Maar 

geloof is nie net `n kennis en `n erkenning van alle dinge wat die doktrine van die geloof 

uitmaak nie, maar dit is veral `n gehoorsaamheid aan alle dinge wat die doktrine leer. Die 

primêre wat dit leer, en wat die mens moet gehoorsaam, is om die Meester lief te hê, en 

liefde teenoor die naaste, want as `n mens nie hierin is nie, is hy nie in geloof nie. Dit het 

die Meester so duidelik geleer sodat dit geen twyfel daaroor los nie: ―….die eerste van 

alle gebooie is: Hoor, Israel, die Meester, ons God, is `n enige God. En jy moet die 

Meester, jou God liefhê met jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en 

uit jou hele krag: dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou 

naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie. (Markus 12: 29- 

31). In Matthéús 22: 40; noem die Meester hierdie gebod as volg: ―Aan hierdie twee 

gebooie hang die hele wet en die profete.‖ ―Die wet en die profete‖ is die universele 

doktrine van die geloof, en die hele Woord. 

37. Dit word gesê dat die ‗ligte‘ sal ―dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae 

sowel as jare.‖ In hierdie woorde word daar meer arcana gehuisves as wat op die oomblik 
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ontvou kan word, alhoewel daar in die letterlike sin niks gesien kan word nie. Dit is hier 

voldoende om waar te neem dat daar afwisseling van dinge geestelik en hemels is, beide 

in die algemeen en in die besonder, wat vergelyk kan word met die veranderinge van dae 

en van jare.. Die verandering van dae is van die môre tot die middag, dan tot die aand, en 

deur die nag tot die môre; en die veranderinge van die jare is dieselfde, dit is van lente tot 

somer, dan na die herfs, en deur die winter na die lente. Daarom kom die afwisseling van 

hitte en lig, en ook die produksie van die aarde. Tot hierdie veranderinge word die 

afwisselinge vergelyk van dinge geestelik en hemels. Die lewe sonder hierdie 

afwisselinge en verskeidenheid sal eenvormig wees, gevolglik, totaal geen lewe nie; ook 

sal die goeie en die waarheid nie onderskei kan word nie, en nog minder kon waarneem. 

Hierdie afwisselinge word in die Profete genoem ―ordinansies‖ [statuta] soos in Jeremia: 

―So sê die Meester, wat die son gee tot `n lig oordag, die ordeninge van die maan….as 

hierdie verordeninge voor My aangesig sal wyk….‖ (Jer. 31: 35-36). En in dieselfde 

Profeet: ―….As Ek My verbond met die dag en nag, die insettinge van die hemel en 

aarde….‖ (Jer. 33:25). Maar aangaande hierdie dinge, oor die Meester se Goddelike 

genade, sien Gen. 8:22. 

38. Vers 15. ―en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen 

die lig en die duisternis; en God het gesien dat dit goed was.‖ Deur die ―dag‖ word 

bedoel die ―goeie,‖ deur die ―nag‖ die bose, en daarvoor word die goeie die werke van 

die dag genoem, maar die bose werke is van die nag. Deur die ―lig‖ word bedoel die 

waarheid, en deur die ―duisternis‖ die valshede, soos wat die Meester sê: ―….en die 

mense het die duisternis liewer gehad as die lig….maar hulle wat die waarheid doen, kom 

na die lig.‖ (Joh. 3:19, 21). 

38. Vers 19. En die aand en die môre was die vierde dag. 

39. Vers 20. En God het gesê: ―Laat die waters wemel met `n gewemel van lewende 

wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel.‖ Nadat 

die groot ligte ‗aan die brand gesteek is‘ en in die innerlike van die mens geplaas is, en 

die uiterlike ontvang lig daarvan, dan eers het die mens begin te lewe. Voor dit kan dit 

skaars gesê word dat hy lewe, in sovêr as wat die goeie wat hy gedoen het, hy 

veronderstel het dat dit uit homself was, en die waarheid wat hy gespreek het, het hy uit 

homself gespreek; en siende dat die mens in homself dood is, is daar niks in hom maar 

slegs dit wat boos en vals is, daarom, wat hy ookal produseer uit homself, is nie lewendig 

nie, in sovêr dat hy nie uit homself goed kan doen nie. Die mens kan nie eers dit dink wat 

goed is nie, ook nie wil wat goed is nie, gevolglik kan hy niks doen wat goed is, behalwe 

uit die Meester, en dit moet nou aan almal duidelik wees vanuit die doktrine van die 

geloof, want die Meester sê in Matthéús: ―Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die 

mens.‖ (Matt. 13:37). Ook kan daar nie die goeie kom behalwe uit die ware Fontein van 

die goeie, wat slegs Een is, soos wat hy op `n ander plek sê: ―Niemand is goed nie 

behalwe een, naamlik God.‖ (Lukas 18:19). [2] Nietemin, wanneer die Meester die mens 

opwek, dit is, hom wedergebore laat word tot die lewe, laat Hy hom toe om ten eerste te 

veronderstel dat hy doen wat goed is en spreek wat waar is uit homself, want op daardie 

tydstip is hy nog onbevoeg om anders te ervaar, ook kan hy nie op `n ander manier gelei 

word om te glo nie, en om daarna te ervaar, dat alle goeie en waarhede is slegs uit die 

Meester. Terwyl die mens op so `n manier dink, word sy waarhede en goeie vergelyk met 

die ―sagte grasspruitjies‖ en ook met die ―struike en kruie wat vrugte dra,‖ en ten laaste, 

met die ―bome wat vrugte dra,‖ alles wat nog leweloos en onbesield is, maar nou dat hy 

verlewendig is deur die liefde en geloof, en glo dat die Meester bewerk al die goeie wat 

hy doen en al die waarhede wat hy spreek, dan word hy ten eerste vergelyk met die 

―lewende wesens wat beweeg in die water,‖ en met die ―voëls wat oor die aarde vlieg,‖ 
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en ook met die ―wilde diere‖ wat almal ―lewende‖ dinge is en wat genoem word 

―lewende siele.‖ 

40. Deur die ―kruipende dinge wat deur die waters voortgebring word‖, word die 

‗geheue-kennis‘ voorgestel [scientifica] wat aan die uiterlike mens behoort; deur ―voëls‖ 

in die algemeen, die rasionele en intellektuele dinge, waarvan die laaste aan die innerlike 

mens behoort. Dat die ―kruipende dinge van die waters‖ of ―visse‖ die geheue-kennis 

voorstel, is duidelik uit Jesaja: ―Waarom het Ek gekom en daar was niemand nie,….het 

Ek geroep en niemand geantwoord nie? Kyk, deur My dreiging maak Ek die see droog; 

Ek maak die riviere tot `n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, 

en hulle sterwe van dors. Ek beklee die hemele met duisternis…‖ (Jes. 50:2-3). Maar dit 

is nog duideliker uit Eségiël, waar die Meester die nuwe tempel beskrywe, of `n nuwe 

kerk in die algemeen, en die mens van die kerk, of `n wedergebore persoon, want elkeen 

wat wedergebore is, is `n tempel van die Meester: ―Hy het vir my gesê: Hierdie waters 

vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die Vlakte af en gaan na die see; in die 

see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word, en al die lewende 

wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe; en daar sal `n menigte 

visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het; en dié waters sal gesond word, en 

alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal vissers daaraan staan, van Engedi af tot by 

die En-Eglaim: `n droogmaak plek vir die nette sal dit wees; na hulle soorte sal daar visse 

in wees soos die visse van die groot see, `n menigte. (Eseg. 47: 8-10). ―Vissers van 

Engedi af tot by En-Eglaim‖ met die ―uitsprei van die nette‖ dui op hulle wat die onderrig 

sal verskaf aan die natuurlike mens in al die waarhede van die geloof. [3] Dat die ―voëls‖ 

die dinge wat rasioneel is simboliseer, is duidelik uit die Profete; soos Jesaja: ―Wat `n 

roofvoël roep uit die Ooste, die man van My raad uit `n ver land….‖ (Jes. 46:11). En in 

Jeremia: ―Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het 

weggevlieg.‖ (Jer. 4:25). In Eségiël: ―….dan sal Ekself die verhewe top van die seder `n 

steggie neem en dit insit – op `n hoë berg van Israel sal Ek dit plant, en dit sal takke 

voortbring en dit sal vrugte dra en `n heerlike seder word, sodat al die voëls van 

allerhande vere daaronder kan woon; in die skaduwee van sy takke sal hulle woon.‖ 

(Eseg. 17:22-23). En in Hosea wat praat van `n nuwe kerk, of `n wedergebore mens: 

―Verder sluit Ek in dié dag vir hulle `n verbond met die wilde diere van die veld en met 

die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde….‖ ( Hos. 2;18). 

41. Wat eie is aan die mens het nie lewe in homself nie, en wanneer dit openbaar gemaak 

word aan die sig, kom dit hard voor, soos `n benerige en swart stof, maar dit wat van die 

Meester is, het lewe, en bevat in dit wat geestelik en hemels is, en wanneer dit vir die sig 

aangebied word, kom dit menslik en lewend voor. Dit mag ongelooflik klink, maar 

desnieteenstaande is dit waar, dat elke iedere uitdrukking, elke enkele idee, en elke 

kleinste gedagtetjie in `n engele gees, lewendig is, en bevat in sy kleinste besonderheid `n 

emosie wat vanaf die Meester uitgaan, wat die lewe homself is. En daarom, watter dinge 

ookal van die Meester uitgaan, het lewe in hulle, omdat dit geloof in Hom in hulle het, en 

word hier aangedui as `n ―lewende siel,‖ hulle het ook `n spesie van `n liggaam, hier 

aangedui deur ―wat homself beweeg‖ of wat ―kruip‖. Alhoewel, hierdie waarhede, is tot 

nou toe diep geheime vir die mens, maar word nou genoem slegs omdat die ―lewende 

siel‖ en ―dit wat homself beweeg,‖ hier behandel word. 

42. Vers 21. En God het groot walvisse geskep, en elke lewende siel wat kruip, waar die 

waters van wemel, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. ―Visse‖ soos 

voorheen gesê, dui op geheue-kennis, nou verlewendig deur geloof uit die Meester, en 

dus lewendig. ―Walvisse‖ dui op hulle algemene beginsels, in onderdanigheid, want daar 

is niks in die hele universum wat nie onder een of ander algemene beginsel ressorteer nie, 
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as `n metode om te bestaan en om aan die lewe te bly. ―Walvisse‘ of ―groot visse‖ word 

somtyds deur die Profete genoem, en hulle dui op die algemene van die geheue-kennis. 

Farao, die koning van Egipte (deur wie verteenwoordig word die menslike wysheid of 

intelligensie, dit is, kennis [scientia] in die algemeen, word genoem `n ―groot walvis‖ 

Soos in Eségiël: ―….Kyk, Ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, `n groot draak 

(vis) wat in jou strome lê, wat sê: My stroom is myne, en ek het dit vir my gemaak.‖ 

(Eseg. 29:3). [2] En op `n ander plek: ―….en jy was soos `n groot draak (vis) in die groot 

water, en jy het uitgebreek in jou strome en die waters geroer met jou pote.‖ (Eseg. 32.2), 

waardeur hierdie woorde daarop dui dat hulle wat begeer om in die geheime van die 

geloof deur middel van die geheue-kennis in te gaan, dit uit hulleself wil doen. In Jesaja: 

―In dié dag, sal JaHWeH met Sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die 

Leviátan, die vinnige slang [oblongum], die kronkelende slang, en Hy sal die draak 

(groot visse) doodmaak wat in die waters is. (Jes. 27:1). ―Deur die drake of walvisse in 

die see dood te maak‖ dui daarop dat sulke persone heeltemal onkundig is oor selfs die 

algemene beginsels van die waarheid. Soos in Jeremia: ―Nebukadrésar, die koning van 

Babel, het my opgeëet, my vernietig; hy het my neergesit soos `n leë skottel; hy het my 

verslind soos `n draak; hy het sy buik met lekkernye gevul; hy het my weggestoot.‖ (Jer. 

51:34), en dit dui daarop dat hy die kennis van die geloof opgeëet het, wat hier genoem 

word ―lekkernye‖, soos die walvis met Jona gedoen het; `n ―walvis‖ dui op hulle wat die 

algemene beginsels van die kennis van die geloof besit, maar slegs as `n geheue-kennis, 

en handel dan op hierdie manier. 

43. Vers 22. En God het hulle geseën en gesê: ―Wees vrugbaar en vermeerder en vul die 

waters van die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder.‖ Alles wat in homself lewe 

het vanaf die Meester is vreugdevol en vermeerder homself tot die uiterste toe, nie soveel 

terwyl die mens in die liggaam lewe nie, maar met `n verbasende graad in die ander lewe. 

Om ―vrugbaar‖ te wees in die Woord, is `n karaktertrek van die dinge wat van die liefde 

is, en om ―te vermenigvuldig‖ van die dinge wat van die geloof is, die ―vrugte‖ wat van 

die liefde is, bevat die ―saad‖ waardeur dit homself so grootliks vermenigvuldig. Die 

Meester se ―seëning‖ dui ook in die Woord op ―vrugtedraend en vermenigvuldiging,‖ 

omdat hulle daaruit ontspring het. 

Vers 23. En dit was aand en dit was môre , die vyfde dag. 

44. Vers 24, 25. En God het gesê: ―Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens 

hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En 

dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die 

vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe 

sien God dat dit goed was. Die mens, soos die aarde, kan niks produseer van die goeie, 

tensy die kennis van die geloof ten eerste in hom gesaai is, waardeur hy kan weet wat om 

te glo en te doen. Dit is die taak van die intelligensie om die Woord te hoor, en van die 

wil om dit te doen. Om die Woord te hoor en dit nie te doen nie, is soos om te sê dat ons 

glo wanneer ons nie lewe in ooreenstemming met die geloof nie; in watter geval ons die 

gehoor skei van die ‗doen‘ of die daad, en het sodoende `n verdeelde denke, en word soos 

hulle wat die Meester noem ―dwaas‖ in die volgende: ―Elkeen dan wat na hierdie woorde 

van My luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met `n verstandige man wat sy huis op 

die rots gebou het…En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, 

sal vergelyk word met `n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.‖ (Matt. 7: 24, 

26). Die dinge wat aan die intelligensie behoort, word aangedui – soos hierbo getoon deur 

die ―kruipende dinge wat die waters voortgebring het‖ en ook deur die ―voëls van die 

aarde‖ en ook ―langs die uitspansel;‖ maar hulle wat van die wil is, word hier aangedui 

deur die ―lewende siel (wesens) wat die aarde voortbring‖, en deur die ―wilde dier‖ en 
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―kruipende diere‖ en ook deur die ―wilde dier van die aarde.‖ 

45. Hulle wat in die mees antieke tye geleef het dui dus op die dinge wat betrekking het 

op die intelligensie en na die wil; en daarom in die Profete, en voortdurend in die Woord 

van die Ou Testament, die soortgelyke dinge word verteenwoordig deur verskillende 

soorte diere. ―Wilde diere‖ verwys na twee soorte, die bose, omdat hulle skadelik is; en 

die goeie, wat skadeloos is. Booshede in die mens word aangedui deur ‗bose diere,‘ soos 

bv. bere, wolwe, wilde honde; en die dinge wat goed en lieftallig is, deur ‗diere‘ soos bv. 

`n versie, skaap, en lammetjies. Die ‗diere‘ hier waarna verwys word is goed en lieftallig, 

en dui dus op emosies soos liefde, omdat dit hier diegene behandel wat wedergebore 

word. Die laer dinge in die mens, wat meer kontak het met die liggaam, word genoem 

―wilde diere van die aarde‖ en is begerigheid, hebsug en ander plesiere. 

46. Die ―dier‖ dui op die mens se emosie – bose emosies met die bose en goeie emosies 

met die goeie – dit is duidelik uit verskeie uittreksels uit die Woord, soos en Eségiël: 

―Want kyk, Ek kom na julle en wend My na julle toe, en julle sal bewerk en besaai word. 

En Ek sal mense en diere op julle vermenigvuldig, en hulle sal vermenigvuldig en 

vrugbaar wees; en Ek sal julle laat bewoon soos in julle voortyd en aan julle wel doen, 

meer as in julle vroeë dae…‖ (Eseg. 36: 9,11- Hy behandel hier die wedergeboorte). In 

Joël: ―Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit 

uit, want die bome dra hul vrugte…‖ (Joël 2: 22). Ook in Dawid: ―Toe was ek dom, en 

het niks geweet nie; ek was `n dier by U‖ (Psalm 73: 22). In Jeremia, wat ook die 

wedergeboorte behandel: ―Kyk, daar kom dae, spreek JaHWeH, dat Ek die huis van 

Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere….en Ek sal oor 

hulle wakker wees om te bou en te plant…‖ Jer. 31: 27-28). [2] ―Wilde diere‖ het `n 

soortgelyke betekenis , soos in Hosea: ―Verder sluit Ek in dié dag vir hulle `n verbond 

met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere 

van die veld.‖ (Hos. 2:18). In Job: ―….vir die wilde diere van die veld hoef jy nie te vrees 

nie, want met die klippe van die veld is jou verbond en die wilde diere van die veld is met 

jou bevriend.‖ (Job. 5:22-23). In Jesaja: ―Die wilde diere van die veld sal My eer, want 

Ek gee waters in die woestyn…(Jes. 43:20). In Eseg. ―Al die voëls van die hemel het nes 

gemaak in sy takke, en al die wilde diere van die veld het onder sy takkies aangeteel, en 

allerhande groot volke het onder sy skaduwee gaan sit.‖ (Eseg. 31:6). Dit word gesê van 

die Assiriër deur wie aangedui word die geestelike mens en wat vergelyk word met die 

tuin van Eden. In Dawid: ―Loof Hom, al Sy engele, loof hom, al sy leërskare! Loof 

JaHWeH van die aarde af - groot seediere en al die dieptes! ….wilde diere en al die vee, 

kruipende diere en gevleuelde voëls…‖ Psalm 148: 2,7, 9-10). Hier word melding 

gemaak van die selfde dinge – soos ―walvisse,‖ die ―vrugteboom,‖ ―wilde dier,‖ die 

―dier,‖ ―kruipende ding‖ en die ―voëls‖ wat, tensy hulle lewendige beginsels 

verteenwoordig, nooit `n beroep op gedoen kan word om JaHWeH te prys nie. [3] Die 

Profete onderskei baie versigtig tussen ―diere‖ en ―wilde diere van die aarde‖ en ―diere‖ 

en ―wilde diere‖ van die veld. Nietemin, die goeie in die mens word genoem ―diere‖ net 

soos daardie wat die naaste aan die Meester van die hemel en wat genoem word ―diere‖ 

beide in Eseg. en Johannes. Alle engele staan rondom die troon, en die oudstes, en die 

vier diere, 46.1 en val op hulle gesigte, en aanbid die Lam. (Openb. 7:11; 19:4). Ook 

aan hulle aan wie die evangelie gepreek word, word ―skepsels‖ genoem, ‗omdat hulle 

hernu geskep moet word‘. ―Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die 

ganse mensdom.‖ (elke skepsel) (Markus 16:15). 

47. Dat hierdie woorde arcana‘s bevat ten opsigte van die wedergeboorte, is duidelik 

deurdat dit gesê word in die voorafgaande vers dat die aarde moet voortbring ―die 

lewende siel, die dier en die wilde dier van die aarde,‖ waar in die volgende vers die orde 
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omgedraai is, en dit word gesê dat God ―die wilde dier van die aarde‖ gemaak het, en net 

so vir die ―dier, want ten eerste, en daarna totdat hy ‗hemels‘ geword het, het die mens uit 

homself voortgebring; en dus begin die wedergeboorte by die eksterne mens, en gaan 

voort na die interne mens; daarom is daar nou `n ander orde, en die eksterne dinge word 

eerste genoem. 

48. Hiervandaan blyk dit dat die mens in die vyfde staat van wedergeboorte is wanneer 

hy praat uit `n beginsel van geloof, wat aan die intelligensie behoort, en daarby homself 

bevestig in die ware en die goeie. Die dinge wat nou deur hom te vore gebring word, is 

nou lewendig, en word genoem die ―visse van die see‖ en die ―voëls van die hemel.‖ Hy 

is in die sesde staat, wanneer hy uit geloof, wat uit die intelligensie is, en van die liefde 

daaruit, wat uit die wil is, hy waarhede spreek, en die goeie doen; wat hy dan tevoorskyn 

bring, word genoem die ―lewende siel‖ en die ―dier.‖ En as hy nou begin te handel uit 

liefde, sowel as uit geloof, word hy `n geestelike mens, wat genoem word ―`n beeltenis 

van God‖, wat nou die onderwerp is wat behandel sal word. 

49. Vers 26. En God het gesê: ―Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en 

laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die 

hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.‖ In die Mees Antieke Kerk met die 

lede met wie die Meester van aangesig tot aangesig gesels het, het die Meester as `n mens 

verskyn; waaroor baie aangaande dit vertel kan word, maar die tyd het nog nie 

aangebreek nie, as gevolg hiervan het hulle niemand ―mens‖ genoem nie, maar alleen die 

Meester Homself, en die dinge wat van Hom was; hulle het ook nie hulself ―mens‖ 

genoem nie, maar alleenlik dié dinge in hulleself – soos die goedhede van liefde en al die 

waarhede van geloof – wat hulle waargeneem het dat dit vanaf die Meester was. Dit het 

hulle gesê, was van die ―mens‖ omdat dit van die Meester was. Daarom, in die Profete 

word deur die ―mens‖ en die ―Seun van die mens‖ in die hoogste betekenis bedoel, die 

Meester; en in die innerlike betekenis, die ―wysheid en intelligensie‖ dus elkeen wat 

wedergebore is soos in Jer: ―Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na 

die hemel, sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die 

heuwels het geskud. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die 

hemel het weggevlieg (Jer. 4: 23, 24, 25). In Jes., waar, in die innerlike betekenis, deur 

―mens‖ bedoel is, `n wedergebore persoon, en in die hoogste betekenis die Meester 

Homself, as die enigste mens. Jes: ―So sê JaHWeH, die heilige van Israel en sy 

Formeerder: Vra My aangaande die toekomstige dinge; vertrou My seuns en die werk 

van My hande aan My toe! Ek het die aarde gemaak en die mens daarop geskape; Ek – 

My hande het die hemel uitgespan, en Ek het aan sy ganse leërskare bevel gegee.‖ (Jes. 

45:11, 12). Die Meester het daarom as `n mens aan die Profete verskyn. Eseg: ―En bokant 

die uitspansel wat oor hulle hoof was, was iets wat soos saffiersteen gelyk het, in die 

gestalte van `n troon; en op die troongestalte `n gestalte wat soos `n mens gelyk het.‖ 

(Eseg. 1:26). En toe Hy deur Daniël gesien was, is hy genoem die Seun van die mens, dit 

is, ―die mens,‖ wat dieselfde ding is. ―Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die 

wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van die mens, en Hy het gekom by die 

Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.‖ (Dan: 7:13). ―En aan Hom is 

gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; 

sy heerskappy is `n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat 

nie vernietig sal word nie. (Dan: 7:14). Die Meester noem hom gereëld die ―Seun van die 

mens,‖ dit is, die mens, en soos in Daniël, voorspel Hy Sy koms in heerlikheid: dan sal 

hulle sien die ―Seun van die mens‖ kom in die wolke van die hemel met krag en groot 

heerlikheid. (Matt. 24:30). Die ―wolke van die hemel‖ is die letterlike betekenis van die 

Woord: ―krag en heerlikheid‖ is die innerlike betekenis van die Woord. Wat in alle dinge, 
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beide in die algemeen en ook in die besonder, verwys alleenlik na die Meester en Sy 

Koninkryk, en dit is van hier waar die innerlike betekenis se krag en heerlikheid verkry 

word. 

50. Die Mees oudste of Antieke Kerk het deur die beeld van die Meester meer verstaan 

as wat te kenne gegee word, die mens is heeltemal te onkundig dat hy regeer word deur 

die Meester en deur engele en geeste, en dat daar met elkeen tenminste twee geeste en 

twee engele is. Met die geeste het die mens verbinding met die wêreld van die geeste, en 

deur die engele met die hemel. Sonder die verbinding deur die geeste met die wêreld van 

die geeste en met die engele met die hemel, en dus deur die hemel met die Meester, kan 

die mens nie lewe nie, sy lewe is heeltemal afhanklik van hierdie verbinding, sodat, 

indien die geeste en die engele van hom onttrek, is hy dadelik dood. Terwyl die mens nog 

nie wedergebore is nie, word hy anders regeer as wanneer hy wedergebore is. Terwyl hy 

onwedergebore is, is daar bose geeste met hom, wat hom so domineer, dat die engele, 

alhoewel teenwoordig, feitlik niks meer kan doen as om hom te lei sodat hy nie homself 

in die laagste boosheid indompel nie, en buig hom na die goedhede – en buig hom 

werklik na die goedhede deur sy eie hebsug en eersug, en na waarhede deur sy eie 

dwaalbegrippe van die sintuie. Hy het dan verbinding met die wêreld van die geeste deur 

die geeste wat by hom is, maar nie baie met die hemel nie, omdat die bose geeste regeer, 

en die engele het hulle gesag afgewend. Maar wanneer die mens wedergebore is, regeer 

die engele, en besiel hom met alle goedhede en waarhede, en met vrees en afkeer van 

booshede en valshede. Die engele lei inderdaad maar net as leermeesters, want, dit is die 

Meester alleen wat die mens regeer deur engele en geeste, omdat dit so gedoen word deur 

die lering van engele, word dit eers gesê, in die meervoud, ―laat ons mense na ons beeld 

maak,‖ en tog omdat die Meester alleen regeer en regstel, word in die volgende vers gesê, 

in die enkelvoud: ―En God het hom na Sy eie beeld geskape.‖ Dit verklaar die Meester 

ook baie duidelik in Jes: ―So sê JaHWeH, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het 

van die moederskoot af: Ek is JaHWeH wat alles volbring, wat die hemel uitspan, Ek 

alleen, en wat die aarde uitsprei – wie was met My? – Die engele self erken dat daar geen 

krag in hulle is nie, maar dat hulle alleenlik handel deur die Meester. 

oooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo 

Voetnotas 

5-1. Die outeur, wat in Latyn geskryf het, het sy eie vertaling gegee, in daardie taal van 

die Hebreeuse en Griekse teks van die Woord, waarin, ter wille van die geestelike sin, hy 

die vertolking van die oorspronklike amper so letterlik as moontlik weergegee het, en dit 

word nodig geag om hom stiptelik te volg in die vertaling van die huidige werk na 

Engels, maar met die strewe om enige onnodige afwyking van die teks in die Engelse 

Bybel en taal te vermy. [Hersiener-Redakteur]. 

24-2. Kennis (cognitiones) is wat ons alreeds weet, soos wanneer ons sê, ―ek dink nie net 

so nie, ek weet dit.‖ Geheue-kennis (scientifica) is wat ons het in die eksterne geheue - 

`n eindelose opeenhoping van allerhande soorte, teologies en andere. Vir presiese 

definisies van hierdie woorde deur Swedenborg homself, sien Arcana Coelestia, n. 

27,896, 1486, 2718, 5212. Sien ook die Reviser‘s Prefatory Notes. 

ooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo 

Genesis 51-100 

Imanuel Swedenborg- 1688-1772 

Arcana Coelestia-geheime van die hemele 

“Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis…” Gen. 1:26. 

Wat die ―beeld‖ betref, `n beeld is nie `n ewe beeld nie, maar is ooreenkomstig die 

gelykenis, daarom word dit gesê, ―laat ons mense maak na ons beeld, volgens ons 
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gelykenis.‖ Die geestelike mens is `n ―beeld‖ en die hemelse mens is `n ―gelykenis‖ of 

vergelyking. In hierdie hoofstuk word die geestelike mens behandel, in die volgende, die 

hemelse mens. Die geestelike mens, wat `n beeld is, word deur die Verlosser genoem ― `n 

seun van die lig‖ Joh. 12:35: En die Meester sê vir hulle: ―Nog ‗n klein tydjie is die lig 

by julle. Wandel so lank as julle die lig (Goddelike innerlike Waarheid) het, sodat die 

duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis (valsheid van die leuen) wandel, 

weet nie waar hy gaan nie.‖ Joh. 12:36: ―So lank as julle die lig het, glo in die lig, sodat 

julle kinders van die lig kan word. Dit het die Meester gespreek, en Hy het weggegaan en 

Hom vir hulle verberg.‖ Hy word ook `n vriend genoem:( wedergebore in Goddelike 

Waarheid). 

Joh. 15:14: ―Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.‖ Joh. 15:15: ―Ek 

noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. 

Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan 

julle bekend gemaak het. Maar die hemelse mens, wat `n ―gelykenis is‖ word genoem 

―seun van God‖ Joh. 1:12: ―Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag 

gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.‖ Joh. 1:13: ―wat nie 

uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‗n mens nie, maar uit God 

gebore is.‖ (wedergebore uit liefde). God verwys na die denke of begrip- Geloof en 

Waarheid. 

Jahweh verwys na die liefde of wil-God liefde en naaste liefde. 

52. Vir solank `n mens geestelik is, ontstaan sy heerskappy vanuit die uiterlike mens, 

soos wat hier gesê word in Gen. 1:26: En God het gesê: ―Laat Ons mense maak na ons 

beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die 

hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.‖ 

Maar wanneer hy hemels geword het, en goed doen uit liefde, dan ontstaan sy heerskappy 

vanuit die innerlike mens na die uiterlike mens, soos wat die Verlosser Homself beskryf 

in Dawid: en dus daardeur die ―hemelse mens wat Sy gelykenis is.‖ 

Psalm 8:5 (8:6): ―U het hom ‗n weinig minder gemaak as ‗n goddelike wese en hom met 

eer en heerlikheid gekroon.‖ 

Psalm 8:6 (8:7): ―U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete 

gestel.‖ Psalm 8:7 (8:8): … “skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, 

Psalm 8:8 (8:9): … ―die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die 

paaie van die see.‖ 

Daarom word diere hier eerste genoem, en dan voëls, daarna die visse van die see, en wat 

ookal deur die wee van die see gaan, omdat die hemelse mens ontstaan uit liefde wat aan 

die wil behoort, en is verskillend van die geestelike mens, en dit verklaar waarom die 

visse en voëls eerste genoem word, want dit behoort aan die denke, en dit is van geloof 

(wat uit Waarheid is} en daarom word. agterna melding gemaak van diere. 

53. Gen. 1:27: ―En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy 

hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.‖ 

Die rede waarom ―beeld‖ hier twee maal vermeld word, is omdat geloof wat aan die 

begrip en denke behoort, ―Sy beeld‖ genoem word, terwyl liefde wat aan die wil behoort, 

eers later in die geestelike mens verskyn, maar verskyn eerste in die hemelse mens, wat 

die beeld van God genoem word, of Sy gelykenis 

54. ―Man en vrou het Hy hulle geskape.‖ 

Wat bedoel word met ―man en vrou‖ in die innerlike betekenis, was goed bekend in die 

mees oudste kerk, maar toe die innerlike betekenis van die Woord verlore geraak het 

onder hulle nageslag, het hierdie geheime ook tot niet gegaan, hulle huwelike was hulle 

grootste bron van blydskap en genot, en wat ookal daarmee vergelyk en erken was, het 
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hulle met `n huwelik vergelyk, sodat hulle op so manier die geluk daarvan mag verstaan, 

aangesien hulle innerlike wesens was, het hulle alleenlik die innerlike dinge geniet, die 

uiterlike dinge het hulle bloot met die oë gesien, maar deur innerlike denke wat dit 

voorgestel het, sodat die uiterlike dinge vir hulle niks beteken het, behalwe wanneer dit in 

`n mate veroorsaak het dat hulle denke daardeur na die innerlike dinge gedraai word, en 

vandaar na die hemelse dinge, en sodoende na die Verlosser, wat vir hulle alles was, en 

gevolglik na die hemelse huwelik, waardeur hulle dan die geluk van hul huwelik wat 

kom, begryp het. 

Die denke van `n geestelike mens het hulle daarom ―man‖ genoem en sy ―wil‖ het hulle 

―vrou‖ genoem, en wanneer die twee as een saam gewerk het, was dit `n huwelik 

genoem, vanaf daardie kerk het hierdie vorm van spraak en die gebruik daarvan gekom. 

Waardeur die kerk vanuit sy liefde van goedheid homself ―dogter en maagd‖ genoem het, 

byvoorbeeld ―dogter van Sion‖ en die ―maagd van Jerusalem‖ asook ―vrou‖, maar 

aangaande hierdie onderwerpe sien die volgende hoofstuk, in vers 23, en hoofstuk 3 vers 

15. 

55. Gen 1:28: ―En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: ―Wees vrugbaar en 

vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls 

van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.‖ 

Soos wat die mees oudste mense die vereniging van die ―denke en die wil‖ `n huwelik 

genoem het, word alles van goedheid wat deur die huwelik voortgebring word, deur hulle 

―vrugbaarheid‖ genoem, en alles deur waarheid voortgebring ―vermenigvuldiging.‖ 

Daarom word hulle ook so genoem in die profete, byvoorbeeld in Eseg: 36:11: ―Ja, Ek sal 

mense en diere op julle vermenigvuldig, en hulle sal vermenigvuldig en vrugbaar wees, 

en Ek sal julle laat bewoon soos in jul voortyd en aan julle weldoen meer as in julle 

vroeër dae, en julle sal weet dat Ek Jahweh is.‖ 

Eseg. 36:12: ―En Ek sal mense op julle laat loop, my volk Israel; en hulle sal jou in besit 

neem, en jy sal vir hulle ‗n erfenis wees en hulle verder nie meer kinderloos maak nie.‖ 

Deur ‗mense‘ word hier bedoel die geestelike mens wat Israel genoem word, en deur die 

―ou tye of voortyd‖ die mees oudste kerk, deur die ―begin‖ die ou kerk na die vloed, die 

rede waarom ―vermenigvuldiging‖ wat van die waarheid is eerste genoem word, en 

―vrugbaarheid‖ wat van die wil is ―later,‖ is omdat hierdie gedeelte iemand behandel wat 

wedergebore moet word, en nie alreeds `n wedergeborene is nie, wanneer die ―denke‖ 

verenig is met die ―wil,‖ of ― geloof met liefde‖ word die ―mens `n getroude land‖ deur 

die Verlosser genoem, soos in Jes. 62:4: ―Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en 

jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem word, my 

welbehae, en jou land, die getroude, want Jahweh het ‗n behae in jou, en jou land sal 

getroud wees.‖ 

Die vrugte wat daaruit voortkom, en van die Waarheid is, word ―seuns‖ genoem, en die 

wat van Goedheid is word ―dogters‖ genoem 

En dit baie dikwels in die woord, die aarde word vol gemaak of gevul wanneer daar baie 

Waarhede en baie Goedhede is, want wanneer die Verlosser die mens seen en met hom 

spreek, dit is, met hom werk, dan is daar `n ontsaglike toename van goedheid en 

waarheid, soos wat die Verlosser sê in Mat 13:31: ― ‗n Ander gelykenis het Hy hulle 

voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‗n mosterdsaad wat ‗n mens 

neem en in sy land saai; 

Mat 13:32: ―Wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter 

is as die groentesoorte en ‗n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak 

in sy takke.‖ 

n‘ Korrel mosterd saad is die mens se goedheid, voordat hy geestelik word, wat die 
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minste is van al die sade, omdat hy dink dat hy goed doen vanuit homself, en wat vanuit 

homself is, is niks anders as boosheid, maar omdat hy in `n toestand van wedergeboorte 

is, is daar iets van goedheid in hom, maar dit is die minste van alles, en gaandeweg, soos 

wat geloof met liefde verbind, groei dit groter en word dit `n ‖kruid‖ en laastens, wanneer 

die verbinding voltooi is, word dit `n ‖boom‖ en dan kan die ―voëls van die hemele‖ in 

hierdie gedeelte beteken dit:(Waarhede of dinge van die intelligensie‖) hulle ―neste in sy 

takke bou‖ wat geheue kennis is, wanneer `n mens dan geestelik is, sowel as gedurende 

sy tyd van geestelik wording, is hy in `n gevegstoestand, en daarom word dit beveel om 

die aarde te onderwerp en heerskappy te verkry. 

56. Gen 1:29: Verder het God gesê: ―Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat 

op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle 

voedsel wees.‖ 

Die hemelse mens word alleenlik verheug met die hemelse dinge, want aangesien dit 

ooreenstemmig is met sy lewe, word dit hemelse voedsel genoem, die geestelike mens 

het net behae in geestelike dinge, en dit word geestelike voedsel genoem, die natuurlike 

mens word op dieselfde manier verheug deur natuurlike dinge, ‖wat,‖ aangesien dit van 

sy lewe is, word dit ook voedsel genoem, en dit bestaan hoofsaaklik uit geheue-kennis. 

Aangesien die geestelike mens hier behandel word, word sy geestelike voedsel beskryf 

deur vergelykings, soos deur die ―saad draende kruid‖ 

En deur die ―boom waarin daar vrugte is‖ wat algemeen, die ―saad draende boom‖ 

genoem word, sy natuurlike voedsel word in die volgende vers beskrywe. 

57. Die ―saad draende kruid‖ is elke waarheid wat werke in ag neem, die ―boom waarin 

vrugte is,‖ is die ―goedheid van geloof‖, ―vrugte‖ is dit wat die Verlosser aan die hemelse 

mens gee, maar die ―saad wat die vrugte‖ voortbring is dit wat Hy aan die geestelike 

mens gee, en daarom word dit genoem die ―saad draende boom‖ en gesê vir jou sal dit as 

voedsel wees, die hemelse voedsel word genoem, ―vrugte van `n boom.‖ 

Dit is duidelik in die volgende hoofstuk, waar die hemelse mens behandel word, in 

bevestiging hiervan sal ons die woorde van die Verlosser gebruik. 

Eseg. 47:12: ― En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te 

eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie, elke maand sal hulle 

nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan—uit die heiligdom stroom hulle, 

en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.‖ 

Waters wat uit die heiligdom stroom, beteken, die lewe en genade vanaf die Verlosser, 

wat die Heiligdom self is, ―vrugte‖ is ―wysheid‖ wat vir hulle voedsel sal wees, die 

―blaar‖ is die ―intelligensie‖ wat vir hulle gebruike sal wees, en hierdie gebruike word 

―medisyne‖ genoem, maar dat die geestelike voedsel ―kruid‖ genoem word, blyk duidelik 

vanuit Dawid; 

Psalm 23:2: ―Hy laat my neerlê in (groen) weivelde van kruie; na waters waar rus is, lei 

Hy my heen.‖ 

58 Gen. 1:30: ―Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die 

kruipende diere op die aarde, waarin ‗n lewende siel is, gee Ek al die groen (kruid(e) 

plante as voedsel. En dit was so.‖ 

Die natuurlike voedsel van dieselfde mens word hier beskryf, sy natuurlike word 

aangedui deur die ―wilde dier van die aarde‖ en deur die ―voëls van die hemele‖ aan wie 

daar as voedsel gegee word die ―groente‖ en die ―groen van die kruid(e), beide sy 

natuurlike en geestelike voedsel word beskryf in Dawid; 

Psalm 104:14: ―Hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens van die mens, 

om broodkoring uit die aarde te laat voortkom.‖ 

Waar die terme ‖dier‖ gebruik word om beide die ―wilde dier van die aarde‖ en die 
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―voëls van die hemele‖ te beskryf, wat genoem word in verse 11en 12 van dieselfde 

psalm. 

59 Die rede waarom die ―groente en die groen van die kruid(e)‖hier beskryf word as 

voedsel alleenlik vir die natuurlike mens, is omdat, met die beloop van wedergeboorte, 

terwyl die mens geestelik gemaak word, is hy voortdurend in gevegte betrokke, en 

daarom word die kerk van die verlosser ―vegtend‖ genoem, want voor wedergeboorte 

heers die begeertes, omdat die hele mens saamgestel is uit blote begeertes en valsheid 

daaruit verkry. Hierdie begeertes en valsheid kan nie gedurende wedergeboorte 

oombliklik verwyder word nie, want dit sal die hele mens vernietig, die enigste sodanig 

synde lewe wat hy verkry het, en daarom word bose geeste toegelaat om vir `n lang tyd 

met hom te wees, sodat hulle sy begeertes mag opwek, en dat hulle dus so losgemaak 

mag word, deur ontelbare maniere, selfs tot so `n graad dat hulle deur die Verlosser tot 

goedheid geneig kan word, en die mens dus so te hervorm. Gedurende die tyd van die 

gevegte, die bose geeste, wat die grootste haat dra teen alles wat goed en waar is, is dus, 

teen enigiets wat van liefde en geloof teenoor die Verlosser is, en hierdie dinge is 

alleenlik goed en waar, omdat hulle ewige lewe in hulself het – hulle los vir die mens 

niks anders as voedsel, behalwe dit wat vergelyk met die ―groente en die groen van die 

kruid(e) nie,‖ nietemin gee die Verlosser hom ook voedsel, wat vergelyk word met die 

―saad draende kruid,‖ en die ―boom waarin vrugte is‖ wat toestande van kalmte en vrede 

is, met hul blydskap en vreugde, en hierdie voedsel word deur die Verlosser gegee met 

tussenposes, indien die Verlosser `n mens nie elke oomblik verdedig, ja selfs, die kleinste 

van die kleinste deel van elke oomblik, sal hy onmiddellik omkom, as gevolg van die 

onbeskryflike en hewige en dodelike haat wat heers in die wêreld van die geeste, teen die 

dinge wat verwant is aan die liefde en geloof teenoor die Verlosser. 

Die sekerheid van hierdie feite kan ek bevestig deur dat ek vir `n aantal jare (nie 

inaggenome my verblyf in die liggaam) verbonde was met geeste in die ander lewe, selfs 

met die slegste van hulle, en soms was ek omring deur duisende, aan wie dit toegelaat 

was om hul gif uit te spoeg, en my deur alle moontlike maniere te besmet, nogtans sonder 

dat hulle in staat was om `n enkele haar op my hoof te beseer, so veilig was ek onder die 

Verlosser se beskerming, deur baie jare se ondervinding was ek deeglik onderrig 

aangaande die wêreld van die geeste en hulle natuur, en ook aangaande die gevegte van 

die wat wedergebore word, moet ondergaan en verduur, om die geluk van die ewige lewe 

te verkry, maar omdat geeneen goed onderrig kan word in sulke onderwerpe deur `n 

algemene beskrywing en dit te glo sonder twyfel, sal die besonderhede deur die Verlosser 

se Goddelike genade, in die volgende bladsye openbaar word. 

Gen 1:31: ―Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was 

aand en dit was môre, die sesde dag. 

Hierdie toestand word ―baie goed‖ genoem, die vorige toestande word bloot ―goed‖ 

genoem, omdat die dinge wat van geloof is, is nou een met die dinge wat van liefde is, en 

dus is `n huwelik bewerkstellig, tussen geestelike en hemelse dinge. 

61. Alle dinge verwant aan die kennis van geloof word geestelik genoem, en alles van 

liefde tot die Verlosser en ons naaste word hemels genoem, die vorige behoort aan `n 

mens se denke en begrip, en die latere aan sy wil. 

62. Die tye en toestande van `n mens se wedergeboorte in die algemeen en in die 

besonder, word verdeel in ses dae, en word die dae van sy skepping genoem, want, ―deur 

grade‖ vanaf geen mens in die geheel, word hy eers iets van een, en vorder so bietjie vir 

bietjie tot die sesde dag, waar hy dan `n beeld van God word. 

63. Intussen veg die Verlosser voortdurend vir hom teen boosheid en valsheid, en 

bevestig hom in waarheid en goedheid deur gevegte, die tyd van die gevegte is die tyd 
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van die Verlosser se werking, en daarom word die wedergebore mens in die profete 

genoem, ―die werk van die vingers van God‖ ook rus Hy nie, voordat die liefde nie as 

beginsel werk nie, dan hou die gevegte op, wanneer die werk sover gevorder het dat 

geloof verbind is met die liefde, word dit ―baie goed‖ genoem, omdat die Verlosser hom 

dan verwesenlik, as ―Sy gelykenis‖ aan die einde van die sesde dag wyk die bose geeste, 

en die goeie geeste neem hul plek, en die mens word in die hemel of die hemelse paradys 

voorgestel met betrekking daarmee in die volgende hoofstuk. 

64 Dit is dan die innerlike betekenis van die Woord, en die grootste lewe daarvan, wat 

gladnie tevoorskyn kom vanuit die letter van die Woord nie, maar so baie is die geheime 

daarvan dat massas boekdele nie voldoende sal wees vir die openbaarmaking daarvan nie, 

baie min word hier bekend gemaak, en net sulkes wat die feite bevestig dat 

wedergeboorte hier behandel word, en dat dit begin vanaf die uiterlike mens na die 

innerlike mens, dit is hoe die engele die Woord verstaan, hulle weet van niks wat in die 

letter is nie, selfs nie eers die naaste betekenis van `n enkele woord nie, nog minder ken 

hulle die name van lande, dorpe, riviere en persone, wat so dikwels voortkom in die 

geskiedkundige en profetiese gedeeltes van die Woord, hulle het alleenlik `n idee van die 

dinge wat deur woorde en name aangedui word, dus deur ―Adam in die paradys‖ begryp 

hulle die ―mees oudste kerk‖ alhoewel nie die kerk nie, maar die geloof in die Verlosser 

deur die kerk, deur ―Noag‖ begryp hulle die kerk wat oorgebly het, onder die 

afstammelinge van die mees oudste kerk, en dit het so voortgegaan tot die tyd van 

Abraham, deur Abraham het hulle nie die persoon begryp nie, maar `n reddende geloof, 

wat hy verteenwoordig het, en so voort, hulle begryp dus die geestelike en die hemelse 

dinge heeltemal geskei, van die woorde en name. 

65 Sommige was opgeneem na die eerste ingang van die binne-hof van die hemel, terwyl 

ek die Woord lees, en het vandaar met my gesels, hulle het gesê dat hulle vandaar nie die 

minste van enige gedeelte van die Woord of letter daarvan kon verstaan nie, maar 

alleenlik wat dit beteken in die naaste innerlike betekenis, en hulle verklaar dat dit so 

mooi , en van so `n volgorde, en hulle so geaffekteer was dat hulle dit `n heerlikheid 

genoem het. 

66 Daar is in die algemeen, vier verskillende soorte, die eerste is die van die mees oudste 

kerk, hulle manier van uitdrukking was van so `n aard, dat wanneer hulle aardse en 

wêreldse dinge vermeld, het hulle aan geestelike en hemelse dinge gedink, en wat dit 

voorstel, daarom het hulle nie hulself alleenlik deur verteenwoordiging uitgedruk nie, 

maar het dit in `n soort geskiedkundige reeks gevorm, om dit sodoende meer lewe te gee, 

en dit was vir hulle baie genotvol tot in die hoogste graad, dit is die vorm waarvan 

Hannah profeteer het, deur te spreek; spreek wat hoog is, laat dit wat oud is uit jou mond 

kom. 

1Sam. 2:3: ―Spreek nie voortdurend alte hoog nie, laat vermetele taal nie uit julle mond 

uitgaan nie; want Jahweh is ‗n God van diepe kennis, en deur Hom word die dade 

beproef.‖ 

(In Engels staan daar: Sam. 2:3: ―Do not multiply to speak lofty things, boasting: let old 

matters depart from your mouth: for the Lord is a God of all knowledge, and to him are 

thoughts prepared.‖). 

Sulke verteenwoordigings word in Dawid genoem ―raaisels uit die voortyd;‖ 

Psalm 78: 2: ―Ek wil my mond open met ‗n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom.‖ 

Hierdie besonderhede aangaande die skepping, die tuin van eden ens. tot die tyd van 

Abraham, het Moses gekry van die nageslagte van die mees oudste kerk. 

Die tweede soort is die geskiedkundige, wat gevind word in die boeke van Moses vanaf 

die tyd van Abraham en verder, en in die van Joshua, Rigters, Samuel en die Konings, in 
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hierdie boeke is die geskiedkundige feite net soos wat hulle verskyn in die betekenis van 

die letter, terwyl hulle beide in die algemeen en in die besonder, heeltemal ander dinge 

inhou in die innerlike betekenis waarvan deur die Verlosser se Goddelike genade wat in 

hul volgorde meer in die volgende bladsye gesê sal word. 

Die derde vorm is die profetiese een, wat gebore was uit dit wat so hoog vereer was in die 

mees oudste kerk, alhoewel hierdie vorm nie verbind is in die geskiedkundige vorm soos 

in die mees oudste vorm nie, maar gebreek, en nouliks ooit verstaanbaar, behalwe in die 

innerlike betekenis, waarin die diepste geheime is, wat volg in `n mooi verbinde orde, en 

in verband staan met die uiterlike en innerlike mens, asook die baie toestande van die 

kerk, die hemel daarvan en in die mees innerlike die Verlosser, die vierde vorm, is die 

Psalms van Dawid, wat `n tussenganger is tussen die profetiese vorm en die van 

algemene spraak, die Verlosser word daarin behandel in die innerlike betekenis, as die 

persoon van Dawid as koning. 

67. Deur die Verlosser se Goddelike genade was dit aan my gegee om die innerlike 

betekenis van die Woord te ken, wat die diepste geheime inhou en nog nooit van tevore 

aan iemand geopenbaar was nie. Wat nie aan die lig kan kom, behalwe as die karakter 

van die ander lewe bekend is, want baie menigtes en dinge van die Woord se innerlike 

betekenis slaan ag op, beskryf en is betrokke met diegene in daardie lewe, ek is toegelaat 

om bekend te maak wat ek gehoor en gesien het, gedurende die jare wat aan my 

toegestaan was, om in die geselskap van geeste en engele te wees. 

68. Ek is deeglik bewus dat baie sal sê dat dit vir geeneen enigsins moontlik is om met 

geeste en engele te spreek, vir solank as wat hy in die liggaam lewe nie, en baie sal sê dit 

is verbeelding, ander dat ek sulke dinge vertel om `n soort geloof aan te heg, en ander sal 

weer ander opmerkings maak, maar deur dit alles word ek nie weerhou nie, want ek het 

gesien, ek het gehoor, ek het ondervind. 

69. Die mens is so deur die Verlosser geskape, om in staat te wees terwyl hy lewe in die 

liggaam om met geeste en engele te praat, wat in werklikheid gedoen was in die mees 

oudste tye, want, as geestelike wese gekleed met `n liggaam, is hy een in wêreldse dinge 

begrawe, en sodoende vir niks anders omgee behalwe die wêreldse en stoflike, as gevolg 

daarvan is die innerlike weg gesluit, maar tog, sodra die stoflike dinge waarin die mens 

begrawe is verminder, word die weg weer geopen, en is hy tussen die geeste en in `n 

algemene lewe met hulle. 

70. Omdat dit aan my toegestaan word om te openbaar wat ek vir verskeie jare gehoor en 

gesien het, sal dit hier vertel word, eerste, wat die omstandighede van `n mens is wanneer 

hy opgewek word, en hoe hy vanuit die lewe van die liggaam ingaan in die ewige lewe, 

en sodat ek mag weet dat mense na die dood lewe, is dit aan my gegee om met baie wat 

ek geken het gedurende hul liggaamlike lewe te spreek en in hulle geselskap te wees, en 

dit nie net bloot vir `n dag of `n week nie, maar vir maande, en amper `n jaar, in gesprek 

en begelei deur hulle net soos in hierdie wêreld, hulle is uitermate verwonder dat terwyl 

hulle liggaamlik gelewe het, dat hulle, en dat baie ander ook, in sulke ongeloof was deur 

te glo dat hulle nie sal lewe na die dood nie, terwyl om die waarheid te sê, nouliks `n dag 

tussenbeide kom na die dood van die liggaam, voordat hulle in die ander lewe is, want die 

dood is `n voortsetting van lewe. 

71. Maar omdat hierdie onderwerpe verstrooi en ontbind sal word, as hulle tussen die 

onderwerpe wat die Woord bevat ingevoeg word, is dit toegestaan, deur die Verlosser se 

Goddelike genade, dat hulle in een of ander volgorde toegevoeg word, in die begin en 

einde van elke hoofstuk, bo en behalwe die wat toevallig ingedien word. 

72. Aan die einde van hierdie hoofstuk, aldus, word ek toegelaat om te vertel hoe `n 

mens opgewek word vanuit die dood en die ewige lewe binnegaan 
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Hoofstuk 2:1 

Gen 2:1: ― So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag.‖ 

Gen 2:2: ―En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die 

sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.‖ 

Gen 2:3: ―En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus 

het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.‖ 

Gen 2:4: ―Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag 

toe Jahweh God die aarde en die hemel gemaak het, 

Gen 2:5: was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die 

veld het nog uitgespruit nie; want Jahweh God het nog nie laat reën op die aarde nie, en 

daar was geen mens om die grond te bewerk nie.‖ 

Gen 2:6: ―Maar ‗n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevogtig.‖ 

Gen 2:7: ―En Jahweh God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus 

die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‗n lewende siel geword.‖ 

Gen 2:8: ―Ook het Jahweh God ‗n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die 

mens wat Hy geformeer het, ‗n plek gegee.‖ 

Gen 2:9: ―En Jahweh God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om 

te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en 

die boom van die kennis van goed en kwaad.‖ 

Gen 2:10: En daar het ‗n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en 

daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.‖ 

Gen 2:11: ―Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Háwila 

loop waar die goud is.‖ 

Gen 2:12: ―En die goud van dié land is goed. Daar is ook balsemgom en onikssteen.‖ 

Gen 2:13: ―En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele 

land Kus loop.‖ 

Gen 2:14: ―En die naam van die derde rivier is die Hiddékel. Dit is hy wat oos van Assur 

loop. En die vierde rivier is die Frat.‖ 

Gen 2:15: ―Toe het Jahweh God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om 

dit te bewerk en te bewaak.‖ 

Gen 2:16: ―En Jahweh God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van 

die tuin mag jy vry eet, 

Gen 2:17: maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet 

nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.‖ 

73. Die inhoud. 

Terwyl vanuit synde `n dooie mens, het hy geestelik geword, en vanuit die geestelike het 

hy hemels geword, en word nou behandel (vers 1) 

74. Die hemelse mens is die sewende dag, waarop die Verlosser rus(verse 2-3) 

75. Sy kennis en sy rasionaliteit, word beskryf deur die struike en die kruid vanuit die 

grond wat deur die mis bevogtig is. 

76. Sy lewe word beskryf deur die inblaas van die asem van die lewe in hom in. (vers 7) 

(asem van die (lewe) (daar is twee tipe van lewe in die mens) – eerste is die liefde 

(hemels of gelykenis)-tweede geloof (begrip) (geestelik of beeld). 

Die hemel is op `n huwelik (eenwording of verbond) tussen liefde (wil) en waarheid 

(denke) gegrondves, man-waarheid vrou-liefde 

77. Daarna word sy intelligensie beskryf deur die tuin van Eden, in die ooste, waarin die 

bome is- begeerlik om te sien - begrip van waarheid. 

En die bome goed vir voedsel is begrip van goedheid, ―liefde‖ word bedoel deur die 

―boom van die lewe‖ en ―geloof‖ deur die ―boom van kennis‖(verse 8-9) 
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78.. ―Wysheid‖ word bedoel deur die ―river in die tuin‖ daarvandaan was ―vier riviere,‖ 

die ―eerste‖ is van ―goedheid en waarheid, die ―tweede‖ is die ―kennis,‖ van alle dinge 

van ―goedheid en waarheid, of van liefde en geloof,‖ hierdie is van die ―innerlike mens,‖ 

die ―derde‖ is verstand,‖ en die ―vierde‖ is ―geheue-kennis,‖ wat van die ―uiterlike mens‖ 

is, alles is van ―wysheid,‖ en dit is van ―liefde en geloof in die Verlosser.‖ 

79. Die hemelse mens is `n sodanige tuin, maar omdat die tuin die Verlosser s‘n is, word 

hierdie mens toegelaat om al hierdie dinge te geniet, maar nie om dit as sy eie te besit nie 

(vers15). 

80. Hy word ook toegelaat om kennis van wat goed en waar is te verwerf deur middel 

van elke begrip vanaf die Verlosser, maar hy mag dit nie vanuit homself en die wêreld 

doen nie. Ook nie die verborgenheid van die geloof ondersoek deur middel van die dinge 

van die sintuie en van geheue-kennis nie, wat die dood van sy hemelse toestand kan 

veroorsaak. 

81. Die innerlike betekenis. 

Hierdie hoofstuk behandel die hemelse mens, soos wat die vorige een die geestelike mens 

wat vanuit `n dooie mens (natuurlike) geformeer was, behandel het. 

Maar omdat dit in hierdie dag onbekend is wat `n hemelse mens is, en nouliks wat `n 

geestelike mens is, of `n dooie mens, word dit aan my toegestaan om kortliks die natuur 

van elkeen te verduidelik, sodat die verskille duidelik mag wees, ―eerstens‖ `n dooie 

mens erken niks van die waarheid en goedheid nie, behalwe dit wat aan die liggaam en 

die wêreld behoort, en dit verafgod hy `n geestelike mens erken geestelike en hemelse 

waarheid en goedheid, maar hy doen so vanuit `n beginsel van geloof, wat terselfdertyd 

die basis van sy handelinge is, en nie so veel vanuit liefde nie `n hemelse mens glo en 

begryp geestelike en hemelse waarheid en goedheid, en erken geen ander geloof as dit 

wat vanuit liefde is nie en waardeur hy dan ook handel, ‖tweedens‖ die eindes (doel) wat 

`n dooie mens beïnvloed neem alleenlik die stoflike en wêreldse lewe in ag, ook weet hy 

nie wat ewige lewe is nie, of wat die Verlosser is, en as hy weet, glo hy nie, die eindes 

(doel) wat die geestelike mens beïnvloed neem die ewige lewe in ag, en daardeur die 

Verlosser, die eindes wat `n hemelse mens beïnvloed neem die Verlosser in ag, en 

daardeur Sy koninkryk en ewige lewe. ―derdens‖ `n dooie mens, gee in gevegte feitlik 

altyd oor, terwyl hy nie in gevegte is nie, het boosheid en valsheid beheer oor hom, en is 

hy `n slaaf, en sy verbond is uiterlik, soos bangheid vir die wet, of sy lewe verloor, of 

rykdom, of voordeel en terwille van sy goeie naam waaraan hy waarde heg, die geestelike 

mens is in gevegte, maar wen altyd, die bande waarmee hy terug gehou word is innerlik, 

en word bande van die gewete genoem, die hemelse mens is nie in gevegte nie, en 

wanneer aangeval deur boosheid en valsheid, verag hy hulle, en word sodoende `n 

oorwinaar genoem, hy word skynbaar deur geen bande teruggehou nie, maar is vry, sy 

bande wat nie sigbaar is nie, is begrippe van goedheid en waarheid. 

Gen 2:1: ―So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag.‖ 

Deur hierdie woord word bedoel dat die mens is nou sovêr geestelik, hy word nou die 

―sesde dag.‖ ‖Hemel‖ is sy ―innerlike mens‖ en ―aarde‖ sy ―uiterlike mens‖ ―die 

leërmag‖ is die ―liefde, geloof,‖ en die ―kennis‖ daarvan, wat vantevore aangedui is deur 

die groot ligte en die sterre. Dat die innerlike mens ―hemel‖ genoem word en die uiterlike 

mens ―aarde,‖ is duidelik vanuit die dele van die Woord wat alreeds aangehaal is in die 

vorige hoofstuk waar aan die volgende toegevoeg mag word vanuit; 

Jes. 13:12: ―En Ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van 

Ofir.‖ 

Jes. 13:13: ―Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met 

gebeef, vanweë die grimmigheid van Jahweh van die leërskare en vanweë die dag van sy 
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toorngloed.‖ 

Jes. 51:13: ―Dat jy vergeet Jahweh wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die 

aarde gegrond het; dat jy gedurigdeur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die 

verdrukker as hy dit daarop toelê om te verwoes? Waar is dan die grimmigheid van die 

verdrukker?‖ 

Jes. 51:16: ―En Ek het my woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van my hand jou 

verberg; om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê: My volk is jy!‖ 

Vanuit hierdie woorde is dit duidelik dat beide die ―hemel en aarde‖ is bevestigend van 

die mens, alhoewel hulle oorspronklik verwys na die mees oudste kerk, nogtans, die 

innerlike van die Woord is van so `n karakter dat wat ookal van die kerk gesê word, kan 

ook van elke enkele lid daarvan gesê word, wie, tensy hy nie `n kerk is, kan onmoontlik 

`n deel van die kerk wees, net soos wat hy, wat nie `n tempel van die Verlosser is nie, kan 

ook nie wees wat deur die temple aangedui word nie, naamlik, die ―kerk en hemel,‖ dit is 

om hierdie rede wat die mees oudste kerk mens genoem word in die enkelvoud. 

83. Die hemele en die aarde en die hemelse leërmag, word gesê is ―voltooi‖ wanneer die 

mens die ―sesde dag‖ geword het, want dan is geloof en liefde een, as dit gebeur, en 

liefde, en nie geloof, of in ander woorde die hemelse beginsel, en nie die geestelike, 

begin om die beginsel te wees, is dit hoe die hemelse mens is. 

84. Gen. 2:2: ―En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en 

op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. 

Gen. 2:3: ―En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus 

het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.‖ 

Die ―hemelse mens‖ is die ―sewende dag‖, wat, omdat die Verlosser gedurende die ses 

dae gewerk het, ‖Sy werk,‖ genoem word, en dat alle gevegte dan tot einde kom, dit word 

gesê dat die Verlosser gerus het van al sy werk, as gevolg hiervan is die Sabbat dag 

geheilig, en genoem Sabbat, van `n Hebreeuse woord wat beteken ―rus,‖ en so was die 

mens dus geskep, gevorm en gemaak, hierdie dinge is baie duidelik vanuit hierdie 

woorde. 

85. Dat die ―hemelse mens‖ die ―sewende dag‖ is, en dat die sewende dag daarom 

geheilig was, en die Sabbat genoem was, is geheime wat tot hiertoe nie bekend was nie. 

Want niemand was met die natuur van die hemelse mens bekend nie, en min met die van 

die geestelike mens, en het die hemelse mens dieselfde gemaak as gevolg van die 

onkunde waarin hulle was, nieteenstaande die groot verskille wat tussen hulle bestaan, 

wat gesien mag word in no.81. Die sewende dag in ag geneem, en ook in ag geneem dat 

die hemelse mens die ―sewende dag‖ of ―Sabbat‖ is, is duidelik vanaf die feit dat die 

Verlosser Homself die Sabbat noem; en daarom sê hy; die Seun van die mens is 

Verlosser ook van die Sabbat. 

Mar. 2:27: ―En Hy sê vir hulle: Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die 

Sabbat nie.‖ 

Mar. 2:28: ―Daarom is die Seun van die mens ook Verlosser van die Sabbat.‖ 

Hierdie woorde bevestig dat die Verlosser Mens Homself is, en Homself die Sabbat, Sy 

koninkryk in die hemele en op aarde word genoem `n Sabbat as gevolg van Hom of 

ewige vrede en rus. Die mees oudste kerk, wat hier behandel word, was die Sabbat van 

die Verlosser meer as al die ander wat dit gevolg het, elke volgende innerlike kerk van 

die Verlosser is ook `n Sabbat, en so is elke wedergebore persoon wanneer hy hemels 

word, omdat hy `n gelykenis van die Verlosser is. Deur die voorafgaande ses dae van 

gevegte of werke. Hierdie dinge was voorgestel in die Judese kerk deur die dae van 

werke, en deur die sewende dag, wat die Sabbat was, want in daardie kerk was niks 

ingestel wat nie verteenwoordigend was van die Verlosser of Sy koninkryk nie. Dieselfde 
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was ook deur die ark verteenwoordig wanneer dit vooruitgaan en wanneer dit gerus het, 

want deur die reise daarvan in die wildernis was verteenwoordig gevegte en versoekings, 

en deur die rus daarvan `n toestand van vrede, daarom word deur Moses gesê; 

Num. 10:35: ―En as die ark wegtrek, het Moses gesê: Staan op, Jahweh, dat u vyande 

verstrooi kan word en u haters voor u aangesig kan vlug.‖ 

Num. 10:36: ―En as dit rus, het hy gesê: Keer terug, Jahweh, na die tien duisende van die 

duisende van Israel!‖ 

Dit word van die ark gesê, dat dit van die berg van Jahweh gegaan het, om vir hulle `n 

rusplek te soek. 

Num. 10:33: ―En hulle het van die berg van Jahweh af drie dagreise ver getrek; en die 

verbondsark van Jahweh het drie dagreise ver voor hulle uit getrek om vir hulle ‗n 

rusplek uit te soek.‖ 

Jes: 58:13‖ ―As jy jou voet terughou van die Sabbat—om nie jou sake op my heilige dag 

te doen nie, en as jy die Sabbat ‗n verlustiging noem en die heilige dag van Jahweh 

hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou 

sake soek of ydele taal spreek nie; 

Jes. 58:14: ―dan sal jy jou verlustig in Jahweh, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van 

die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van Jahweh 

het dit gespreek.‖ 

Sodanig is die kwaliteit van die hemelse mens dat hy nie vir sy eie begeertes werk nie, 

maar ooreenkomstig die goedheid en begeerte van die Verlosser, wat hy verlang, so 

geniet hy innerlike vrede en geluk, hier te kenne gegee deur, synde opheffing oor die 

hoogmoedige dinge van die aarde (liggaam), en terselfdertyd die uiterlike vrede en 

vreugde, wat aangedui word deur hom te laat geniet die erfdeel van sy vader Jakob. 

86.Wanneer die geestelike mens, wie die ―sesde dag‖ geword het, en begin om hemels te 

word, wie se toestand hier eerste behandel is, is hy die ―oog van die Sabbat‖ wat in die 

Judese kerk verteenwoordig word deur die Sabbat heilig te hou vanaf die ―aand.‖ Die 

―hemelse mens‖ is die ―môre‖ waaroor netnou gepraat sal word. 

87. Nog `n rede waarom die ―hemelse mens‖ die ―Sabbat of rus‖ is, is dat gevegte stop 

wanneer hy hemels word. Die bose geeste onttrek en die goeie kom nader, so ook die 

hemelse engele, en wanneer hulle teenwoordig is, kan die bose geeste onmoontlik agter 

bly, maar vlug weg, en omdat dit nie die mens homself is wat die gevegte gevoer het nie, 

maar die Verlosser alleen vir die mens, word dit gesê dat die Verlosser gerus het. 

88. Wanneer die ―geestelike mens hemels geword het, ―word hy die ―werk van God‖ 

genoem, omdat die Verlosser alleen vir hom geveg het, en het hom geskape, geformeer 

en gemaak, en daarom word dit hier gesê, God het Sy werk voltooi op die sewende dag; 

en tweekeer, dat, Hy gerus het van Sy werk. Deur die profete word die mens herhaaldelik 

genoem die ―werk van die hande en die vingers van God‖ soos in Jes. waarin van die 

wedergebore mens gespreek word 

Jes. 45:11: ―So sê Jahweh, die Heilige van Israel en sy Formeerder: Vra My aangaande 

die toekomstige dinge; vertrou my seuns en die werk van my hande aan My toe‖! 

Jes. 45:12: ―Ek het die aarde gemaak en die mens daarop geskape; Ek—my hande het 

die hemel uitgespan, en Ek het aan sy ganse leërskare bevel gegee.‖ 

Jes. 45:18: ―Want so sê Jahweh, wat die hemele geskape het—Hy is God! —wat die 

aarde geformeer en dit gemaak het—Hy het dit bevestig; ―Hy het dit nie geskape om 

woes te wees nie,‖ maar dit geformeer om bewoon te word—Ek is Jahweh, en daar is 

geen ander nie.‖ 

Jes. 45:21: ―Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het dit van ouds 

af laat hoor, lank tevore dit verkondig? Is dit nie Ek, Jahweh, nie? En buiten My is daar 



 28 

geen ander God nie: ‗n Regverdige en reddende God is daar buiten My nie.‖ 

Daarom is dit duidelik dat die nuwe skepping, of wedergeboorte, is die werk van die 

Verlosser alleen. Die uitdrukkings om te skape, om te former en te maak, word heeltemal 

afsonderlik gebruik in beide die bostaande gedeelte-skepping van die hemele, formering 

van die aarde, dit te maak, en in ander plekke van Jes; 

Jes. 43:7: ―Elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek 

geformeer, wat Ek ook gemaak het.‖ 

En ook in beide die vorige asook hierdie hoofstuk van Genesis; so ook in hierdie gedeelte 

voor ons, ―Hy het gerus van al Sy werk wat God geskep en gemaak het,‖ in die innerlike 

betekenis word altyd `n bepaalde gedagte oorgedra, en in hierdie geval is dieselfde waar 

die Verlosser genoem word ―Skepper,‖ ―Formeerder,‖ en ―Maker.‖ 

89. Gen. 2:4: ―Dit is die geskiedenis (herkoms) van die hemel en die aarde toe hulle 

geskape is. Die dag toe Jahweh God die aarde en die hemel gemaak het,..‖ 

Die ―herkoms van die hemele en die aarde‖ is die ―vorming van die hemelse mens‖ dat sy 

vorming hier behandel word is baie duidelik vanuit al die besonderhede wat volg, dat 

daar nog geen kruid gegroei het nie, dat daar geen mens was om die grond te bewerk nie, 

asook dat Jahweh God die mens formeer, en daarna, het hy al die diere en die voëls van 

die hemele gemaak, nieteenstaande dat hulle vorming in die vorige hoofstuk behandel 

was, waaruit dit geopenbaar word dat `n ander mens hier behandel word. Dit is egter nog 

meer duidelik vanuit die feit, dat die Verlosser nou vir die eerste keer ―Jahweh God‖ 

genoem word, aangesien in die vorige gedeelte, wat die geestelike mens behandel, ―word 

Hy eenvoudig God genoem‖ en verder word ―grond en veld‖ nou genoem, terwyl in die 

vorige hoofstukke alleenlik ―aarde‖ genoem word. Ook in hierdie vers word ―hemel 

eerste genoem‖ voor ―aarde‖ en agterna ―aarde‖ voor ―hemel‖ die rede daarvoor is dat 

―aarde‖ die ―uiterlike mens‖ aandui, en ―hemel‖ die ―innerlike mens‖ en in die 

―geestelike mens vorming‖ vanaf die ―aarde‖ begin, terwyl in die ―hemelse mens‖ wat 

hier behandel word, dit vanaf die ―innerlike mens, of hemel‖ begin. 

90. Gen. 2:5: ―Was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante 

van die veld het nog uitgespruit nie; want Jahweh God het nog nie laat reën op die aarde 

nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie.‖ 

Gen. 2:6: ―Maar ‗n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevogtig.‖ 

Die ―struike van die veld,‖ en die ―kruie van die veld,‖ word in die algemeen bedoel alles 

wat sy ―natuurlike mens‖ oplewer. Die ―uiterlike mens‖ word ―aarde‖ genoem, terwyl hy 

―geestelik bly,‖ maar ―grond‖ en ook ―veld‖ wanneer hy ―hemels‖ word. ―Reën‖ wat gou 

agterna ―mis‖ is die ―kalmte van vrede‖ wanneer gevegte stop. 

91. Wat hierdie dinge behels kan onmoontlik begryp word, behalwe as dit bekend is wat 

die toestand van die mens is, terwyl vanaf synde geestelik, hy hemels word, want dit is 

diep versteek, terwyl hy geestelik is, die uiterlike mens is nog nie gewillig om oor te gee 

en gehoorsaam te wees en die innerlike mens te dien nie, en daarom is daar gevegte, maar 

wanneer hy hemels word, dan begin die uiterlike mens gehoorsaam te word, en dien die 

innerlike mens, en daarom stop die gevegte en kalmte volg daaruit, sien (87) hierdie 

―kalmte‖ word aangedui deur ―reën‖ en ―mis‖ want dit is soos ―wasem‖ waarmee die 

uiterlike mens ―bevogtig en benat‖ word vanaf die innerlike, en dit is hierdie kalmte, die 

gevolg van vrede, wat voortbring dit wat genoem word die ―struike van die veld‖ en die 

―kruie van die veld‖ wat bepaalde dinge is van die rasionele verstand en van die geheue 

vanaf `n hemels geestelike oorsprong. 

92. Die aard van die kalmte en vrede van die uiterlike mens aan die einde van die geveg, 

of van die onrus veroorsaak deur hebsug en valsheid, kan alleenlik bekend wees aan hulle 

wie al kennis met `n toestand van vrede het, hierdie toestand is so verruklik dat dit elke 
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gedagte van heerlikheid oortref, dit is nie alleenlik `n einde van gevegte nie, maar is lewe, 

ontstaan vanaf innerlike vrede, en beïnvloed die uiterlike mens op so manier dat dit nie 

beskryf kan word, die waarhede van geloof en die goedhede van liefde, wat hul lewe 

verkry vanaf die heerlikheid van vrede, word dan gebore. 

93. Die toestand van die hemelse mens, dus begaaf met die kalmte van vrede-verkwik 

deur die reën-en bevry vanuit die slawerny van wat boos en vals is, word op so manier 

beskryf deur die Verlosser in Eseg. 

Eseg. 34:25: ―En Ek sal ‗n verbond van vrede met hulle sluit en die wilde diere uit die 

land laat verdwyn; en hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse.‖ 

Eseg. 34:26: ―En Ek sal hulle en die plekke rondom my heuwel tot ‗n seën maak en die 

stortreën laat val op sy tyd; stortreëns van seën sal dit wees.‖ 

Eseg. 34:27: ―En die bome van die veld sal hulle vrugte gee, en die land sal sy opbrings 

gee, en hulle sal veilig wees in hul land; en hulle sal weet dat Ek Jahweh is as Ek hulle 

jukskeie stukkend breek en hulle red uit die hand van die wat hulle diensbaar gemaak 

het.‖ 

Eseg. 34:31: ―En julle is my skape, die skape van my weide; julle is mense, Ek is julle 

God, spreek Jahweh God.‖ 

En dat dit op die derde dag gevolg het, wat in die Woord dieselfde aandui as die sewende. 

Aldus verklaar in Hosea; 

Hos. 6:2: ―Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat 

ons voor sy aangesig kan lewe.‖ 

Hos. 6:3: ―En laat ons ken—laat ons dit najaag om Jahweh te ken; sy opgang is so seker 

soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde 

besproei.‖ 

En dat hierdie toestand vergelyk is met die groei van die veld, word verklaar deur Eseg; 

Eseg. 16:7: ―Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak! En jy het 

gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou borste het styf geword, en jou 

hare het gegroei, maar jy was naak en bloot.‖ 

En dit word ook vergelyk met lote, `n werk van die Verlosser. 

Jes. 60:21: ―En jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit—as 

lote deur My geplant, `n werk van my hande, tot my verheerliking.‖ 

94. Gen. 2:7: ―En Jahweh God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy 

neus die ―asem van die lewe geblaas.‖ So het dan die mens ― ‗n lewende siel‖ geword. 

Om die mens te formeer vanuit die ―stof van die aarde, ―is om sy ―uiterlike mens‖ te 

vorm, wat tevore nog geen mens was nie, want dit word gesê in (vers 5) dat daar nie ―`n 

mens was om die grond te bewerk nie‖ ―om in sy neus die asem van die lewe te blaas‖ is 

om aan hom die ―lewe van geloof en liefde‖ te gee, en deur die ―mens `n lewende siel te 

maak‖ word aangedui dat sy ―uiterlike mens ook lewend gemaak was‖ 

95. Die lewe van die uiterlike mens word hier behandel, en die lewe van sy geloof of 

begrip in die vorige twee verse, en die lewe van sy liefde of wil in hierdie verse, tot sover 

was die uiterlike mens onwillig om oor te gee en die innerlike mens te dien, aangesien hy 

onafgebroke in gevegte verbind is, en daarom was die uiterlike mens toe nog nie `n mens 

nie, maar nou hemels gemaak, begin die uiterlike mens om te gehoorsaam en dien die 

innerlike mens, en word ook `n mens, synde so teruggegee deur die lewe van geloof en 

die lewe van liefde, die lewe van geloof berei hom voor, maar dit is die lewe van liefde 

wat hom `n mens maak. 

96. Aangesien dit gesê word dat ―Jahweh God het die asem van die lewe in sy neus 

geblaas‖ in hierdie geval; In die ou tye, en in die Woord, deur ―neus‖ was verstaan wat 

ookal aangenaam was as gevolg van die geur daarvan, dat Hy ―`n reuk van rus geruik 
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het,‖ wat ―begrip‖ aandui, as gevolg hiervan is dit herhaaldelik geskryf van Jahweh dat 

Hy ―`n reuk van rus geruik het‖ vanaf die brand-offers, en vanaf die dinge wat Hom en 

Sy koninkryk verteenwoordig, en die dinge verwant aan liefde en geloof daarvan is baie 

aangenaam vir Hom, dit word gesê dat ―Hy deur sy neus die asem van die lewe geblaas 

het,‖ daarom is die ―gesalfde van Jahweh‖ dit is, die Verlosser, die ―asem van die neus 

genoem.‖ 

Klaagl. 4:20 Resj. ―Die asem van ons neus, die gesalfde van Jahweh, is in hulle kuile 

gevang, hy onder wie se skaduwee ons gedink het om te lewe onder die nasies.‖ 

En die Verlosser Homself dieselfde ding aandui deur ―oor sy dissipels te blaas,‖ soos 

geskryf in Johannes; 

Joh. 20:22‖ ―En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die 

Heilige Gees.‖ 

97. Die rede waarom lewe beskryf word deur ―asemhaling en asem‖ is omdat die mense 

van die mees oudste kerk ―toestande van liefde en geloof begryp het deur ―toestande van 

asemhaling‖ wat opeenvolgend verander het in hulle nageslag. Daar kan nog nie iets van 

hierdie asemhaling gesê word nie, omdat in hierdie dag sulke dinge heeltemal onbekend 

is, die mees oudste mense was wel bekend daarmee, en so ook hulle wat in die ander 

lewe is, maar niemand meer op hierdie aarde nie, en dit was die rede waarom hulle ―gees 

of lewe‖ vergelyk het met ―wind.‖ Die Verlosser doen dit ook wanneer Hy praat van die 

wedergeboorte van `n mens. 

Joh. 3:8: ―Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy 

kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.‖ 

Psalm 33:6: ―Deur die Woord van die Jahweh is die hemele gemaak en deur die Gees 

van sy mond hulle hele leër.‖ 

Psalm 104:29: ―U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, 

hulle sterwe en keer terug tot hul stof.‖ 

Psalm 104:30: ―U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die 

aarde nuut.‖ 

Job 32:8: ―Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle 

verstandig maak.‖ 

Job 33:4: ―Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my 

lewend.‖ 

98. Gen. 2:8: ―Ook het Jahweh God ‗n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan 

die mens wat Hy geformeer het, ‗n plek gegee.‖ 

Deur `n ―tuin‖ word ―intelligensie‖ aangedui, deur ―Eden liefde‖ deur die ―ooste‖ die 

―Verlosser‖ gevolglik deur die ―tuin van Eden ooswaarts‖ word aangedui die 

―intelligensie van die hemelse mens‖ wat invloei vanaf die Verlosser deur liefde. 

99. Lewe of die stand van lewe, met die geestelike mens, is sodanig dat alhoewel die 

Verlosser invloei, deur geloof, binne die dinge van sy begrip, rede, en geheue, terwyl sy 

uiterlike mens veg teen sy innerlike mens, dit blyk asof intelligensie nie invloei vanaf die 

Verlosser nie, maar vanaf die mens homself, deur die dinge van geheue en rede, maar die 

lewe, of stand van lewe, of die hemelse mens, is sodanig dat die Verlosser invloei deur 

liefde en die geloof van liefde binne die dinge van sy begrip, rede en geheue, en omdat 

daar geen geveg is tussen die innerlike mens en die uiterlike mens nie, begryp hy dat dit 

werklik so is, dus die stand wat tot op hierdie punt omgekeer is in die geestelike mens, 

word nou beskryf as genees met die hemelse mens, en hierdie stand of mens, word 

genoem ―n tuin in Eden in die ooste,‖ in die hoogste betekenis, die tuin geplant deur 

Jahweh God in Eden in die ooste is die Verlosser Homself, in die hemelse betekenis, wat 

ook die algemene betekenis is, is die Verlosser se koninkryk, en die hemel waarin die 
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mens geplaas word wanneer hy hemels word, sy stand is dan sodanig dat hy met die 

Engele in die hemel is, en dat dit is asof hy tussen hulle is, want die mens is so geskep dat 

terwyl hy in hierdie wêreld leef, dat hy terselfdertyd in die hemel mag wees, in die stand 

is al sy gedagtes en denke van gedagtes, en selfs sy woorde en dade, geopen, selfs vanaf 

die Verlosser, en bevat binne-in hulle wat hemels en geestelik is, aangesien daar in elke 

mens die lewe van die die Verlosser is, wat veroorsaak dat hy begrip het. 

100. Dat die tuin intelligensie aandui, en Eden, liefde, blyk ook vanuit Jes; 

Jes. 51:3: ―Want Jahweh vertroos Sion; Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn 

soos Eden en sy wildernis soos die tuin van Jahweh; vreugde en blydskap sal daarin 

gevind word, danksegging en die klank van liedere.‖ 

In hierdie gedeelte, wildernis vreugde en danksegging is terme betekenisvol van die 

hemelse dinge van geloof, of dit wat verwys na liefde; maar woestyn, blydskap en die 

stem van sang van die geestelike dinge van geloof, of wat as sodanig behoort aan die 

begrip, die vorige is verwant aan Eden en die latere aan tuin, want in hierdie profeet kom 

twee uitdrukkings gereëld voor aangaande dieselfde ding, een van wie hemel aandui en 

die ander geestelike dinge, wat verder deur die tuin in Eden aangedui word mag gesien 

word in wat volg in (vers 10). 

ooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooo 

Voetnotas 

97.1 In die oorspronklike tale, word ―wind,‖ ―gees‖ en ―asem‖ almal uitgedrul deur 

dieselde woord. [Red.] 

oooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooo 

Genesis 101-150 

Emanuel Swedenborg 1688-1772 

Arcana Coelestia – Geheime van die hemele. 

Genesis 2. 

101. Dat die Meester ook die ―ooste‖ is, verskyn ook in die Woord, soos in Eseg: ―Toe 

het Hy my gelei na die poort, die poort wat na die ooste kyk, en kyk, die heerlikheid van 

die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos baie 

waters, en die aarde het geglans van Sy heerlikheid.‖ (Eseg. 43:1,2). Dit is as gevolg van 

die Meester wat die ―ooste‖ is, dat `n heilige gewoonte geheers het in die teenwoordige 

Judese Kerk, voor die bou van die tempel, deur hulle gesigte te draai na die ooste 

wanneer hulle bid. 

102. Vers 9. ―En Jahweh het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om 

te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en 

die boom van kennis [scientiae] van goed en kwaad.‖ `n ―Boom‖ stel waarneming voor; 

`n ―boom begeerlik om te sien,‖ die waarneming van die waarheid; `n ―boom goed om 

van te eet,‖ die waarneming van die goeie; die ―boom van die lewe,‖ die liefde en geloof 

daaruit ontleen; die ―boom van kennis van goed en kwaad,‖ is geloof ontleen van dit wat 

sinlik is, dit is, van suiwer geheue-kennis [scientia]. 

103. Die rede hoekom ―bome‖ hier die waarneming voorstel is dat die hemelse mens hier 

behandel word, maar dit is anders as die onderwerp die geestelike mens is, want die 

gesteldheid van die onderwerp hang af van die eienskap wat behandel word. 

104. Tot op hierdie dag is dit onbekend wat ‗waarneming‘ is. Dit is `n sekere interne 

sensasie vanaf die Meester alleen, of `n ding waar en goed is; en dit was goed bekend aan 

die lede van die Mees Antieke Kerk. Hierdie waarneming is so perfek met die engele, dat 

deur dit is hulle bewus en het kennis van wat waar en goed is; of wat van die Meester is, 

en wat uit hulleself is; en ook van die kwaliteit van enigeen wat na hulle toe kom, net 

deur sy nader kom, en van elkeen van sy idees. Die geestelike mens het geen waarneming 
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nie, maar het `n gewete; en so baie weet nie wat gewete is nie, en nog minder wat 

waarneming is. 

105. Die ―boom van die lewe‖ is liefde, en die geloof daarvan ontleen; ―in die middel 

van die tuin‖ is in die wil van die interne mens. Die wil, wat in die wêreld die ―hart‖ 

genoem word, is die primêre besitting van die Meester met die mens en met die engele. 

Siende dat die mens niks goeds uit homself kan doen nie, alhoewel dit so beweer word; is 

hebsug, wat hy die wil noem, wel die mens s‘n. In die geval is die wil die ―middel van die 

tuin‖ waar die boom van die lewe geplaas is, en die mens het geen wil nie, maar slegs 

hebsug, die ―boom van die lewe‖ is die genade van die Meester, waaruit alle liefde en 

geloof kom, gevolglik alle lewe. 

106. Maar die gesteldheid van die ―boom van die tuin‖ of waarneming; van die ―boom 

van die lewe‖ of liefde en die geloof daaraan ontleen; en die ―boom van kennis‖ of 

geloof, ontstaan uit dit wat sinlik is en is in `n blote geheue-kennis, en sal in die 

volgende bladsye getoon word. 

107. Vers 10. ―En daar het `n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en 

daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.‖ `n ―Rivier uit Eden‖ dui op wysheid 

uit die liefde, want ―Eden‖ is liefde; ―om die tuin nat te maak‖ is om intelligensie te 

skenk; Om te ―verdeel en het vier lope geword‖ is `n beskrywing van intelligensie deur 

middel van die vier riviere, soos volg: 

108. Die mees antieke mense, wanneer hulle die mens vergelyk met `n ―tuin‖ vergelyk 

hulle ook wysheid, en dinge verwant aan wysheid, met ―riviere,‖ hulle vergelyk nie net 

nie, maar noem hulle daadwerklik so, want so was hulle manier van spreek. Dit was 

dieselfde agterna met die Profete, wat hulle somtyds vergelyk het, en somtyds so genoem 

het. Soos in Jesaja: ―…dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees 

soos die middag…en jy sal wees soos `n tuin wat goed besproei is en soos `n fontein van 

waters waarvan die water nooit teleurstel nie.‖ (Jes. 58:10-11). Weereens, praat hy van 

die wedergeborene: ―Soos dale met waterlope wat hulle ver uitstrek soos tuine by `n 

rivier, soos aalwees 108.1 wat Jahweh geplant het, soos seders by die water.‖ (Num. 

24:6). In Jeremia: ―Geseënd is die man wat op Jahweh vertrou;…want hy sal wees soos 

`n boom wat by water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom…‖ (Jer. 17:7-8). In 

Eségiël word die wedergeborene nie vergelyk met `n tuin en `n boom nie, maar word so 

genoem: ―Waters het hom grootgemaak; die watervloed het hom hoog laat groei, wat met 

sy strome gegaan het rondom die plek waar hy geplant was, en sy watervore uitgestuur 

het na al die bome van die veld. En hy het skoon geword in sy grootheid, in die lengte 

was sy takke, omdat sy wortel by groot water was. Seders het nie naby gekom in die tuin 

van Jahweh nie, sipresse was nie soos sy takke nie, en platane het nie gehaal by sy 

takwerk nie; geen boom in die tuin van Jahweh was met hom te vergelyk in sy skoonheid 

nie.‖ (Eseg. 31:4, 7-8). Uit hierdie aanhalings is dit duidelik dat wanneer die mees antieke 

mense die mens vergelyk, of die dinge in die mens, met `n ―tuin‖ dan voeg hulle die 

―waters en riviere‖ by, waarby hy bewater kan word, en deur hierdie waters en riviere 

beteken dit die dinge wat veroorsaak dat hy groei. 

109. Alhoewel wysheid en intelligensie in die mens voorkom, is hulle, soos reeds gesê, 

alleenlik uit die Meester, en word duidelik in Eségiël verklaar deur middel van 

soortgelyke verteenwoordigers: ―…en kyk, daar het waters uitgestroom onder die 

drumpel van die huis uit, na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die 

ooste toe…Hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die Vlakte af 

en gaan na die see; in die see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan 

word. En al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal 

lewe…en by die stroom sal aan albei kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan 
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die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte 

dra; want die waters waar hulle aan staan – uit die heiligdom stroom hulle; en hulle 

vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.‖ (Eségiël. 47:1, 8-9, 12). Hier word 

die Meester aangedui as die ―ooste‖ en deur die ―heiligdom,‖ waaruit die waters en 

riviere stroom. In Joh. ―En hy het my getoon `n suiwer rivier van die water van die lewe, 

helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van Jahweh en van die Lam. In die middel 

van die straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal 

vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot die genesing van 

die nasies.‖ (Openb. 22:1-2). 

110. Verse 11, 12. ―En die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele 

land Háwila loop waar die goud is. En die goud van dié land is goed. Daar is ook 

balsemgom en onikssteen.‖ Die ―eerste‖ rivier dui op die intelligensie van die geloof wat 

uit die liefde is; ―die land van Háwila‖ dui op die denke; ―goud dui op die goeie; 

―balsemgom en onikssteen‖ op die waarheid. ―Goud‖ word twee keer genoem omdat dit 

dui op die goeie van die liefde en die goeie van die geloof uit liefde en ―balsemgom en 

onikssteen‖ word genoem omdat die een die waarheid van die liefde aandui, en die ander 

die waarheid van die geloof wat uit liefde is. So is die hemelse mens. 

111. Alhoewel, dit is `n baie moeilike saak om hierdie dinge te beskryf omdat dit in die 

interne sin is, want op die teenswoordige tyd weet niemand wat bedoel word deur geloof 

uit liefde nie, en wat deur wysheid en intelligensie daarvan ontleen, is! Want die eksterne 

mens weet skaars van enigiets, maar slegs uit geheue-kennis [scientia], wat hulle 

intelligensie, wysheid en geloof noem. Hulle weet nie eers wat liefde is nie, en baie weet 

nie wat die wil en die intelligensie is, en dat dit een denke uitmaak nie. En tog is elkeen 

van hierdie dinge baie verskillend en afsonderlik, ja, baie afsonderlik, en die universele 

hemel is verordineer deur die Meester in die mees afsonderlike manier ooreenkomstig die 

liefdes en geloof, wat ontelbaar is. 

112. Dit moet bowendien geweet word dat daar geen wysheid is wat nie van die liefde is 

nie, dus vanaf die Meester; ook nie enige intelligensie nie, behalwe uit geloof, dus ook 

vanaf die Meester; en dat daar geen goeie is nie, behalwe uit die liefde, dus ook vanaf die 

Meester; en geen waarheid; behalwe uit die geloof; en dus ook uit die Meester. Wat nie 

van liefde en geloof is nie, en dus nie vanuit die Meester nie, word inderdaad deur hierdie 

name genoem, maar dit is oneg. 

113. Niks is meer algemeen in die wêreld as om die goeie van die wysheid of van liefde, 

aan te dui of te laat verteenwoordig deur ―goud‖ nie. Al die goud in die ark, in die 

tempel, in die goue tafel, in die kandelaar, in die kanne, kruike en bakke, en op die 

kleredrag van Aäron, dui op, en verteenwoordig die goeie van die wysheid of van die 

liefde. So ook in die Profete, soos in Eségiël: ―In jou wysheid en deur jou verstand het jy 

vir jou rykdom verkry, ja, jy het goud en silwer in jou skatkamers verwerf.‖ (Eség. 28:4), 

waar dit duidelik gesê word dat wysheid en intelligensie is ―goud en silwer‖ of die goeie 

en die ware, want ―silwer‖ hier dui op die waarheid, soos dit ook in die ark en die tempel 

daarop dui. In Jesaja: ―`n Menigte kamele sal jou oordek, die jong kamele van Mìdian en 

Efa; hulle sal almal uit Skeba kom; hulle bring goud en wierook en verkondig met 

blydskap die roemryke dade van Jahweh.‖ (Jes. 60:6). Ook in Matt. ―…het daar wyse 

manne uit die ooste aangekom…en neergeval en Hom hulde bewys. Daarop maak hulle 

hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre. (Matt. 2:1, 11). 

Hier dui die ―goud‖ ook op die goeie; ―wierook en mirre‖ op dinge wat dankbaar is as 

gevolg dat dit uit liefde en geloof is, en wat daarom die ―blydskap die roemryke dade van 

Jahweh‖ genoem word. Waarom dit in Dawid gesê word: ―Mag hy dan lewe! En mag 

hulle aan hom gee die goud van Skeba en altyddeur vir hom bid; mag hulle die hele dag 
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hom seën.‖ (Psalm 72:15). 

114. Die waarheid van die geloof word aangedui en verteenwoordig in die Woord deur 

―kosbare stene‖ soos daardie in die borsplaat van beslissing, en op die skouers van Aäron 

se ampsgewaad. In die borsplaat, ―goud, blou, skitterende hoogrooi, skarlakenrooi 

dubbel-gekleur, en fyn-gevlegte linne‖ verteenwoordig sulke dinge wat van die liefde is, 

so ook die twee kosbare ―stene van herinnering of van gedagtenis‖ op die skouers van die 

ampskleed, wat oniksstene was, wat geset is in onse van goud (Exod. 28: 9-22). Hierdie 

aanduiding van kosbare stene is ook duidelik uit Eségiël, waar gepraat word van `n mens 

wat in besit is van hemelse rykdomme, wat wysheid en intelligensie is, dit word gesê: 

―…vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van Jahweh; 

allerhande edelgesteentes was jou bedekking,: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, 

oniks, sardoniks, saffier, karbonkel…en van goud was die werk van jou kassies en 

groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was volkome in jou weë 

van die dag toe jy geskape is…‖ (Eség. 28:12, 13, 15), uit dié woorde moes dit aan 

elkeen duidelik blyk dat dit nie werklike stene aandui nie, maar hemelse en geestelike 

dinge van die geloof; ja, elke steen verteenwoordig `n sekere essensie van die geloof. 

115. Wanner die mees antieke mense praat van ―lande‖ verstaan hulle daaronder wat 

deur hulle aangedui word, net soos hulle in die teenswoordige dag `n idee het dat die land 

Kanaän en die berg Sion die hemel aandui, en nie soseer dink aan enige land of berg 

wanneer hierdie plekke genoem word nie, maar slegs van die dinge wat dit aandui. Dit is 

hier so met die ―land van Háwila,‖ wat weer genoem word in Gen. 25:18, waar dit gesê 

word dat die seuns van Ismael: ―…het gewoon van Háwila tot by Sur wat oos van Egipte 

lê in die rigting van Assur.‖ Hulle wat in `n hemelse idee is, neem waar uit hierdie 

woorde niks anders as intelligensie en dit wat vloei van intelligensie nie. Dus, deur die 

―om die hele land gaan,‖ waar dit gesê word dat die rivier Pison; ―Dit is hy wat om die 

hele land Háwila loop waar die goud is,‖ ervaar hulle `n invloei; soos ook die oniksstene 

op die skouers van Aäron se ampskleed wat ‗omvat‘ word met onse van goud. (Exod. 

28:11). Hulle neem waar dat die goeie van die liefde moet invloei in die waarheid van die 

geloof. En so in baie ander gevalle. 

116. Vers 13. ―En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele 

Kus loop.‖ Die ―Tweede rivier‖ wat genoem word ―Gihon‖ dui op kennis [cognitio] van 

alle dinge wat behoort tot die goeie en die ware, of aan die liefde en die geloof, die ―land 

van Kus‖ dui op die denke of aanleg (gawe, talent). Die denke is saamgestel uit die wil 

en die intelligensie; en wat gesê word van die eerste rivier het verwysing na die wil, en 

wat van dié een tot die intelligensie waaraan die kennis behoort [cognitiones] van die 

goeie en die waarheid. 

117. Die ―land van Kus‖ of Ethiopië, oorvloei in goud, kosbare stene, en speserye, wat, 

soos voorheen gesê, die goeie en waarheid verteenwoordig, en die dinge daarvan ontleen 

wat dankbaar is, soos daardie van die kennis vanaf die liefde en geloof. Dit is duidelik uit 

uittreksels soos bo aangehaal (n. 113) uit Jes. 60: 6; Matt. 2:1, 11; Psalm 72:15. Dat 

dieselfde dinge bedoel word in die Woord deur ―Kus‖ of ―Ethiopië‖ en ook deur ―Skeba‖ 

is duidelik uit die Profete, soos in Sefania, waar ook die ―riviere van Kus‖ genoem word: 

―Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van 

Jahweh sal aanroep en Hom met `n eenparige skouer dien. Oorkant die riviere van Kus 

vandaan, sal My aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring.‖ (Sef. 3: 

9,10). En in Daniël, wat spreek oor die koning van die noorde en van die suide: ―En hy 

sal mag hê oor die skatte van goud en silwer, en oor al die kosbaarhede van Egipte, 

terwyl die Libiërs en die Kusiete sy voetstappe volg. (Dan. 11:43), waar ―Egipte‖ die 

geheue-kennis [scientifical] voorstel, en die ―Ethiopiërs‖ net kennis [cognitions]. [2] So 
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ook in Eség. ―Die koopmans van Skeba en Raëma, hulle was jou koopmans; die fynste 

van allerhande speserye en allerhande edelgesteentes, en goud…‖ (Eség. 27: 22), waar op 

dieselfde manier dit aangedui word as kennis [cognitions] van die geloof. So ook in 

Dawid wat spreek oor die Meester, gevolglik van die hemelse mens: ―In sy dae sal die 

regverdige bloei en die volheid van vrede, totdat die maan nie meer daar is nie; die 

konings van Tarsus en van die eilande sal geskenke aanbied, en konings van Skeba en 

Saba belasting aanbring. (Psalm 72: 7, 10). Hierdie woorde, wat duidelik is uit hul 

verbinding met die voorafgaande en daaropvolgende verse, dui op hemelse dinge van die 

geloof. Soortgelyke dinge word aangedui deur die koningin van Skeba, wat na Salomo 

gekom het, wat harde vrae voorgelê het, en het aan hom speserye gebring, en goud, en 

kosbare stene (1 Konings 10:1-2). Want alle dinge wat bevat word in die historiese dele 

van die Woord, sowel as in die Profete, dui op, verteenwoordig, en betrek Arcana. 

118. Vers 14. ―En die naam van die derde rivier is die Hiddékel. Dit is hy wat oos van 

Assur loop. En die vierde rivier is die Frat. Die ―rivier Hiddékel‖ is rede of verstand , of 

die ‗helderheid van die verstand.‘ ―Assur‖ is die rasionele denke; die ―rivier wat 

ooswaarts gaan na Assur‖ dui dat die helderheid van die verstand kom van die Meester 

deur die interne mens; ―Frat of Eufrat, is geheue-kennis [scientia], wat die finale grens is. 

119. Dat ―Assur‖ die rasionele denke of verstand voorstel, is baie duidelik in die Profete, 

soos in Eség. ―Kyk, Assur was `n seder op die Lebanon, skoon van takke en `n skaduryke 

bos en hoog van groei; en sy top was tussen die wolke. Waters het hom grootgemaak; die 

watervloed het hom hoog laat groei, wat met sy strome gegaan het rondom die plek waar 

hy geplant was, en sy watervore uitgestuur het na al die bome van die veld.‖ (Eség. 31:3- 

4). Die rasionele word `n ―seder van die Libanon‖ genoem. Die ―top tussen die wolke‖ 

dui op die kennis van die geheue, wat in dieselfde gesteldheid is. Dit is nog meer 

duideliker in Jesaja: ―En in dié dag sal daar `n grootpad wees van Egipte na Assirië, en 

Assiriërs sal in Egipte kom en Egiptenaars in Assirië, en Egipte sal saam met die 

Assiriërs Jahweh dien. In dié dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, `n seën 

in die midde van die aarde, omdat Jahweh van die leërskare hom geseën het, met die 

woorde: geseënd is my volk Egipte en My maaksel Assirië en My erfdeel Israel.‖ (Jes. 

19: 23-25). Deur ―Egipte‖ in hierdie en verskeie ander gedeeltes word geheue-kennis 

aangedui, deur ―Assur‖ die verstand, en deur ―Israel‖ intelligensie. 

120. Soos by ―Egipte‖ so-ook by ―Eufrat‖ dui dit op geheue-kennis [scientia seu 

scientifica], en ook die sensuele dinge vanwaar hierdie kennis kom. Dit is duidelik uit die 

Woord in die Profete, soos in Miga: ―Ook sal my vyandin dit sien, en skaamte sal haar 

bedek wat vir my sê; waar is Jahweh, jou God? Daar kom `n dag om jou mure [macerias] 

te herbou! In die dag sal die gebied ruim wees. Dit is die dag dat hulle na jou toe sal kom 

van Assur en die stede van Egipte, en van Egipte tot by die Eufrat.‖ (Miga 7: 10-12). So 

het die profeet gespreek betreffende die koms van die Meester wat die mens moet her 

opwek (wedergeboorte) sodat hy kan word soos die hemelse mens. In Jeremia: ―Wat het 

jy dan te doen met die pad na Egipte, om die water van die Nyl te drink? En wat het jy te 

doen met die pad na Assur, om die water van die Eufrat te drink?‖ (Jer. 2: 18). Waar 

―Egipte‖ en die ―Eufrat‖ hier geheue-kennis, en ―Assur‖ die verstand daaruit ontleen, 

aandui. In Dawid: ―`n Wingerdstok het U uitgetrek uit Egipte; U het die nasies 

uitgedrywe en hom geplant. U het voor hom plek gemaak, en hy het sy wortels geskiet 

en die land gevul. Hy het sy ranke uitgebrei tot by die see en sy lote na die Rivier (Eufrat) 

toe‖ (Psalm 80: 9, 11), waar ook die ―rivier Eufrat‖ dit wat sensueel is voorstel en dit is 

ook van die geheue. [sensuali et scientifico]. Want die Eufrat was die grens van die 

domein en heerskappy van Israel teenoor Assirië, soos wat die kennis van die geheue die 

grens is van die intelligensie en wysheid van die geestelike en hemelse mens. Dieselfde 
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word aangedui deur dit wat aan Abraham gesê was: ―…aan jou nageslag gee Ek hierdie 

land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufrat rivier.‖ (Gen. 15: 18). 

Hierdie twee grense het `n soortgelyke betekenis. 

121. Die gesteldheid van die hemelse orde, of hoe die dinge van die lewe voortgaan, is 

duidelik uit hierdie riviere, naamlik, van die Meester, wat die ―Ooste‖ is, en van Hom 

gaan die wysheid uit, deur wysheid intelligensie, deur intelligensie die rede, en so deur 

middel van die rede die kennis van die geheue, en word verlewendig. Dit is die orde van 

die lewe, en so is die hemelse mens; en daarom, siende dat die Oudstes van Israel die 

hemelse mens voorstel, was hulle genoem ―wys, intelligent, en wetende. (Deut. 1: 13, 

15). Daarom was dit gesê van Basáleël, wat die ark gebou het, dat hy: ―…gevul was met 

die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis [scientia] en bekwaamheid vir 

allerhande werk.‖ (Exod. 31: 3; 35: 31; 36: 1-2). 

122. Vers 15. ―Toe het Jahweh God die mens geneem en hom in die tuin van Eden 

gestel om dit te bewerk en dit te bewaak.‖ Deur die ―tuin van Eden‖ word alle dinge van 

die hemelse mens bedoel, soos beskryf deur die ―bewerking en bewaking‖ daarvan, maar 

nie om dit te besit as sy eie nie, omdat dit die Meester s‘n is. 

123. Die hemelse mens erken dit, omdat hy dit kan waarneem, dat alle dinge beide in die 

algemeen en in die besonder is die Meester se eiendom. Die geestelike mens erken 

dieselfde, maar met die mond, omdat hy dit van die Woord geleer het. Die wêreldlike en 

liggaamlike mens erken en gee nie toe daaraan nie; maar wat hy ookal het, noem hy sy 

eie, en verbeel hom dat as hy dit sou verloor, hy totaal sal vergaan. 

124. Dat wysheid, intelligensie, rede, en kennis [scientia] nie van die mens is nie, maar 

van die Meester, is baie duidelik uit alles wat deur die Meester onderrig word; soos in 

Matthéüs waar die Meester Homself vergelyk met `n huishouer, wat `n wingerd geplant, 

dit omhein, en dit verhuur het aan `n landbouer (21:33); en in Johannes: ―…die Gees van 

waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, 

maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig; Hy 

sal My verheerlik…Hy sal dit neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.‖ 

(Joh. 16: 13-14). En op `n ander plek: ―…`n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit 

die hemel gegee is nie.‖ (Joh. 3: 27). Dat dit regtig so is, is bekend aan almal wat bekend 

is selfs net met `n bietjie kennis van die Arcana van die hemel. 

125. Vers 16. ―En Jahweh het aan die mens bevel gegee en gesê: van al die bome in die 

tuin mag jy vry eet.‖ Om ―te eet van elke boom‖ is om uit waarneming te weet wat is 

goed en wat is waar; want, soos voorheen opgemerk, `n ―boom‖ dui op waarneming. Die 

mense van die Mees Antieke Kerk het die kennis gehad van die ware geloof deur middel 

van openbaringe, want hulle het met die Meester `n gesprek gehad en met die engele, en 

was ook onderrig deur visioene en drome, wat vir hulle die mees aangenaamste en 

paradysagtig was. Hulle het `n voortdurende waarneming vanaf die Meester ontvang, 

sodat, as hulle nadink oor dit wat gestoor is in hulle geheue, kon hulle onmiddellik 

waarneem of dit waar en goed was, in so `n mate, as enigiets hom aanbied wat vals is, sal 

hulle dit nie net vermy nie, maar dit beskou met afgryse; so ook is die staat van die 

engele. In die plek van hierdie waarneming van die Mees Antieke Kerk, het daar agterna 

opeenvolgens die kennis [cognitio] gekom van wat waar en goed is uit dit wat voorheen 

openbaar gemaak is, en weer agterna van wat openbaar gemaak word in die Woord. 

126. Vers 17. ―maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy 

nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.‖ Hierdie woorde, 

saamgevat met dit wat nou net verduidelik is, dui daarop dat dit toelaatbaar is om bekend 

te raak met dit wat waar en goed is deur middel van elke waarneming ontleen vanaf die 

Meester, maar nie van die self en die wêreld nie; dit is, ons moet nie navraag doen in 
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die geheime van die geloof deur middel van die dinge van die gewaarwording van 

die (sintuie) en van die geheue nie [per sensualia et scientifica], want in hierdie geval 

word die hemelse van die geloof vernietig! 

127. `n Begeerte om ondersoek in te stel na die geheime van die geloof deur middel van 

die dinge van die gewaarwording van die sintuie en van die geheue, was nie net slegs die 

oorsaak van die val van die nadeslag van die Mees Antieke Kerk, soos behandel in die 

opvolgende hoofstuk nie, maar ook die oorsaak van die val van elke ander kerk; waaruit 

nie net slegs valshede kom nie, maar ook die booshede van die lewe. 

128. Die wêreldlike en stoflike mens sê in sy hart, As ek nie onderrig word aangaande 

die geloof, en alles wat daaraan verbonde is, deur middel van die sintuie, sodat ek kan 

sien, of deur middel van die geheue [scientifica], sodat ek kan verstaan, sal ek nie glo nie; 

en hy bevestig homself hierin deur die beskouing dat natuurlike dinge kan nie in 

teenstelling wees met die geestelike nie. Dus is hy begerig om onderrig te word deur 

dinge van die sinne of sintuie in wat hemels en Goddelik is, wat so onmoontlik is as die 

spreekwoordelike kameel om deur die oog van `n naald te gaan; want hoe meer hy begeer 

om wys te word deur sulke middele, hoe meer verblind hy homself, totdat hy ten einde 

laaste niks glo nie, nie eers dat daar iets geesteliks is, of dat daar `n ewige lewe is nie. Dit 

kom van die beginsels wat hy as waar waan of aangeneem het. En dit is om ―te eet van 

die boom van die kennis van goed en kwaad,‖ want hoe meer `n mens daarvan eet, hoe 

meer ―dood‖ raak hy. Maar hy wat wys is deur die Meester, en nie van die wêreld nie, sê 

in sy hart dat die Meester moet geglo word, dit is, die dinge wat die Meester gespreek het 

in die Woord, omdat dit waarhede is; en in ooreenstemming met hierdie beginsel reguleer 

hy sy gedagtes. Hy bevestig homself deur dinge van die rede, of kennis, van die sintuie, 

en van die natuur [per rationalia, scientifica, sensualia et naturalia], en daardie wat nie 

bevestig kan word nie, werp hy eenkant toe. 

129. Elkeen moet weet dat die mens regeer word deur die beginsels wat hy aanneem en 

aanvaar, of hulle so vals is soos kan kom, maak nie saak nie, en dat al sy kennis en 

redenering begunstig sy beginsels; want ontelbare oorwegings neig om dit te ondersteun 

in sy denke, en sodoende word hy bevestig in dit wat vals is. Hy neem dus as `n beginsel 

aan dat niks kan geglo word totdat dit gesien en verstaan kan word nie, hy kan nooit glo 

nie, omdat geestelike en hemelse dinge nie gesien kan word met die oë, of waargeneem 

kan word met die verstand nie. Maar die ware orde is vir die mens om wys te wees uit die 

Meester, dit is, uit Sy Woord, en dan volg alle dinge, en hy is verlig, selfs in dinge van 

die verstands-geheue [in rationalibus et scientificis]. Dit is glad nie verbode om die 

wetenskappe te bestudeer nie, siende dat hulle bruikbaar tot die lewe is en is genotvol; 

ook is hy wat in die geloof is nie verbied om te dink en om te praat soos wat die geleerdes 

van hierdie wêreld doen nie; maar dit moet van hierdie beginsel wees – om die Woord 

van die Meester te glo, en, so ver as moontlik, die geestelike en hemelse waarhede te 

bevestig deur natuurlike waarhede, in terme wat bekend is in die geleerde wêreld. Dus, 

die vertrekpunt moet die Meester wees, en nie homself nie, want Hy is die lewe, want die 

wêreld is die dood! 

130. Hy wat wys wil wees uit die wêreld, het vir sy ―tuin‖ die dinge van die sinne of 

sintuie en van die geheue-kennis [sensualia et scientifica]; die liefde vir die self en die 

liefde vir die wêreld – en dit is sy ―Eden;‖ sy ―ooste‖ is die weste, of hyself; sy ―Eufrat 

rivier‖ is al sy geheue-kennis [scientificum], wat veroordeel is; sy ―tweede rivier‖ daar is 

―Assirië‖ is sotlike argumente, en produseer valshede; sy ―derde rivier‖ daar is 

―Ethiopië,‖ en dit is die beginsels van boosheid en valshede daaruit ontleen, wat die 

kennis is van sy geloof; sy ―vierde rivier‖ is die wysheid daaruit ontleen, wat in die 

Woord genoem word ―Toorkunste.‖ En daarom dui ―Egipte‖- wat die geheue-kennis 
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[scientia] aandui, - nadat die kennis magies geword het, op so `n mens, soos gesien kan 

word uit die Woord, hy begeer om wys te wees uit homself. Oor so iemand word in Eseg. 

geskryf: ―Spreek so en sê: So spreek Jahweh: Kyk, Ek het dit teen jou, o Farao, koning 

van Egipte, jou groot draak wat in jou strome lê, wat sê: my stroom is myne, en ek het dit 

vir my gemaak. En Egipteland sal `n wildernis en `n puinhoop word, en hulle sal weet dat 

Ek Jahweh is. Omdat hy sê: Die Nyl is myne, en ek het dit gemaak -‖. (Eseg. 29: 3, 9). 

Sulke mense word ook genoem ―bome van Eden in die Hel‖ in dieselfde Profeet, waar 

ook die Farao, of die Egiptenaar, in hierdie woorde beskryf word: ―…toe Ek hom na die 

doderyk laat neerdaal het saam met die wat in die kuil neerdaal;…na wie lyk jy so in 

heerlikheid en grootheid onder die bome van Eden? En tog sal jy neergewerp word saam 

met die bome van Eden na die onderste van die aarde; tussen die onbesnedenes sal jy lê, 

saam met die wat verslaan is deur die swaard. Dit is Farao en sy hele menigte.‖ Eseg. 

31:16,18), waar die ―bome van Eden‖ die kennis [scientifica et cognitiones] van die 

Woord aandui, wat hulle dus besoedel en ontheilig deur hulle argumente. Ook het God 

gesê: ―Dit is nie goed dat die mens alleen is nie, Ek sal vir hom `n hulp maak wat by hom 

pas. En God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die 

hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. So het die mens 

dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die 

veld, maar vir die mens het Hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. En toe het God `n 

diep slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem 

en die plek daarvan met vleres toegemaak. En God bou die rib wat Hy van die mens 

geneem het, tot `n vrou, en bring haar na die mens. Toe sê die mens: Dit is nou eintlik 

been van my gebeente en vlees van My vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit 

die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en 

hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het 

hulle nie geskaam nie.‖ (Gen. 2: 18-25.) 

131. Die Inhoud. Die nageslag van die Mees Antieke Kerk wat neig na hul Eie, 131.1 

word hier behandel. 

132. Siende dat die mens so is dat hy nie tevrede is om deur die Meester gelei te word 

nie, maar begeer om ook deur homself gelei te word, of deur sy Eie, daarom word die Eie 

wat aan hom toegestaan is, hier behandel (vers 18). 

133. Ten eerste is dit aan hom gegee om die emosies van die goeie en die kennis van die 

waarheid te weet wat die Meester aan hom geskenk het, maar nog steeds neig hy na sy 

Eie. (vers 19, 20). 

134. Daarom is hy in `n staat van sy Eie gelei, en `n Eie is aan hom gegee, wat deur die 

rib beskryf word wat in `n vrou gebou is (verse 21 – 23). 

135. Hemelse en geestelike lewe saamgevoeg in die mens se Eie, sodat hulle voorkom as 

een. (vers 24). 

136. `n Onskuldigheid vanaf die Meester is ingewerk in sy Eie, sodat dit nie 

onaanneemlik is nie. (vers 25). 

137. Die Interne Sin. Die eerste drie hoofstukke van Genesis behandel in die 

algemeen die Mees Antieke Kerk, wat genoem word die ―Mens‖ [homo] vanaf sy 

eerste periode tot die laaste, toe dit vergaan het; die voorafgaande deel van hoofstuk 2 

behandel die mees florerende staat, toe hy nog `n hemelse mens was; maar hier word 

dit behandel uit daardie staat wat neig na sy Eie, en sy nageslag. 

138. Vers 18. ―En God het gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir 

hom `n hulp maak wat by hom pas. Deur ―alleen‖ dui dit daarop dat hy nie tevrede 

was om deur die Meester gelei te word nie, maar begeer om deur homself en die 

wêreld gelei te word; deur ―hulp maak wat by hom pas‖ dui op die mens se Eie, wat 
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vervolgens genoem word ― rib gebou tot `n vrou.‖ 

139. Van hulle wat onder die leiding as hemelse mense van die Meester is, was in die 

antieke tye gesê ―hulle woon alleen,‖ omdat sulkes nie meer met booshede of bose 

geeste besmet is nie. Dit was verteenwoordig in die Judese kerk, ook deur die ―alleen 

woon‖ wanneer hulle die nasies uitgedryf het. Op grond hiervan word dit somtyds 

van die Meester se kerk in die wêreld gesê, dat sy ―alleen‖ is, soos in Jer.: ―Maak 

julle klaar, trek op teen `n sorglose nasie wat in die gerustheid woon, spreek Jahweh, 

wat geen poorte of grendel het nie, wat alleen woon.‖ (Jer. 49: 31). In die profesie van 

Moses: ―So het Israel dan veilig gaan woon, die bron van Jakob, in afsondering…‖ 

(Deut. 33:28). En nog duideliker in die profesie van Balak: ―…Kyk, `n volk wat 

afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie.‖ (Num. 23:9), waar ―nasies‖ 

dui op booshede. Hierdie nageslag van die Mees Antieke Kerk was nie ingerig om 

alleen te woon nie, dit is, om `n hemelse mens te wees, of om gelei te word deur die 

Meester as `n hemelse mens, maar, soos die Judese kerk, begeer het om tussen die 

nasies te wees. En omdat hulle dit begeer het, word dit gesê; ―dit is nie goed dat die 

mens alleen is nie‖ want hy wat begeer, is alreeds in die boosheid, en dit word aan 

hom toegestaan. 

140. Deur die ―Ek sal vir hom `n hulp maak‖ word bedoel die mens se Eie, is 

duidelik beide vanuit die aard van sy Eie, en van dit wat volg. Alhoewel, die mens 

van die kerk wat hier behandel word, wat goed oor beskik was, was daar `n ―eie‖ aan 

hom toegestaan, maar van so `n aard dat dit voorgekom het asof dit sy eie was, en 

daarom was dit gesê; ―Ek sal vir hom `n hulp maak.‖ 

141. Ontelbare dinge kan gesê word aangaande die mens se Eie deur sy natuur te 

beskrywe met die stoflike en wêreldlike mens, oor die geestelike mens en oor die 

hemelse mens. Met die stoflike en wêreldlike mens is sy Eie sy alles, hy weet niks 

anders as sy Eie nie, en sy verbeelding, soos voorheen gesê, dat as hy sy Eie sou 

verloor, sal hy tot niet gaan. Met die geestelike mens het sy Eie ook `n soortgelyke 

voorkoms, want alhoewel hy weet dat die Meester die lewe van almal en alles is, en 

gee wysheid en intelligensie, en gevolglik die krag om te dink en te handel, is sy 

kennis tog die erkentenis van sy lippe in stede van die geloof van die hart. Maar die 

hemelse mens onderskei dat die Meester die lewe is van almal en alles en gee krag 

om te dink en te handel, want hy ervaar dat dit werklik so is. Hy begeer nooit sy Eie 

nie, nietemin is `n Eie aan hom gegee deur die Meester, wat saamgebind is met alle 

gewaarwordinge van wat goed en waar is, en met al die vreugde. Die engele is in so 

`n Eie, en is terselfdertyd in die hoogste vrede en kalmte, want in hulle Eie is daardie 

dinge wat die Meester s‘n is, wat hulle Eie regeer, of hulle deur middel van hulle Eie. 

Hierdie Eie is die uiterste hemelse homself, waar die van die stoflike mens die helse 

is. Maar wat betref die hierdie Eie, meer hierna. 

142. Verse 19, 20. ―En God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en 

al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring, om te sien hoe hy hulle sou 

noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam 

wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en 

al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het Hy geen hulp gevind wat by 

hom pas nie.‖ Deur die ―diere‖ word aangedui die hemelse emosies, en deur die 

―voëls van die hemel,‖ geestelike emosies; dit is te sê, deur die ―diere‖ word daar 

aangedui die dinge van die wil, en deur die ―voëls,‖ dinge van die intelligensie. Om 

―hulle na die mens te bring om te sien hoe hy hulle sou noem,‖ is om hom in staat te 

stel om hulle kwaliteit te wete te kom, en sy ―naamgewing‖ dui daarop dat hy dit 

weet. Maar nieteenstaande dat hy weet wat die kwaliteit is van die emosies van die 
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goeie en die kennis van die waarheid wat aan hom gegee is deur die Meester, neig hy 

nog steeds na sy Eie, wat uitgedruk word in dieselfde terme soos voorheen – dat ―daar 

nie vir hom `n hulp gemaak sal word wat by hom pas.‖ 

143. Dat ―wilde diere‖ (lewende wesens – khah‘ee (chay) en ―diere‖ in die antieke 

tyd gedui het op emosies en soortgelyke dinge in die mens, mag dalk vreemd klink in 

die hedendaagse tydperk; maar omdat die mens in daardie tyd in `n hemelse idee was, 

en ook word sulke dinge verteenwoordig in die wêreld van die geeste deur diere, 

daarom, as hulle spreek op daardie manier, bedoel hulle niks anders nie. Ook word 

niks anders bedoel in die Woord op daardie plekke waar wilde diere genoem word 

beide in die algemene of spesifieke sin. Die hele profetiese Woord is vol van sulke 

dinge, en daarom, die een wat nie weet wat elke dier spesifiek voorstel nie, kan nie in 

sy hele lewe verstaan wat die Woord bevat in die interne sin nie. Maar soos voorheen 

opgemerk, diere is van twee soorte – boos of skadelik (verderflik), of goed en 

skadeloos – en deur die goeie diere word die goeie emosie aangedui, soos 

byvoorbeeld die skaap, lammertjies, en duiwe, en omdat dit die hemelse is, of die 

hemelse-geestelike mens wat hier behandel word, so word dit hier bedoel. Dat die 

―dier‖ in die algemeen dui op emosies, en dit kan gesien word hier bo bevestig deur 

sommige aanhalings uit die Woord (n.45, 46), sodat dit nie nodig is vir verdere 

bevestiging is nie. 

144. Dat die ―noem by die naam‖ die kwaliteit aandui, is omdat die antiekes, deur die 

―naam‖ die essensie van die ding verstaan, en deur te ―sien en by die naam te noem,‖ 

verstaan hulle om die kwaliteit te verstaan en te ken. Die rede was dat hulle name aan 

hulle seuns en dogters gegee het in ooreenstemming met die dinge wat dit aandui, 

want elke naam het iets besonders in hom, waardeur, en deur dit, kan hulle weet wat 

die oorsprong en die aard van hulle kinders is, soos gesien sal word verder aan, as die 

Goddelike van die Meester se genade dit sal toelaat as ons kom by die behandeling 

van die twaalf seuns van Jakob. Daarom, die name dui die oorsprong en kwaliteit van 

die dinge aan wat benaam word, en niks anders was verstaan deur die ―by die naam 

genoem‖ nie. Dit was die gewoonte en wyse van spreek tussen hulle, maar iemand 

wat dit nie verstaan nie, sal wonder hoekom sulke dinge so aangedui word. 

145. In die Woord word ook deur die ―naam‖ aangedui die essensie van `n ding, en 

deur te ―sien en te noem by sy naam‖ word aangedui om die kwaliteit te weet. Soos in 

Jes. ―En Ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en verborge rykdomme 

sodat jy kan weet dat Ek Jahweh is wat jou by jou naam roep, die God van Israel; ter 

wille van Jakob, My kneg, en Israel, My uitverkorene, het Ek jou by jou naam 

geroep; Ek het jou `n erenaam gegee, hoewel jy My nie geken het nie.‖ (Jes. 45: 3-4). 

Weer: ―En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en ju 

sal met `n nuwe naam genoem word.‖ (Jes. 62: 2), en dit dui daarop dat Israel `n 

ander karakter sal aanneem, soos dit voorkom in die vorige en daaropvolgende verse. 

Weereens: ―…wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam 

geroep; jy is Myne.‖ (Jes. 43: 1), wat aandui dat Hy weet wat hulle kwaliteit is. Weer 

in dieselfde Profeet: ―Slaan jou oë op na die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge 

geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die 

naam…‖ (Jes. 40: 26), menende dat Hy hulle almal ken. In Openbaring: ―Maar jy het 

enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam 

met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal beklee word 

met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal 

sy naam bely voor My Vader en voor Sy engele.‖ (Openb. 3: 4-5). Wie se name is nié 

in die boek van die lewe van die Lam geskryf nie – Openbaring 13: 8! Deur die 
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―name‖ in hierdie aanhalings is dit geensins bedoel om name te wees nie, maar 

kwaliteite; ook is die naam van enigiemand nooit ooit bekend in die hemele nie, maar 

sy kwaliteite. 

146. Van wat hier gesê is, kan die aanknopingspunt gesien word, deur dit wat 

aangedui word. In vers 18 word gesê; ―Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek 

sal vir hom `n hulp maak wat by hom pas,‖ en daar word dan gepraat van ―wilde 

diere,‖ ―diere‖ en ―voëls,‖ wat alreeds hierbo behandel is, en onmiddellik word dit 

herhaal dat, ―Ek sal vir hom `n hulp maak wat by hom pas‖ wat aandui dat, alhoewel 

hy toegelaat was om sy kwaliteit te weet ten opsigte van die emosies van die goeie, 

en kennis van die waarheid, het hy nog steeds geneig na sy Eie: en hulle wat so is om 

te begeer dit wat sy Eie is, begin om die dinge van die Meester te verag, alhoewel dit 

duidelik verteenwoordig is en aan hom getoon word. 

147. Vers 21. ―Toe het Jahweh `n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy 

slaap, hey Hy een van sy ribbene geneem en die plek met vlees toegemaak.‖ Deur die 

―rib‖ wat `n been is van die bors, word bedoel die mens se Eie, waarin daar baie min 

lewenskrag is, en inderdaad `n Eie wat vir hom dierbaar is; deur ―vlees in die plek 

van die rib‖ word bedoel `n Eie waarin daar lewenskrag is; deur `n ―diepe slaap‖ 

word bedoel die staat waarin hy ingelaat was sodat dit vir homself blyk om te besit 

wat sy Eie is, en hierdie staat kom ooreen met die ―diepe slaap.‖ Omdat, terwyl hy 

daarin is weet hy niks behalwe dat hy lewe, dink, praat, en handel, uit homself. Maar 

wanneer hy begin agterkom dat dit vals is, word hy wakker gemaak. 

148. Die rede hoekom dit wat die mens se eie is (en is inderdaad dierbaar vir hom) `n 

―rib‖ genoem word wat `n been uit sy bors is, is dat tussen die mees antieke mense 

dui die bors op welwillendheid, omdat dit beide die hart en die longe bevat; en bene 

dui op die meer laer dinge, omdat hulle die minimum lewenskrag besit; terwyl die 

vlees lewenskrag aandui. Die gronde van hierdie Arcana se betekenisse is die diepste 

Arcana wat bekend is aan die mens van die mees Antieke Kerk. 

149. In die Woord word die mens se Eie ook aangedui deur ―bene‖ en inderdaad `n 

Eie verlewendig deur die Meester, soos in Jes.: ―En Jahweh sal jou gedurigdeur lei en 

jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos `n tuin 

wat goed besproei is…‖ (Jes. 58:11). Weereens: ―En julle sal dit sien, en julle hart sal 

vrolik wees, en julle gebeente sal groei soos die jong gras…‖ (Jes. 66:14). In Dawid: 

―Al my beendere sal sê: Jahweh, wie is soos U…?‖ Psalm 35:10). Dit is nog meer 

duidelik in Eseg., waar hy praat oor beendere wat vlees ontvang, en kry `n gees wat in 

hulle ingeplaas word: ―En die hand van Jahweh was op my, en Hy het my uitgebring 

in die Gees van Jahweh en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene…Profeteer 

oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die Woord van Jahweh! So spreek 

Jahweh oor die dor bene: Kyk, Ek bring gees [spiritus] in julle, sodat julle lewendig 

kan word. En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en `n vel oor 

julle trek en gees [spiritus] in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal 

weet dat Ek JaHWeH is.‖ (Eseg. 37: 1, 4-6). [2] Die Eie van die mens, wanneer dit 

bekyk word vanuit die hemel, kom voor soos `n iets wat ten volle beenderig is, 

leweloos, en baie lelik, gevolglik is dit in homself dood, maar wanneer verlewendig 

deur die Meester, lyk dit soos vlees. Want die mens se Eie is `n eenvoudige dooie 

ding, alhoewel dit vir hom voorkom as iets, inderdaad, as alles. Wat ookal in hom 

lewe is vanuit die Meester se lewe, en as dit onttrek word, sal hy dood neerval soos `n 

klip; want die mens is slegs `n orgaan van die lewe, en soos die orgaan is, so is die 

lewe se emosie. Die Meester alleen het wat Sy Eie is; deur Sy Eie red hy die mens, en 

deur Sy Eie het hy die mens vry gekoop. Die Meester se Eie is die lewe, en van Sy 
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Eie, die mens se Eie, wat in homself dood is, maar deur Hom lewendig gemaak. Die 

Meester se Eie word ook aangedui deur die Meester se woorde in Lukas: ―…want `n 

gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.‖ (Lukas 24:39). Dit was ook 

bedoel by die Pasga lam waarvan nie `n been gebreek mag word nie (Exod. 12: 46). 

150. Die staat van die mens wanneer hy in sy Eie is, of wanneer hy onder die waan 

verkeer dat hy uit homself lewe, word vergelyk met `n ―diep slaap‖ en was inderdaad 

deur die antieke mense genoem `n diep slaap; en in die Woord word van sulkes gesê 

dat: ―Dat Jahweh het oor julle uitgegiet `n gees van diepe slaap‖ (Jes. 29: 10), en 

hulle sal slaap `n ewige slaap en nie wakker word nie (Jer. 51: 57). Dat die mens se 

eie op sigself dood is, en dat niemand enige lewe uit homself het nie, was so duidelik 

aangetoon in die wêreld van die geeste, dat bose geeste wat niks anders liefhet as 

hulle Eie nie, en hardnekkig volhou dat hulle lewe uit hulleself, was oortuig deur 

waarneembare en voelbare ondervinding, en was gedwing om te erken dat hulle nie 

leef uit hulleself nie. Vir `n hele paar jaar was ek toegelaat op `n spesiale manier om 

te weet hoe die saak staan met wat die mens se Eie is, en dit was aan my toegestaan 

om dit duidelik waar te neem, dat ek niks uit myself kon dink nie, maar dat elke idee 

van denke en gedagtes invloei, en somtyds kon ek waarneem hoe en vanwaar dit 

invloei. Die mens wat onder die indruk is dat hy lewe uit homself is daarom in dit wat 

vals is, en deur te glo dat hy lewe uit homself , beskik hy oor homself alles wat boos 

en vals is, wat hy nooit sou gedoen het as sy geloof in ooreenstemming was met die 

regte waarheid van die saak. 

ooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooo 

Voetnotas 

108.1 Die Latyn is tentoria, ―tente‖ en blyk dat dit `n drukfout is vir santalos. 

[Redakteur]. 

oooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo 

Genesis 151-200 

Emanuel Swedenborg- 1688-1772 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

151. Vers 22. ―En Jahweh bou die rib wat hy van die mens geneem het tot `n vrou, en 

bring haar na die mens.‖ Deur te ―bou‖ word aangedui ―om op te tel wat geval het,‖ deur 

die ―rib,‖ die mens se Eie wat nie verlewendig (opgewek) is nie; deur die ―vrou,‖ die 

mens se eie wat verlewendig (opgewek) is deur die Meester; deur die ―en bring haar na 

die mens,‖ dat wat sy eie is, word aan hom toegestaan. Die nageslag van hierdie kerk 

wens nie, soos hulle ouers, om `n hemelse mens te wees nie, maar om onder hulle eie 

self-begeleiding te wees; en hierdie begeerte na hulle eie, was aan hulle toegestaan, maar 

nog steeds `n Eie wat verlewendig (opgewek) is deur die Meester, en daarom genoem `n 

―vrou.‖ 

152. Dit neem maar `n bietjie aandag vir enigeen om te onderskei dat die vrou nié 

gevorm is uit die rib van die man nie, en dat `n dieper Arcana hier betrokke is as wat tot 

dusvêr bekend was. En dat deur ―vrou‖ dit aandui dat dit die man se Eie is, en kan geweet 

word van die feit dit die vrou was wat mislei is; want niks kan die man mislei as sy Eie 

nie, of wat dieselfde is, die liefde vir die self en van die wêreld. 

153. Dit word gesê dat die ―rib‖ ―gebou was tot `n vrou‖ maar dit word nie gesê dat die 

vrou ―geskep‖ was of ―geformeer‖ of ―gemaak‖ was nie, soos voorheen waar die 

wedergeboorte behandel was. Die rede hiervoor was dat om te ―bou‖ is om op te tel wat 

geval het; en in hierdie sin word dit so in die Woord gebruik, waar om te ―bou‖ `n 

eienskap van die bose is, ―om op te rig‖ van die valshede; en om te ―hernu‖ van beide; 

soos in Jes. ―En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer 
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oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag.‖ (Jes. 

61: 4). ―Verwoeste‖ in hierdie en ander plekke dui op booshede; ―woes was‖ is die 

valshede; ―om te bou‖ is van toepassing op die eerste; en om ―weer op te rig‖ het 

betrekking op die tweede, en hierdie onderskeid word versigtig opgemerk op ander 

plekke deur die Profete, soos dit gesê word in Jer. ―Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou 

word, o jonkvrou van Israel! (Jer. 31: 4). 

154. Niks boos en vals is ooit moontlik wat nie die mens se Eie is nie, en van die mens 

se Eie, want die Eie van die mens is boos op sigself, en gevolglik is die mens niks anders 

as boos en vals nie. Dit was vir my duidelik uit die feit dat wanneer die dinge van die 

mens se Eie aangebied word om te sien in die wêreld van die geeste, kom dit so 

misvormd voor dat dit onmoontlik is om te beskrywe andersins as afskuwelik, maar met 

`n verskil in ooreenstemming van die geaardheid van die Eie, sodat hy ook, waarvan die 

Eie sigbaar is en uitgestal word, so geskok is, dat hy begeer om van homself weg te 

hardloop asof hy vlug vir die duiwel. Maar die dinge van die mens se Eie wat 

verlewendig (opgewek) is deur die Meester verskyn pragtig en mooi, met `n 

verskeidenheid ooreenkomstig tot die lewe waartoe die hemelse van die Meester toegepas 

kan word; en inderdaad, aan hulle wat die naaste met welwillendheid bejeën, word 

daardeur verlewendig (opgewek), en kom voor soos seuns en dogters met pragtige 

aangesigte; en hulle wat in die onskuld is, soos naakte kindertjies, met verskillende 

sierkranse en blomme beklee wat rondom die borskas gaan en krone op die hoofde, leef 

en speel in `n diamantagtige aura, en het `n gewaarwording van geluksaligheid uit die 

diepste innerlike. 

155. Die woorde ―`n rib was gebou tot `n vrou‖ het meer dinge innerlik verborge in dit 

as wat dit moontlik is vir enigiemand om dit ooit te ontdek uit die letter van die Woord; 

want die Woord van die Meester is so dat sy innerlike inhoud eer die Meester Homself en 

Sy koninkryk, en uit dit kom al die lewe van die wêreld. En so in hierdie uittreksel voor 

ons, is dit die hemelse huwelik wat bekyk word in sy innerlike inhoud. Die hemelse 

huwelik is van so `n aard dat dit bestaan in die Eie, wat, wanneer dit verlewendig 

(opgewek) is deur die Meester, dit genoem word ―die bruid en vrou‖ van die Meester. 

Die mens se Eie dus verlewendig (opgewek) het `n gewaarwording van al die goeie van 

die liefde en waarheid van die geloof, en gevolglik besit dit al die rykdom en intelligensie 

verenig met onuitspreeklike geluksaligheid. Maar die gesteldheid of natuur van hierdie 

verlewendigde (opgewekte) Eie, wat genoem word die ―bruid en vrou‖ van die Meester, 

kan nie kort en bondig beskryf word nie. Dit is daarom genoeg om op te let dat die engele 

ervaar dat hulle lewe uit die Meester, alhoewel, wanneer hulle nie nadink oor hierdie 

onderwerp nie, dink hulle dat hulle uit hulleself lewe; Daar is `n algemene emosie van so 

`n aard dat by die geringste afwyking van die goeie van die liefde en waarheid van 

geloof, ervaar hulle `n verandering, maar hulle is in hul genietinge van die vrede en 

geluksaligheid, wat onuitspreeklik is, terwyl hulle in hulle algemene gewaarwording is 

dat hulle uit die Meester lewe. Dit is hierdie Eie ook wat deur Jer. bedoel word, waar dit 

gesê word: ―….want Jahweh het iets nuuts op die aarde geskape; die vrou sal die man 

beskerm.‖ (Jer. 31: 22). Dit is die hemelse huwelik waarop gedui word in hierdie 

aanhaling, waar by die ―vrou‖ bedoel word die Eie verlewendig (opgewek) deur die 

Meester, waarvan vrou die uitdrukking is om te ―omsluit,‖ en dit is bevestigend, omdat 

sy Eie so is dat dit ―omring‖ soos `n rib omringend van die hart is. 

156. Vers 23. ―Toe sê die mens: ―Dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van 

my vlees. Sy sal mannin (vrou) genoem word, want sy is uit die man geneem. ―Been van 

my gebeente‖ dui op die Eie van die eksterne mens: ―been‖ - hierdie Eie nie so baie 

verlewendig nie, en ―vlees‖ die Eie wat verlewendig is. ―Mens‖, dui op die interne mens, 
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en deurdat hy so verbind is met die eksterne mens, soos gekonstateer in die opvolgende 

vers, is die Eie wat voorheen genoem was ―mannin,‖ word nou hier aangedui as ―vrou.‖ 

―nou‖ dui daarop dat die status nou verander het. 

157. Aangesien ―been van my beendere en vlees van my vlees‖ dui op die Eie van die 

eksterne mens waarin die innerlike was, was almal in die antieke tye genoem ―been van 

my beendere en vlees van my vlees‖ wat sy eie genoem kan word [proprii] en was van 

een huis of een familie, of in enige graad van verhouding. Dus sê Laban vir Jakob: 

―Waarlik, jy is been van my vlees.‖ (Gen. 29: 14). En Abimeleg sê van sy moeder se 

broers, en van die familie van die huis van sy moede se vader: ―En dink daaraan dat ek 

julle gebeente en julle vlees is.‖ (Rig. 9: 2). Die stamme van Israel sê ook van hulleself 

aan Dawid: ―Hier is ons, u been en u vlees is ons.‖ (2 Sam. 5: 1). 

158. Dat die mens dui op die innerlike mens, of wat dieselfde is, een wat intelligent en 

wys is, is duidelik uit Jes.: ―…maar daar is niemand nie; en onder hulle, maar daar is 

geen raadgewer…‖ (Jes. 41: 28), bedoelende wys en intelligent. Ook in Jer: ―Swerf rond 

in die strate van Jerusalem, en kyk tog en verneem en soek op die pleine of julle iemand 

vind, of daar een is wat reg doen, wat waarheid soek…‖ (Jer. 5: 1). ―Een wat regspraak 

beoefen‖ beteken `n wyse persoon; en ―een wat die waarheid soek‖ `n intelligente 

persoon. 

159. Maar dit is nie maklik om waar te neem hoe die saak is met hierdie dinge tensy die 

staat van die hemelse mens verstaan word nie. In die hemelse mens is die interne mens 

onderskeie en afsonderlik van die eksterne of uiterlike, inderdaad so afsonderlik dat die 

hemelse mens waarneem wat aan die interne mens behoort, en wat aan die eksterne, en 

hoe die eksterne mens regeer word deur die interne deur middel van die Meester. Maar 

die staat van die nageslag van hierdie hemelse mens, as gevolg van die begeerte om sy 

eie te hê, wat aan die eksterne mens behoort, was so verander dat hulle nie meer 

waarneem dat die interne mens afsonderlik is van die eksterne, maar verbeel hulle dat die 

interne een is met die eksterne, want so `n persepsie vind plaas wanneer die mens sy Eie 

begeer. 

160. Vers 24. ―Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En 

hulle sal een vlees wees.‖ Om ―die vader en moeder te verlaat‖ is om hom terug te trek 

van die interne mens, want dit is die interne wat ontvang en die eksterne voort bring; om 

―te sy vrou aan te kleef‖ is dat die interne met die eksterne mag wees; om ―een vlees te 

wees‖ dat hulle daar tesame is; en omdat van tevore, was die interne mens, en die 

eksterne vanuit die interne, geeste gewees, maar nou het hulle vlees geword. Dus was die 

hemelse en geestelike lewe saamgevoeg tot die Eie, dat hulle soos een sal wees. 

161. Die nageslag van die mees antieke kerk was nie boos nie; maar was nog goed; en 

omdat hulle begeer het om in die eksterne mens te lewe, of in hul Eie, was dit toegelaat 

deur die Meester, alhoewel, wat geestelik en hemels was, was genadiglik nog ingewerk. 

Hoe die interne en eksterne handel as een, of hoe hulle voorkom as een, kan nie verstaan 

word, tensy die invloei van die een in die ander bekend is nie. Ten einde `n idee daarvan 

te vorm, neem dan `n voorbeeld van aksie. Tensy daar in `n aksie welwillendheid is, dit 

is, liefde en geloof, en in dit die Meester, kan daardie aksie nie `n werk van 

welwillendheid genoem word nie, of die vrugte van geloof. 

162. Al die wette van die waarheid en reg vloei vanuit hemelse beginsels, of van die orde 

van die lewe van die hemelse mens. Want die gehele hemel is `n hemelse mens, en siende 

dat hy die alles in alles van die hemel en hemelse mens is, word hulle dus hemels 

genoem. Soos wat elke wet van die waarheid en reg afstam van hemelse beginsels, of van 

die orde van die lewe van die hemelse mens, so op `n besonderse manier doen die wet 

van die huwelik ook. Dit is die hemelse huwelik van en ooreenkomstig, waarop alle 
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huwelike op aarde ontleen moet word; en so `n huwelik is so dat daar een Meester is en 

een hemel, of een kerk wie se hoof die Meester is. Die wet van die huwelik daarom, sê 

dat daar sal een man en een vrou wees, en wanneer dit die geval is, verteenwoordig hulle 

die hemelse huwelik, en is `n voorbeeld van die hemelse mens. Hierdie wet was nie net 

openbaar gemaak aan die mense van die mees antieke kerk nie, maar was ook ingeskryf 

op hulle interne mens, daarom het hulle in daardie tyd net een vrou gehad, en hulle het 

een huis uitgemaak. Maar toe hulle nageslag opgehou het om `n interne mens te wees, 

trou hulle toe `n verskeidenheid van vroue. Omdat die mens van die mees antieke kerk in 

hulle huwelike die hemelse huwelik verteenwoordig het, was die huweliksgeluk vir hulle 

`n tipe hemel en hemelse geluksaligheid, maar toe die kerk begin te taan, het hulle nie 

meer langer die gewaarwording van die geluk in die huwelikslewe nie, maar in die plesier 

wat die genot van die eksterne mens is. Dit word deur die Meester genoem die 

―verhardheid van die hart,‖ op gronde waarvan hulle toegelaat is deur Moses om `n 

verskeidenheid van vroue te trou, soos die Meester self onderrig: ―…vanweë die hardheid 

van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe, maar van die begin van die 

skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vader en 

moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word sodat hulle nie meer twee 

is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.‖ (Markus 

10: 5-9). 

163. Vers 25. ―En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie 

geskaam nie.‖ Die ―naak en nie geskaam nie‖ dui daarop dat hulle onskuldig is, want die 

Meester het die onskuldigheid in hulle Eie ingebou, om te voorkom dat dit onaanvaarbaar 

is. 

164. Die Eie van die mens, soos voorheen opgemerk, is blote boosheid, en wanneer 

blootgestel aan die oë, is dit die mees misvormde waarna gekyk kan word, maar wanneer 

welwillendheid en onskuld vanaf die Meester in werking gestel word in die Eie, dan kom 

dit lieflik en mooi voor. (n. 154). Naasteliefde, welwillendheid en onskuld verskoon nie 

net die Eie nie (dit is, wat boos en vals is in die mens), maar hef dit op, soos opgemerk 

kan word in klein kindertjies, waarin dit wat boos en vals is nie net verborge is nie, maar 

is selfs aangenaam, solank as wat hulle hul ouers lief het en ook mekaar, en hulle 

kinderlike onskuld sal homself wys. Daarom moet dit geweet word dat niemand toegelaat 

sal word in die hemel tensy hy `n mate of `n graad van onskuld besit nie; soos die 

Meester gesê het: ―…laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan 

sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die 

koninkryk van God nie soos `n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En Hy het 

Sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën.‖ (Markus 10: 14-16). 

165. Dat die ―naaktheid waarvoor hulle nie skaam was nie‖ die onskuld voorstel, word 

bewys in dit wat volg, want toe integriteit en onskuld verdwyn, was hulle skaam vir hulle 

naaktheid, en dit kom vir hulle skandelik voor en hulle versteek hulleself. Dieselfde is 

klaarblyklik ook van die voorstellings in die wêreld van die geeste, want wanneer geeste 

wens om hulle te verontskuldig, bied hulle hulself as nakend aan ten einde hulle onskuld 

te bevestig. Dit is veral duidelik uit die onskuldiges in die hemel, wat voorkom soos 

nakende klein kindertjies versier met kranse ooreenkomstig die geaardheid van hul 

onskuld; terwyl hulle wat nie soveel onskuld het nie, gekleed is in gepaste skitterende 

bekleding (van diamant sy), soos wat die engele somtyds gesien word deur die Profete. 

166. So is sommige van die dinge wat in hierdie hoofstuk van die Woord bevat is, maar 

dit wat hier behandel is, is maar net `n paar. En soos die hemelse mens hier bespreek 

word, wat in vandag se tyd skaars bekend is aan die mens, is dit so dat al hierdie dinge as 

obskuur voorkom aan die mens. 
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167. As enigiemand sal weet hoeveel Arcana elke besondere vers bevat, sal hy verstom 

staan, want die hoeveelheid Arcana is nie telbaar nie, en hier word maar baie min getoon 

in die letter van die Woord. Om dit kortliks op te som: Die woorde van die letter, presies 

soos dit is, word helder verteenwoordig of voorgestel in die wêreld van die geeste in `n 

pragtige orde. Want die wêreld van die geeste is `n wêreld van verteenwoordigers en 

voorstelling, en wat ookal helder daar aangebied word, word ervaar en waargeneem, ten 

opsigte van die kleinste dingetjies bevat in die voorstelling, deur engele-geeste wat in die 

tweede hemel is; en die dinge wat deur die engele-geeste waargeneem word, word 

oorvloedig waargeneem en ten volle in onuitspreekbare idees deur die engele wat in die 

derde hemel is verwerk, en in hierdie grenslose verskeidenheid in ooreenstemming met 

die Meester se goeie plesier. So is die Woord van die Meester. 

168. Betreffende die Opwekking van die Mens vanuit die Dood, en sy binnegaan in 

die Ewige lewe 

Die Opwekking van die Mens uit die Dood en sy Binnegaan in die Ewige Lewe. Ek 

was toegelaat om te beskryf in `n aaneengeskakelde orde hoe `n mens oorgaan van die 

lewe van die liggaam in die lewe van die ewigheid, dit is aan my getoon, nie deur te hoor 

nie, maar deur die werklike ervaring daarvan. 

169. Wanneer die liggaam nie langer meer in staat is om die liggaamlike funksies van 

die natuurlike wêreld uit te oefen, wat korrespondeer met die gees se denke en emosies, 

wat die gees het vanuit die geestelike wêreld, word gesê dat die mens besig is om te sterf. 

Dit vind plaas wanneer die asemhaling van die longe en die slae van die hart opgehou 

het. Maar die mens sterf nie; hy word maar net losgemaak van die liggaamlike deel wat 

gebruik was deur hom in die wêreld, terwyl die mens voortgaan om te lewe. Dit word 

gesê dat die mens voortgaan om te lewe siende dat die mens nie mens is op grond van sy 

liggaam nie, maar op grond van sy gees, want dit is die gees in die mens wat dink, en 

gedagtes met emosie is waaruit die mens bestaan. Dus dan, die dood van die mens is 

slegs maar `n oorbeweeg van een wêreld na `n ander. En dit is hoekom in die Woord in 

sy innerlike sin die ―dood‖ dui op die opstanding en die voortgaan met die lewe 445.1 

170. Daar is `n innerlike kommunikasie van die gees met die asemhaling en met die 

klop van die hart, die gees se gedagtes kommunikeer met die asemhaling, en sy emosie, 

wat liefde is, met die hart.; 446.1 gevolglik, wanneer hierdie twee aksies in die liggaam 

ophou is daar `n skeiding. Hierdie twee aksies, die asemhaling van die longe en die klop 

van die hart, is die ware binding, en met die afsnyding daarvan word die gees aan 

homself oorgelaat, en die liggaam word nou ontneem van sy lewe wat die gees is, en die 

liggaam begin onmiddellik ontbind. Die innerlike kommunikasie van die gees is met die 

asemhaling en met die hart, omdat alle ander lewenskragtige aksies afhanklik is, oor die 

algemeen en in die besonderse, van hierdie twee aksies of handelinge. 446.2 

171. Na hierdie skeiding gaan die gees voort in die liggaam vir `n kort rukkie, maar slegs 

tot die aksies van die hart heeltemal opgehou het, wat op verskillende maniere kan gebeur 

in ooreenstemming van die mens se toestand wat die dood veroorsaak het, met sommiges 

gaan die beweging van die hart voort vir `n tydjie, maar met ander nie so lank nie. Sodra 

hierdie beweging finaal ophou, word die mens opgewek, maar dit word gedoen slegs deur 

die Meester alleen. Opwekking beteken om die gees uit die liggaam te trek, en sy 

voorstelling aan die geestelike wêreld, dit word in die algemeen genoem ―die 

opstanding‖. Die gees word nie uit die liggaam getrek voordat die hart gestaak het nie, vir 

die rede dat die hart korrespondeer met die emosie van die liefde, wat die totale lewe van 

die mens is, want dit is van liefde wat elkeen lewens hitte het; 447.1 gevolglik, solank as 

wat hierdie verbinding voortgaan, gaan die korrespondensie ook voort, en daarmee die 

lewe van die gees in die liggaam. 
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172. Hoe hierdie opstanding te weeg gebring word was aan my vertel en ook aan my 

getoon as `n lewende ervaring. Die werklike ervaring was aan my toegestaan dat ek `n 

volledige kennis van die proses kan hê. 

173. Wat die sintuie van die liggaam betref was ek in `n staat van `n gevoelloosheid 

gebring soos wanneer `n mens bewusteloos is, dus naby `n staat van sterwe, maar met die 

innerlike lewe en gedagtes wat nog onaangetas bly, sodat ek die dinge mag ontvang wat 

met my gaan gebeur en ook om dit te stoor in my geheue, en dit gebeur met hulle wat 

opgewek word uit die dood. Ek neem waar dat die asemhaling van die liggaam is omtrent 

heeltemal weggeneem, maar die innerlike van die gees gaan nog aan met `n ligte en stil 

asemhaling van die liggaam. Ten eerste word daar nou `n kommunikasie van die pols van 

die hart met die hemelse koninkryk bewerkstellig, omdat daardie koninkryk 

korrespondeer met die hart van die mens. 449.1 Engele van daardie koninkryk word 

gesien, sommiges op `n afstand, en twee sit naby my hoof. Nou word al my emosies 

weggeneem, alhoewel die gedagtes en waarneming voortgaan [2] Ek was in hierdie staat 

vir sommige ure. Dan onttrek die geeste wat rondom my was, en dink ek was dood, en `n 

aromatiese reuk soos die van `n gebalsemde liggaam word waargeneem, want wanneer 

die hemelse engele teenwoordig was, word alles wat aan die lyk behoort, waargeneem as 

aromaties, en wanneer geeste dit waarneem, mag hulle nie naderkom nie, en dit is op 

hierdie manier dat geeste weggehou word van die mens se gees wanneer hy voorgestel 

word aan die ewige lewe. Die engele wat sit aan my hoof se kant is stil, en deel hulle 

gedagtes met my; en wanneer hulle gedagtes ontvang word, dan weet die engele dat die 

gees van die mens in so `n staat is waar dit nou uit die liggaam getrek kan word. Hierdie 

deel in hulle gedagtes was bewerk deur in my gesig te kyk, want op hierdie manier word 

hemelse gedagtes gedeel. [3] Soos wat my gedagtes en waarneming voortgaan, sodat ek 

kan weet en onthou hoe die opstanding gebeur, neem ek waar dat die engele probeer ten 

eerste om seker te maak wat my gedagtes is, of dit was soos diegene se gedagtes wat 

besig was om te sterf, wat gewoonlik gaan oor die ewige lewe; ook dat hulle wens om my 

denke in daardie gedagte te hou. Agterna was ek vertel dat die gees van die mens in 

hierdie laaste gedagte gehou word wat van sy algemene of heersende emosie in die 

wêreld is wanneer die laaste asem uitgeblaas word. Ek was spesiaal toegelaat om te 

ervaar dat daar `n gepluk en `n getrek was, as‘t ware, aan die innerlike (intelligensie en 

wil) van my denke, dus aan my gees wat nog in die liggaam is, en ek was gesê dit kom 

van die Meester, en dat die opstanding nou voltooi is. 

174. Die hemelse engele wat by die persoon is wat opgewek word, onttrek nie dadelik 

nie, omdat hulle almal liefhet, maar wanneer die gees in so `n staat kom dat hy nie meer 

langer kan affilieer met die hemelse engele nie, verlang hy om van hulle af weg te kom. 

Wanneer dit gebeur kom die engele van die Meester se geestelike koninkryk, deur wie 

die diens of gebruik van die lig gegee word, want voor dit het hy niks gesien nie, maar 

slegs deur gedagtes. Ek was gewys hoe dit gebeur. Dit lyk of die engele `n laag, as‘t ware 

van die linkeroog af trek tot op die brug van die neus, dat die oog oopgemaak kan word 

en in staat kan wees om te sien. Dit is slegs `n voorstelling, maar vir die gees is dit asof 

dit regtig gedoen word. Wanneer die laag wat blyk asof dit weggerol is, is daar `n effense 

waarneming van lig, maar baie swak en dof, soos wat gesien kan word deur die ooglede 

by die eerste wakkerword van die slaap. Vir my het hierdie dowwe lig gelyk soos `n 

hemelse kleur, maar ek was agterna vertel dat die kleur varieer. Dan word dit gevoel asof 

iets saggies van my gesig afgerol word, en wanneer dit gedoen is, is die geestelike denke 

wakker gemaak. Hierdie afrol van iets van die gesig is ook `n voorstelling, wat die gees 

se oorgang van die natuurlike denke laat oorgaan in die geestelike denke, 

verteenwoordig. Die engele is pynlik versigtig dat slegs sulke idees soos die vertroeteling 
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van die liefde sal voortgaan vanaf die een wat opgewek is. Nou sê hulle aan hom hy is `n 

gees. Wanneer hy in hierdie genot van die lig kom, skenk die engele aan die nuwe gees 

elke diens wat hy moontlik kan verlang in daardie staat, en leer hom aangaande die dinge 

van die ander lewe so ver as wat hy dit kan opneem en verstaan. Maar as hy geen wens 

het om onderrig te word nie, verlang die gees om weg te kom van die geselskap van die 

engele. Nietemin, die engele onttrek nie van hom nie, maar hy skei homself van hulle af; 

want die engele is vir almal lief, en verlang niks meer as om dienste (werke) aan ander te 

bewys nie, om te onderrig, en om te lei tot in die hemel, en dit is hulle hoogste genot. Sy 

Wanneer die gees dus onttrek het, word hy ontvang deur goeie geeste, en solank as wat 

hy in hulle geselskap bly, word alles moontlik gedoen vir hom, en hierdie ervaring word 

herhaal tot hy in assosiasie kom met hulle wat in totale harmonie was met sy lewe in die 

wêreld, en met sulkes vind hy sy eie, en wat verbasend is, lewe hy dan `n lewe soos die 

wat hy in die wêreld gehad het. 

Sy lewe begin nou `n aanvang neem. Aanvanklik is hy gelukkig en tevrede, want dit blyk 

vir hom asof hy in die ewige lewe aangekom het, wat verteenwoordig word deur `n baie 

skerp lig wat `n pragtige goue tint kry, waardeur dit aangedui word dat dit sy eerste lewe 

is, dat dit hemels is en ook geestelik. 

175. Die volgende is dat hy in die gemeenskap van die goeie geeste geneem word wat 

verteenwoordig as `n jong man wat op `n perd sit en rig dit na die hel, maar die perd kan 

nie `n tree beweeg nie. Hy word voorgestel as `n jongeling omdat, toe hy eerstens 

ingegaan het in die ewige lewe, was hy tussen engele, en daarom kom dit vir hom voor 

asof hy in die fleur van sy jongeling lewe is. 

176. Sy daaropvolgende lewe word verteenwoordig deur sy afklim van die perd en stap 

nou met die voet, omdat hy nie die perd kan maak om van die plek af te beweeg nie, en 

dit word aan hom gestel dat hy onderrig moet word in die kennis van wat waar en goed 

is. 

177. Daarna word paadjies gesien wat skuins oploop, wat aandui dat by die kennis wat 

waar en goed is en die self-erkenning, sou hy met grade gelei behoort te word na die 

hemel; want niemand kan daarheen gelei word sonder die self-erkenning, en die kennis 

van wat waar en goed is nie. `n Voortsetting van hierdie onderwerp kan aan die einde van 

hierdie hoofstuk gesien word. 

178. Genesis 3:1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat God 

gemaak het. En hy sê vir die vrou: ―Is dit so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die 

bome in die tuin nie?‖ (2) En die vrou antwoord die slang: ―Van die vrugte van die bome 

van die tuin mag ons eet, (3) maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die 

tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle 

sterwe.‖ (4) Toe sê die slang vir die vrou: ―Julle sal gewis nie sterwe nie; (5) maar God 

weet as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en 

kwaad te ken‖ (6) Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy `n lus 

was vir die oë, ja, `n boom wat `n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem 

van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. (7) Toe gaan albei 

se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaar 

gewerk en vir hulle skorte gemaak. (8) En hulle het die stem van God gehoor terwyl Hy 

wandel in die tuin in die aandwindjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die 

aangesig van God tussen die bome van die tuin. (9) Toe roep God na die mens en sê vir 

hom: ―Waar is jy?‖ (10) En hy antwoord: ―Ek het U geruis gehoor in die tuin en gevrees, 

want ek is naak; daarom het ek my verberg.‖ (11) En Hy sê: ―Wie het jou te kenne gegee 

dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?‖ 

(12) En die mens antwoord: ―Die vrou wat U my gegee het om by my te wees, sy het my 
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van die boom gegee, en ek het geëet.‖ (13) Daarop sê God aan die vrou: Wat het jy nou 

gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet. 

179. Die Inhoud: Die derde staat van die mees antieke kerk word hier behandel, wat so 

sy Eie begeer dat hy lief is daarvoor. 

180. Omdat uit die liefde vir die self, dit is, hulle eie liefde, begin hulle om niks te glo 

wat hulle nie verstaan deur die sintuie nie, die sensuele gedeelte word verteenwoordig 

deur die ―slang‖, die liefde vir die self, of hulle eie liefde, deur die ―vrou‖ en die 

rasionele deur die ―man.‖ 

181. Gevolglik, die ―slang‖ of sensuele gedeelte, oorreed die vrou om navraag te doen in 

dinge wat betrekking het tot die geloof in die Meester om te kan sien of dit werklik so is, 

wat aangedui word deur om ―te eet van die boom van kennis;‖ en dat die rasioneel van 

die man dit goedkeur, is betekenisvol, deur ―en hy het geëet.‖ (verse 1-6). 

182. Maar hulle het waargeneem dat hulle in die bose was, uit die feit dat: ―toe gaan 

albei se oë oop,‖ en deurdat hulle ―die stem van Jahweh gehoor het.‖ (verse 7, 8), en van 

hulle skande of wegkruip (vers 8, 9) ―tussen die bome van die tuin,‖ sowel as die 

erkenning en belydenis (vers 10-13), is dit duidelik dat die natuurlike goedheid nog 

steeds in hulle teenwoordig is. 

Genesis 3 

182. Die interne sin Vers 1. ―Maar die slang was listiger as al die diere van die veld 

wat Jahweh gemaak het. En hy sê vir die vrou: is dit so dat God gesê het‖ Julle mag nie 

eet van al die bome van die tuin nie?‖ Deur die ―slang‖ word hier bedoel die sensuele 

gedeelte van die mens waarin hy vertroue het: deur die ―wilde dier van die veld‖ is dit 

hier, soos vantevore, elke emosie van die eksterne mens; deur die vrou, die man se Eie; 

deur die slang wat sê; ―is dit so dat God gesê het: julle mag nie eet van al die bome van 

die tuin nie?‖ het hulle begin om te twyfel. Die onderwerp wat hier behandel word gaan 

oor die derde nageslag van die mees antieke kerk, wat begin het om nie te glo in dinge 

geopenbaar tensy hulle sien en voel dat dit so is. Hulle eerste staat (Adam en sy vrou), 

was een van twyfel, en word in hierdie en die opvolgende verse beskrywe. 

183. Die mees antieke mense het nie alle dinge in die mens vergelyk met diere en voëls 

nie, maar was tog oorheersend, en hulle gebruiklike manier van spraak het gebly selfs tot 

in die Antieke Kerk na die vloed, en was bewaar tussen die profete. Die sensuele dinge in 

die mens het hulle ―slange‖ genoem, want soos wat slange naby aan die aarde geleef het, 

so is die sensuele dinge net langs die liggaam. Gevolglik, alle argumente betreffende die 

geheimenisse van die geloof, gefundeer op die bewyse van die sintuie, was deur hulle 

genoem die ―gif van die slang‖ en die argumenteerders hulleself die ―slange,‖ en omdat 

sulke persone baie uit die sensuele argumenteer, dit is, van die sigbare dinge (soos dinge 

aards, liggaamlik, wêrelds, en natuurlik), word dit gesê dat die: ―slang meer listig was as 

al die diere van die veld‖ [2] En so in Dawid wat praat van hulle wat mense verlei deur 

argumente: ―Hulle maak hulle tong skerp soos `n slang; gif van `n adder is onder hulle 

lippe.‖ (Psalm 140: 4). En weereens: ―Afvallig is die goddelose mense van die geboorte 

af; die leuensprekers dwaal van die moederskoot af. Hulle gif is soos die gif van `n slang; 

soos `n dowe adder wat sy oor toestop, wat nie luister na die stem van die besweerders, 

van hom wat ervare is om met towerspreuke om te gaan nie. [sociantis sodalitia] 195.1 

(Psalm. 58: 3-6). Argumente is van so `n aard dat `n mens nie eers wil hoor wat `n wyse 

mens sê nie, of die stem van `n wyse, word hier genoem die ―gif van die slang.‖ Daarom 

het dit die spreekwoord van die antieke mense geword, dat die ―slang verstop die ore.‖ In 

Amos: ―….of hy kom in `n huis en leun met sy hand teen die muur, en `n slang byt hom. 

Is die dag van Jahweh nie duisternis en geen lig nie, ja, donkerheid sonder `n ligstraal?‖ 

(Amos 5:19-20). Die ―hand teen die muur‖ beteken self ontleende krag, en `n vertroue in 
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sensuele dinge, vanwaar die blindheid vandaan kom wat hier beskryf word. [3] In Jer. 

―Haar geluid is soos `n slang wat wegseil; want met `n leërmag trek hulle en kom na haar 

met byle soos houtkappers. Hulle kap haar bos om, spreek Jahweh; want hulle is 

onberekenbaar: want hulle is meer as sprinkane, sodat `n mens hulle nie kan tel nie. Die 

dogter van Egipte staan beskaamd; sy is oorgegee in die hand van die volk uit die 

Noorde.‖ (Jer. 46: 22-24). ―Egipte‖ dui op argumente ten opsigte van Goddelike dinge 

teenoor sinlike dinge en geheue-kennis [scientifica]. Sulke argumente word genoem die 

―stem van `n adder;‖ en die blindheid daarby word weerspieël deur die ―volk uit die 

Noorde.‖ In Job: ―Die gif van die adder suig hy in, die tong van `n slang maak hom dood. 

184. Hy mag hom nie verlustig in die beke, in vloeiende strome van heuning en dikmelk 

nie.‖ Job 20: 16-17). Riviere van ―heuning en dikmelk‖ is dinge geestelik en hemels, wat 

nie deur argumenteerders gesien kan word nie; argumente word genoem die ―gif van `n 

adder,‖ en die ―adder se tong.‖ Sien verder hieronder oor die adder, in verse 14 en 15. 

185. In die antieke tye was hulle wat meer vertroue gehad het in sensuele dinge, genoem 

―adders‖ as in dit wat geopenbaar is. Maar dit is nog slegter in vandag se tyd, want daar is 

nou persone wat nie net alles loën en nie glo nie, maar hulle kan ook nie sien en voel nie, 

maar wat hulle ook bevestig in ongelowigheid en twyfelagtig deur kennis [scientifica] 

wat onbekend was by die antieke mense, en dus veroorsaak hulle in hulleself `n baie 

groter graad van blindheid. Sadat dit geweet kan word hoe hulle hul self verblind, sodat 

hulle agterna niks kan sien en hoor nie, wat van hulle gevolgtrekkings betreffende die 

hemelse dinge vanuit die sinne van die geheue, en van die filosofie, en wie nie net ―dowe 

slange‖ is nie, maar ook ―vlieënde adders,‖ dikwels oor die Woord spreek, wat baie meer 

verderflik is, sal ons vir `n voorbeeld neem dit wat hulle glo oor die gees. [2] Die 

sensuele mens, of hy wat slegs glo op die bewys van sy sintuie, ontken die bestaan van 

die gees omdat hy dit nie kan sien nie, en sê; ―Dit is niks omdat ek dit nie kan voel nie: 

dat dit wat ek kan sien en en aanraak, weet ek dat dit bestaan.‖ Die mens van geheuekennis 

[scientificus], of hy wat sy gevolgtrekkings maak uit geheue-kennis [scientiae], sê. 

Wat is die gees, behalwe miskien `n damp of hitte, of enige ander entiteit van sy 

wetenskappe, wat huidig in die dun lug verdwyn. Het die diere nie ook `n liggaam nie, 

sintuie, en iets ooreenkomstig tot rede nie? En tog is dit `n stelligheid dat hulle ook sal 

sterf. Dus ontken hulle die bestaan van die gees. [3] Die Filosowe ook, wat baie meer 

skerper is as die res van die mensdom, praat oor die gees in terme wat hulleself nie 

verstaan nie, want hulle verskil van mekaar, en beweer dat nie `n enkele uitdrukking is 

toepasbaar op die gees wat enigiets ontleen van dit wat materieel of organies, is nie, dus 

vat hulle dit saam uit hulle idees dat dit uit hulle verdwyn en word tot niks. Die meer 

verstandiges voer aan dat die gees gedagtes is, maar in hulle argumentering aangaande 

die gedagte of denke skei hulle dit gevolglik af van sy wesenlikheid, en ten laaste kom 

hulle tot die gevolgtrekking dat dit ook verdwyn wanneer die liggaam vergaan. Dus, 

almal wat redeneer van die dinge van die sinne, uit geheue-kennis, en die Filosofie, 

ontken die bestaan van die gees, en glo daarom niks van wat gesê word aangaande die 

gees en geestelike dinge nie. Maar nie hulle wat eenvoudig van hart is nie; as hulle 

ondervra word oor die bestaan van die gees, sê hulle dat hulle weet dat dit bestaan, omdat 

die Meester gesê het dat hulle sal lewe na die dood; dus, in plaas van om hulle rasionaal 

uit te blus, vernuwe hulle dit deur die Woord van die Meester. 

186. Tussen die mees Antieke mense, wat hemelse mense was, was die ―slang‖ `n 

aanduiding van versigtigheid, en ook die sensuele gedeelte waardeur hulle versigtigheid 

uitgeoefen het sodat hulle gevrywaar word van seerkry. Hierdie aanduiding van `n 

―slang‖ is duidelik uit die Meester se woorde aan Sy dissipels: ―Kyk, Ek stuur julle soos 

skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos soos die 
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duiwe.‖ (Matt. 10:16). En ook van die ―koper slang‖ wat in die wildernis opgehang was, 

waardeur die sensuele gedeelte in die Meester aangedui word, wie alleen die hemelse 

mens is, en Hy alleen sorg en voorsien aan almal‘ waardeur almal wat daarna opkyk, 

bewaar was. 

187. Vers 2, 3. ―En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die 

tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het 

God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.‖ 

Die ―vrugte van die bome van die tuin‖ is die goeie en die waarheid wat bekend gemaak 

is deur die Mees Antieke Kerk; die ―vrugte van die boom wat in die middel van die tuin 

staan,‖ waarvan hulle nie mag eet nie, is die goeie en die waarheid van die geloof, wat 

hulle nie uit hulleself mag leer nie; ―en dit nie aanroer nie‖ is `n verbod daarop om te 

dink aan die goedheid en die waarheid van die geloof uit hulleself, of uit dit wat van die 

sinne is en uit die geheue-kennis [sensuali et scientifico]; ―anders sal julle sterwe‖ is 

omdat hierdie geloof, of alle wysheid en intelligensie, sal tot niet gaan. 

188. Dat die ―vrugte van die boom waarvan hulle mag eet‖ dui op die goeie en die 

waarheid van die geloof wat aan hulle openbaar gemaak is uit die Mees Antieke Kerk, of 

die kennis [cognitiones] van die geloof, is duidelik uit die feit dat dit gesê word dat dit die 

― vrugte van die bome in die tuin is waarvan hulle mag eet‖ en nie die ―boom van die 

tuin‖ nie, soos voorheen by die behandeling van die hemelse mens, of die Mees Antieke 

Kerk (Gen. 2:16). Die ―boom van die tuin,‖ soos wat dit hier genoem word, is die 

waarneming van wat goed en waar is; waarvan die goeie en die waarheid, omdat dit uit 

daardie bron is, genoem word ―vrugte‖ en word ook dikwels aangedui as ―vrugte‖ in die 

Woord. 

189. Die rede hoekom van die ―boom van kennis‖ hier gepraat word as ―in die middel 

van die tuin‖ alhoewel daar voorheen (Gen. 2:9), van die boom van die lewe gesê word 

om in die middel van die tuin te wees, en nie die boom van kennis nie, is dat die ―middel‖ 

van die tuin die innerlike simboliseer; en die innerlike van die hemelse mens, of van die 

Mees Antieke Kerk, is die ―boom van die lewe‖ wat die liefde en die geloof is wat 

daarvan ontleen word; waar dit by die mens, wat die hemelse mens genoem kan word, of 

sy nageslag, geloof was wat die ―middel‖ van die tuin, of die innerlike is. Dit is 

onmoontlik om die kwaliteit van die mens te beskrywe wat in die mees antieke tye geleef 

het, want op die huidige tydstip is dit onbekend, en hulle gees-aanleg is heeltemal anders 

as wat ooit by enigiemand anders vandag gevind sal word. Alhoewel, vir die doel om 

sommige idees oor te dra van hulle gees-aanleg, mag dit genoem word dat van die goeie 

ken hulle die waarheid, of van liefde ken hulle wat van die geloof is. Maar toe daardie 

generasie verby is, het `n ander opgevolg met `n totaal anders geestes-aanleg, want in 

plaas van om die waarheid van die goeie te onderskei, of wat van die geloof uit liefde is, 

het hulle die kennis bekom van wat goed is deur middel van die waarheid, of wat van die 

liefde is uit die kennis van die geloof, en by baie van hulle was daar skaars enigiets 

anders as kennis [quod scirent] So was die verandering gemaak na die vloed om te 

voorkom dat die wêreld vernietig word. 

oooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooo 

Voetnotas 

195.1 In die ―Apocalypse Revealed‖ (n. 462e), in plaas van ―sociatis sodalitia‖ is daar 

―incantatoris incantationum. [Red.] 

Genesis 201-250 Afr. 

Emanuel Swedenborg 1688-1772 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

201. Siende dat so `n gees soos die van die mees antieke mense van voor die vloed nie 
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vandag gevind word nie en dat dit ook nie vandag bestaan nie, is dit nie `n maklike taak 

om dit intelligent te verduidelik wat die woorde in hierdie aanhaling nou eintlik beteken 

nie. Maar dit word baie duidelik in die hemel verstaan, want die engele en geeste wat 

hemels genoem word is van dieselfde gees as die mees antieke mense wat wedergebore 

was voor die vloed; terwyl die engele en engele geeste wat genoem word geestelik, van 

dieselfde gees was tot die wedergeborenes na die vloed, alhoewel in beide gevalle met 

onbepaalde verskeidenheid. 

202. Die mees antieke kerk, wat `n hemelse mens was van so `n karakter, het hulle nie 

net weerhou om van die ―boom van die kennis‖ te eet nie, dit is, om te leer wat aan die 

geloof behoort deur sinlike dinge en geheue-kennis [scientifica], maar was ook nie 

toegelaat om eers aan die boom te raak nie, dit is, om aan enigiets te dink wat die geloof 

betref uit sensuele dinge en geheue-kennis en so af na ondertoe. So is ook die lewe van 

die hemelse engele, hoe meer innerlik hemels hoe minder noem hulle die woord ‗geloof,‘ 

en as dit deur ander genoem word, het hulle in plaas van geloof `n gewaarwording van 

liefde, met `n verskil wat slegs deur hulleself geweet word. Nog minder kan hulle dit 

uitstaan om te luister oor argumente oor geloof en die minste van alles oor geheue-kennis 

[scientificum]; deur liefde het hulle `n gewaarwording van die Meester oor wat goed en 

waar is; en van hierdie gewaarwording weet hulle instinktief of `n ding so is of nie. 

Daarom, as enigiets gesê word van geloof, antwoord hulle eenvoudig net dat dit so is, 

omdat hulle dit vanaf die Meester ontvang. Dit is wat bedoel word deur die woorde van 

die Meester in Matt: ―Maar laat julle woord wees: ja ja, nee nee, wat meer as dit is, is uit 

die Bose.‖ (Matt. 5: 37). Dit is dan wat bedoel word deur om nie toegelaat te word om 

die vrugte van die boom van kennis aan te raak nie; want as hulle dit aanraak, sal hulle in 

die bose wees, dit is, dat hulle as gevolg daarvan sal ―sterf.‖ Nietemin, die hemelse 

engele hou gesprekke onderling oor verskeie onderwerpe net soos die ander engele, maar 

in `n hemelse taal wat gevorm en afgelei word van liefde, en is meer onuitspreeklik as dié 

van die geestelike engele. 

203. Die geestelike engele, aan die ander kant, voer gesprekke aangaande die geloof, en 

bevestig selfs die dinge van die geloof deur die intellek, van die rede en van die geheue. 

[per intellectualia, rationalia, et scientifica], maar hulle vorm nooit hulle gevolgtrekking 

betreffende die dinge van die geloof op sulke gronde nie: hulle wat dit doen is in die 

bose. Daar is ook aan hulle `n gewaarwording geskenk deur die Meester van al die 

waarhede van die geloof, alhoewel nie so `n gewaarwording soos dié van die hemelse 

engele nie. Die gewaarwording van die geestelike engele is `n soort gewete wat deur die 

Meester verlewendig is en wat voorkom asof dit `n hemelse gewaarwording is, maar dit 

is nie, maar slegs `n geestelike gewaarwording. 

204. Verse 4, 5. Toe sê die slang vir die vrou: ―Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God 

weet as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en 

kwaad te ken. Hulle ―oë wat sal oopgaan deur die eet van die vrug van die boom‖ dui 

daarop dat as hulle die dinge van die geloof ondersoek deur die sinne en kennis [ex 

sensuali et scientifico], dit is, uit hulleself, sal hulle duidelik daardie dinge sien wat 

verkeerd is. En dat hulle ―soos God sal wees om te weet wat goed en boos is‖ wys daarop 

dat as hulle so sou doen uit hulleself, sal hulle soos God wees, en sou hulleself dan lei. 

205. Elke vers bevat `n besonderse staat in die kerk, of verandering van staat, die 

voorafgaande verse, dat alhoewel dit wil oorhel, ervaar hulle dit as onwettig en hulle 

begin dink dat hulle hulself kan lei en dus soos die Meester kan wees; want so is dit die 

natuur van die liefde vir die self, dat dit onwillig is om onderdanig te wees aan die 

Meester en om deur Hom gelei te word, en verkies dit om hulself te lei, en om self gelei 

te word, raadpleeg hulle nou die dinge van die sinne en van die geheue-kennis om uit te 
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vind wat om te glo. 

206. Wie het `n sterker geloof as wanneer hulle oë oop is, en as ‗God‘ weet hulle wat 

goed en boos is, as hulle wat hulle self lief het, en terselfdertyd uitstyg in wêreldse 

geleerdheid? En tog die mees blindste is? Ondervra hulle eers, en dit sal duidelik word 

dat hulle nie eers weet, nog minder daarin glo in die bestaan van die gees; en met die 

geaardheid van die geestelike en hemelse lewe is hulle totaal onbekend; hulle erken nie `n 

ewige lewe nie; want hulle glo dat hulle soos die redelose diere is wat totaal vergaan; ook 

erken hulle ook nie die Meester nie, maar aanbid net hulleself en die natuur. Diegene 

tussen hulle wat wens om bewaak te word in hulle uitdrukkings, sê dat dit `n sekere 

Opperwese [Ens] van die natuur is wat aan hulle onbekend is, en dat hy alle dinge 

beheers. Dit is die beginsels waarin hulle hulself bevestig op baie maniere deur dinge van 

die sinne en van die geheue-kennis. Alhoewel sulke persone wens om as gode gesien te 

word, of as die wyste van alle mense, en as jy aan hulle vra of hulle weet wat dit is om 

niks te hê van hulle eie nie, sal hulle antwoord om geen bestaan te hê nie, en as hulle 

ontneem word van alles wat hulle het, dan sal hulle niks wees nie. As jy hulle vra hoe dit 

is om uit die Meester te lewe, dan dink hulle dit is `n fantasie. As hulle gevra word wat `n 

gewete is, sal hulle antwoord dat dit slegs `n kreatuur van die verbeelding is, wat tot diens 

kan wees om die vulgêre onder beheer te hou. As hulle gevra word wat gewaarwording 

is, sal hulle slegs daaroor lag en noem dit entoesiastiese rommel. So is hulle wysheid, 

sulke ―oop oë‖ het hulle, en sulke ―gode‖ is hulle. Beginsels soos hierdie, wat hulle 

helderder as die dag bedink, maak hulle hul vertrekpunt, en so gaan hulle voort, en op 

hierdie manier argumenteer hulle oor die geheime van die geloof, en wat kan die gevolg 

wees as `n bodemlose put van die duisternis? Hierdie hierbo is bokant almal die ―adders‖ 

wat die wêreld mislei. Maar hierdie nageslag van die Mees Antieke Kerk was nog nie van 

so `n karakter nie. Hulle wat so geword het, word behandel in verse 14 tot 19 van hierdie 

hoofstuk. 

207. Vers 6. ―Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy `n lus 

was vir die oë, ja, `n boom wat `n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem 

van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.‖ ―Goed om van te 

eet‖ dui op hebsug; ―lus was vir die oog‖ dui op fantasie, en ―begeer om verstand te 

verkry‖ dui op plesier: hierdie dinge is van die Eie, ―of vrou;‖ deur die ―man wat eet‖ 

beteken die toestemming van die rede. (n. 265). 

208. Dit was die vierde geslag van die nakomelinge van die Mees Antieke kerk wat 

verval het in self-liefde [amore proprio] en was onwillig om te glo wat openbaar gemaak 

was, tensy dit bevestig word deur dinge van die sinne en van geheue-kennis. 

209. Die uitdrukkings wat hier gebruik word, soos ―die boom was goed om van te eet,‖ 

―dat hy `n lus was vir die oog,‖ ―`n boom wat `n mens kan begeer om verstand te verkry,‖ 

is dit wat aangepas was tot die gees van hulle wat in daardie mees antieke tye geleef het, 

en het spesiale verwysing na die wil, omdat hulle booshede uit hulle wil uitstroom. Waar 

die Woord die mense behandel wat na die vloed gelewe het, word sulke uitdrukkings 

gebruik, nie soveel as na die wil nie, maar tot die intelligensie; want die mees antieke 

mense het die waarheid uit die goeie, maar hulle wat geleef het na die vloed het die goeie 

vanuit die waarheid. 

210. Wat `n mens se Eie is, kan verstaan word op hierdie manier! Die mens se Eie is 

alles wat boos en vals is wat ontspring uit die liefde vir die eie en vir die wêreld, en nie te 

glo in die Meester en die Woord nie, maar in die eie, en van die veronderstelling dat dit 

wat nie uit die sinne en deur die geheue-kennis begryplik is nie [sensualiter et scientifice] 

is niks nie. Op hierdie manier het die mens nog meer boser en valser geword, en het 

daarom alle dinge as verderflik beskou; dinge wat boos is sien hulle as die goeie, en 
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dinge wat goed is, as boos; dinge wat vals is, sien hulle as die waarheid, en dinge wat 

waar is, as valsheid; dinge wat werklik bestaan veronderstel hulle is niks nie, en dinge 

wat niks is, veronderstel hulle dat dit alles is. Hulle noem haat as liefde, duisternis as lig, 

dood is lewe, en alles in die teenoorgestelde. In die Woord word sulke mense ―die 

verlamdes‖ genoem, asook ―die blindes.‖ So is dan die Eie van die mens, wat op sigself 

van die hel en vervloek is. 

211. Vers 7. ―Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is‖ Die 

―oopmaak van die oë‖ dui op hulle kennis en die erkenning, van `n innerlike ‗bevel‘ dat 

hulle ―naak‖ was, dit is, nie meer langer onskuldig nie, soos voorheen, maar nou in die 

bose. 

212. Dat deur die ―oopmaak van die oë‖, word dit aangedui deur `n innerlike ‗bevel‘ of 

‗dekreet,‘ word duidelik uit soortgelyke uitdrukkings in die Woord, soos wat Bíleam van 

homself sê, wat as gevolg van die visioene wat hy gekry het, homself genoem het; ―die 

man met die geopende oog spreek‖ (Num. 24:3). En van Jonathan wat bietjie aan die 

heuning geproe het, en `n ‗bevel‘ van binne gekry het dat dit boos was, en sê; ―hoe helder 

my oë nou is,‖ dus het hy gesien waarvan hy nie bewus was nie. (1 Sam. 14:29). Verder 

word in die Woord die ―oë‖ dikwels gebruik om intelligensie aan te dui, en dus `n 

innerlike ‗bevel‘ daaruit ontvang; soos in Dawid: ―Verlig my oë, sodat ek nie in die dood 

inslaap nie.‖ (Psalm 13:4), waar die ―oë die intelligensie aandui. So ook Eseg. wat praat 

oor hulle wat onwillig is om te verstaan, ―wat oë het om te sien, maar nie sien nie,‖ 

(Eseg. 12 : 2). In Jes. ―bestryk hulle oë sodat hulle nie sien nie…(Jes. 6: 10), dit dui 

daarop dat hulle ‗blind‘ gemaak moet word, sodat hulle nie moet verstaan nie. En Moses 

sê aan die mense: ―Maar Jahweh het julle nie `n hart gegee om te verstaan en oë om te 

sien en ore om te hoor nie…‖ (Deut. 29: 4), waar die ―hart‖ die wil aandui, en ―oë‖ wat 

die intelligensie aandui. In Jes. W ord van die Meester gesê dat Hy ―die blindes se oë 

moet open‖ (Jes. 42: 7). En in dieselfde Profeet: ―en uit donkerheid en duisternis sal die 

oë van die blindes sien.‖ (Jes. 29: 18). 

213. Deur ―hulle word gewaar dat hulle naak is‖ word aangedui dat hulle weet en dit 

erken dat hulle nie meer in die onskuldigheid is nie soos voorheen, maar in die bose, en 

dit is duidelik uit die laaste verse van die vorige hoofstuk, waar dit gesê word; ―en hulle 

was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie,‖ waar dit 

gesien kan word dat hulle nie skaam was omdat hulle naak was nie, en dit dui op die 

onskuld van beide. Die teenoorgestelde word bedoel deurdat hulle nou ―skaam‖ was deur 

vyeblare aan mekaar te werk en in die tuin weg te kruip; want waar daar nie onskuld is 

nie, is naaktheid `n skande en aanstootlik, omdat dit verbind word met `n bewustheid 

daarvan om boos te dink. Vir hierdie rede word ―naaktheid‖ in die Woord gebruik as `n 

skande en boosheid, en is `n karaktertrek van `n verderflike kerk, soos in Eseg: ―…toe jy 

naak en bloot was en gelê en spartel in jou bloed.‖ (Eseg. 16: 22). Weereens: ―…en jou 

naak en bloot laat lê, sodat jou ontugtige skaamte ontbloot kan word..‖ Eseg. (23: 29). In 

Joh: ―Ek raai jou aan om van My te koop…wit klere sodat jy jou kan aantrek en die 

skande van jou naaktheid nie openbaar word nie..‖ (Openb. 3: 18). En aangaande die 

laaste dag: ―Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop 

en hulle sy skaamte sien nie.‖ (Openb. 16:15). Vir dieselfde rede was Aäron en sy seuns 

beveel om linnebroeke te maak om die vlees van die skaamte te bedek, ―sodat hulle geen 

skuld op hulle laai en sterwe nie.‖ Exodus 28:42-43). 

214. Hulle word genoem ―naak‖ omdat hulle aan hulle Eie oorgelaat is; want hulle wat 

so oorgelaat is aan hulle Eie, dit is, aan hulleself, het nie langer meer enigiets van die 

intelligensie en wysheid en geloof nie, en is gevolglik ―naak‖ teenoor die waarheid en die 

goeie, en is daarom in die bose. 
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215. Die mens se Eie wat niks anders as boosheid en valsheid is nie, was aan my 

duidelik gemaak uit die feit dat wat ookal die geeste op enige tyd van hulleself sê, dit so 

boos en vals is, dat wanneer dit ookal aan my bekend word dat hulle van hulleself spreek, 

weet ek onmiddellik dat dit vals is, selfs terwyl hulle spreek was hulleself so oortuig van 

die waarheid oor dit wat hulle sê dat hulle geen twyfel daaroor het nie. Dit is dieselfde 

met die mens wat uit homself spreek. En op dieselfde manier, wanneer enige persoon 

ookal begin argumenteer aangaande die dinge van die geestelike en hemelse lewe, of oor 

die geloof, kan ek dit waarneem dat hulle twyfel, en selfs ontken, want om te 

argumenteer aangaande die geloof is direk om te twyfel en te ontken. En siende dat dit 

alles van die self of die Eie is, sink hulle al hoe dieper in die valshede in, gevolglik in die 

bodemlose put van dik duisternis, dit is, van valshede, en wanneer hulle in hierdie put is, 

is die kleinste beswaar oorheersend oor `n duisend waarhede, net soos `n klein partikeltjie 

stof in die oog die hele oog sluit vir die oneindige uitspansel en alles wat dit bevat. Van 

sulke persone sê die Meester in Jes: ―Wee hulle wat in hulle eie oë wys en na eie oordeel 

verstandig is.‖ (Jes. 5:21). En weer: ―Jou wysheid en jou kennis het jou verlei, sodat jy in 

jou hart gesê het: ek is dit, en niemand anders nie. Daarom oorval `n onheil jou wat jy nie 

sal weet om te besweer nie; en `n onheil val op jou wat jy nie kan versoen nie, en skielik 

oorval jou `n verwoesting sonder dat jy dit weet.‖ (Jes. 47: 10-11). In Jer. ―Elke mens 

word dom, sonder kennis [scientia], elke goudsmid staan beskaamd deur die beeld; want 

sy gegote beeld is `n leuen, en daar is geen gees in hulle nie.‖ (Jer. 51: 17). `n ―Gegote 

beeld‖ is valshede, en `n ―gesmede beeld‖ is die boosheid van die mens se Eie. 

216. ―En hulle het vyeblare aanmekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak.‖ Om ―blare 

aanmekaar te werk‖ is om hulleself te verskoon; die ―vyeboom‖ is die natuurlike goeie; 

en ―om vir hulle skorte te maak‖ is om oorval te word met skaamte. So spreek die mees 

antieke mense, en beskryf die nageslag van die kerk as volg; dat in plaas van die onskuld 

wat hulle voorheen geniet het, besit hulle nou net die natuurlike goeie, waardeur hulle 

boosheid bedek was, en om in die natuurlike goeie te wees, word hulle oorval deur 

skaamte. 

217. Dat die ―wynstok of wingerdstok‖ wat in die Woord gebruik word die geestelike 

goeie uitbeeld, en die ―vyeboom‖ die natuurlike goeie, is tot vandag toe nog totaal 

onbekend, omdat die interne sin van die Woord verlore geraak het; nietemin, waar 

hierdie uitdrukkings ookal verskyn, dui hulle op of betrek hierdie bedoeling; asook dit 

waaroor die Meester in gelykenisse spreek, aangaande die ―wingerdstok‖ en die 

―vyeboom‖ soos in Matt: ―En Hy sien `n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe; 

maar Hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen; en hy sê vir hom: Laar daar uit 

jou in der ewigheid nooit weer `n vrug kom nie! En onmiddellik het die vyeboom 

verdroog.‖ (Matt. 21: 19), waardeur dit bedoel word dat geen goeie, nie eers die 

natuurlike goeie sal op die aarde gevind word nie. Soortgelyk is die bedoeling van die 

―wynstok‖ en ―vyeboom‖ in Jeremia: ―Hulle kom in die skande omdat hulle gruwels 

bedryf het, tog skaam hulle hul nie in die minste nie en weet nie om te bloos 

nie…Saamskraap, wegraap sal Ek hulle, spreek Jahweh. Daar is geen druiwe aan die 

wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie, ja, die blare het verdor.‖ (Jer. 8: 12-13), 

waardeur dit gesimboliseer word dat alle goeie, beide geestelik en natuurlik, vergaan het, 

siende dat hulle so ontaard het dat hulle selfs hulle sin vir skaamte verloor het, soos hulle 

in die hedendaagse lewe wat in die bose is, en wat so ver van bloos af is oor hule 

boosaardigheid dat hulle daaroor spog. In Hosea: ―Ek het Israel gevind soos druiwe in die 

woestyn; ek het julle vaders gesien soos voorvye aan die vyeboom in sy eerste groei.‖ 

(Hos. 9: 10). En in Joël: ―Wees nie bevrees nie, diere van die veld,….want die bome dra 

hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag.‖ (Joël 2: 22). Die 
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―wingerdstok‖ hier verteenwoordig die geestelike goeie, en die ―vyeboom‖ die natuurlike 

goeie. 

218. Vers 8. ―En hulle het die stem van God gehoor terwyl Hy wandel in die middel van 

die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van 

God tussen die bome van die tuin.‖ Deur die ―stem van God terwyl Hy wandel in die 

middel van die tuin‖ dui op `n innerlike ‗bevel‘ wat veroorsaak dat hulle vreesbevange 

raak, hierdie ‗bevel‘ is die oorblyfsel van die gewaarwording wat hulle besit het; deur die 

―aandwindjie‖ word aangedui `n periode toe die kerk nog steeds `n oorblyfsel of 

gewaarwording besit het; om ―hulleself te verberg vir die aangesig van God‖ is om die 

‗bevel‘ te vrees, soos wat dit nie sal wees in die geval met hulle wat bewustelik in die 

boosheid is nie; ―terwyl Hy wandel in die middel van die tuin‖ waarin hulle hul self 

versteek het, word bedoel die natuurlike goeie; waar die innerlike genoem word die 

―middel;‖ die ―boom‖ dui op gewaarwording soos tevore; maar omdat daar net `n klein 

gewaarwording oorgebly het, word van die boom gepraat in enkelvoud, asof daar net een 

oorgebly het. 

219. Deurdat deur die ―stem van God terwyl Hy wandel in die tuin,‖ word bedoel `n 

innerlike ‗bevel‘ waarvoor hulle bang was, is duidelik uit die betekenis van die ―stem‖ in 

die Woord, waar die ―stem van Jahweh‖ gebruik word om die Woord self aan te dui, die 

doktrine van geloof, gewete of `n kennisneming innerlik, ook elke berisping wat daaruit 

voortspruit; waaruit dit dan so is dat dit ―donders‖ genoem word die ―stem van Jahweh‖ 

soos in Joh: ―en hy het met `n groot stem uitgeroep soos `n leeu wat brul, en toe hy 

uitgeroep het, het die sewe donderslae hulle stemme laat hoor.‖ (Openb. 10: 3), wat 

daarop dui dat daar toe `n stem was beide innerlik en uiterlik. Weer: ―Maar in die dae 

van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die 

verborgenheid van God volbring.‖ (Openb. 10: 7). In Dawid: ―Van Hom wat ry in die 

hoogste hemele, wat uit die voortyd is; kyk, Hy verhef Sy stem, `n magtige stem.‖ (Psalm 

69: 34). Die ―hemele wat van die voortyd is,‖ dui op die wysheid van die Mees Antieke 

Kerk; die ―stem‖ is openbaring, en ook `n innerlike ‗bevel‘. Weereens: ―Die stem van 

Jahweh is op die waters; die God van eer donder; Jahweh is op die groot waters. Die stem 

van Jahweh is met krag; die stem van Jahweh is met groot heerlikheid. Die stem van 

Jahweh breek die seders van die Libanon. Uit die stem van Jahweh slaan daar 

vuurvlamme uit. Die stem van Jahweh laat die woestyn bewe, Jahweh laat die woestyn 

van Kades bewe. Die stem van Jahweh laat die takbokke lam en maak die bosse kaal.‖ 

(psalm 29: 3-5 en 7-9). 

220. Deur die ―stem wat op homself gaan‖ word bedoel dat daar min gewaarwording 

oorgebly het, en alleen op sigself en ongehoor, soos gemanifesteer uit die volgende verse 

waar dit gesê word, ―Jahweh het na die man geroep.‖ Soos in Jes: ―die stem van een wat 

roep in die woestyn; die stem sê, roep (Jes. 40:3 en 6). Die ―woestyn‖ is die kerk waar 

daar geen geloof is nie; die ―stem van die roepende‖ is die aankondiging van die Meester 

se koms, en in die algemeen elke aankondiging van Sy koms, soos met die opgewektes in 

wie daar `n interne ‗bevel‘ is. 

221. Deur die ―aandwindjie‖ of ―asem‖ ―van die dag‖ word aangedui `n periode toe die 

kerk nog ietwat van `n gewaarwording oorgehad het, en is duidelik uit die betekenis van 

die ―dag‖ en van die ―nag.‖ Die mees antieke mense vergelyk die staat van die kerk met 

die tye van die dag en die nag, met die tye van die dag toe die kerk nog in die lig was, 

waarom hierdie staat vergelyk word met die ―asem‖ of ―aandwindjie‖ van die dag, omdat 

daar nog steeds `n sekere oorblyfsel van waarneming was waardeur hulle geweet het dat 

hulle geval het. Die Meester noem ook hierdie staat van geloof ―dag‖ en dit van geen 

geloof ―nag‖ soos in Joh: ―Ek moet die werke doen van Hom wat My gestuur het, so lank 
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as wat dit dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie.‖ (Joh. 9: 4). Die staat van 

die opgewekte mens (wedergeborene) word vir dieselfde rede ―dag‖ genoem in hoofstuk 

1. 

222. Om ―hulle te verberg vir die aangesig van Jahweh‖ beteken om vreesbevange of 

bang te wees vir die ‗bevel‘ of stem van die gewete, soos wat dit nie die geval sal wees 

by hulle wat bewustelik in die bose is nie, is ook duidelik uit die antwoord (vers 10): ―Ek 

het U geruis in die tuin gehoor en gevrees, want ek is naak‖ Die ―aangesig van Jahweh, 

of van die Meester, is genade, vrede, en alles wat goed is, en is duidelik uit die seën: 

―Jahweh sal jou seën en jou behoed, Jahweh sal Sy aangesig oor jou laat skyn en jou 

genadig wees, Jahweh sal Sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.‖ (Num. 6: 25, 

26). En aan Dawid: ―Mag God ons genadig wees en ons seën.‖ En op `n ander plek: 

―Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van U aangesig, o 

Jahweh.‖ (Psalm 4: 7). Die genade of goedertierenheid van die Meester word daarom die 

―engel van aangesigte‖ genoem; in Jes: ―Ek sal die goedertierenheid van Jahweh prys, die 

roemryke dade van Jahweh…in hul benoudheid was Hy benoud, en die engel van Sy 

aangesig het hulle verlos; deur Sy liefde en deur Sy medelye het Hy hulle verlos…‖ (Jes. 

63: 7-9). 

223. Soos wat die ―aangesig van die Meester‖ die genade is, vrede en alle goedheid, is 

dit duidelik dat Hy ag dit alles uit genade en nooit Sy aangesig van enigeen afwend nie; 

maar dat dit die mens is, wanneer hy in die bose is, wat sy gesig wegdraai, soos Hy gesê 

het in Jes. ―…maar jou ongeregtighede het `n skeidsmuur geword tussen julle en julle 

God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg.‖ (Jes. 59: 2); en hier; ― hulle het 

hulle verberg vir die aangesig van Jahweh, hulle God, omdat hulle naak was.‖ 

224. Genade, vrede en alle goeie, of die ―aangesig van Jahweh‖ is die oorsaak van die 

‗bevel‘ met hulle wat `n gewaarwording het, en ook, alhoewel op `n ander manier, met 

hulle wat `n gewete het, en dit werk altyd genadiglik, maar word ontvang in 

ooreenstemming met die staat waarin die mens is. Die staat van hierdie mens, dit is, van 

hierdie nageslag van die Mees Antieke Kerk, was een van die natuurlike goeie; en hulle 

wat in die natuurlike goeie is, is van so `n karakter dat hulle hulself verberg of wegkruip 

deur vrees en skaamte omdat hulle naak is; terwyl sulkes wat behoeftig is aan die 

natuurlike goeie nie hulleself verberg nie, omdat hulle ongevoelig is vir skaamte; en 

betreffende waarop Jer. sê: ―Hulle kom in die skande omdat hulle gruwels bedryf het…‖ 

(Jer. 8: 12-13). (sien bo, n. 217). 

225. Dat ―van die boom in die middel van die tuin‖ die natuurlike goeie voorstel, waarin 

daar nog `n gewaarwording is wat genoem word `n ―boom‖ is ook duidelik uit die ―tuin‖ 

waarin die hemelse mens woon; want alles wat goed en waar is word genoem `n ―tuin,‖ 

met `n verskil ooreenkomstig die mens wat dit bewerk. Die goeie is nie goed tensy sy 

innerlike hemels is nie, waaruit, of deur dit, vanuit die Meester, die volmaaktheid kom. 

Hierdie ‗Innerlike‘ word hier genoem die ―middel‖ soos ook oral in die Woord. 

226. Verse 9, 10. ―Toe roep Jahweh God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? En hy 

antwoord: Ek het U geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek 

my verberg.‖ Die bedoeling van ‗uitroep‖ ―stem in die tuin‖ ― en dat hulle gevrees het‖ 

en ―dat hulle naak was‖ was hierbo verduidelik. Dit is gebruiklik in die Woord vir `n 

mens om eers aan hom te vra waar hy is en wat hy doen, alhoewel die Meester vooraf 

baie goed geweet het waar hy is, want Hy weet alle dinge; maar die rede hoekom Hy vra 

is omdat die mens dit moet erken en bely. 

227. Soos wat dit verkieslik is dat die oorsprong van gewaarwording, interne ‗bevel‘ en 

gewete, geken moet word, en dat dit teenswoordig totaal onbekend is, sal ek hier iets 

weergee oor hierdie onderwerp. Dit is `n groot waarheid dat die mens regeer word deur 
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middel van geeste en engele. Wanneer bose geeste begin regeer, werk die engele om alle 

booshede en valshede te vermy en af te wend, en is daarom in oorlog en stryd gewikkel. 

Dit is hierdie stryd wat die mens waarneembaar gemaak word deur gewaarwording, 

‗bevel‘ en gewete. Deur hierdie, en ook versoekings, kan `n mens duidelik sien dat engele 

en geeste by hom is, waar hy nie so diep betrokke is in stoflike dinge dat hy niks glo wat 

gesê word van geeste en engele nie. Sulke persone, selfs al voel hulle hierdie stryd of 

worsteling `n honderd keer aan, sal steeds sê dat dit verbeelding is, en die effek van `n 

verwarrende denke. Ek was toegelaat om sulke worstelinge aan te voel, en om `n 

duidelike gevoel daaroor te hê, duisende maar duisende kere, en dit amper konstant vir 

baie jare, sowel as om te weet wie, wat, en waar hulle is wat dit veroorsaak as hulle kom, 

en wanneer hulle weggaan, en ek het ook met hulle gesels. 

228. Dit is onmoontlik om die voortreflike gewaarwording te beskryf waardeur die 

engele dit ontdek wanneer enigiets toelating verkry het tot dit wat teenstrydig is met die 

waarheid van die geloof en die goeie van die liefde. Hulle ervaar die kwaliteit van dit wat 

binnekom, en wanneer dit inkom, `n duisend keer meer perfek as die mens homself, wat 

skaars enigiets daarvan weet. Die kleinste gedagte in `n mens word meer ten volle ervaar 

deur die engele as wat die grootste deur homself is. Dit is ongelooflik, maar dit is baie 

waar! 

229. Verse 11-13. En Hy sê: ―Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet 

van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?‖ En die mens antwoord: ―Die 

vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het 

geëet.‖ Daarop sê Jahweh aan die vrou: ―Wat het jy nou gedoen?‖ En die vrou antwoord: 

―Die slang het my bedrieg en ek het geëet. Die betekenis van hierdie woorde is duidelik 

uit dit wat hierbo verduidelik is, naamlik, dat die rasioneel (rede) van die mens was die 

slagoffer om mislei te word deur sy Eie, omdat dit baie na aan hom was (dit is, deur die 

liefde vir die self), sodat hy niks glo as dit wat hy kon sien en voel nie. Elkeen kon sien 

dat Jahweh het nie met `n slang gepraat nie, en dat daar inderdaad nie `n slang was nie, 

ook het Hy nie die sensuele deel wat deur die ―slang‖ voorgestel word, aangespreek nie, 

maar hierdie woorde het `n ander betekenis, naamlik, dat hulle gewaar word dat hulle 

mislei is deur hulle sinne, en tog, as gevolg van die self-liefde, was hulle begeerte om te 

verneem wat die waarheid was van wat hulle gehoor het aangaande die Meester, en 

betreffende die geloof in Hom, voordat hulle dit geglo het. 

230. Die heersende boosheid van hierdie nageslag was die liefde vir die self, sonder dat 

hulle terselfdertyd so baie liefde vir die wêreld soos wat dit op daardie tydstip bestaan 

het, gehad het; want hulle het gewoon in hulle eie huishoudings en families, en het geen 

begeerte gehad om rykdomme te vergader en te vermeerder nie. 

231. Die boosheid van die Mees Antieke Kerk wat bestaan het vóór die vloed, sowel as 

dit van die Antieke Kerk ná die vloed, en ook dit van die Judese Kerk, en gevolglik die 

boosheid van die nuwe kerk, of die kerk van die ―heidene‖ na die koms van die Meester, 

en ook dit van die kerk van vandag, was en is dat hulle nie glo in die Woord nie, maar 

hulle glo hulleself en hulle eie sinne. Daarom is daar geen geloof nie, en waar daar geen 

geloof is nie, is daar geen liefde nie, en ook nie vir die naaste nie, gevolglik is alles vals 

en boos. 

232. Teenswoordig vandag, is dit baie meer slegter as in die vorige tye, omdat die mens 

nou sy ongelowigheid kan bevestig deur die sinne deur die geheue-kennis [scientifica] 

wat onbekend was aan die antieke mense, en dit het geboorte gegee aan `n onbeskryflike 

graad van duisternis. As die mens van vandag weet hoe groot is die duisternis as gevolg 

daarvan, sal hulle verstom staan. 

233. Om die geheimenisse van die geloof deur middel van geheue-kennis [scientifica] na 
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te vors is net so onmoontlik as wat dit is vir `n kameel om deur die oog van `n naald te 

gaan, of vir `n rib om `n wortelhaar of veseltjie te regeer in die bors of van die hart. Hy 

wat die verborge dinge van die natuur ondersoek, wat ontelbaar is, sal skaars een ontdek, 

en terwyl hy ondersoek instel, val hy in dwaling en vergrype, soos dit algemeen bekend 

is. Hoeveel meer is dit die geval terwyl daar ondersoek ingestel word na die verborge 

waarhede van die geestelike en hemelse lewe, waar ontelbare van geheime bestaan wat 

onsigbaar is in die natuur! [2] As `n illustrasie, neem hierdie eenvoudige voorbeeld: Uit 

homself kan die mens nie anders doen as die bose nie, en om weg te draai van die 

Meester. Maar dit is nie die mens wat hierdie dinge doen nie, maar die bose geeste wat 

saam met hom is. Ook is dit nie die bose geeste wat dit doen nie, maar die boosheid self 

wat hulle hul eie gemaak het. Nietemin, die mens doen die bose en draai hom weg van 

die Meester, en is in skuld, en tog leef hy net uit die Meester. Dus, uit homself kan die 

mens nie dit doen wat goed is nie, en terugdraai na die Meester, maar dit word gedoen 

deur die engele. Ook kan die engele dit nie doen nie, maar die Meester alleen. En tog is 

die mens in staat om uit homself goed te doen, en om homself na die Meester te draai. 

Hierdie feite kan nooit verstaan word deur ons sinne, die geheue-kennis en filosofie nie, 

maar as hulle geraadpleeg sou geword het, sou dit ontken gewees het, ondanks die 

waarheid daarvan. En dit is regdeur dieselfde. [3] Van dit wat gesê is, is dit duidelik dat 

hulle wat dinge van die sinne konsulteer en ook die geheue-kennis [sensualia et 

scientifica] in dinge van die geloof, werp hulleself nie net in die vertwyfeling nie, maar 

ook in ontkenning, dit is, in dik duisternis, en gevolglik in alle hebsug. Want as hulle glo 

wat vals is, sal hulle ook doen wat vals is. En as hulle glo dat dit wat geestelik en hemels 

is het geen bestaan nie, so glo hulle ook dat daar niks anders is as dit van die liggaam en 

die wêreld nie. En so het hulle alles lief wat aan die self behoort en die wêreld, en op 

hierdie manier is hulle in hebsug en booshede, ontspring uit dit wat vals is. 

Genesis 3: 14-19: ―Toe sê Jahweh aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek 

onder al die vee (diere) en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet 

jy eet al die dae van jou lewe. En Ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad; hy 

sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. En aan die vrou sê hy: Ek 

sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en 

na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê: 

omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek 

jou beveel het om nie te eet nie – vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy 

daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en 

jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy 

terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy 

terugkeer. 

234. Die Inhoud. Die opeenvolgende staat van die kerk tot op die vloed word hier 

beskryf; en op daardie stadium het die kerk homself totaal vernietig, en dit is vooraf 

vertel dat die Meester in hierdie wêreld sal kom om die menslike geslag te red. 

235. Omdat hy onwillig is om enigiets te glo wat nie verstaan word deur die sinne nie, 

word die sensuele deel wat die ―slang‖ is deur homself vervloek en word nou hels of 

duiwels. (vers 14). 

236. Daarom, om te voorkom dat die hele mensdom hulleself in die hel stort, het die 

Meester belowe dat Hyself in die wêreld sal kom. (vers 15) 

237. Die Kerk word verder beskryf deur die ―vrou‖ wat haarself of die Eie so liefhet dat 

sy nie meer langer in staat is om die waarheid te verstaan nie, alhoewel `n rasionaal 

(rede) gegee is wat behoort te regeer. (vers 16). 

238. Die kwaliteit van die rasionaal (rede) word dan beskryf, dat dit instem, en vervloek 
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homself, en word hels of duiwels, sodat die rede nie meer langer oorbly nie, maar die 

gevolgtrekking (vers 17). 

239. Die vervloeking en ontbloting word beskryf, en ook hulle weeklaende 

ingesteldheid. (vers 18) 

240. Die volgende, hulle afsku aan alles van die geloof en liefde. (vers 19) 

241. Die Innerlike Sin. Die mees antieke mense, wat hemelse mense was, was so 

saamgestel dat elke voorwerp wat hulle waarneem in die wêreld of op die aarde, het hulle 

inderdaad gesien, maar hulle denke aangaande die hemelse en Goddelike dinge, as 

objekte en as aanduidend of verteenwoordigend. Hulle sig was merendeels `n 

instrumentele agentskap of werksaamheid, en gevolglik hulle spraak ook. Enigeen sal 

weet hoe dit is uit sy eie ervaring, want as hy fyn luister na die betekenis van `n spreker 

se woorde, hoor hy inderdaad die woorde, maar is asof hy dit nie hoor nie, maar neem net 

die sin daarvan in; en een wat nog dieper dink, hou nie net aan die sin daarvan vas nie, 

maar aan `n meer universele sin. Maar die nageslag van hulle wat hier behandel word, 

was nie soos hulle voorvaders nie, want wanneer hulle die voorwerpe in die wêreld en op 

die aangesig van die aarde beskou, word hulle verlief daarop en kleef daaraan, en hulle 

dink aan hulle, en vanuit hulle aan die dinge wat hemels en Goddelik is. Dus is die 

vernaamste by hulle alles wat sensueel is, en nie soos hul vaders wat diensbaar was nie. 

En wanneer dit wat van die wêreld en van die aarde is, die vernaamste is, dan 

argumenteer die mens vanuit hierdie beginsel aangaande die dinge van die hemel, en 

sodoende verblind hulle hulself. Hoe dit is kan elkeen weet uit eie ervaring; want hy wat 

luister na die woorde van `n spreker, en nie na die sin van die woorde nie, neem baie min 

van die sin daarvan in, en nog minder van die universele betekenis van die sin, en 

somtyds word alles wat `n mens sê geoordeel uit `n enkele woord wat gespreek word, of 

selfs van `n grammatikale eienaardigheid. 

242. Vers 14. Toe sê Jahweh aan die slang: ―Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek 

onder al die vee (diere) en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet 

jy eet al die dae van jou lewe.‖ Deur ―Jahweh sê aan die slang‖ word bedoel dat hulle 

gewaar word dat hulle sensuele deel die oorsaak van hulle val is. ―Vervloek onder al die 

vee (diere) en al die diere van die veld‖ dui daarop dat hulle sensuele gedeelte homself 

afgewend het van dit wat hemels is, en het homself gedraai na dit wat van die liggaam is, 

en dus vervloek hy homself; die ―dier‖ en ―wilde diere van die veld‖ dui hier op emosie, 

soos voorheen. Die ―slang wat op sy buik seil‖ dui daarop dat hulle sensuele gedeelte kan 

nie meer langer opkyk na die dinge van die hemel nie, maar slegs na onder, na dit van die 

liggaam en die aarde. Die ―stof moet jy eet al die dae van jou lewe‖ dui daarop dat hulle 

sensuele deel het nou so geword dat dit nie meer van enigiets kan lewe nie, behalwe dit 

van die liggaam en die aarde, dit is te sê, om hels of duiwels te word. 

243. In die mees antieke hemelse mens was die sensuele dinge van die liggaam van so `n 

karakter dat dit toegewend en ondergeskik was aan sy innerlike mens, en buite dit het 

hulle nie vir dit omgegee nie. Maar nadat hulle begin het om hulle self lief te hê, het hulle 

die dinge van die sinne voor die interne mens gestel, en daardeur het dinge geskei geraak, 

en word toe liggaamlik-stoflik, en so was dit veroordeel. 

244. Deurdat dit gewys is dat ―Jahweh met die slang gespreek het‖ en dit aangedui het 

dat hulle dit ervaar het dat hulle sensuele gedeelte die oorsaak is van hulle val, is dit nie 

nodig om nog meer oor hierdie woorde te sê nie. 

245. Dat Hy vir die slang gesê het, ‗vervloek is jy onder al die vee en al die diere van die 

veld‘ dui daarop dat hulle sensuele gedeelte homself afgewend het van dit wat hemels is, 

en homself gedraai (teruggedraai) het na dit wat van die liggaam is, en sodoende homself 

vervloek, mag duidelik gewys word uit die interne sin van die Woord. Jahweh, of die 
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Meester sal nooit iemand vervloek nie. Hy is nooit kwaad vir enigiemand nie, lei nooit 

iemand in versoeking nie, sal nooit iemand straf nie, en nog minder iemand vervloek! Al 

hierdie dinge word gedoen deur die helse gespuis, want sulke dinge kan nooit ontspring 

uit die Fontein van genade, vrede, en goedheid nie. Die rede hoekom dit gesê word, beide 

hier en op ander plekke van die Woord, dat Jahweh nie net Sy gesig wegdraai nie, maar is 

ook kwaad, straf en lei in versoeking, maak ook dood en vervloek selfs, is dat die mens 

moet glo dat die Meester regeer en rangskik alles en elke ding in die universum, selfs die 

bose op sigself, strawwe, en versoekinge; en wanneer hulle hierdie algemene idee 

ontvang, agterna sal leer hoe Hy regeer en alle dinge rangskik deur die boosheid van straf 

en versoekinge in goedheid te verander. In onderrig en lering uit die Woord, die mees 

algemene waarhede moet eerste kom; en daarom is die letterlike sin vol van sulke dinge. 

246. Dat die ―dier (vee) en die wilde diere van die veld‖ emosie voorstel, is duidelik van 

wat vooraf gesê was aangaande hulle (n. 45 en 46), waar die volgende uit Dawid 

bygevoeg kan word: ―…het die aarde gebewe! Ook het die hemele gedrup voor die 

aangesig van God; hierdie Sinai voor die aangesig van God, die God van Israel! Met `n 

milde reën het U, o God, U erfdeel besproei, en die wilde diere sal daarin woon, en toe dit 

moeg was, het U dit versterk. U skare het daarin gewoon‖ (Psalm 68: 9-11). ―Woon in 

die erfdeel van God, en die wilde diere‖ dui op die emosie van die goeie. Die rede 

hoekom daar in hoofstuk 2: 19-20 die ―dier en wilde dier van die veld‖ genoem word, 

terwyl in hoofstuk 1: 24-25 ―die dier en die wilde dier van die aarde‖ genoem word, is dat 

die teenswoordige uittreksel die kerk of wedergebore mens behandel, waar die eerste 

hoofstuk verwys na dit wat toe nog nie `n kerk was nie, ook nie na die mens wat op die 

punt staan om wedergebore te word nie; want die woord ―veld‖ word toegepas op die 

kerk, of op die wedergeborene. 

247. Dat die ―slang wat op sy buik seil‖ dit aandui dat hulle sensuele deel nie meer kan 

opkyk na die dinge van die hemel nie, maar slegs na onder na die dinge van die liggaam 

en die aarde, is duidelik uit die feit dat in die antieke tye die ―buik‖ sulke dinge aangedui 

het wat die naaste aan die aarde is; deur die ―bors, sulke dinge wat bokant die aarde is; en 

deur die ―hoof of kop‖ dit wat die hoogste is. Dit word hier gesê dat die sensuele 

gedeelte, wat op sigself die laagste deel van die mens se natuur is, ―seil op sy buik‖ 

omdat dit gedraai het na dit wat aards is. Die drukking van die buik op die aarde, en die 

sprinkeling van stof op die kop, het `n soortgelyke betekenis in die Judese kerk. Dus lees 

ons in Dawid: ―Waarom verberg U U aangesig, vergeet U ons ellende en ons 

verdrukking? Want ons siel is na die stof neergebuig, en ons buik kleef aan die aarde. 

Staan op tot ons hulp en verlos ons om U goedertierenheid ontwil!‖ (Psalm 44: 25-27), 

waar dit duidelik is dat wanneer die mens homself afwend van die aangesig van Jahweh, 

sy ―buik aan die aarde en die stof kleef‖. Net so in Jona; deur die ―buik van die groot vis‖ 

waarin hy ‗gegooi‘ was, dui dit ook op die laer dele van die aarde, en is duidelik uit die 

profesie: ―Uit die ingewande (buik) van die vis het ek geroep, en U het my stem 

gehoor…uit die binneste van die doderyk…‖ (Jona 2: 2-3), waar die ‗hel‘ of doderyk ook 

die laer aarde simboliseer. 

248. En daarom, wanneer die mens die dinge van die hemel eerbiedig, word gesê om 

―regop te loop‖ en om ―op te kyk‖ of ―vorentoe‖ wat dieselfde beteken; maar wanneer hy 

meer agting vir aardse en liggaamlike dinge het, word gesê ―hy het hom gebuig na die 

aarde‖ en om ―ondertoe te kyk‖ of ―terugwaarts.‖ Soos in Lev: ―Ek is Jahweh jul Elohim 

wat julle uit Egipteland uitgelei het dat julle nie hul slawe moet wees nie; en Ek het julle 

jukskeie verbreek en het julle regop laat loop.‖ Lev. 26: 13). In Miga: ―…waar julle nie 

julle nekke sal kan uitrek nie, en waarby julle nie regop sal kan loop nie…‖ Miga 2: 3). In 

Jer: ―Jerusalem het swaar gesondig, daarom het sy `n voorwerp van afsku geword, almal 
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wat haar geëer het, verag haar, omdat hulle haar naaktheid gesien het; sy self sug en het 

haar weggedraai.‖ Klaagl. 1: 8). Jer: ―…wat die wyse agteruit laat wyk, en hul kennis 

domheid maak.‖ Jer. 44: 25). 

249. Om ―stof te eet al die dae van jou lewe‖ dui daarop dat hulle sensuele gedeelte so 

geword het dat hulle nie van enigiets anders kan lewe behalwe dit wat van die liggaam en 

die aarde is nie, dit is te sê, dat dit hels of duiwels geword het, en dit is ook duidelik uit 

die betekenis van ―stof‖ in die Woord; soos in Miga: ―Wei U volk met U staf, die kudde 

wat U erfdeel is, wat afgesonderd woon in `n bosveld op Karmel; laat hulle wei in Basan 

en Gílead soos in die ou dae. Die nasies sal dit sien en sal skaam wees ondanks al hul 

krag; hulle sal stof lek soos die slang, hulle sal soos grondkruipers (slange) bewend uit 

hul vestings te voorskyn kom…‖ (Miga: 7: 14, 16-17). ―Soos in die ou dae‖ beteken die 

Mees Antieke Kerk; die ―nasies‖ hulle wat op hulle Eie vertrou, waaroor dit voorspel is 

dat hulle die ―stof sal lek soos slange.‖ In Dawid: ―Die bewoners (barbare) van dor 

plekke sal voor hom kniel, en sy vyande sal die stof lek.‖ Psalm 72: 9). ―Bewoners‖ 

(barbare) en ―vyande‖ is hulle wat slegs aardse en wêreldse dinge ag. In Jes. ―…en stof 

sal die voedsel van die slang wees.‖ (Jes. 65: 25). Want ―stof‖ dui hulle aan wat die 

geestelike en hemelse dinge dinge nie ag nie, maar slegs dit wat liggaamlik en aards is, 

daarom gelas die Meester Sy dissipels dat as die stad of huis waarin hulle ingaan nie 

waardig was nie, moet hulle die ―stof van hulle voete afskud.‖ (Matt. 10: 14). (dat ―stof‖ 

aandui dat dit duiwels en veroordeel is, sal verder getoon word in vers 19). 

250. Vers 15. ―En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar 

saad; Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.‖ Elkeen is bewus 

dat dit die eerste profesie is van die Meester se koms na die aarde; dit is duidelik af te lei 

van die woorde op sigself, en daarom van dit en van die profete, en selfs die Jode weet 

dat `n Messiah sou kom. Tot hiertoe het nog niemand verstaan wat spesifiek bedoel word 

deur ―slang,‖ die ―vrou, die ―slang se saad,‖ die ―vrou se saad,‖ en die ―kop wat verbrysel 

sal word.‖ Dit moet daarom verduidelik word. Deur die ―slang‖ word hier bedoel alle 

boosheid in die algemeen, en spesifiek die liefde vir die self; deur die ―vrou‖ word bedoel 

die kerk; ―saad van die slang‖ alle ongeloof; deur die ―saad van die vrou‖ die geloof in 

die Meester; ―Hy‖ is die Meester Homself; deur die ―kop van die slang‖ die heerskappy 

van die bose in die algemeen, en spesifiek die liefde vir die self; om op die ―kop te trap‖ 

is neerdrukking of daling, sodat dit ―op sy buik moet seil en om stof te eet;‖ en deur die 

―hakskeen‖ die laagste natuurlike (soos die liggaamlik-stoflike), wat die ―slang‖ sal 

―vermorsel.‖ 

oooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooo 

Genesis 251-300 Afr 

Emanuel Swedenborg – 1688-1772 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

251. Die rede hoekom die ―slang‖ alle boosheid in die algemeen beteken, en spesifiek 

die liefde vir die self, is dat alle boosheid sy oorsprong uit die sensuele deel van die 

denke het en ook uit die geheue-kennis [scientifico] wat ten eerste aangedui word deur 

die ―slang;‖ en daarom dui dit hier op boosheid van alle soorte, en spesifiek op die liefde 

vir die self, of haat teenoor die naaste en die Meester, wat dieselfde ding is. Omdat 

hierdie boosheid of haat verskillend is, bestaande uit verskeie soorte of geslagte (genera) 

en uit baie ontelbare spesies, word dit in die Woord beskrywe deur verskillende tipes 

―slange‖ soos ‗basilisk,‘ ‗fabelmonsters,‘ ‗adders,‘ ‗vlieënde adders,‘ ‗slange wat vlieg‘ 

en die ‗kruipende gediertes‘ ens. Na aanleiding van die verskil van die gif in elkeen, wat 

natuurlik haat is. So lees ons in Jesaja: ―…want uit die wortel van die slang sal `n basilisk 

voortkom, en sy vrug sal `n vlieënde vurige draak wees.‖ (Jes. 14: 29). Die ―wortel van 
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die slang‖ wys op daardie gedeelte van die denke, of daardie beginsel, wat verbind is met 

die sensualiteit, of sinne en met die geheue-kennis [est sensuale et scientificum]; die 

―basilisk‖ dui op die bose oorsprong en die valsheid daaruit ontleen; en die ― vlieënde 

vurige draak‖ is die hebsug en begerigheid wat kom uit die liefde vir die self. Deur 

dieselfde Profeet word dieselfde dinge op baie ander plekke beskryf. ―Basilisk-eiers broei 

hulle uit, en spinnerakke weef hulle; hy wat van hulle eiers eet, moet sterwe, en as dit 

stukkend gedruk word, bars daar `n adder uit.‖ (Jes. 59: 5). Die slang wat hier in Genesis 

beskryf word, word in Openbaringe die ―groot en rooi draak genoem‖ en die ―ou slang;‖ 

en ook die ―duiwel en satan‖ ―wat die hele wêreld verlei.‖ (Openb. 12: 3, 9; 20: 2), waar, 

en ook op ander plekke, deur die duiwel nie bedoel word enige spesifieke duiwel of 

kreatuur wat `n prins is oor ander nie, maar die hele gespuis van bose geeste, en die 

boosheid op sigself. 

252. Dat deur die ―vrou‖ die kerk bedoel word, is duidelik uit dit wat hierbo gesê is (n. 

155) betreffende die hemelse huwelik. Die hemelse huwelik se geaardheid is so, dat die 

hemel, en gevolglik die kerk, verenig is met die Meester deur Sy Eie, in sover dat hulle in 

hulle Eie is, want sonder hulle Eie kan daar geen eenheid wees nie. Wanneer die Meester 

die onskuld, vrede en die goeie inwerk in Sy genade en in Sy Eie, behou dit nog steeds sy 

identiteit maar word hemels en uiters gelukkig (soos gesien kan word by n. 164). Die 

kwaliteit van `n hemelse en engele Eie uit die Meester, en die kwaliteit van die mens se 

Eie, wat, omdat dit uit die self is, is duiwels en hels, en kan nie hier verhaal word nie. Die 

verskil is soos tussen hemel en hel. 

253. Dit is deur deugsaamheid van `n hemelse en engele Eie dat die kerk genoem word 

`n ―vrou‖ en ook `n ―getroude vrou‖ en `n ―bruid;‖ `n ―maagd‖ en `n ―dogter.‖ Sy word 

`n ―vrou‖ genoem in Openbaring: ―`n Vrou wat met die son bekleed was, en die maan 

was onder haar voete, en op haar hoof `n kroon van twaalf sterre…en die draak het 

gestaan voor die vrou…en sy het `n manlike kind gebaar, wat al die nasies met `n 

ystersepter sou regeer.‖ (Openb. 12: 1, 4-5, 13). In hierdie gedeelte word deur die ―vrou 

bedoel die kerk, deur die son ―liefde‖ deur die ―maan‖ geloof; en deur die ―sterre‖ soos 

voorheen, die waarhede van die geloof, alles dinge wat die bose geeste haat, en vervolg 

tot die uiterste toe. Die kerk word `n ―vrou‖ genoem en ook `n ―getroude vrou.‖ In Jes: 

―Want jou Maker is jou Man; Jahweh van die leërskare is Sy Naam; en die Heilige van 

Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Want soos `n 

verlate vrou en `n bedroefde van gees het Jahweh jou geroep en soos `n vrou uit die 

jeugtyd [adolescentiarum] as sy versmaad was.‖ (Jes. 54: 5-6), waar die ―Maker‖ ook 

―man‖ genoem word, omdat Hy verenig is met Sy Eie, en `n ―vrou wat versmaad was‖ en 

`n ―vrou uit die jeugtyd‖ dui spesifiek op die Antieke en Mees Antieke Kerke. Netso in 

Maléagi: ―Omdat Jahweh `n getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy 

ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond.‖ 

[adolescentiarum] (Mal. 2: 14). Sy word genoem `n ―vrou‖ en `n ―bruid‖ in Openbaring: 

―En ek, Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die 

hemel, toeberei soos `n bruid wat vir haar man versier is.‖ (Openb. 21: 2,9). Die kerk 

word `n ―maagd‖ genoem en `n ―dogter‖ regdeur die profete. 

254. Dat deur die ―saad van die slang‖ bedoel word alle ongeloof, is duidelik uit die 

betekenis van `n ―slang‖ wat uit en uit boos is; ―saad‖ is dit wat produseer of dit wat 

verwek of genereer en ook voortbring; en omdat dit die kerk is waarvan hier gepraat 

word, is dit dan ongeloof. In Jes. Met verwysing na die Judese kerk in sy perverte staat, 

word dit genoem ―die geslag van kwaaddoeners,‖ ―die kinders wat verderflik handel,‖ 

―Wee die sondige nasie, `n volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die 

kinders wat verderflik handel! Hulle het Jahweh verlaat, die Heilige van Israel verag, 
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hulle het agtertoe weggedraai.‖ (Jes. 1: 4). Weer: ―Maar julle, kom hierheen, kinders van 

`n towerheks, geslag van `n owerspeler en van haar wat hoereer…. Is julle nie kinders 

van oortreding, `n leuenagtige geslag nie?‖ (Jes. 57: 3,4). En weereens, gepraat van die 

―slang‖ of ―draak‖ wat hier Lucifer genoem word: ―Maar jy is gewerp, ver van jou graf, 

soos `n afskuwelike uitspruitsel…Jy word nie met hulle in die graf verenig nie, want jy 

het jou land verwoes, jou volk gedood; die nageslag van kwaaddoeners word vir ewig nie 

genoem nie. (Jes. 19: 20). 

255. Dat die ―saad van die vrou‖ dui op die geloof in die Meester, is duidelik uit die 

betekenis van dat die ―vrou‖ die kerk voorstel, wie se ―saad‖ niks anders is as geloof nie, 

want dit is deur geloof in die Meester dat die kerk wel die kerk genoem word. In Maleagi, 

word ―geloof‖ die ―saad van God‖ genoem: ―Omdat Jahweh getuie is tussen jou en die 

vrou van jou jeug [adolescentiarum]; …en het Hy dan nie een mens gemaak nie, terwyl 

Hy Gees oorgehad het? En waarom dan die een? Hy het `n gelag (saad) van God gesoek. 

Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug 

nie.‖ (Mal. 2: 14, 15). In hierdie gedeelte is die ―vrou van die jeug‖ die Antieke en Mees 

Antieke Kerke, waarvan wie se ―saad‖ (van die geloof) die profeet spreek. Ook in Jesaja, 

in verwysing na die kerk: ―Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë 

grond; Ek sal My Gees op jou kroos giet en My seën op jou nakomelinge.‖ (Jes. 44: 3). In 

Openb: ―En die draak was vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer 

teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van Jahweh bewaar en die getuienis van die 

Meester hou.‖ (Openb. 12: 17). En in Dawid: ―Ek het met My uitverkorenes `n verbond 

gemaak, ek het by My kneg Dawid gesweer, selfs tot in alle ewigheid sal Ek sy saad 

bevestig, en sy saad sal Ek vir ewig laat bly bestaan, en sy troon soos die dae van die 

hemele, sy saad tot in alle ewigheid, en sy troon soos die son voor My angesig.‖ Waar dit 

deur ―Dawid‖ bedoel word die Meester self, deur Sy ―troon‖ Sy koninkryk, deur die 

―son‖ liefde; en deur die ―saad‖ die geloof. 

256. Nie net die ―saad‖ nie, maar ook die Meester word genoem die ―saad van die vrou, 

beide omdat Hy alleen die geloof skenk, en omdat Hy bly was om gebore te word, en in 

sodanige ‗kerk‘ wat totaal geheel en al geval het in die helse, duiwelse en diaboliese Eie 

deur die liefde vir die self en vir die wêreld sodat Hy deur Sy Goddelike krag die 

Goddelike hemelse Eie kan verenig met die menslike Eie in sy menslike wese en bestaan, 

sodat hulle in Hom dit `n eenheid kan vorm; en tensy hierdie eenheid effektief gevorm 

was, sou die hele wêreld vergaan het. Omdat die Meester dus die saad van die vrou is, 

word dit nie gesê ―dit‖ nie, maar ―Hy.‖ 

257. Dat deur die ―kop van die slang‖ word bedoel die heerskappy van die bose in die 

algemeen, en spesifiek die liefde vir die self, is dit duidelik uit sy geaardheid, wat so 

verskriklik is deurdat dit nie net heerskappy soek nie, maar selfs heerskappy oor alle 

dinge op die aarde, ook is hy nie tevrede met net dit nie, maar het aspirasies om selfs 

heerskappy in die hemele te voer, en dan, ook nie tevrede hiermee nie, oor die Meester 

Homself, en dan is hy nog nie tevrede nie. Dit is latent in elke vonk van die liefde vir die 

self. As daaraan toegegee word, en vry word van beperking, sal ons waarneem dat dit 

meteens sal uitbars en groei selfs tot absolute hoogtes. Gevolglik is dit duidelik uit die 

―slang‖ of die boosheid van die liefde vir die self, die begeerte om heerskappy uit te 

oefen en hoeveel hy diegene haat wat nie toegee aan sy gesag nie. Dit is die ―kop van die 

slang‖ wat homself verhef, en wat deur die Meester ―plat getrap word, selfs tot in die 

aarde‖ dat dit op sy ―maag sal seil en stof eet,‖ soos dit in die vers weergegee word. Dit is 

ook `n beskrywing van die ―slang‖ of ―draak‖ wat genoem word ―Lucifer‖ in Jes: ―En jy 

het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God 

en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek wil klim bo die 
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hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die Allerhoogste! Ja, in die doderyk sal jy 

neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil.‖ (Jes 14: 12-15). Die ―slang‖ of 

―draak‖ word ook in Openbaringe beskryf ten opsigte van die manier waarmee hy sy kop 

verhoog: ―…en daar was `n vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy 

koppe sewe krone…en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word 

duiwel en satan…hy is neergewerp op die aarde..‖ (Openb. 12: 3,9). In Dawid: ―En 

Jahweh het tot my Meester gespreek: sit aan My regterhand, totdat Ek U vyande maak `n 

voetbank vir U voete…U magtige septer sal Jahweh uitstrek uit Sion en sê; Meester 

heers te midde van U vyande. Hy sal `n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol 

dooie liggame; Hy verbrysel `n hoof oor `n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die 

pad; daarom sal Hy die hoof ophef.‖ (Psalm 110; 1-2, 6-7). 

258. Deur die kop te ―vermorsel‖ ―of verbrysel‖ word bedoel om te veroorsaak dat hy 

laag af gebring word dat hy verplig word om ―op sy maag te gaan en om stof te eet,‖ is 

nou duidelik hieruit en die voorafgaande vers. So is dit dan ook in Jesaja: ―Jahweh het die 

bewoners van die hoogte neergewerp, die steil vesting; hy het dit afgegooi, afgegooi tot 

by die grond, dit laat kom tot in die stof. Die voet vertrap dit, die voete van die ellendige, 

die voetstappe van die armes.‖ (Jes 26: 5-6). En weer: ―…oorlopende waters wat teen die 

grond gooi word met krag. Met voete sal vertrap word die trotse kroon van die 

dronkaards van Efraim.‖ (Jes. 28: 2-3). 

259. Dat deur die ―hakskeen‖ word bedoel die laagste natuurlike of liggaamlik-stoflike 

en kan nie geweet word behalwe as dit bekend is hoe die mees antieke mense die 

verskillende dinge in die mens beskou het nie. Hulle verwys sy hemelse en geestelike 

dinge na die kop en gesig; en wat daaruit voortkom (soos welwillendheid teenoor naaste 

en genade); na die bors, natuurlike dinge; na die voete; laer natuurlike dinge; na die sole 

van die voete en veral na die hak as die laagste natuurlike en liggaamlike dinge. Hulle 

verwys nie net daarna nie, maar noem dit ook so. Die laagste dinge van die rede, dit is, 

geheue-kennis [scientifica], was ook bedoel deur Jakob wat geprofeteer het oor Dan: 

―Laat Dan `n slang wees op die weg, `n horingslang op die pad, wat die perd aan die 

hakskene byt, sodat sy ruiter agteroor val.‖ (Gen 49: 17). Op dieselfde manier van wat 

gesê word van Jakob, toe hy uit die baarmoeder kom, het sy hand die hakskeen van Esau 

vasgehou en daarom het hulle hom Jakob genoem (Gen. 25: 26), want die naam ―Jakob‖ 

kom van ―hakskeen‖ omdat die Judese kerk deur die naam ―Jakob‖ bedoel om ―die 

hakskeen seer te maak,‖ `n Adder of slang kan slegs die laagste natuurlike dinge 

seermaak of beskadig, maar nie die innerlike natuurlike dinge in die mens nie, nog 

minder sy geestelike dinge; en die minste van alles die hemelse dinge, wat die meester 

bewaar en stoor in die mens sonder dat hy bewus is daarvan. Wat dus so gestoor word 

deur die Meester, word genoem die ―oorblyfsels.‖ Die wyse waarop die slang daardie 

laagste natuurlike dinge vernietig het in die mense voor die vloed, deur die sensuele 

dinge en kenmerke van die liefde vir die self; en tussen die Judeërs deur sensuele dinge, 

tradisies, beuselagtighede, en deur die liefde vir die self en vir die wêreld; en hoe hy in 

hierdie dag hulle vernietig het en voortgaan om die mens te vernietig deur die dinge van 

die sinne, van geheue-kennis, en deur filosofie, en terselfdertyd deur dieselfde liefdes, sal 

die Meester se Goddelike genade hierna beskryf word. 

260. Van wat gesê was, is dit duidelik dat dit aan die kerk van daardie tyd geopenbaar 

was dat die Meester in hierdie wêreld sou kom om hulle te red. 

261. Vers 16. En aan die vrou het hy gesê: ―Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en 

jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en 

hy sal oor jou heers.‖ Deur die ―vrou‖ word nou aangedui die kerk in sy persoonlike 

hoedanigheid (Eie of proprium) wat hy liefhet; deur haar ―smarte grootliks te vergroot‖ 
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word aangedui die ―geveg‖ en die angs en onrus wat dit sal baar; deur ―swangerskap‖ 

elke gedagte; deur die ―kinders wat sy in smart sal baar‖ die waarhede wat sy dus sal 

produseer; deur die ―man‖ hier soos voorheen, die rasionaal wat gehoorsaam moet word, 

en wat sal regeer. 

262. Die kerk word voorgestel deur die ―vrou‖ en is voorheen alreeds aangetoon, maar 

hier is die kerk verdorwe deur sy Eie wat voorheen aangetoon is deur die ―vrou,‖ omdat 

die nageslag van die Mees Antieke Kerk, wat so verderf is, nou hulle is wat hier behandel 

word. 

263. Daarom, wanneer die sensuele dinge hom afwend of hom vervloek, is die gevolg 

dat die bose geeste verwoed en kragtig begin veg, en die bystaande engele hewig begin 

arbei, en daarom word hierdie gevegte en stryd beskrywe in hierdie woorde; ―Ek sal 

grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar,‖ dit 

is, tot die gedagtes en die produsering van die waarheid. 

264. Dat die ―baring en geboorte van kinders‖ in die Woord, in die geestelike sin geneem 

word is as volg; ―vir die gedagte en sinspreuk van die hart; en ―kinders‖ of ―seuns‖ vir 

die waarhede, en dit is duidelik uit Hosea: ―Efraim – sy heerlikheid sal wegvlieg soos `n 

voël. Geen geboorte, geen moederskap, geen ontvangenis meer nie.‖ (Hos. 9: 11-12). 

Waar Efraim die ―intelligensie van die waarheid voorstaan: en ―kinders‖ of ―seuns‖ die 

waarheid op sigself. Dit word net so ook op `n ander plek van Efraim gesê, of een wat 

intelligent is, wat dwaas geraak het: ―Barensweë sal hom oorval; hy is `n onverstandige 

kind; want as die tyd daar is, stel hy hom nie in die kindergeboorte nie. (Hos. 13: 13). En 

in Jes: ―Staan beskaamd, Sidon, want die see, die vesting van die see spreek en sê: ek het 

geen weë gehad en nie gebaar nie, en ek het geen jongmanne grootgemaak of 

jongedogters opgevoed nie. As die tyding na Egipte kom, beef hulle daar van angs by die 

tyding aangaande Tirus.‖ (Jes. 23: 4-5). ―Sidon‖ beteken hulle wat in die kennis van die 

geloof is, maar het dit vernietig deur geheue-kennis [scientifica], en het so onvrugbaar 

geraak. [2] Weereens in dieselfde profeet, wat wedergeboorte behandel en waar die 

waarhede van die geloof vergelyk word met ―seuns‖: ―Voordat sy weë gekry het, het sy 

gebaar; voordat smart oor haar gekom het, is sy van `n seuntjie verlos. Wie het so-iets 

gehoor? Wie het sulke dinge gesien. Word `n land op een dag gebore? Of word `n nasie 

op een slag gebaar?...sou Ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie? sê Jahweh. Of 

sou Ek wat laat baar, self toesluit? Sê jou Meester.‖ (Jes. 66: 7-9). Die goeie en die 

waarhede, wat gebaar en ontvang word uit `n hemelse huwelik, word dus ―seuns‖ 

genoem deur die Meester in Matt: ―Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, 

en die saailand is die wêreld. Die goeie saad – dit is die kinders van die koninkryk (Matt. 

13: 37-38). En die goeie en die waarhede van `n reddende geloof noem Hy die ―seuns van 

Abraham‖ (Joh. 8: 39). Want ―saad‖ (soos gesê in 255) dui op geloof, waar die ―seuns‖ 

wat die ―saad‖ is, die goeie en die ware van die geloof is. Daarom is die Meester 

Homself die ―Seun van die mens, ‖ dit is, die geloof van die kerk. 

265. Dat deur die ―man‖ word die rasionaal (verstandigheid) aangedui, en kom voor in 

vers 6 van hierdie hoofstuk, in dat die vrou gee vir die man wat saam met haar is, en hy 

het geëet, waardeur dit bedoel word sy toestemming, en dieselfde is ook duidelik van wat 

gesê word van die man in n. 158, waardeur dit bedoel word een wat wys en intelligent is. 

Alhoewel, hier dui die ―man‖ die rasionaal (verstandigheid) aan, omdat in die gevolge 

van die verwoesting van die wysheid en intelligensie deur die eet van die boom van 

kennis, was daar niks oor nie, want die rasionaal is `n nabootsing van die intelligensie, 

siende dat dit `n skyn is. 

266. Soos wat elke wet en voorskrif voortkom van wat hemels en geestelik is, soos uit sy 

ware ontstaan, volg dit dat hierdie wet van die huwelik ook so doen, wat vereis dat die 
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vrou wat handel uit begeerte, wat haar Eie is, eerder as uit die verstand, soos die man, 

onderworpe is aan sy verstandigheid. 

267. Vers 17. En aan die mens het Hy gesê: ―Omdat jy geluister het na die stem van jou 

vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie – vervloek is 

die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Deur die 

―mens wat luister na sy vrou‖ dui op die toestemming van die man, of die rasionaal (met 

rede) deur wie dit ook verhoed of vervloek is, en gevolglik die hele eksterne mens aandui 

dat ―vervloek is die aarde om jou ontwil.‖ Om daarvan ―te eet met moeite,‖ beteken dat 

die toekomstige staat van sy lewe maar mislik sal wees, en dit selfs tot die einde van die 

kerk, of, ―al die dae van sy lewe.‖ 

268. Dat die ―aarde‖ die eksterne mens aandui, is duidelik uit wat voorheen gesê was 

betreffende die ―aarde,‖ ―grond‖ en ―veld.‖ Wanneer die mens wedergebore is, word hy 

nie meer langer ―aarde‖ genoem nie, maar ―grond‖ omdat hemelse saad in hom ingeplant 

is; hy word ook met ―grond‖ vergelyk en word ―grond‖ genoem in verskeie plekke in die 

Woord. Die saad van die goeie en die ware word ingeplant in die eksterne mens, dit is, in 

sy emosie en geheue, en nie in die interne mens nie, omdat daar niks van die mens se Eie 

in die interne mens is nie, maar slegs in die eksterne. In die interne mens is die goeie en 

die waarhede, en wanneer dit blyk dat dit nie meer daar is nie, is die mens ekstern of 

liggaamlik, maar dit word deur die Meester in die interne mens gestoor, sonder dat die 

mens iets daarvan weet, want dit kom nie na vore behalwe as die eksterne mens afsterf, 

wat gewoonlik die geval is by hewige versoekinge, ongelukke, siekte, en op die bestemde 

uur van die dood. Die rasionaal (rede) behoort ook aan die eksterne mens (n. 118), en is 

`n soort van medium tussen die interne mens en die eksterne; want die interne mens, deur 

die rasionaal, opereer op die liggaamlike eksterne. Maar as die rasionaal (rede) dit 

toestaan, skei die eksterne mens met die interne, sodat die bestaan van die interne mens 

nie meer bekend is nie, gevolglik ook nie die intelligensie en wysheid wat van die interne 

is nie. 

269. Dat Jahweh, die Meester, nie die ―grond vervloek‖ het nie, of die eksterne mens, 

maar dat die eksterne mens homself afgekeer het van die interne, en sodoende homself 

vervloek het, is duidelik van wat voorheen getoon was. (n. 245). 

270. Dat om ―te eet van die aarde met moeite‖ dui op `n mislike en miserabele staat van 

lewe, en is duidelik uit die voorgaande en dit wat volg, om nie eers te noem om te ―eet‖ 

in die innerlike sin nie, is om te lewe. Dieselfde is duidelik ook uit die feit dat so `n staat 

van lewe volg wanneer die bose geeste begin om te veg, en die toesighoudende engele 

begin te arbei. Hierdie staat van lewe word nog meer miserabel wanneer die bose geeste 

begin om die oorheersing en heerskappy te verkry; want hulle regeer nou die eksterne 

mens, en die engele slegs die interne mens; waarvan daar so min oorbly dat hulle skaars 

iets daaruit kan haal om die mens mee te verdedig; en sodoende kom die ellende, angs en 

onrus te voorskyn. Dooie mense is selde sensitief vir sulke ellende en angs, omdat hulle 

nie langer meer mens is nie, alhoewel hulle by hulleself so dink meer as ander; want hulle 

weet nie meer as die dier van wat geestelik en hemels is, en wat die ewige lewe is nie, en 

soos hulle kyk hulle ondertoe na aardse dinge, of uitwaarts na wêreldse dinge, hulle 

begunstig slegs hulle Eie, en gee toe aan hulle eie neigings en sinne met die totale 

vereniging van die rasionaal ( rede). Deurdat hulle dood is, ondersteun hulle geen 

geestelike oorlogvoering of versoekinge nie, en as hulle daarteenoor ontbloot sou word, 

sou hulle gesink het onder sy gewig, en hulle kan daarby hulleself nog meer vervloek, en 

stort hulleself nog meer dieper in die helse verdoemenis; daarom word hulle dit gespaar 

by hul ingang na die ander lewe, waar, deurdat hulle nie langer in die gevaar verkeer om 

te sterf as gevolg van een of ander versoeking of ellende nie, kan hulle die mees 
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smartlike lyding verduur, wat hier netso aanduidend is deur die ―aarde wat vervloek is en 

eet met moeite daarvan.‖ 

271. Dat ―al die dae van jou lewe‖ die einde van die kerk aandui, is duidelik uit die feit 

dat die onderwerp wat hier behandel word, nie oor `n individuele mens gaan nie, maar 

oor die kerk en sy staat. Die einde van die dae van daardie kerk was die tyd van die 

vloed. 

272. Vers 18. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van 

die veld eet. Deur die ―dorings en distels‖ word bedoel die vloek en die verwoesting; en 

deur ―Jy sal die plante van die veld eet‖ dui daarop dat hy soos `n wilde dier sal lewe. Die 

mens lewe soos `n wilde dier as hy van sy eksterne geskei is, en opereer daarop slegs op 

die mees algemene manier, want die mens is `n mens uit wat hy ontvang deur sy innerlike 

mens vanuit die Meester, en is `n wilde dier van wat hy ontvang van die eksterne mens, 

wat, geskei van sy innerlike, is op homself niks anders as `n wilde dier nie, en het 

dieselfde natuur en ingesteldheid, begeertes, sin, lus, fantasieë en sensasies, en ook 

dieselfde organiese vorms. Maar nietemin is hy nog in staat om te verstaan en te 

argumenteer, en, soos dit vir homself lyk, het hy van die geestelike substansie waardeur 

hy die invloei van die lewe uit die Meester ontvang, wat in elk geval so korrup is in so `n 

mens, dat dit `n lewe van boosheid word, wat die dood is, daarom word hy `n dooie mens 

genoem. 

273. Dat die ―dorings en distels‖ dui op die vloek en verwoesting, is duidelik uit die oes 

en vrugteboom wat die teenoorgestelde aandui, wat seëninge in vermenigvuldiging is. 

Dat die ―dorings‖ en die ―distels‖ die ―wilde roos‖ en die ―netel‖ so `n betekenis het, is 

duidelik in die Woord, soos in Hosea: ―Want kyk, hulle gaan heen weens die 

verwoesting: Egipte sal hulle versamel, Memphis hulle begrawe; onkruid sal hulle skat 

van silwergoed in besit neem, dorings in hul tente wees‖ (Hos 9: 6). Hier is ―Egipte‖ en 

―Memphis‖ aanduidend as `n soeke na die verstaan van Goddelike dinge uit hulleself en 

van geheue-kennis. In dieselfde Profeet: ―En die hoogtes van Awen, Israel se sonde, word 

verdelg, dorings en distels sal opskiet op hulle altare‖ (Hos. 10: 8), waar die ―hoogtes van 

Awen‖ die liefde vir die self aandui, en die ―dorings en distels op die altare‖ 

godslastering voorstel. In Jes: ―Vanweë die akkers van My volk wat met dorings en 

distels opskiet.‖ (Jes. 32: 13). En in Eseg: ―En daar sal vir die huis van Israel geen 

steekdoring en smartlike distel meer wees onder almal wat rondom is nie.‖ (Eseg. 28: 

24). 

274. Dat om die ―plante van die veld te eet‖ (dit is wilde voedsel) dui daarop dat hy soos 

`n wilde dier sal lewe, en dit is duidelik van wat gesê was van Nebukadnésar in Daniël: 

―En hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die 

veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet…en sewe tydperke sal oor u 

heengaan..‖ (Dan. 4: 25). En in Jes: ―Het jy dit nie gehoor nie? Van lankal het Ek dit 

berei, van die dae van die voortyd af dit beskik. Nou het Ek dit laat kom, dat jy versterkte 

stede tot puinhope kon verwoes. En hulle inwoners was magteloos, het verskrik en 

beskaamd gestaan; hulle was soos plante van die veld en groen grassies, soos gras van die 

dakke en `n koringland voordat dit are skiet.‖ Jes. 37: 26-27). Hier word dit verduidelik 

wat bedoel word deur die ―gras van die veld‖ die ―gras van die dakke‖ en `n ―veld wat 

verdroog is‖ want die onderwerp wat hier behandel word is van die tydperk vóór die 

vloed, wat bedoel word deur ―van die voortyd af,‖ en ―van lankal het Ek dit berei‖. 

275. Vers 19. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die 

aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Deur ―in die 

sweet van jou aangesig‖ dui daarop dat om afkerig te wees teenoor dit wat hemels is; om 

―terug te keer na die aarde waaruit hy geneem is‖ is om terug te val in die eksterne mens, 
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soos wat hy was voor sy wedergeboorte; en ―stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer‖ 

beteken dat hy veroordeel en duiwels is. 

276. Om ―brood te eet in die sweet van jou aangesig‖ dui daarop om afkerig te wees tot 

dit wat hemels is, en dit is duidelik uit die betekenis van ―brood.‖ Deur ―brood word 

bedoel alles wat geestelik en hemels, en wat die voedsel van die engele is, op die 

berowing daarvan sal hulle ophou om te leef so seker as wat die mens ontneem word van 

brood of voedsel. Dit wat hemels en geestelik is in die hemel korrespondeer ook met 

brood op die aarde, waardeur hulle verteenwoordig word in baie aanhalings uit die 

Woord. Dat die Meester ―brood‘ is, is omdat uit Hom kom wat ookal hemels en geestelik 

is. Hyself onderrig in Johannes: ―Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het; wie 

hierdie brood eet sal tot in ewigheid lewe.‖ (Joh. 6: 58). Daarom word brood en wyn as 

simbole gebruik by die onderhouding van die Pasga. Hierdie hemelse word ook 

verteenwoordig deur die manna. Dit wat hemels en geestelik is maak die voedsel van die 

engele uit, en word gemanifesteer in die Meester se woorde: ―Die mens sal nie van brood 

alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die Woord van God uitgaan.‖ (Matt. 4: 4), 

dit is, van die lewe van die Meester, van wie alles kom wat hemels en geestelik is. [2] Die 

laaste nageslag van die Mees Antieke Kerk, wat bestaan het onmiddellik voor die vloed, 

en wat hier behandel word, het so totaal verlore geraak en gedompel in sinlike en 

liggaamlike dinge, dat hulle naderhand nie meer gewillig was om te hoor wat die 

waarheid was oor die geloof nie, wie die Meester was, of dat Hy sou kom om hulle te red; 

en wanneer sulke onderwerpe geopper word, draai hulle om en loop weg. Hierdie weersin 

word beskryf deur ―brood te eet in die sweet van jou aangesig.‖ So ook dan die Volk, as 

gevolg dat hulle van so `n karakter was dat hulle nie erken die bestaan van hemelse dinge 

nie, en begeer slegs `n wêreldse Messiah, en kon nie help om `n weersin te hê vir die 

manna nie, omdat dit `n verteenwoordiging van die Meester was, en noem dit ―walglike 

brood,‖ op grond waarvan die Meester giftige slange onder hulle ingestuur het. (Num. 21: 

5,6). Bowendien, die hemelse dinge wat aan hulle meegedeel is in `n staat van teenspoed 

en ellende – wanneer hulle in trane was het hulle dit dan genoem ―brood van teenspoed‖ 

of die ―brood van ellende‖ en die ―brood van trane.‖ In die gedeelte hier voor ons, dat dit 

wat ontvang word in afsku, word genoem die ―brood van die sweet van die aangesig.‖ 

277. Dit is die innerlike sin. Hy wat naby aan die letter bly, verstaan niks anders as dat 

die mens moet brood vir homself verkry uit die grond deur arbeid, of deur die ―sweet van 

sy aangesig.‖ ―Mens‖ hier beteken nie enige man nie, maar die Mees Antieke Kerk; ook 

beteken ―grond‖ nie die aarde nie, of ―brood‖ as gewone brood of ―tuin‖ as `n plek met 

plante nie, maar hemelse en geestelike dinge, soos alreeds uitgewys. 

278. Dat deur ―totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem‖ is duidelik 

dat die kerk sal terugkeer na die eksterne mens soos wat dit was voor die wedergeboorte, 

en dit is duidelik uit die feit dat ―aarde‖ dui die eksterne mens aan, en ―stof‖ dui dit aan 

wat veroordeel en duiwels is, en is ook duidelik van dit wat gesê was oor die slang, wat, 

as gevolg van die vervloeking, aangesê was om ―stof te eet.‖ Hierby kan ons nog dit uit 

Dawid byvoeg: ―…almal wat in die stof neerdaal, sal voor Sy aangesig kniel, en hy wat 

sy siel nie in die lewe kan hou nie. (Psalm 22: 30). En ook : ―U verberg U aangesig, 

hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hulle stof.‖ 

(Psalm 104: 29), wat beteken, wanneer die mens homself wegdraai van die aangesig van 

die Meester, dan vergaan hulle en sterf, en so ―keer hulle terug na die stof,‖ dit is, word 

veroordeel en word duiwels. 

279. Al hierdie verse dan, geneem in `n ry, is betrokke met die sensuele deel wat homself 

wegdraai van die hemelse (vers 14); dat die Meester in hierdie wêreld sal kom vir die 

doel om hulle weer te verenig (vers 15); dat stryd ontstaan as gevolg dat die eksterne 



 70 

mens homself weggedraai het (vers 16); en die gevolg is ellende (vers 17); veroordeling 

(vers 18); en daarna die hel (vers 19). Hierdie dinge volg agtermekaar of in opvolging in 

daardie kerk, vanaf die vierde geslag van die nakomelinge tot op die vloed. 20. En die 

mens [homo] het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder genoem word van alles wat 

lewe. 21. En Jahweh God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het 

dit aangetrek. 22. Toe sê Jahweh God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur 

goed en kwaad te ken. As hy maar nie sy hand uitgesteek en ook van die boom van die 

lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie! 23. Toe stuur Jahweh God hom uit die tuin 

van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. 24. So het Hy dan die mens 

weggedrywe en gerubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die 

swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. 

280. Die Inhoud. Die Mees Antieke Kerk, en hulle wat weggeval het, word hier 

opsommend behandel, dus ook sy nageslag tot op die vloed, toe dit vergaan het. 

281. Van die Mees Antieke Kerk wat hemels was, en van die lewe van die geloof in die 

Meester, wat genoem word ―Eva‖ en die ―moeder van alles wat lewe‖ (vers 20). 

282. Van sy eerste nakomelinge, in wie daar die hemelse geestelike goeie was, en van 

sy tweede en derde, in wie daar die natuurlike goeie was, word aangedui deur die ―rokke 

van vel wat Jahweh vir die mens en sy vrou gemaak het‖ (vers 21). 

283. Van die vierde nakomelinge, in wie die natuurlike goeie in hulle losbandig begin 

raak het, en wie, as hulle nuut gegenereer sou gewees het of onderrig was in die hemelse 

dinge van die geloof, sou hulle tot niet gegaan het, wat bedoel word deur ―as hy nou maar 

nie sy hand uitgesteek het en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe tot in 

ewigheid nie!‖ (vers 22). 

284. Van die vyfde generasie, wat van alle goeie en waarhede ontneem is, en gereduseer 

was tot `n staat waarin hulle voorheen was vóór die wedergeboorte, wat bedoel word deur 

die woorde; ―Toe stuur Jahweh God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te 

bewerk waaruit hy geneem is.‖ (vers 23). 

285. Van die sesde en sewende nageslag, waarin hulle ontneem is vam alle geheuekennis 

[scientia] van wat goed en waar is, en gelos was in hulle eie vuil besmette liefdes 

en oorredingskrag, en dit is so voorsien sodat hulle nie die heilige dinge van die geloof 

belaster en besoedel, wat aangedui word deurdat ―hulle weggedrywe is en gérubs aan die 

oostekant van die tuin laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang na 

die boom van die lewe te bewaak.‖ (vers 24). 

286. Die Innerlike Sin. Hierdie en die voorafgaande hoofstukke tot op die verse nou 

onder bespreking, behandel die mees antieke mense en hulle opvolgende generasies; 

eerstens hulle wat soos wilde diere geleef het, maar naderhand geestelike mense geword 

het, dan van hulle wat hemelse mense geword het, en die Mees Antieke Kerk uitgemaak 

het; daarna van hulle wat weggeval het, en hulle nakomelinge in `n gereelde orde in die 

eerste, tweede en derde geslag en hulle nakomelinge tot op die vloed. In die verse wat 

volg, wat die hoofstuk voltooi, het ons `n herhaling of samevatting van wat gebeur het 

vanaf die periode toe die mens van die Mees Antieke Kerk gevorm is, tot op die vloed, 

dus is dit `n slot of afloop van alles dit wat vooraf gegaan het. 

287. Vers 20. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van 

alles wat lewe. Deur die ―mens‖ [homo] word hier bedoel die mens van die Mees Antieke 

Kerk, of die hemelse mens, en deur sy ―vrou‖ en die ―moeder van alles wat lewe‖ word 

bedoel die Kerk. Sy word ―moeder‖ genoem, omdat sy die eerste kerk was, en ―lewende‖ 

die feit deur geloof te besit in die Meester, wat op sigself die lewe is. 

288. Dit is reeds daarop gewys dat deur die ―mens‖ word bedoel die mens van die Mees 

Antieke Kerk, of die hemelse mens, en terselfdertyd was dit daarop gewys dat die 
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Meester alleen is Mens, en dat deur Hom is elke hemelse mens `n mens, omdat hulle in 

Sy gelykenis is. Daarom, elke lid van die kerk, sonder uitsondering of onderskeid, was `n 

―mens‖ genoem, en naderhand was hierdie naam van toepassing gemaak op enigeen wat 

in sy liggaam voorkom as `n mens, om hom te onderskei van die wilde diere van die veld. 

289. Dit is ook hierbo aangetoon dat by die ―vrou‖ die kerk bedoel word, en in die 

universele sin die koninkryk van die Meester in die hemel en op aarde; en hieruit volg dit 

dat dieselfde bedoel word deur ―moeder.‖ In die Woord word die kerk baie dikwels 

aangetoon as die ―moeder‖ soos in Jes: ―So sê Jahweh: Waar is tog die skeibrief van julle 

moeder waarmee Ek haar verstoot het?‖ (Jes. 50: 1). In Jer: ―Julle moeder staan grootliks 

beskaamd, sy wat julle gebaar het is rooi van skaamte.‖ (Jer. 50: 12). In Eseg. ―Jy is die 

dogter van jou moeder, wat `n afsku gehad het van haar man en haar kinders (seuns). 

Julle moeder was `n Hetitiese vrou en julle vader `n Amoriet. (Eseg. 16: 45), waar die 

―man‖ dui op die Meester en alles wat hemels is; ―seuns‖ die waarheid van die geloof; `n 

―Hetitiese ― dit wat vals is; en `n ―Amoriet‖ dit wat boos is. Dieselfde Profeet: ―Jou 

moeder was soos `n wingerdstok in jou rustige tyd; by waters was dit geplant dit was 

vrugbaar en vol ranke vanweë die baie waters.‖ (Eseg. 19: 10). Hier dui ―moeder‖ op die 

Antieke Kerk. Maar die term ―moeder‖ is meer spesifiek van toepassing op die Mees 

Antieke Kerk, omdat dit die eerste kerk was, en die enigste een wat hemels was, en 

daarom gelief deur die Meester meer as al die ander. 

289. Dat sy genoem was die ―moeder van alles wat lewe‖ is as gevolg deurdat sy die 

geloof in die Meester wat die Lewe self is, besit het, en dit is duidelik uit dit wat alreeds 

getoon is. Daar kan nie meer as een Lewe wees nie, waaruit die lewe van almal is, en 

daar kan ook nie lewe wees, behalwe deur geloof in die Meester; wat self die Lewe is; 

ook kan daar nie geloof wees waarin die lewe is, behalwe as dit van Hom af is nie, 

gevolglik, as Hy nie daarin is nie, is daar geen lewe nie. Op grond hiervan word in die 

Woord die Meester genoem dat slegs Hy die ―Lewende‖ is, en word genoem die 

―Lewende Jahweh‖ (Jer. 5: 2; 12: 16; 16: 14; 15; 23: 7; Eseg. 5: 11); ―Hy wat lewe tot in 

alle ewigheid‖ (Dan. 4: 34; Openb. 4: 10; 5: 14; 10: 6); die ―Fontein van die Lewe‖ (Ps. 

36: 9); die ―Fontein van Lewende waters‖ (Jer. 17: 13); die hemel, wat lewe deur Hom, 

word genoem die ―Land van die lewendes‖ (Jes. 38: 11; 53: 8; Eseg. 26: 20; 32: 23-27; 

32; Ps. 27: 13; 52: 5; 142: 5); en hulle word ―Lewend‖ genoem wat geloof in die 

Meester het; soos in Dawid: ―Wat aan ons siel die lewe gee…‖ (Ps. 66: 9). En van hulle 

wat geloof besit, word gesê om in die ―Boek van die lewe‖ te wees (Ps. 69: 28; Openb. 

13: 8; 17: 8; 20: 15). Daarom ook, hulle wat geloof ontvang in Hom word gesê ―lewend 

gemaak‖ (Hos. 6: 2; Ps. 85: 6). Aan die ander kant word gesê dat diegene wat nie geloof 

het nie, word genoem die ―dooies‖ soos in Jes: ―Dooie mense herlewe nie, skimme staan 

nie op nie (Refaim), daarom het U hulle besoek en verdelg en alle gedagtenis aan hulle 

laat vergaan‖ (Jes. 26: 14). Hulle word ook deur die Meester as ―dood‖ genoem; (Matt. 4: 

6; Joh. 5: 25; 8: 21; 24; 51; 52). Hel word ook die ―dood‖ genoem (Jes. 25: 8; 28: 15). 

291. In hierdie vers word die ‗eerste tyd‘ beskrywe, toe die kerk in die blomtyd van haar 

jong lewe was, en verteenwoordig die hemelse huwelik, waardeur sy beskryf word deur 

`n huwelik en word genoem ―Eva‖ uit `n woord wat ―lewe‖ beteken. 

292. Vers 21. En Jahweh God het vir die mens [homo] en sy vrou rokke van vel gemaak 

en dit hulle dit aangetrek. Hierdie woorde dui daarop dat die Meester hulle onderrig het in 

die geestelike en natuurlike goeie. Sy onderrig word uitgedruk deur die ―maak van‖ en 

―dit aangetrek‖ en die geestelike en natuurlike goeie, deur die ―rokke van vel.‖ 

293. Dit sou nooit uit die letterlike vertolking voorkom dat hierdie dinge so bedoel word 

nie, en tog is daar `n dieper betekenis, want elkeen behoort te weet dat Jahweh het nie vir 

hulle fisiese rokke van vel gemaak nie. 
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294. Ook sal dit nie duidelik word aan enigeen dat `n ―rok van vel‖ beduidend is van die 

geestelike en natuurlike goeie, behalwe by die openbaring van die interne sin daarvan, en 

`n gevolglike vergelyking van gedeeltes in die Woord waar soortgelyke uitdrukkings 

voorkom nie. Die algemene term ―vel‖ word hier gebruik, maar die van `n lam, skaap of 

ram, word verstaan watter diere in die Woord emosie van die goeie en die welwillendheid 

teenoor die naaste en alles wat van die naaste is, aandui, iets soortgelyk aan die skaap wat 

gebruik word by offers. Hulle word skape genoem wat begiftig is met die goeie van die 

welwillendheid in naasteliefde, dit is, met geestelike en die natuurlike goeie, en daarom 

word die Meester genoem die ―Herder van Sy skape‖ en hulle wat begiftig is met 

naasteliefde word genoem Sy skape, soos ons almal weet. 

295. Die rede hoekom hulle geklee was met ―rokke van vel‖ is omdat dit oor die mees 

antieke mense gesê was dat hulle naak was op grond van hul onskuld, maar toe hulle hul 

onskuld verloor, begin hulle bewus word dat hulle in die bose is, wat ook ―naaktheid‖ 

genoem word. Dat alle dinge lyk of dit histories saamhang (in ooreenstemming met die 

manier van spreek van die mees antieke mense), word dit hier gesê om ―geklee te wees 

anders is jy nakend‖ of in die bose. Dat hulle in die geestelike en natuurlike goeie was, is 

duidelik uit die opmerkings aangaande hulle, want vanaf vers 1 tot 13 van hierdie 

hoofstuk, sowel dat dit hier weergegee word dat ―Jahweh God het vir hulle rokke van vel 

gemaak en hulle geklee‖ want die eerste – en meer spesifiek van die tweede en derde 

groep nakomelinge van die kerk, wat toegerus was met hierdie goeie. 

296. Dat die velle van lammers, skape, bokke, dassies, robbe en ramme die geestelike en 

natuurlike goeie aandui, is duidelik uit die interne sin van die Woord, waar Jakob 

behandel word, en ook waar die Ark behandel word. Van Jakob word gesê dat hy 

―bekleed was met die gewaad van Esau‖ en op sy hande en op sy nek, waar hy nakend 

was ―met die vel van `n lam van die bokke‖ en toe Isak dit ruik, sê hy ―die reuk van my 

seun is in die reuk van die veld‖ (Gen. 27: 15, 16, 27). Dat hierdie velle die geestelike en 

natuurlike goeie aandui, word die Goddelike genade van die Meester op daardie plek 

gesien. Van die Ark word gesê dat die bedekking van die tent was ―van ram‘s en dassie 

velle‖ (Exod. 26: 14; 36: 19), en Aäron en sy seuns het die Ark bedek met `n bedekking 

―van dassie velle‖ en so-ook die tafels met vate, kruike en houers, die kandelare, die 

altaar van goud, en die kanne van bediening en van die altaar. (Num. 4: 6-14). Uit die 

Meester se Goddelike genade sal dit ook gesien word dat hierdie velle verteenwoordig 

die geestelike en natuurlike goeie, want wat ookal in die Ark was, die tabernakel, of die 

tent, ja, wat ookal op Aäron se bekleding was as hy hom beklee met die klere van 

Heiligheid, dui op dit wat hemels en geestelik was, sodat daar nie `n enkele ding was wat 

nie `n betekenis of `n verteenwoordiging gehad het nie. 

297. Die hemelse goeie is nie bekleed nie, omdat dit innerlik is, en is onskuldig, maar die 

hemelse geestelike goeie is dit wat eerste beklee word, en dan die natuurlike goeie, want 

hulle is meer ekstern, en op grond daarvan word dit vergelyk en word genoem 

―bekleding‖ soos in Eseg. wat spreek oor die Antieke Kerk: ―Ook het Ek jou beklee met 

veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak en Ek het jou gehul in fyn linne 

en jou oordek met sy.‖ (Eseg. 16: 10). In Jes: ―Trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, 

heilige stad.‖ In Openb: ―Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie 

besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig 

is. Wie oorwin, sal beklee word met wit klere‖ (Openb. 3: 4, 5), waar dit ook gesê 

word oor die vier-en-twintig oudstes dat hulle geklee was in ―wit klere‖ (4: 4). Dus, die 

meer eksterne goedere, wat hemels geestelik en natuurlik is, is ―bekleding;‖ daarom ook 

hulle wat begiftig is met die goeie van die naasteliefde, verskyn in die hemel in 

glinsterende bekleding, maar hier, omdat hulle nog steeds in die liggaam is, met `n ―rok 
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van vel.‖ 

298. Vers 22. Toe sê Jahweh God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur 

goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die 

lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie! Die rede hoekom Jahweh God in die 

enkelvoud genoem word en daarna in die meervoud (Ons) is dat by ―Jahweh God‖ bedoel 

word die Meester en terselfdertyd die engele hemel. Die mens wat nou ―goed en kwaad‖ 

ken, dui daarop dat hy nou hemels geword het, en dus wys en intelligent, ―as hy maar net 

nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet…‖ beteken dat hy nie 

onderrig moet word in die geheime van die geloof nie, want dan sal hy nooit in der 

ewigheid gered kan word nie, wat is om ―in alle ewigheid te lewe.‖ 

299. Hier is twee Arcana‘s (geheime): Eerstens, Jahweh God ―dui op die Meester, en 

terselfdertyd die hemel; tweedens, dat as hulle onderrig was in die geheime van die 

geloof sou hulle in alle ewigheid verlore gewees het. 

300. Ten opsigte van die eerste Arcanum – dat deur ―Jahweh God‖ bedoel word die 

Meester en terselfdertyd die hemel – moet daarop gelet word dat in die Woord, altyd vir 

`n geheime rede, word die Meester somtyds net genoem ―Jahweh‖ en somtyds ―Jahweh 

God‖ en daarna ―God‖ en somtyds ―Jahweh Jehovah‖ en somtyds ―die God van Israel‖ 

maar die meeste kere net ―God.‖ Dus, in die eerste hoofstuk van Genesis, waar dit ook 

gesê word, in die meervoud, ―laat ons mense maak na ons beeld‖ word Hy slegs God 

genoem, en Hy word nie ―Jahweh God‖ genoem nie, tot in die tweede heefstuk, waar die 

hemelse mens behandel word. Hy word genoem ―Jahweh‖ omdat Hy alleen ons lewens 

is, dus vanuit die ―Essens‖; en ―God‖ omdat Hy alle dinge kan doen, dus uit krag! Dit is 

duidelik uit die Woord, waar hierdie onderskeid gemaak word (Jes. 49: 4, 5; 55:7; Ps. 18: 

2, 28, 29, 31; 31: 14). Op grond hiervan word elke engel of gees wat met die mens praat, 

en wat veronderstel is om krag te besit, ―God‖ genoem soos dit in Dawid verskyn: ―God 

staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.‖ (Ps. 82: 1), 

en op `n ander plek: ―Want wie kan in die hemel met Jahweh vergelyk word? Wie is soos 

Jahweh onder die hemelinge?‖ (Ps. 89: 6). Weereens: ―Loof God van die gode, loof 

Jahweh van die gode.‖ Ps. 136: 2-3). Die mens wat ook krag besit word ook ―gode‖ 

genoem, soos in Ps. 82: 6; Joh. 10: 34, 35.). Van Moses was ook aan die Farao gesê dat 

hy `n ―god.‖ Is. (Exod 7: 1). Vir hierdie rede is die woord ―God‖ in die Hebreeus in die 

meervoud en staan bekend as ―Elohim.‖ Maar omdat die engele nie in die minste krag uit 

hulleself besit nie, soos wat hulle ook erken, maar uitsluitlik vanuit die Meester, en daar 

is maar net Een Jahweh; daarom, deur ―Jahweh God‖ word in die Woord bedoel die 

Meester alleen! Maar waar alles bewerk word deur die bediening van die engele, soos in 

die eerste hoofstuk van Genesis, word van Hom gepraat in die meervoud. Omdat die 

hemelse mens as mens nie in vergelyking met die Meester geplaas kan word nie, maar 

slegs met die engele, want dit word gesê, dat die mens ― het nou soos een van ons geword 

deur goed en kwaad te ken,‖ dit is, wys en intelligent. 

ooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo 

Die Boek Genesis 301-350 

Emanuel Swedenborg 1688-1772 

Arcana Coelestia- geheime van die Hemele 

301. Die ander Arcanum (geheim) was dat as hulle onderrig gegee was oor die geheime 

van die geloof, sou hulle vir ewig gesterf het, wat aangedui word deur dié woorde: ―As 

hy nou maar net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en 

lewe in ewigheid nie!‖ Die saak staan so: Wanneer die mens in die omgekeerde orde van 

die lewe beland, en onwillig is om te lewe, of om wys te word, argumenteer hulle oor 

alles wat hulle hoor aangaande die geloof, of dit so is of nie; en as hulle dit uit hulleself 
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doen en uit hulle eie dinge van die sinne en van geheue-kennis, dan moet dit lei tot 

ontkenning, en gevolglik tot laster en ontheiliging, sodat hulle naderhand nie sal aarsel 

om ontheiligde dinge te meng met dit wat heilig is nie. Wanneer `n mens so geword het, 

is hy so veroordeel in die ander lewe dat daar vir hom geen hoop oorbly vir redding nie. 

Want dinge vermeng met ontheiligde dinge bly so vermeng, sodat wanneer enige idee 

van iets heiligs homself aanbied, word `n idee van iets ontheilig wat verenig is daarmee 

ook aangebied, die gevolg is dat die persoon kan nie in `n gemeenskap wees behalwe in 

dié van die veroordeeldes nie. Wat ookal teenwoordig is in enige idee van denke as 

gevolg van die vereniging met dit, word skerp waargeneem in die ander lewe, selfs deur 

geeste in die wêreld van die geeste, en nog meer deur die engele, inderdaad so skerp dat 

van `n enkele idee ken hulle `n persoon se karakter. Die skeiding van ontheiligde en 

heilige dinge wat so verenig is, kan nie bewerkstellig word behalwe deur middel van so 

`n helse marteling dat as `n mens daarvan bewus is, sou hy ontheiliging baie versigtig 

vermy soos wat hy die hel sou vermy. 

302. Dit is waarom die geheime van die geloof nooit aan die Judeërs openbaar gemaak is 

nie. Hulle was nie eers openhartig vertel dat hulle sou lewe na die dood nie, ook nie dat 

die Meester in die wêreld sou kom om hulle te red nie. So groot was die onkunde en 

onnoselheid waarin hulle gehou was, en vandag nog gehou word, dat hulle nie weet van 

die bestaan van die innerlike mens nie, of van enigiets innerliks, want as hulle dit sou 

geweet het, of as hulle dit nou weet, soos om dit te erken, is hulle karakter so dat hulle dit 

sou belaster, en daar sal geen hoop wees vir enige redding in die ander lewe nie. Dit is 

wat deur die Meester bedoel word in Joh: ―Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, 

sodat hulle nie met die oë sal sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle 

genees nie.‖ (Joh. 12: 40). En deur die Meester wat met hulle praat in gelykenisse sonder 

om aan hulle te verduidelik wat die betekenis daarvan is, uit vrees dat (soos wat Hyself 

sê), ―terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.‖ (Matt. 

13: 13). Vir dieselfde rede was al die geheime van die geloof vir hulle verborge, en was 

verberg onder die verteenwoordigers van hulle kerk, en vir dieselfde rede is die Profetiese 

styl van dieselfde karakter. Dit is egter een ding om te weet en `n ander om dit te erken. 

Hy wat weet en dit nie erken nie, is asof hy dit nie weet nie; maar dit is hy wat dit erken 

en agtena dit belaster en ontheilig, wat bedoel word deur die woorde van die Meester. 

303. `n Mens verkry sy lewe uit al die dinge waarin hy oorreed word, dit is, wat hy erken 

en glo. Dit waarin hy nie oorreed kan word nie, of dit nie erken en glo nie, affekteer nie 

sy verstand nie. En daarom kan niemand die heilige dinge ontheilig tensy hy daarvan 

oorreed word en hy dit erken, en tog dit later ontken. Hulle wat dit nie erken nie, mag dit 

wel weet, maar is asof hulle dit nie weet nie, en is soos hulle wat dinge weet wat geen 

bestaan het nie. So was die Judeërs in die tyd van die Meester se koms, en daarom word 

in die Woord gesê om ―naak, en ontbloot‖ te wees, of ook om ―verwoes te wees,‖ dit is, 

om nie meer langer enige geloof te hê nie. Onder hierdie omstandighede doen dit die 

mens geen skade om die innerlike inhoud van die Woord aan hulle te open nie, want 

hulle is soos persone wat sien, maar tog nie sien nie; en hoor, maar tog nie hoor nie; wie 

se harte toegestop is; waaroor die Meester sê in Jes: ―En Hy het gespreek: Gaan sê vir 

hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie. 

Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat 

hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie hoor en hulle hart nie verstaan nie, en 

hulle hul nie bekeer en gesond word nie.‖ (Jes. 6: 9-10). (ten einde, soos alreeds gesê, dat 

hulle dit nie kan ontheilig nie). Die Meester verklaar ook duidelik in die opvolgende 

verse van dieselfde Profeet: ― Toe sê ek: Hoe lank, JHWH? En Hy antwoord: Totdat die 

stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 
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`n wildernis.‖ (Jes. 6:12). Hy word `n ―mens‖ genoem wat wys is, of wat erken en glo. 

Die Judeërs was ―verwoes‖, soos alreeds gesê, teen die tyd van die Meester se koms, en 

vir dieselfde rede word hulle steeds in hierdie ―verwoesting‖ gehou deur hulle gierigheid 

en hebsug, en veral deur hulle inhaligheid, dat, alhoewel hulle `n duisend keer van die 

Meester hoor, en dat die verteenwoordigers van hulle kerk aanduidend is van Hom in 

elke opsig, erken en glo hulle tog niks nie. Dit was die rede hoekom die eerste mense uit 

die tuin van Eden uitgegooi was, en ―verwoes‖ was totdat hulle nie meer in staat was om 

enige waarheid te erken nie. 

304. Uit al hierdie dinge is dit nou duidelik wat bedoel word deur die woorde, ―As hy 

nou maar net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe 

in ewigheid nie!‖ Om ―te neem van die boom van die lewe en te eet‖ is om te weet en 

selfs te erken wat ookal van die die liefde en geloof is; want ―lewe‖ in die meervoud dui 

op liefde en geloof, en om te ―eet‖ dui hier, soos voorheen, om te weet. Om ―te lewe in 

die ewigheid‖ is nie om in die liggaam te lewe tot in ewigheid nie, maar om te lewe na 

die dood in die ewige verdoemenis. `n Mens wat ―dood‖ is word nie so genoem omdat hy 

moet sterf na die lewe van die liggaam nie, maar omdat hy `n lewe van die dood sal ly, 

want ―dood‖ is verdoemenis en hel. Die uitdrukking om te ―lewe‖ word gebruik met `n 

soortgelyke betekenis deur Eseg: ―Wil julle siele vang van my volk en siele vir julle 

voordeel in die lewe hou? En julle ontheilig My by My volk…om siele dood te maak wat 

nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes gelewe het nie.‖ 

(Eseg. 13: 18-19). 

305. Vers 23. Toe stuur JHWH hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk 

waaruit hy geneem is. Om uit die tuin uitgegooi te gewees het, is om ontneem te word 

van alle intelligensie en wysheid; en om ―die grond te bewerk waaruit hy geneem is,‖ is 

om liggaamlik-stoflik te word, soos wat hy voor die wedergeboorte was. Om ―uit die tuin 

uitgegooi‖ te gewees het, is om ontneem te word van alle intelligensie en wysheid, is 

duidelik van die betekenis van `n ―tuin‖ en van ―Eden‖ soos hierbo; want `n ―tuin‖ dui op 

intelligensie, of die verstaan van die waarheid; en ―Eden‖ is aanduidend van die liefde, 

en dui op wysheid, of om die goeie te wil. Dat om die ―grond te bewerk waaruit hy 

geneem is‖ dui daarop om liggaamlik-stoflik te raak, soos wat hy was voor die 

wedergeboorte, en was hierbo aangetoon (vers 19), waar soortgelyke woorde voorkom. 

306. Vers 24. So het Hy dan die mens weggedrywe en die gérubs aan die oostekant van 

die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die 

boom van die lewe te bewaak. Om die ―mens weg te drywe‖ is on hom te ontneem van 

die wil van die goeie en die verstaan van waarhede, in sovêr dat hy afgeskei word 

daarvan, en is nie meer `n mens nie. Om te maak dat die ―gérubs aan die ooste te laat 

woon‖ is om voorsiening te maak teen sy ingaan in enige geheime ding van die geloof; 

want die ―oostekant van die tuin van Eden‖ is die hemelse, waaruit die intelligensie is; en 

deur ―gérub‖ word aangedui die voorsienigheid van die Meester om te voorkom dat so `n 

mens in die dinge van die geloof ingaan. Deur die ―swaard wat vlam en flikker‖ word die 

self-liefde aangedui [amor-proprius] met sy kranksinnige begeertes en gevolglike 

oorredings, wat so is dat hy inderdaad wens om daar in te gaan, maar word weggevoer na 

liggaamlike-stoflike en aardse dinge, en dit vir die doel om ―die toegang na die boom van 

die lewe te bewaak,‖ dit is, om die ontheiliging van die heilige dinge te voorkom. 

307. Dit handel hier oor die sesde en sewende nageslag, wat omgekom het in die vloed, 

en wie almal ―uitgegooi is uit die tuin van Eden,‖ dit is, van alle verstaan van die 

waarheid, en word as‘t ware nie meer `n mens nie, en word gelos in hulle kranksinnige 

hebsug en oorredings. 

308. Noudat die betekenis van die ―ooste‖ en die ―tuin van Eden‖ hierbo gegee is, is dit 
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onnodig om langer op hulle te vertoef, maar dat ―gérubs‖ aanduidend is van die 

voorsienigheid van die Meester uit vrees dat die mens met sy kranksinnigheid daar in sal 

gaan, dit is, in die geheime van die geloof uit sy eie, en van dit wat is van sy sinne en 

geheue-kennis [sensuali et scientifico], en dit so ontheilig, en homself verwoes, is 

duidelik uit al die gedeeltes in die Woord waar van ―gérubs melding gemaak word. Die 

Judeërs is van so `n kwaliteit, dat as hulle enige duidelike kennis daarvan gehad het, 

aangaande die Meester se koms, betreffende die verteenwoordigers of tipes van die kerk 

as aanduidend van Hom, betreffende die lewe na die dood, en aangaande die innerlike 

mens en sy innerlike sin van die Woord, sou hulle dit ontheilig het; en sou vir ewiglik 

verwoes gewees het; daarom was dit verteenwoordig deur die ―gérub‖ op die genadesitplek 

op die ark, op die gordyne van die tabernakel, op die voorhangsel, en ook in die 

tempel; en dit was aanduidend dat die Meester hulle in bewaring hou. (Exod. 25: 18-21; 

26: 1, 31; 1Kon. 6: 23-29, 32). Want die ark, waarin die getuienis was, dui op dieselfde as 

die boom van die lewe in hierdie gedeelte, naamlik, die Meester en die hemelse dinge wat 

uitsluitlik aan Hom behoort. Daarom word die Meester dikwels genoem die ―God van 

Israel wat sit op die gérubs‖ en daarvandaan het Hy met Moses en Aäron gespreek, 

―tussen die gérubs‖ (Exod. 25: 22; Num. 7: 89). Dit word duidelik in Eseg. beskryf, waar 

dit gesê word: ―Die heerlikheid van die God van Israel het opgestyg van die gérub waar 

dit op was, na die drumpel van die huis toe; en Hy het na die man geroep wat met linne 

bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het. En JHWH sê vir hom; 

Trek dwarsdeur die stad, dwarsdeur Jerusalem, en maak `n teken op die voorhoofde van 

die manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar aan die 

ander sê hy voor my ore: Trek agter hom aan deur die stad, en slaan; laat julle oog nie 

verskoon nie, en moet nie spaar nie; slaan dood grysaards, jongmanne, en jongedogters 

en kinders en vroue tot vernietiging toe; maar raak aan niemand op wie die teken is nie, 

en begin by my heiligdom. En hulle het begin by die manne, die oudstes wat voor die 

huis was. En Hy sê vir hulle: verontreinig die huis en maak die voorhowe vol met mense 

wat veslaan word…‖ (Eseg.9: 3-7). En weer: ―En Hy het die man aangespreek wat met 

linne bekleed was, en gesê: Gaan in tussen die ratwerk onder die gérub in, en vul jou 

twee hande met gloeiende kole tussen die gérubs vandaan en strooi dit oor die stad. Toe 

steek die gérub sy hand uit, tussen die gerubs uit, na die vuur wat tussen die gérubs was, 

en hy neem daarvan en gee dit in die twee hande van hom wat met linne bekleed was; dié 

het dit geneem en uitgegaan. (Eseg. 10: 2, 7). Uit hierdie gedeeltes is dit duidelik dat die 

voorsienigheid van die Meester in die voorkoming van die mens om in die geheime van 

die geloof in te gaan, aangedui word deur die ―gérub,‖ en dat hulle daarom gelos word in 

hulle kranksinnige hebsug, ook hier aangedui deur die: ―vuur wat oor die stad uitgestrooi 

word‖ en ―moet nie spaar nie.‖ 

309. Deur die ―swaard wat skerpgemaak is en ook geskuur is, om soos weerlig te wees‖ 

(Eseg 21: 10) is `n aanduiding van selfliefde [amor proprius] met sy waansinnige hebsug 

en met sy oorreding wat so is dat hulle begeer om in te gaan in die geheime van die 

geloof, maar word weggedra na liggaamlik-stoflike en aardse dinge, en kan so bevestig 

word deur soveel aanhalings uit die Woord wat bladsye sal volmaak; maar ons sal slegs 

dié uit Eseg. aanhaal: ―Mensekind, profeteer en sê: So spreek JHWH. Sê: `n Swaard, `n 

swaard is skerp gemaak en ook geskuur; om `n slagting aan te rig, is dit skerpgemaak, om 

soos weerlig te wees, is dit geskuur. En jy mensekind, profeteer en slaan hand teen hand 

sodat die swaard verdubbel word, tot drievoudig toe, `n moordende swaard is dit…Ek het 

die slagbank van die swaard opgestel teen al hulle poorte, dat die hart kan smelt en die 

struikelblokke baie kan wees. Ag, dit is gemaak van `n weerligstraal…‖ (Eseg. 21: 9, 10, 

14, 15). Die ―swaard‖ hier dui op die verwoesting van die mens as sodanig dat hy niks 
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―struikelblokke baie kan wees‖ sien van wat goed en waar is nie, maar slegs valshede en 

dinge wat teenstrydig is, aangedui deur ―struikelblokke baie kan wees.‖ Dit word ook in 

Nahum gesê, van hulle wat wens wat wil ingaan in die geheime van die geloof; ―Ruiters 

op `n galop en glinster van swaarde en geblits van spiese, en `n menigte wat verslaan is.‖ 

(Nah. 3:3). 

310. Elke besonderse uitdrukking in hierdie vers betrek soveel Arcana (geheime) van 

die diepste betekenis (toepasbaar op die genius (gees) op daardie mense wat in die vloed 

omgekom het, `n genius totaal verskillend van hulle wat daaropvolgend na die vloed 

gelewe het), dat dit onmoontlik is om hulle op die voorgrond te bring. Ons sal kortliks 

opmerk dat hulle eerste ouers, waaruit die Mees Antieke Kerk bestaan het, hemelse 

mense was, en gevolglik was hemelse saad in hulle ingeplant; waaruit hul afstammelinge 

saad in hulle gehad het van hemelse oorsprong. Saad van `n hemelse oorsprong is so dat 

liefde regeer die gehele verstand en maak dit een. Want die menslike verstand bestaan uit 

twee dele, die wil en die intelligensie. Liefde of die goeie behoort aan die wil, geloof of 

waarheid aan die intelligensie; en uit liefde of die goeie het daardie mees antieke mense 

waargeneem wat behoort aan die geloof of die waarheid, sodat hulle verstand een was. 

Met die nageslag van so `n ras, sal die saad van so `n hemelse oorsprong noodwendig 

oorbly, sodat enige wegval van die waarheid en die goeie aan hulle kant, die mees 

gevaarlike toestand ooit is, siende dat hulle hele denke so verdorwe word dat die 

restourasie in die ander lewe skaars moontlik is. Dit is anders met hulle wat nie hemelse 

saad besit het nie, maar slegs geestelike saad, soos die mense na die vloed gehad het, en 

soos wat die mense in die hedendaagse tydperk ook het. Daar is geen liefde in hulle nie, 

gevolglik geen wil van die goeie nie, maar daar is steeds `n moontlikheid van geloof, of 

die verstaan van die waarheid, deur middel waarvan hulle tot `n sekere graad van 

naasteliefde gebring kan word, alhoewel op `n ander manier, naamlik, deur die insinuasie 

van die gewete deur die Meester gegrondslag in die kennis van waarheid en die afleiding 

van die goeie. Hulle staat is daarom heeltemal anders as die van die mense voor die 

vloed, en van hierdie staat, deur die genade van die Meester, hierna meer. Hierdie is die 

Arcana (geheime) waarvan hierdie geslag niks weet nie, want op die huidige dag weet 

niemand wat die hemelse mens is, of selfs wat die geestelike mens is nie, en nog minder 

wat die kwaliteit van die menslike verstand en lewe daaruit as resultaat is nie, en die 

gevolglike staat na die dood. 

311. In die ander lewe, is die staat van hulle wat in die vloed omgekom het, sodanig 

dat hulle nie in die wêreld van die geeste kan wees nie, ook nie met ander geeste nie, 

maar is in `n hel afgesonder van die helle van die ander, en as‘t ware onder `n sekere 

berg. Dit kom voor as `n tussenin berg as gevolg van hulle verskriklike fantasieë en 

oorredingskrag. Hulle fantasieë en oorredingskrag is so dat hulle `n grondige bedwelming 

produseer in ander geeste dat hulle nie weet of hulle lewendig of dood is nie, want hulle 

ontneem hulle van al die verstaan van die waarheid, sodat hulle niks kan waarneem nie. 

So was hulle oorredingskrag ook gedurende hulle verblyf in die wêreld, en omdat dit 

voorsien is dat in die ander lewe hulle ongeskik sou wees om met ander geeste te 

assosieer sonder om hulle van `n soort dood te oortuig, het hulle almal uitgesterwe, en die 

Meester het in Sy Goddelike genade `n ander staat ingelui op hulle wat na die vloed 

geleef het. 

312. In hierdie vers, word die staat van die ―voor die vloed mense‖ volledig beskryf, 

deurdat hulle ―uitgegooi was‖ of afgeskei van die hemelse goeie, en dat ―gérubs was 

geplaas aan die oostekant van die tuin van Eden‖ en is slegs op hulle van toepassing, en 

kan nie ook toegepas word op hulle wat na die vloed gelewe het nie, van wie gesê word, 

―aan die oostekant van die tuin van Eden.‖ Op dieselfde manier, as die woorde ― die vlam 
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van die swaard wat homself omdraai‖ toegepas was op die mense van vandag, sou hulle 

gewees het ―die vlammende swaard wat homself omdraai.‖ Ook sou dit nie gesê kon 

gewees het ―die boom van die lewens‖ maar die ―boom van lewe;‖ om nie eers ander 

dinge te noem in die reeks wat onmoontlik nie verduidelik kan word nie, wat slegs deur 

die engele verstaan word, aan wie die Meester dit openbaar; want elke staat bevat 

onbeperkte Arcana (geheime), waarvan nie eers een bekend is aan die mens op aarde nie. 

313. Van wat hier gesê is van die eerste mens, is dit duidelik dat al die oorerflike 

boosheid wat huidig vandag bestaan kom nie net van hom (Adam) soos valslik geglo 

word nie. Want dit is die Mees Antieke Kerk wat hier behandel word onder die naam van 

―mens‖ en wanneer dit ―Adam‖ genoem word dui dit daarop dat die mens van die grond 

was, of dat hy van ―nie-mens‖ `n mens word deur wedergeboorte vanuit die Meester. Dit 

is die oorsprong en betekenis van die naam. Maar wat betref die oorgeërfde boosheid, 

staan die saak so. Elkeen wat `n werklike sonde begaan veroorsaak in homself daardie 

natuur, en die boosheid daarvan word in sy kinders oorgeplant, en word so oorerflik. Dit 

is dus afkomstig van elke ouer, van die vader, grootvader, en oupagrootjie, en hulle 

afstammelinge in opvolging, en word dus vermenigvuldig en uitgebrei in elke geslag wat 

daarop volg, en bly met elke persoon, en word vermeerder in elkeen deur sy eie werklike 

sonde, en word nooit verdryf om skadeloos te word behalwe in hulle wat wedergebore 

word deur die Meester nie. Elke oplettende waarnemer kan die bewyse van hierdie 

waarheid sien in die feit dat ―die bose neigings van die ouers vertoef sigbaar in hulle 

kinders‖ sodat `n enkele familie, en selfs `n gehele ras, kan daardeur onderskei word van 

al die ander. 

314. Voortsetting Aangaande die Mens se Binnegaan in die Ewige Lewe. Nadat die 

lig aan die opgewekte persoon of siel gegee is, sodat hy om hom kan kyk, verskaf die 

geestelike engele, waaroor vroeër gespreek is, aan hom goedhartige dienste wat hy ook in 

daardie staat begeer, en gee hom inligting aangaande dinge in die ander lewe, maar ook 

net so ver as wat hy dit kan ontvang. As hy in die geloof is, en hy begeer dit, toon hulle 

aan hom die wonderlike, prag en grootsheid van die hemele. 

315. Maar as die opgewekte persoon of siel nie van so `n karakter is om gewillig te wees 

om onderrig te word nie, dan begeer hy om ontslae te raak van die gemeenskap van 

engele, wat hulle dadelik en skerp kan waarneem, want in die ander lewe is daar `n 

kommunikasie van al die idees van gedagtes. Maar steeds los hulle hom dan nog nie 

alleen nie, maar hy disassosieer homself van hulle. Die engele het almal lief en begeer 

niks anders as om hom goedgunstig te behandel met dienste, en om hom te onderrig nie, 

en om hom na die hemel te vergesel. Hierin bestaan hulle grootste vreugde. 

316. Wanneer `n siel homself disassosieer, word hy deur goeie geeste ontvang, wat ook 

aan hom goeie dienste bewys terwyl hy in hulle geselskap is. Alhoewel, as sy lewe in die 

wêreld sodanig was dat hy nie in die geselskap van die goeie kan bly nie, begeer hy om 

ook van hulle ontslae te raak, en hierdie proses word oor en oor herhaal, totdat hy 

homself assosieer met hulle wat ten volle in ooreenstemming is met sy voormalige lewe 

in die wêreld, tussen wie hy as‘t ware sy eie lewe vind. En dan, wonderlik om te sê, lei hy 

`n lewe saam met hulle soos wat hy geleef het toe hy nog in die liggaam was. Maar nadat 

hy ingesink het in so `n lewe, maak hy `n nuwe begin van die lewe; en sommiges na `n 

langer tyd, en sommiges na `n korter tyd, swaai weg na die hel; maar hulle wat in die 

geloof in die Meester is, is van daardie nuwe begin van die lewe wat tree vir tree lei na 

die hemel. 

317. Sommiges vorder egter baie stadiger na die hemel, en ander baie vinniger. Ek het 

sommiges gesien wat onmiddellik na die hemel opgelig was na die dood, waar ek 

toegelaat was om slegs net twee gevalle te noem. 
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318. `n Seker gees het gekom en `n gesprek met my gehad, wat duidelik was deur seker 

tekens, dat hy onlangs gesterf het. Aanvanklik het hy nie geweet waar hy was nie, en 

onder die indruk dat hy nog steeds in die wêreld was; maar toe hy bewus word dat hy in 

die ander lewe was, en dat hy nie meer langer enigiets besit nie, soos `n huis, rykdom, en 

ander dinge, en dat hy in `n ander koninkryk is, waar hy ontneem was van alles wat hy 

besit het in hierdie wêreld, hy word vasgevang deur angs, en weet nie waarheen om hom 

te wend nie, of waarheen om te gaan vir `n verblyfplek nie. Hy was dan ingelig dat die 

Meester alleen voorsien vir hom en al die ander; en was aan homself oorgelaat, dat sy 

gedagtes sy gewone gang gaan soos in die wêreld. Hy oordink dit (want in die ander lewe 

kan alle gedagtes duidelik gelees word) wat om nou volgende te doen, deur ontneem te 

wees van alle middele vir sy bestaan; en terwyl hy in hierdie toestand van angs is, word 

hy in assosiasie van sommige hemelse geeste gebring wat aan die terrein van die hart 

behoort en gee aan hom alle aandag wat hy ook al kan begeer. As dit klaar gedoen is, 

word hy weer alleen gelaat, en begin om te dink, uit naasteliefde, hoe hy so `n groot 

vriendelikheid en goedheid kan terugbetaal, waaruit dit duidelik is, dat terwyl hy in die 

liggaam geleef het, was hy in die naasteliefde van die geloof, en daarom was hy 

onmiddellik in die hemel opgeneem. 

319. Ek het ook `n ander een gesien wat onmiddellik in die hemel opgeneem was deur 

die engele, en was deur die Meester aanvaar en aan hom was die grootsheid van die 

hemele getoon; om nie eers te noem die baie ander ervaringe ten opsigte van ander wat 

vergesel is na die hemele na die verloop van `n sekere tyd nie. 

320. Hoofstuk 4. Oor die Geaardheid van die Lewe van die siel of gees. Ten opsigte 

van die algemene onderwerp van die lewe van die siele, dit is, van nuweling geeste, na 

die dood, kan ek verklaar dat deur baie ervaringe was dit getoon dat wanneer `n mens in 

die ander lewe kom, is hy nie bewus dat hy in daardie lewe is nie, maar hy veronderstel 

dat hy nog steeds in hierdie wêreld is, en selfs dat hy in dieselfde liggaam is. Soveel so, 

dat as hy vertel word dat hy nou in die gees is, neem verwondering en verbasing oor, 

beide omdat hy homself vind presies soos `n mens, by sy sinne, en gedagtes, en omdat hy 

in hierdie wêreld nie geglo het in die bestaan van die gees nie, of, soos by die geval van 

baie, dat die gees kan wees wat hy nou vind om te wees. 

321. `n Tweede algemene feit is dat `n gees geniet baie meer uitnemende sensitiewe 

aanlegte of gawes, en ver verhewe kragte van denke en spraak, as wanneer hy in die 

liggaam gelewe het, sodat die twee state skaars met mekaar vergelyk kan word, alhoewel 

geeste nie hiervan bewus is alvorens die Meester hulle nie begiftig met `n refleksie 

daarvan nie. 

322. Waak teen die valse idee dat geeste nie `n baie ver uitnemende sinlike kwaliteit 

besit as wanneer hulle in die liggaam was nie. Ek weet die teenoorgestelde uit ervaring 

duisende kere oor. As daar enigiemand is wat onwillig is om dit te glo, as gevolg van sy 

vooropgestelde idees betreffende die gesteldheid van die gees, laat hom dan leer deur hul 

eie ervaring as hulle in die ander wêreld kom, waar hulle gedwing sal word om dit te glo. 

In die eerste plek het geeste sig omdat hulle in die lig lewe, en goeie geeste, engele geeste 

en engele, in so `n lig wat so groot is dat die middagson van hierdie wêreld skaars 

daarmee vergelyk kan word. Die lig waarin hulle woon en waarin hulle sien, sal deur die 

Goddelike genade van die Meester hierna beskryf word. Geeste kan hoor ook, en hulle 

gehoor is so uitstekend dat die gehoor van die liggaam nie daarmee vergelyk kan word 

nie. Vir jare het hulle amper aanhoudend met my gespreek, maar hulle spraak sal ook 

deur die Goddelike genade van die Meester hierna bespreek word. Hulle het ook `n 

sintuig van reuk, wat ook deur die Goddelike genade van die Meester hierna bespreek sal 

word. Hulle het die mees voortreflike sin vir aanraking vanwaar die pyne en martelinge 
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kom wat in die helle verduur moet word; want alle sensasies het `n verhouding met 

aanraking, waarvan hulle bloot `n verskeidenheid en van verskeie soorte is. Hulle het 

begeertes en emosies waarmee dié van wat hulle in die liggaam gehad het, nie vergelyk 

kan word nie, en wat deur die Goddelike genade van die Meester ook hierna beskryf sal 

word. Geeste dink met meer helderheid en duidelikheid as wat hulle gedink het 

gedurende hulle lewe in die liggaam. Daar is meer dinge vervat binne `n enkele idee van 

hulle denke as in `n duisend van die idees wat hulle gehad het in hierdie wêreld. Hulle 

spreek onder mekaar met soveel skerpsinnigheid, spitsvondigheid, skranderheid, en 

duidelikheid. In kort, hulle besit alles wat die mens besit, maar in `n meer perfekte 

toestand en in die oortreffende trap, behalwe die vlees en bene en die begeleidende 

onvolmaakthede. Hulle erken en neem waar dat selfs toe hulle in die liggaam gelewe het, 

was dit die gees wat die sensasies ervaar het, en alhoewel die aanlegte of gawes hulself in 

die liggaam manifesteer, was dit tog nie uit die liggaam nie, en daarom, as die liggaam ter 

syde gelê word, is die sensasies baie meer uitmuntend en perfek. Die lewe bestaan uit die 

uitoefening van sensasie, want sonder dit, is daar geen lewe nie, en so is die aanleg van 

sensasie, so is die lewe, `n feit wat enigeen kan raaksien. 

323. Aan die einde van die hoofstuk sal verskeie voorbeelde gegee word van hulle 

wat gedurende hulle verblyf in hierdie wêreld anders gedink het. 

Hoofstuk 4 1. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain 

gebaar en gesê: Ek het `n man verkry met die hulp van JHWH. 2. Daarna het sy ook sy 

broer Abel gebaar. En Abel het `n skaapherder geword, en Kain `n landbouer. 3. En ná 

verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan JHWH `n offer gebring. 4. En 

Abel het ook van sy eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En 

JHWH het Abel en sy offer genadig aangesien, 5. maar Kain en sy offer nie aangesien 

nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. 6. En JHWH sê vir Kain: 

Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? 7. Is daar nie verheffing as jy 

goed doen nie? En as jy nie goed doen nie – die sonde lê en loer voor die deur, en sy 

begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers. 8. En Kain het met sy broer Abel gepraat; 

en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. 

9. Toe sê JHWH vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek 

my broer se wagter? 10. En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou 

broer roep na My van die aarde af. 11. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond 

wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. 12. As 

jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; `n swerwer en vlugteling 

sal jy wees op aarde. 13. Daarop sê Kain vir JHWH: My skuld is te groot om dit te dra. 

14. Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my nou verberg vir U aangesig; 

`n swerwer en vlugteling sal ek op aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan. 

15. Maar JHWH sê vir hom: Daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig 

gewreek word. En JHWH het `n teken gegee aan aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, 

hom nie sou doodslaan nie. 16. Toe gaan Kain weg van die aangesig van JHWH, en hy 

het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden. 17. En Kain het sy vrou beken, 

en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy `n stad en noem die stad na 

die naam van sy seun Henog. 18. En vir Henog is Irad gebore; en Irad was die vader van 

Mehújael; en Mehújael was die vader van Metúsael; en Metúsael die vader van Lameg. 

19. En Lameg het vir hom twee vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die 

naam van die tweede Silla. 20. En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die 

tentbewoners en die veeboere. 21. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader 

van almal wat op siters en fluite speel. 22. En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, 

`n smid wat allerhande koper- en ysterwerktuie gemaak het. En die suster van Tubal-Kain 
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was Naéma. 23. En Lameg het aan sy vroue gesê: Ada en Silla, hoor na my stem. Vroue 

van Lameg, luister na my woord! Voorwaar, ek slaan `n man dood wat my wond en `n 

seun wat my kwes. 24. Want Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewe-

ensewentig 

maal. 25. En Adam het sy vrou weer beken en sy het `n seun gebaar en hom Set 

genoem. Want, het sy gesê, God het my `n ander kind geskenk in die plek van Abel, 

omdat Kain hom doodgeslaan het. 26. En ook vir Set is `n seun gebore wat Hy Enos 

genoem het. Toe het hulle die Naam van JHWH aangeroep. 

324. Die Inhoud. Doktrines apart van die kerk, dwaalleer stellinge of kettery, word hier 

behandel; en `n nuwe kerk wat agterna opgerig was, genoem ―Enos.‖ 

325. Die Mees Antieke Kerk het geloof gehad in die Meester deur liefde; maar daar het 

sommiges opgestaan wat die geloof van die liefde geskei het. Die doktrine van geloof 

afgeskei van die liefde was genoem ―Kain.‖ En naasteliefde wat liefde teenoor jou naaste 

is, was genoem ―Abel‖ (vers 1, 2). 

326. Die aanbidding van elkeen word beskryf, dié van geloof apart van liefde, deur die 

―offerande van Kain;‖ en dié van naasteliefde deur die ―offerande van Abel.‖ (vers 3, 4). 

Dat aanbidding uit naasteliefde aanvaarbaar was, maar nie die aanbidding van afgeskeide 

liefde nie, sien ons in verse 4, 5. 

327. Dat die staat van hulle wat afgeskei was van die geloof boos geword het, word 

beskrywe deur Kain se ―toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang.‖ (verse 5, 

6). 

328. En dat die kwaliteit van die geloof bekend is uit naasteliefde; en dat naasteliefde 

wens om met die geloof te wees, as die geloof nie die hoof aspek gemaak word nie, en 

nie verhoog word bokant naasteliefde nie. (vers 7). 

329. Die naasteliefde was geblus in hulle wat die geloof afgeskei het, en dit vóór 

naasteliefde geplaas het, en word beskryf deur ―Kain het sy broer Abel doodgeslaan.‖ 

(vers 8, 9). 

330. Naasteliefde wat uitgeblus is, word genoem; ―die stem van die bloed.‖ (vers 10); 

perverse doktrine, die ―vloek van die grond‖ (vers 11); die valsheid en die boosheid wat 

daaruit ontwikkel, die ―swerwer en vlugteling op die aarde.‖ (vers 12). En soos hulle hul 

afgewend het van die Meester, was hulle in die gevaar van die ewige dood. (verse 13, 

14). Maar dit was deur geloof dat naasteliefde agterna weer ingeplant is, geloof was 

onskendbaar gemaak, en dit word gekenmerk deur die merk of ―teken gegee aan Kain‖ 

(vers 15). En sy verwydering van sy vorige posisie word aangedui deur ―Kain het gaan 

woon aan die oostekant van Eden.‖ (vers 16). 

331. Die uitbreiding van hierdie dwaalleerstellings, of kettery, word genoem ―Henog‖. 

(vers 17). 

332. Die ketterye wat uit hierdie een ontspring word ook by hul name genoem, in die 

laaste wat ―Lameg‖ genoem word, was daar niks meer van die geloof oor nie (vers 18). 

333. `n Nuwe kerk het nou ontstaan, wat bedoel word deur ―Ada en Silla‖ en word 

beskryf deur hul seuns ―Jabal‖, ―Jubal‖ en Tubal-Kain; die hemelse dinge van die kerk 

deur ―Jabal‖, die geestelike deur ―Jubal‖ en die natuurlike deur ―Tubal-Kain‖. (verse 19- 

22). 

334. Dat hierdie kerk ontstaan wanneer alles van die geloof en naasteliefde uitgewis, en 

daar geweld aangedoen is, wat in die hoogste graad heiligskennend is, word beskryf in 

verse (23, 24.) 

335. `n Opsomming van die onderwerp word gegee: dat na die geloof, aangedui deur 

―Kain‖ die naasteliefde uitgeblus het, word `n nuwe geloof gegee deur die Meester, 

waarby die naasteliefde ingeplant was. Hierdie geloof word genoem ―Set‖ (vers 25). 
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336. Die naasteliefde wat ingeplant is deur geloof word genoem ―Enos‖ of `n ―ander 

man‖ [homo], wat die naam van daardie kerk is. (vers 26). 

337. Die Innerlike Sin. Siende dat hierdie hoofstuk die degenerasie van die Mees 

Antieke Kerk behandel, of die vervalsing van sy doktrine, en gevolglike van sy kettery en 

sektes, onder die name van Kain en sy nakomelinge, moet daarop gelet word dat daar nie 

`n moontlikheid bestaan om te verstaan hoe die doktrine vervals was, of wat die 

geaardheid van die ketterye en sektes van daardie kerk was, tensy die geaardheid of 

natuur van die ware kerk reg verstaan word nie. Genoeg was hierbo gesê van die Mees 

Antieke Kerk, wat wys dat dit `n hemelse mens was en dat dit geen ander geloof erken as 

dit wat van die liefde tot die Meester en teenoor die naaste was nie. Deur hierdie liefde 

het hulle geloof gehad vanaf die Meester, of `n ontvangs van alle dinge wat aan die 

geloof behoort, en vir hierdie rede was hulle onwillig om geloof te noem, uit vrees dat dit 

afgeskei sou word van die liefde, soos wat dit hierbo aangetoon is (n. 200, 203). [2] So is 

die hemelse mens, en so word hy beskryf deur verteenwoordigers in Dawid, waar van die 

Meester gespreek word as die koning, en die hemelse mens is die koning se seun: ―O 

God, gee aan die koning U regte en u geregtigheid aan die seun van die koning. Die berge 

sal vrede vra vir die volk, en die heuwels, deur geregtigheid. Hulle sal U vrees solank as 

die son skyn en solank as die maan daar is, van geslag tot geslag. In sy dae sal die 

regverdiges bloei en volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie.‖ (Psalm 72: 1, 3, 

5, 7). Deur die ―son‖ word liefde voorgestel; deur die ―maan‖ geloof; deur die ―berge‖ en 

―heuwels‖ die Mees Antieke Kerk; deur ―geslag op geslag‖ die kerke na die vloed; 

―solank as die maan daar is‖ word gesê omdat geloof die liefde sal wees. (sien ook wat in 

Jesaja 30: 26 gesê word). [3] Maar die geval is baie anders in vandag se tyd, want nou 

neem geloof die plek bokant die naasteliefde in, maar nog steeds gee die Meester deur 

geloof die naasteliefde, en nou word die naasteliefde die hoofgedagte. Dit volg hieruit dat 

in die mees antieke tydperk was die doktrine vervals toe hulle `n belydenis van die geloof 

gemaak het, en sodoende dit afgeskei het van die liefde. Hulle wat hierdie doktrine 

vervals het op hierdie manier, of die geloof afgeskei het van die liefde, of `n belydenis 

van geloof alleen gemaak het, was genoem ―Kain‖; en so `n ding was beskou as `n 

ontsetting. 

338. Vers 1. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain 

gebaar en gesê: Ek het `n man verkry met die hulp van JHWH. Deur ―die man en Eva sy 

vrou‖ word bedoel die Mees Antieke Kerk, soos dit bekend gemaak is; sy eerste 

afstammeling, of eersgeborene, is die geloof, wat hier genoem word ―Kain,‖ en haar 

uitlating; ―Ek het `n man verkry met die hulp van JHWH‖ dui daarop dat hulle wat 

genoem word ―Kain‖ was die geloof herken en erken as `n ding op sigself. 

339. In die drie voorafgaande hoofstukke was dit genoegsaam aangetoon dat deur ―mens 

en sy vrou‖ word die Mees Antieke Kerk aangedui, sodat dit nie betwyfel kan word nie, 

en as dit erken is, is dit duidelik dat die swanger word en die geboorte bewerkstellig deur 

daardie kerk van die geaardheid was soos aangetoon. Dit was die gewoonte van die mees 

antieke mense om name te gee wat dinge aandui, en sodoende `n raamwerk vir `n 

nageslag te vorm. Want die dinge van die kerk het `n verband, die een met die ander op 

hierdie manier, die een word ontvang en gebore vanuit `n ander, soos in `n generasie. 

Daarom is dit algemeen in die Woord om die dinge van die kerk te noem na 

―ontvangenis‖, ―geboortes‖, ―nageslag‖, ―kindertjies‖, ―kleintjies,‖ ―seuns‖, ―dogters‖, 

―jongmanne‖ en so aan. Die Profetiese gedeeltes van die Woord is vol van sulke 

uitdrukkings. 

340. Dat die woorde ―Ek het `n man verkry met die hulp van JHWH, dui daarop dat met 

die naam ―Kain‖ is die geloof herken en erken as iets op sigself, en is duidelik van wat 
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gesê is aan die begin van hierdie hoofstuk. Voorheen was dit asof hulle onkundig was oor 

wat geloof is, omdat hulle `n insig gehad het van al die dinge van die geloof. Maar toe 

hulle `n afsonderlike doktrine van die geloof gemaak het, het hulle die dinge waarvan 

hulle `n insig gehad het, of die geestelike begrip daarvan, en verlaag dit na `n doktrine 

van leerstellings en noem dit ―Ek het `n man verkry met die hulp van JHWH,‖ asof hulle 

iets nuuts uitgevind het; en dit wat voorheen op die hart geskryf was, word nou `n 

kwessie van kennis. In antieke tye het hulle elke nuwe ding `n naam gegee, en op hierdie 

manier die dinge wat in hierdie name vervat is, na vore gebring. Dus is die betekenis van 

die naam ―Ismael‖ verklaar deur die gesegde; ―Want JHWH het jou in jou ellende 

verhoor‖ (Gen. 16:11); die van ―Ruben‖ deur die uitdrukking; ―Gewis, JHWH het my 

ellende aangesien‖ (Gen. 29: 32); die naam ―Simeon‖ deur die gesegde; ―Gewis, JHWH 

het gehoor dat ek die nie geliefde is…‖ (Gen. 29:33); en dié van ―Juda‖ deur; ―Die keer 

sal ek JHWH loof.‖ (Gen. 29: 35); en `n altaar wat deur Moses gebou was, was genoem; 

―JHWH is my banier.‖ (Exod. 17: 15). En op dieselfde manier was die doktrine van die 

geloof hier aanduidend deur; ―Ek het `n man verkry met die hulp van JHWH‖ of ―Kain‖. 

341. Vers 2. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het `n skaapherder geword, 

en Kain `n landbouer. Die tweede nakomeling van die kerk is naasteliefde, 

verteenwoordig deur ―Abel‖ en ―broer;‖ `n herder van die skape, dui op iemand wat die 

goeie van die naasteliefde uitleef; en `n ―landbouer‖ is een wat ontbloot of sonder 

naasteliefde is, alhoewel hy in die geloof afgeskei van die liefde mag wees, wat dan geen 

geloof is nie. 

342. Dat die tweede nakomeling van die kerk die naasteliefde is, is duidelik uit die feit 

dat die kerk ontvang en bring niks voort as geloof en naasteliefde nie. Dieselfde is 

aanduidend deur die eerste kinders van Lea by Jakob; ―Ruben‖ wat geloof voorstaan; 

―Simeon, geloof in aksie; ―Levi‖, naasteliefde, (Gen 29: 32, 33, 34), daarom dat die stam 

van Levi ook die priesterlike amp ontvang het, en verteenwoordig die ―herder van die 

trop skape.‖ Siende dat naasteliefde die tweede nakomeling van die kerk is, word dit 

genoem ―broer‖ en sy naam is ―Abel.‖ 

343. Dat die ―herder van die trop skape‖ een is wat die goeie van die naasteliefde uitleef, 

moet duidelik wees vir enigeen, want dit is `n bekende uitdrukking in die Woord in beide 

die Ou en Nuwe Testamente. Hy wat lei en onderrig word `n ―herder‘ genoem, en hulle 

wat gelei en onderrig word, word die ―skape‘ genoem. Hy wat nie lei na die goeie en na 

naasteliefde en dit onderrig nie, is nie `n ware herder nie, en hy wat nie lei na die goeie 

nie, en nie leer wat goed is, is nie van die :skape‖ nie. Dit is skaars nodig om hierdie 

betekenisvolheid van die ―herder‖ en ―skape‖ te bevestig deur aanhalings uit die Woord 

nie; maar die volgende uittreksel kan genoem word in Jesaja: ―Dan sal Hy gee reën vir 

die saad waarmee jy die grond besaai, en broodkoring wat die grond voortbring, en dit sal 

smaaklik en voedsaam wees; jou vee sal in die dag wei op `n uitgestrekte weiveld.‖ (Jes. 

30: 23). ―Broodkoring wat die grond voortbring‖ dui op naasteliefde. Weereens: ―Hy sal 

Sy kudde laar wei soos `n herder; Hy sal die lammers in Sy arms vergader en aan sy bors 

dra, die lammerooie sal Hy saggies lei.‖ (Jes. 40: 11). In Dawid: ―O Herder van Israel, 

hoor tog; U wat Josef soos skape lei , wat op die gérubs troon, verskyn in ligglans.‖ 

(Psalm. 80: 1). In Jer: ―Die mooie en die verwende verdelg Ek – die dogter van Sion. 

Herders met troppe vee sal na haar toe kom; hulle slaan tente op teen haar rondom, hulle 

wei af, elkeen so ver as wat hy kan bykom.‖ (Jer. 6 : 2, 3). In Eseg: ―So sê JHWH 

Elohim: ook dit sal Ek My laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen; Ek 

sal hulle mense vermenigvuldig soos skape, soos die geheiligde skape, soos die skape van 

Jerusalem op sy feestye, so sal die stede wat in puin lê, vol wees van die kuddes van 

mense…‖ Eseg. 36: 37- 38). In Jes: ―Al die kleinvee van Kedar (Arabië) sal vir jou 
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versamel word, die ramme van Nebájot sal jou dien.‖ (Jes. 60: 7). Hulle wat die kudde na 

die goeie van die naasteliefde lei, is hulle wat die skape bymekaar maak, maar hulle wat 

nie die kudde na die goeie van die naasteliefde lei nie, ―jaag die kudde uit mekaar,‖ want 

alle bymekaar maak in `n trop of vereniging is van die naasteliefde, en alle uitmekaar 

jaging en tweedrag het `n tekort van naasteliefde. 

344. Wat baat geloof, dit is, die geheue-kennis [scientia], die kennis [cognitio], en die 

doktrine van geloof, maar dat die mens so moet word soos die geloof leer? En die 

primêre ding wat dit leer is naasteliefde (Mark. 12: 28-35; Matt. 22; 434-39). Dit is die 

einddoel van alles wat dit in die oog het, en as dit nie bereik word nie, wat is al die kennis 

of doktrine dan meer as `n leë ding? 

345. Dat `n ―landbouer‖ een is wat leeg is aan naasteliefde, hoeveel hy ookal in die 

geloof apart van liefde is, wat geen geloof is nie, is duidelik uit die volgende: dat JHWH 

het geen respekte vir sy offerande nie, en dat hy sy broer vermoor het, dit is, om 

naasteliefde te vernietig, aangedui deur ―Abel.‖ Hulle wat die ―grond bewerk‖ word gesê 

kyk na liggaamlike en wêreldse dinge, en dit is duidelik van wat gesê word in Gen. 3: 19, 

23, waar ons lees dat die mens ―weggestuur is uit die tuin van Eden‖ om die grond te 

bewerk. 

346. Vers 3. En ná verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan JHWH `n 

offerande gebring.‖ Aan die ―einde van die dae‖ is in die verloop van tyd. ―Deur die 

vrugte van die land‖ is die geloof sonder die naasteliefde; en deur ―offerande aan JHWH, 

die aanbidding daaruit afgelei. 

347. En deur ―die einde van die dae‖ word aangedui ―in die verloop van tyd‖ en is 

duidelik aan almal. Ten eerste, en terwyl daar nog eenvoud daarin was, was die doktrine 

wat hier ―Kain‖ genoem word, nie so onaanvaarbaar soos wat dit later geword het nie, en 

is duidelik uit die feit dat hulle hul nasaat noem ―`n man van JHWH.‖ Dus was geloof in 

die eerste plek nie so ver verwyderd van die liefde as soos ―in die verloop van tyd‖ nie, of 

in die proses daarvan. 

348. Dat deur die ―vrugte van die land‖ word bedoel die werke van geloof sonder 

naasteliefde, kom ook voor in dit wat volg; want die werke van geloof leeg van 

naasteliefde is werke van geen geloof nie, en is in hulleself dood, want dit is uitsluitlik 

vanuit die eksterne mens. Hieroor word in Jer. geskryf: ―Waarom is die weg van die 

goddelose voorspoedig? U het hulle geplant, ook het hulle wortel geskiet, hulle groei, ook 

dra hulle vrugte. U is naby in hulle mond, maar ver van hulle niere; Hoe lank sal die land 

treur en die plante van die veld verdor? (Jer. 12: 1, 2, 4). ―Naby in die mond en ver van 

hulle niere‖ dui op hulle wat in geloof maar afgeskei is van naasteliefde, en dit betrek 

hulle waar gesê word dat ―die land treur.‖ In dieselfde Profeet word sulke werke genoem 

―die vrugte van die werke:‖ ―Die hart is bedrieglik [supplantativum] bo alle dinge, ja, 

verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, JHWH, deursoek die hart, toets die niere, om aan 

elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling.‖ (Jer. 17: 9, 10). In Miga: 

―Maar die aarde sal `n wildernis word vanweë sy inwoners, weens hulle handelinge.‖ 

(Miga 7: 13). Dat sulke ―vrugte‖ geen ―vrugte‖ is nie, of dat die werke dood is, en dat 

beide vrugte en wortels vergaan, word in Amos verklaar: ―En tog het Ek die Amoriet 

voor hulle uit verdelg wie se hoogte was soos die hoogte van die seders, en hy was so 

sterk soos die eikebome; maar Ek het sy vrug daarbo en sy wortels daaronder verdelg.‖ 

Amos 2: 9). En in Dawid: ―U sal hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag 

van die kinders af weg.‖ (Ps. 21: 11). Maar die werke van naasteliefde is lewendig en van 

hulle word verklaar dat ―hulle wortel skiet ondertoe en vrugte dra boontoe, soos in Jes: 

―Dan sal die vrygeraaktes wat oorgebly het van die huis van Juda, weer wortel skiet 

ondertoe en vrugte dra boontoe.: (Jes. 37:31). Om ―vrugte te dra boontoe‖ is om te handel 
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uit naasteliefde. Sulke vrugte word genoem ―vrug van die land tot hoogheid,‖ en kom in 

dieselfde Profeet voor: ―In dié dag sal die Spruit van JHWH wees soos tot sieraad en 

heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van 

Israel.‖ (Jes. 4:2). Dit is ook die ―vrugte van heil‖ en word so genoem deur dieselfde 

Profeet: ―Laat dit drup, o hemele, van bo af, en laat die wolke vloei van geregtigheid; 

laat die aarde oopgaan, en laat die heil voortkom en geregtigheid; laat hulle saam 

uitspruit. Ek, JHWH het dit geskape.‖ (Jes. 45: 8). 

349. Dat deur `n offerande aanbidding beteken, is duidelik uit die verteenwoordigers van 

die Judese kerk, waarin offerandes van allerlei soorte, sowel as die eerste vrugte van die 

land en van al sy produkte, en die offering van die eersgeborene almal ―offerandes‖ 

genoem word waaruit hulle aanbidding bestaan het. En omdat dit almal hemelse dinge 

voorstel of verteenwoordig, en almal het verwysing na die Meester, moet dit duidelik 

wees aan almal dat ware aanbidding deur al hierdie offerandes aangedui word. Want wat 

is `n verteenwoordiger sonder dit wat hy verteenwoordig? Of wat is `n eksterne 

godsdiens sonder die interne, as `n soort afgod en iets van die dood? Die eksterne het 

lewe van dinge intern, dit is, deur hierdie dinge vanuit die Meester. Van hierdie 

oorwegings is dit duidelik dat al die offerandes van `n verteenwoordigde kerk dui op die 

aanbidding van die Meester en aangaande hierdie dinge van die Meester se Goddelike 

genade, sal ons dit behandel in die volgende bladsye. Dat deur offerandes in die algemeen 

die aanbidding bedoel word, is duidelik in die Profete regdeur, soos in Maleagi: ―Maar 

wie kan die dag van Sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal 

wees soos die vuur van die smelter en en soos die loog van die wassers. En Hy sal sit: `n 

smelter en `n reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos 

goud en soos silwer, sodat hulle aan JHWH in geregtigheid `n offer sal bring. Dan sal die 

offer van Juda en Jerusalem vir JHWH aangenaam wees soos in die ou dae en in die jare 

van die voortyd.‖ (Mal 3: 2-4). `n ―Offer in geregtigheid‖ is `n interne offer wat die 

―seuns van Levi,‖ dit is, heilige aanbidders, sal offer. ―Die dae van die ewigheid, of jare 

van die voortyd‖ dui op die Mees Antieke Kerk, en die ―antieke jare‖ die Antieke kerk. In 

Eseg: ―Want op My heilige berg, op die verhewe berg van Israel, spreek JHWH Elohim, 

daar sal die hele huis van Israel, hulle almal My dien in die land, daar sal Ek `n behae in 

hulle hê en daar sal Ek hulle offergawes eis en die eerstelinge van julle aanbiedinge by al 

julle heilige gawes.‖ (Eseg. 20: 40). ―Offergawes eis‖ en die ―eerstelinge van julle 

aanbiedinge by al julle heilige gawes‖ is soortgelyke werke geheilig deur naasteliefde uit 

die land. In Sef: ―Oorkant die riviere van kus vandaan sal My aanbidders, My verstrooide 

gemeente, My offerande bring.‖ (Sef. 3: 10). ―Ethiopia of Kus‖ dui op hulle wat in besit 

is van hemelse dinge, wat liefde, naasteliefde, en die werke van naasteliefde het. 

350. Vers 4. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik 

van hulle vet. En JHWH het Abel en sy offerande genadig aangesien. Deur ―Abel‖ word 

hier, net soos voorheen, die naasteliefde voorgestel; en deur die ―eersgeborenes van sy 

kleinvee‖ word aangedui dit wat heilig is, wat van die Meester alleen is; deur die ―vet‖ 

word aan gedui die hemelse op sigself, wat ook vanaf die Meester is; en deur ―JHWH het 

Abel en sy offer genadig aangesien‖ is die dinge van die naasteliefde, en alle aanbidding 

wat sy gronde op naasteliefde het, is welgevallig vir die Meester. 

oooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooo 

Genesis 351-400 Afr. 

Emanuel Swedenborg 1688-1772 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

351. Dat ―Abel‖ naasteliefde uitbeeld, was hierbo aangetoon. Dit beteken dus liefde 

teenoor jou naaste en barmhartigheid; want hy wat sy naaste liefhet soos homself is ook 
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medelydend teenoor hom en sy lyding en swaarkry, soos teenoor homself. 

352. Dat die ―eersgeborenes van die kleinvee‖ dit aandui as van die Meester alleen, is 

duidelik uit die eerstelinge of eersgeborenes in die verteenwoordigende kerk, wat alles 

heilig was, omdat dit `n verhouding met die Meester gehad het, wat alleen die 

―Eersgeborene is.‖ Liefde en die geloof gebore daaruit, of daaruit afgelei, is dus die 

―eersgeborene.‖ Dit was verteenwoordigend in die antieke kerke deur die eersgeborene 

van die mens of dier wat heilig is aan JHWH. (Exod. 13: 2, 12, 15); en deur die stam van 

Levi, wat in die interne sin die liefde voorstel – alhoewel, Levi was na Ruben en Simeon 

gebore, wat in die interne sin die geloof voorstel – en was aanvaar in die plek van al die 

ander eersgeborenes, en maak die priesterdom uit. (Num. 3: 40-45; 8: 14-20). Van die 

Meester as Eersgeborene van almal, met betrekking tot Sy Menslike Wese, word dit dus 

in Dawid geskryf: ―Hy is dit wat My sal noem: U is my Vader, my God en die rots van 

my heil. Ja, Ek sal hom My eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die 

aarde.‖ (Ps. 89: 26-27). En Openb: ―en van Jesus Christus, die getroue getuie, die 

eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde!‖ (Openb. 1: 5). 

Let op dat die eersgeborene van aanbidding die Meester verteenwoordig, en die 

eersgeborene van die kerk, die geloof is. 

353. Deur die ―vet‖ word die hemelse self aangedui, wat ook van die Meester is. Die 

hemelse is alles wat van die liefde is. Geloof is ook hemels as dit uit die liefde is. 

Naasteliefde is ook hemels. Al die goeie van die naasteliefde is hemels. Al hierdie dinge 

was verteenwoordig deur die verskillende tipes van vet in die offerandes, en veral deur 

dit wat die niere bedek, of die dermnet (of lap) ―en neem al die vet wat oor die binnegoed 

is, en die lap aan die lewer en die twee niere en die vet wat daaraan is;‖ was alles heilig 

en was geoffer as brandoffers op die altaar. (Exod. 29: 13, 22; Lev. 3: 3, 4, 14; 4: 8-9, 19, 

26, 31, 35; 8: 16, 25). Vir dieselfde rede was die Judese volk verbied om enige van die 

vet van die diere te eet ―as `n ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle 

woonplekke: géén vet en geen bloed mag julle eet nie. Dit was omdat daardie kerk so was 

dat dit nie eers innerlike, en nog minder hemelse dinge erken het nie. [2] Dat ―vet‖ die 

hemelse dinge, en die goeie van die naasteliefde verteenwoordig, is duidelik in die 

Profete; soos Jesaja: ―Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle 

arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle 

siel hom in vettigheid verlustig.‖ (Jes. 55: 2). En in Jer: ―En Ek sal die siel van die 

priesters verkwik met vettigheid, en My volk sal versadig word met My seëninge.‖ (Jer. 

31: 14), waar dit duidelik is dat by ―vettigheid‖ niks anders bedoel word as die 

hemelsegeestelike 

goedheid nie. Soos in Dawid: ―Hulle is verkwik aan die vettigheid van U huis, 

en U laat hulle drink uit die die stroom van genietinge. Want by U is die fontein van die 

lewe; in U lig sien ons die lig.‖ (Ps. 36: 9-10). Hier verteenwoordig die ―vettigheid‖ en 

die ―fontein van die lewe‖ die hemelse, wat van die liefde is; en die ―stroom van 

genietinge‖ en ―lig‖ die geestelike, wat van die geloof uit die liefde is. Weer uit Dawid: 

―Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met 

jubelende lippe.‖ (Ps. 53: 5), waar dit weereens die ―vet ― is wat die hemelse 

verteenwoordig, en die ―roem met jubelende lippe‖ die geestelike. Dat dit hemels is, is 

baie duidelik, omdat dit die siel versadig. Vir dieselfde rede word die ―eerste vrugte‖, wat 

die ―eersgeborenes van die aarde is,‖ genoem word ―vet.‖ (Num. 18: 12) [3] Alle hemelse 

dinge is van `n ontelbare soort (genera) en nog meer ontelbare spesies, hulle word in die 

algemeen deur Moses beskryf in sy lied wat hy opgedra het voor die mense: ―dikmelk 

van beeste en melk van die kleinvee, met die vet van lammers en ramme; stiere van 

Basan en bokke, met die niervet van koring, en druiwebloed het jy gedrink, skuimende 
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wyn.‖ (Deut. 32: 14). Dit is onmoontlik vir enigeen om die betekenis van hierdie 

uitdrukkings te weet, behalwe uit die innerlike sin. Sonder die innerlike sin sal 

uitdrukkings soos ―dikmelk van beeste‖ die ―melk van kleinvee‖ die ―vet van lammers‖ 

en die ―vet van lammers en ramme‖ die ―stiere van Basan die ― niervet van koring‖ en die 

―bloed van die druiwe‖ slegs woorde wees, en niks meer nie, en tog dui elk en ieder 

uitdrukking op `n soort of genera en spesie van hemelse dinge. 

354. En JHWH het Abel en sy offer genadig aangesien, dui daarop dat die dinge van 

naasteliefde en alle aanbidding daarin, welgevallig vir die Meester was, en was alreeds 

verduidelik ten opsigte van beide ―Abel‖ en sy offerande. 

355. Vers 5. maar Kain en sy offer nie aangesien nie; toe word Kain baie kwaad, en hy 

het sy hoof laat hang. Deur ―Kain‖ soos genoem, word die geloof geskei van die liefde, 

aangedui, of so `n doktrine wat die moontlikheid toelaat dat dit geskei kan word, deur sy 

―offer nie aangesien nie,‖ en dui daarop dat sy aanbidding was onaanvaarbaar. Deur ―toe 

word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang‖ dui daarop dat sy innerlike verander 

het. Deur ―kwaad‖ word aangedui dat die naasteliefde heengegaan het; en die ―hoof‖ die 

innerlike, wat gesê word, ―laat hang‖ wanneer dit verander word. 

356. Dat deur ―Kain‖ word aangetoon die geloof afgeskei van die liefde, of `n doktrine 

wat hierdie afskeiding toelaat, en dat sy ―offerande nie aangesien nie‖ dui daarop dat sy 

aanbidding nie aanvaarbaar was nie, was hierbo aangetoon. 

357. Dat ―Kain baie kwaad geword het‖ dui daarop dat die naasteliefde padgegee het, is 

duidelik van wat agterna gesê word van die doodmaak van sy broer, Abel, waardeur die 

naasteliefde aangedui word. ―Kwaad word‖ of ―toorn‖ is `n algemene emosie wat die 

resultaat is van wat ookal in opposisie is tot die selfliefde en sy begeertes en hebsug. Dit 

word duidelik ervaar in die wêreld van die bose geeste, want daar bestaan `n algemene 

―toorn‖ teenoor die Meester, as gevolg van die feit dat die bose geeste in geen 

naasteliefde is nie, maar in dodelike haat, en wat ookal nie die selfliefde [amori proprio] 

en die liefde van die wêreld, bevorder nie, bring opposisie te voorskyn, wat gemanifesteer 

word in woede. In die Woord is ―toorn‖ ―gramskap‖ ―wraak‖ en ―woede‖ gereëld 

bevestig teen JHWH, maar dit is van die mens, en word toegeskryf aan JHWH want dit 

kom so voor, vir die rede hierbo beskryf. Dus word dit so in Dawid beskryf: ―Hy het die 

gloed van Sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, `n 

uitsending van ongeluksbodes. Hy het `n pad vir Sy toorn gebaan, hulle siel nie gered van 

die dood nie…‖ (Ps. 78: 49-50). Nie dat JHWH ooit enige toorn oor enigiemand stuur 

nie, maar dat die mens dit oor homself bring; ook stuur Hy nie bose ongeluksbodes tussen 

hulle in nie, maar die mens trek dit self na hulle toe. En daarom word dit bygevoeg, dat 

―Hy het `n pad vir Sy toorn gebaan hulle siel nie gered van die dood nie,‖ en daarom 

word in Jes. Gesê: ―Hulle sal van My sê: Alleen in JHWH is volle geregtigheid en 

sterkte; na Hom sal hulle kom; maar hulle almal sal beskaamd staan wat op Hom toornig 

is.‖ (Jes. 45: 24). Waaruit dit duidelik is dat ―woede‖ verteenwoordig die boosheid, of 

wat dieselfde is, `n wegbeweeg van die naasteliefde. 

358. Deur ―die hoof laat hang‖ word aangedui dat die innerlike verander het, en is 

duidelik uit die aanduiding uit die ―hoof wat hang,‖ Die hoof, of gesig, by die antieke 

volkere, dui op innerlike dinge, omdat innerlike dinge deur die gesig straal, en in die 

mees antieke tye was die mens so dat sy gesig in die mees perfekte ooreenstemming is 

met sy innerlike, sodat uit `n mens se gesig kan enigiemand sien in watter toestand sy 

gemoedstemming was. Hulle beskou dit monsteragtig om een ding in die gesig te wys en 

om `n ander ding te dink. Nabootsing en misleiding was toe as verfoeilik beskou, en 

daarom word die dinge in die binneste vertoon deur die gesig. Wanner naasteliefde vanaf 

die gesig skyn, word gesê dat die ―gesig is verhef‖ en wanneer dit die teenoorgestelde 
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was, word gesê dat die ―gesig hang,‖ waar dit dan ook gesê word van die Meester in Sy 

seën dat Hy ―Sy aangesig oor die mens sal verhef‖ (Num. 6: 26; en Ps. 4: 7), waar dit 

aangedui word dat die Meester aan die mens naasteliefde bewys. Wat bedoel word 

deurdat die ―hoof of gesig hang,‖ kom voor in Jer: ―Ek sal julle nie donker aankyk nie,‖ 

(I will not make My face to fall toward you, for I am Merciful, said JHWH). (Jer. 3:12). 

Die ―aangesig van JHWH is genade; en wanneer Hy sy ―aangesig verhef‖ oor 

enigiemand, dui dit dat uit genade gee Hy aan hom naasteliefde; en die teenoorgestelde is 

wanneer hy Sy ―gesig of hoof laat sak‖ soos wanneer die mens sy ―hoof laat sak.‖ 

359. Vers 6. En JHWH sê vir Kain: Waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof 

hang? ―En JHWH sê vir Kain‖ beteken dat die gewete nou dikteer; dat sy ―woede nou 

opgewek was‖ en dat ―hy sy hoof laat sak‖ dui soos voorheen, dat die naasteliefde die 

wyk geneem het en dat die innerlike verander het. 

Dat ―JHWH sê vir Kain,‖ beteken dat die gewete nou dikteer, het nie bevestiging nodig 

nie, want `n soortgelyke aanhaling is hierbo verduidelik. 

Vers 7. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? en as jy nie goed doen nie – die sonde 

lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers. ―Is daar nie 

verheffing as jy goed doen nie? dui daarop dat as hy oor die goeie beskik, het hy 

naasteliefde; ―en as jy nie goed doen nie – die sonde lê en loer voor die deur‖ dui daarop 

dat as jy nie die goeie besit nie, het jy nie naasteliefde nie, maar boosheid. ―sy begeerte is 

na jou; maat jy moet daaroor heers,‖ dui daarop dat die naasteliefde is begerig om met 

hom te wees, maar kan nie omdat hy begeer om daaroor te heers. 

Die doktrine van geloof wat ―Kain‖ genoem word, word hier beskryf, wat as gevolg van 

die afskeiding van die liefde, homself ook afskei van die naasteliefde, die afstammeling 

van liefde. Waar daar ookal `n kerk is, is daar altyd dwaalleer stellinge, omdat, terwyl die 

mens ywerig op `n sekere besonderheid van `n onderwerp of artikel van die geloof 

konsentreer, maak hulle dit die hoof onderwerp, want so is die natuur of ingesteldheid 

van die mens se gedagtes, dat terwyl hy ywerig op `n sekere ding ingestel is, stel hy dit 

vóór enigiets anders, veral as sy verbeelding vir hom sê dat die ontdekking sy eie is, en 

wanneer die liefde vir die self en vir die wêreld hom oppomp. Alles blyk dan vir hom 

asof dit saamstem en dit bevestig, totdat hy ten laaste sweer dat dit so is, selfs al is dit 

vals. Net so op hierdie manier maak hulle wat ―Kain‖ genoem word die geloof meer 

belangrik as die liefde, en as hulle gevolglik lewe sonder liefde; sal beide die liefde vir 

die self en die fantasie wat daaruit spruit saamsweer om dit in hulle te bevestig. 

Die gesteldheid van die doktrine van geloof wat ―Kain‖ genoem word, word gesien in die 

beskrywing daarvan in hierdie vers, waaruit dit voorkom dat naasteliefde in staat was om 

met geloof saamgevoeg te word, maar sodat naasteliefde en nie die geloof die opper hand 

sou hê. Op grond waarvan gesê word: ―Is daar nie verheffing as jy goed doen nie?‖ wat 

daarop dui, as jy wel goed doen, mag naasteliefde teenwoordig wees; want ―om goed te 

doen‖ dui in die innerlike sin, om goed ingerig te wees, siende dat om goed te doen kom 

van ‗om te wil dit wat goed is.‘ In die antieke tye het handeling en wil één gemaak; uit 

die aksie sien hulle die wil, huigelary was toe nog onbekend. Deur ―verheffing‖ dui dit 

dat naasteliefde teenwoordig was, en is duidelik van wat alreeds gesê is aangaande die 

―gesig of hoof‖ dat om die ―hoof of gesig op te hef‖ is om naasteliefde te hê, en om die 

―hoof te laat sak‖ is die teenoorgestelde. 

364. Tweedens, word gesê, ―En as jy nie goed doen nie – die sonde lê en loer voor die 

deur, wat aanduidend is van, as jy nie die goeie in jou het nie, dan is naasteliefde nie 

teenwoordig nie, maar boosheid. Enigeen kan sien dat ―die sonde lê en loer voor die 

deur‖ is die boosheid wat reg en begerig is om binne te kom; want as daar nie 

naasteliefde is nie, is daar onbarmhartigheid en haat, gevolglik alle boosheid. Sonde in 
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die algemeen word genoem die ―duiwel,‖ dit is, sy gespuis van die duiwelse wat alewig 

byderhand is wanneer die mens behoeftig is aan naasteliefde; en die enigste metode om 

die duiwel en sy helse gespuis weg te drywe van die deur van die verstand, is om die 

Meester lief te hê en so-ook die naaste. 

356. In die derde plek word gesê, ―en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor 

heers,‖ waardeur dit aangedui word dat naasteliefde is begerig om saam met geloof te 

lewe, maar kan nie so doen nie, omdat die geloof wens om daaroor te heers, wat 

teenstrydig is met die orde. Solank as wat geloof daarna streef om dominansie te hê, is dit 

nie geloof nie, en word slegs geloof wanneer die naasteliefde regeer; want naasteliefde is 

die hoofbestanddeel van geloof, soos hier bo aangetoon. Naasteliefde kan vergelyk word 

met `n vlam, wat die essensie of die hoofbestanddeel van hitte en lig is, want hitte en lig 

kom daaruit te voorskyn, en geloof in `n staat van afskeiding kan vergelyk word met lig 

sonder hitte if die vlam is, maar daar is inderdaad lig, maar dit is die lig van die winter 

waarin alles slapend raak en afsterf. 

366. Vers 8. En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het 

Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. ―En Kain het met sy broer Abel 

gepraat‖ dui op `n verloop van tyd. ―Kain‖ soos hierbo gesê, dui geloof aan wat afgeskei 

is van die liefde; en ―Abel‖ dui op naasteliefde, die broer van geloof, op grond waarvan 

hy hier twee keer genoem word ―broer.‖ `n ―Veld‖ dui op dit wat ookal van die doktrine 

is. ―Kain het teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan‖ dui op afgeskeide geloof 

wat die naasteliefde uitgeblus het. 

367. Dit is onnodig om hierdie dinge te bevestig uit soortgelyke aanhalings uit die 

Woord, behalwe so ver as om te bewys dat naasteliefde die ―broer‖ van geloof is, en dat 

`n ―veld‖ dit aandui wat van die doktrine is. Dat naasteliefde die ―broer ― is van geloof is 

duidelik aan elkeen uit die gesteldheid of essens van die geloof. Hierdie broederskap 

word verteenwoordig deur Esau en Jakob, en was die gronde vir hulle woordestryd oor 

die eersgeboortereg en die gevolglike heerskappy. Dit was ook verteenwoordig in Péres 

en Zara (Serag), die seuns van Tamar by Juda (Gen. 38: 28, 29, 30), en deur Efraim en 

Manassah Gen. 48: 13, 14); en in beide van hierdie, sowel as in ander soortgelyke 

gevalle, is daar `n twisgesprek oor die eersgeboortereg en die gevolglike heerskappy. 

Want beide geloof en naasteliefde is die nageslag van die kerk. Geloof word genoem `n 

―man‖ soos Kain, in vers 1 van hierdie hoofstuk, en naasteliefde word genoem `n ―broer‖ 

soos in Jes. 19: 2; Jer. 13: 14; en ander plekke. Die vereniging van geloof en naasteliefde 

word genoem die ―broederverbond‖ (Amos 1: 9). Soortgelyk aan die betekenis van Kain 

en Abel, was die van Jakob en Esau, soos reeds gesê; in die dat Jakob begerig was om sy 

broer te onderkruip, en is ook duidelik in Hosea: ―JHWH het `n twis met Juda, en Hy sal 

oor Jakob besoeking doen volgens sy weë, hom vergelde na sy dade. In die moederskoot 

het hy sy broer by die hakskeen gehou…‖ (Hos. 12: 4, 4). Maar dat Esau, of naasteliefde 

verteenwoordig deur Esau, sal uiteindelik die opperhand hê, kom voor in die profetiese 

voorspelling van hulle vader Isak: ―En van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy 

dien, en as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk.‖ (Gen. 27: 40). Of wat 

dieselfde is, die kerk van die heidene, of nuwe kerk, word verteenwoordig deur Esau, en 

die Judese kerk word verteenwoordig deur Jakob; en dit is die rede dat dit gesê word dat 

die Jode moet die heidene erken as broers, en in die kerk van die heidene, of primitiewe 

kerk, word almal broers genoem, uit naasteliefde. Soos hulle wat die Woord hoor en dit 

doen, word deur die Meester broers genoem (Lukas 8: 21); hulle wat hoor, is hulle van 

die geloof, hulle wat doen, het naasteliefde, maar hulle wat hoor, en sê dat hulle geloof 

het, en nie doen nie, of wat nie naasteliefde het nie, is nie broers nie, want die Meester 

vergelyk hulle met dwase. (Matt. 7: 24, 26). 
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Dat `n ―veld‖ `n doktrine verteenwoordig, en gevolglik wat ookal aan die doktrine 

behoort van geloof en naasteliefde, is duidelik uit die WOORD, SOOS IN Jer: ―My berg 

in die veld, jou rykdom, [vrywillig] al jou skatte sal Ek as buit gee…‖ (Jer. 17; 3). In 

hierdie aanhaling dui ―veld‖ op doktrine; ―rykdom‖ en ―skatte‖ dui die geestelike 

rykdomme van die geloof aan, of die dinge wat tot die doktrine van die geloof behoort. In 

dieselfde: ―Verdwyn die sneeu van die Libanon ooit van die rots in die veld? (Jer. 18: 

14). Dit is verklaar aangaande Sion, wanneer behoeftig oor die doktrine van die geloof, 

dat sy ―soos `n land omgeploeg sal word‖ (Jer. 26: 18, Miga 3: 12). In Eseg: ―Hy het ook 

die saad van die land geneem en dit in `n saailand geplant.‖ (Eseg. 17: 5), en handel oor 

die kerk en sy geloof; want doktrine word `n ―veld‖ genoem oor die saad in dit. In 

dieselfde: ―En al die bome van die veld sal weet dat Ek, JHWH, die hoë boom verneder.‖ 

(Eseg 17: 24). In Joël: ―Die veld is verwoes, die akkerland treur; want die koring is 

verwoes, die mos het weggedroog, die olie het verdwyn. Die landbouers staan beskaam, 

die wynboere weeklaag oor die koring en oor die gars, omdat die oes op die land verlore 

is.‖ (Joël 1: 10-12), waar die ―veld‖ doktrine verteenwoordig, ―bome‖ en ―landbouers‖ is 

die aanbidders. In Dawid: ―Laat die veld juig en al wat daarin is; dan sal al die bome van 

die bos jubel.‖ (Ps. 96: 12), waar dit baie duidelik is dat die veld nie kan ―juig‖ nie, ook 

kan die bome van die bos nie ―jubel‖ nie, maar die dinge wat in die mens is, wat die 

kennis van die geloof is. In Jer: ―Hoe lank sal die land treur en die plante van die veld 

verdor?‖ (Jer. 12:4), waar dit ook duidelik is dat nie die land en ook nie die plante van die 

veld kan treur nie, maar dat die uitdrukkinge verband het met iets in die mens terwyl hy 

in `n staat van naaktheid of verwoesting is. `n Soortgelyke aanhaling verskyn in Jes: 

―…die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die 

veld in die hande klap.‖ (Jes. 55: 12). Die Meester noem ook in Sy voorspelling 

aangaande die voltooiing van hierdie eeu, die doktrine van die geloof `n ―veld‖: ―Dan sal 

daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.‖ (Matt. 

24: 40; Lukas 17: 36), waar deur die ―veld‖ bedoel word die doktrine van die geloof, 

beide waar en vals. Soos wat `n ―veld‖ die doktrine aandui, wie dan ookal `n saad van 

geloof ontvang, of dit `n mens, die kerk, of die wêreld is, word ook `n ―veld‖ genoem. 

369. Hieruit volg dit dus dat die woorde ―En toe hulle in die veld was, het Kain teen sy 

broer opgestaan en hom doodgemaak‖ dui daarop dat terwyl beide geloof en naasteliefde 

van die doktrine van geloof was, maar tog geskei van die liefde, nie net verontagsaam 

kan word en so die naasteliefde uitblus; soos wat die geval vandag is met hulle wat 

daardie geloof onderhou dat dit al is wat red, en dit sonder `n werk van naasteliefde, want 

in hierdie einste veronderstelling verdoof of blus hulle die naasteliefde uit, alhoewel hulle 

weet en bely met hulle lippe dat die geloof alleen nie kan red nie, behalwe as daar liefde 

is. 

370. Vers 9. Toe sê JHWH vir Kain: ―Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet 

nie. Is ek my broer se wagter?‖ ―Toe sê JHWH vir Kain‖ dui op `n sekere 

waarnemingsvermoë vanuit die binnekant wat dit `n stem van die gewete gee, betreffende 

die naasteliefde of die ―broer Abel.‖ Kain se antwoord; ―ek weet nie. Is ek my broer se 

wagter?‖ dui daarop dat geloof met in ag neming van die naasteliefde, heeltemal niks is 

nie, en is onwillig om daaronder dienstig te wees, gevolglik dat geloof geheel en al alles 

van die naasteliefde verwerp. So het hulle doktrines geword. 

371. Deur die ―spraak van JHWH‖ het die mees antieke mense waarneming aangedui, 

want hulle weet dat die Meester hulle die aanlegte gegee het om waar te neem. Hierdie 

waarneming kon nou nie meer langer voortduur as die liefde die hoof beginsel is nie. 

Wanneer die liefde vir die Meester ophou, en gevolglik liefde tot die naaste, dan vergaan 

die waarneming ook, maar sovêr as wat liefde bly, bly die waarneming ook. Hierdie 
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waarnemings aanleg was eie aan die Mees Antieke Kerk, maar toe geloof afgeskei word 

van die liefde, en naasteliefde word gegee deur geloof, het die gewete geslaag, wat ook `n 

‗stem van die gewete‘ was, maar op `n ander manier, waarvan, deur die genade van die 

Meester, meer hieroor later. Wanneer die gewete dikteer, is dit soos ―JHWH wat spreek‖ 

want die gewete word gevorm uit dinge wat bekend is, of geopenbaar is, en van kennis, 

en van die Woord; en wanneer die Woord praat, of dikteer, is dit die Meester wat praat; 

daarom is niks meer algemeen, selfs in vandag se tyd, wanneer verwys word na `n 

onderwerp van die gewete, of van geloof, as om te sê ―die Meester sê!‖ 

372. Om `n ―wagter‖ te wees dui daarop om te dien, soos die ―deurwagters‖ en 

―portiere‖ (dit is, die wagters van die drumpels) in die Joodse kerk. Geloof word genoem 

die ―wagter‖ van naasteliefde, uit die feit dat dit behoort hom te dien, maar dit was in 

ooreenstemming met die beginsel van die doktrine genoem ―Kain‖ dat geloof moet 

regeer, soos gesê in vers 7. 

373. Vers 10. En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep 

na My van die aarde af.‖ ―Die stem van jou broer se bloed‖ dui daarop dat geweld aan 

naasteliefde aangedoen is; die ―roep van die bloed‖ is die beskuldiging van skuld, en 

―aarde‖ dui op `n skeuring, of kettery. 

374. Dat die ―stem van die bloed‖ daarop dui dat geweld aan naasteliefde gepleeg is, is 

duidelik uit baie aanhalings uit die Woord, waarin ―stem‖ enigiets wat beskuldig aandui, 

en ―bloed‖ enige tipe van sonde, en veral haat; wat wie ookal haat dra teenoor sy broer, 

maak hom in die hart dood; soos wat die Meester onderrig: ―Julle het gehoor dat aan die 

mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet 

verantwoording doen voor die gereg. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder 

sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy 

broer se: Raka! (veragting en haat) moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en 

elkeen wat sê: Jou dwaas! Moet verantwoording doen in die helse vuur. (Matt. 5: 21, 22), 

waardeur hierdie woorde die verskillende grade van haat voorstel. Haat is die 

teenoorgestelde van naasteliefde, en maak dood op watter manier ookal, as dit nie met die 

hand is nie, dan in die gees, en word slegs teruggehou deur die eksterne beperkinge wat 

dade van die hand kan pleeg. Daarom is alle haat ―bloed‖ soos in Jer: ―Hoe goed ken jy 

jou pad om liefde te soek? Ook aan jou some is die bloed gevind van die siele van 

onskuldige armes…‖ (Jer. 2: 33-34). [2] En soos wat haat aangedui word deur ―bloed‖ 

net so is elke soort van ongeregtigheid, want haat is die fontein van alle ongeregtighede. 

Soos in Hosea: ―Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg owerspel: hulle breek in, 

sodat bloedbad aan bloedbad raak. Daarom treur die land en alles wat daarop woon kwyn 

weg.‖ (Hos. 4: 2-3). En in Eseg. wat praat van onbarmhartigheid: ―En jy mensekind, wil 

jy oordeel, wil jy oordeel die bloedstad. Maak hom dan bekend al sy gruwels. `n Stad wat 

daar binne bloed vergiet, het jy skuldig geword…‖ (Eseg. 22: 2-4). In dieselfde: ―Maak 

`n ketting klaar, want die land is vol bloedgerigte en die stad is vol geweld.‖ (Eseg. 7: 

23). En in Jer: ―Dit was oor die sondes van haar profete, die ongeregtighede van haar 

priesters wat daar binne-in die bloed van die regverdiges vergiet het. Blind het hulle deur 

die strate gewaggel, met bloed bevlek.‖ (Klaagliedere 4: 13-14). In Jes: ―As JHWH die 

onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit 

weggespoel het deur die Gees van strafgerig en die Gees van uitdelging.‖ (Jes. 4:4). En 

weereens: ―Want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtighede.‖ 

(Eseg. 59: 3). In Eseg. wat praat oor die gruwelikhede van Jerusalem wat ―bloed‖ 

genoem word: ―En Ek het by jou verby gegaan en jou sien spartel in jou bloed; het Ek vir 

jou gesê in jou bloed; Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!‖ (Eseg. 16: 6, 22). 

[3] Die onbarmhartighede en haat van die laaste tye word ook beskryf as ―bloed‖ in 
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Openbaringe (16: 3, 4). ―bloed‖ word in die meervoud genoem omdat alle 

ongeregtighede en gruwels voort stroom uit haat, soos alle goeie en heilige dinge 

voortstroom uit die liefde. Daarom, hy wat haat voel teenoor sy naaste sou hom vermoor 

het as hy kon, en inderdaad vermoor hy hom op enige manier wat hy kan; en dit is om 

hom geweld aan te doen, wat hier deeglik aangedui word deur die ―stem van die bloed.‖ 

375. `n ―Stem van geween‖ en die ―stem van geskreeu‖ is algemene uitdrukkings in die 

Woord, en word toegepas op elke saak waar daar enige lawaai, opskudding of versteuring 

is. en ook op die geleentheid van `n gelukkige gebeurtenis. (soos in Exod. 32: 17-18; Sef. 

1: 9-10; Jes 65: 19; Jer. 48: 3). In die huidige aanhaling dui dit op beskuldiging. 

376. Hieruit volg dit dat die ―roep van die bloed‖ dui op die aanklag van skuld; want 

hulle wat geweld gebruik word skuldig gehou. Soos in Dawid: ―Die onheil maak die 

goddelose dood; en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet.‖ (Ps. 34: 22). In 

Eseg: ―Deur die bloed wat jy vergiet het, het jy skuldig geword.‖ (Eseg. 22: 4). 

377. Dat die ―grond‖ hier `n tweespalt of kettery (dwaalleer stelling) verteenwoordig, is 

duidelik uit die feit dat `n ―veld‖ `n doktrine voorstel, en daarom die ―grond‖ wat `n 

―veld‖ in hom het, `n tweespalt voorstel. Die mens homself is die ―grond‖ en ook die 

―veld‖ omdat hierdie dinge in hom ingeplant is, want die mens is mens oor wat in hom 

ingeplant is, `n goeie en ware mens is van die goeie en waarhede, en `n bose en valse 

mens is uit die booshede en valshede. Hy wat in `n sekere doktrine of kettery is, word na 

dit genoem, en so in hierdie aanhaling voor ons word die term ―grond‖ gebruik om `n 

tweespalt of kettery in die mens aan te dui. 

378. Vers 11. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak 

het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. ―Daarom sal jy vervloek wees, 

ver van die grond‖ dui daarop dat deur die tweespalt het hy afkerig geraak ―wat sy mond 

oopgemaak het‖ dui daarop dat die kettery (dwaalleer stelling) hulle geleer het; ―om die 

bloed van jou broer uit jou hande te ontvang‖ dui daarop dat aan naasteliefde geweld 

aangedoen is, en om dit uit te blus. 

379. Dat hierdie dinge so aangedui word, is duidelik van wat vooraf gegaan het; en om 

―vervloek‖ te wees is om jou af te keer van die goeie, en was alreeds getoon (n. 245). 

Want ongeregtighede en afskuwelikhede, of haat, is dit wat die mens afkeer, sodat hy 

slegs ondertoe kyk, dit is, na liggaamlike en aardse dinge, dus na hulle wat in die hel is. 

Dit vind plaas wanneer naasteliefde verban en uitgewis is, want dan is die band wat die 

mens aan die Meester verbind, afgesny, siende dat slegs naasteliefde, of liefde en genade 

dit is wat ons verenig met Hom, en nooit geloof sonder naasteliefde nie, want dit is geen 

geloof nie, en is slegs kennis, soos die helse gespuis hulleself dan besit, en waardeur hulle 

dan listig die goeie mislei, en hulle self voortsnel as engele van die lig, en soos die mees 

boosste priesters somtyds wil wees, met `n ywer soos die van vroomheid, alhoewel niks 

verder van hul harte is as dit wat voortkom oor hul lippe nie. Kan enigiemand van so `n 

swak oordeel wees as om te glo dat geloof alleen in die geheue, of die denke daaruit 

ontleen, van enige nut is, wanneer almal weet uit sy eie ervaring dat niemand het 

waardering vir die woorde of verklaring van `n ander nie, maak nie saak van watter aard 

nie, as dit nie kom vanuit die wil of bedoeling nie. Dit is dit wat dit aangenaam maak en 

verenig een mens met die ander. Die wil is die werklike mens, en nie die gedagte of 

spraak wat hy nie wil nie. `n Mens verwerf hierdie geaardheid en neiging uit die wil, 

omdat dit hom affekteer. Maar as enigeen dink wat goed is, die essensie van geloof, wat 

naasteliefde is, in die denke is, omdat die wil om goed te doen, daarin is. Maar as hy sê 

dat hy dink aan wat goed is, en lewe nog steeds in die bose, kan hy onmoontlik nie 

enigiets wil, behalwe dit wat boos is nie, en daarom is daar geen geloof nie. 

380. Vers 12. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; `n 
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swerwer en vlugteling sal jy wees op aarde. Om ‖die aarde te bewerk‖ dui daarop om die 

tweespalt of kettery te bewerk; ―dit sal sy vermoë aan jou nie meer gee nie‖ dui daarop 

dat dit onvrugbaar is. Om `n ―vlugteling en `n swerwer op die aarde te wees, is om nie te 

weet wat goed en waar is nie. 

381. Om die ―grond te bewerk‖ beteken om die tweespalt of kettery, te bewerk of verder 

te ontwikkel, en kom te voorskyn in die betekenis van ―grond‖ waarvan ons nou net 

gepraat het, en deurdat dit nie ― sy vermoë sal gee nie,‖ dui op die dorheid of 

onvrugbaarheid daarvan, en is duidelik beide van wat gesê is betreffende die grond, en 

van die woorde op sigself, sowel as van die oorweging, dat hulle wat geloof bely sonder 

die naasteliefde, bely geen geloof nie, soos hierbo gesê. 

382. Om `n ―vlugteling en `n swerwer op die aarde te wees‖ dui daarop om nie te weet 

wat die goeie en die ware is nie, en is duidelik uit die betekenis van ―swerwer‖ en ―om 

weg te vlug‖ in die Woord. Soos in Jer: ―Dit was oor die sondes van haar profete, die 

ongeregtighede van haar priesters wat daar binne-in die bloed van die regverdiges vergiet 

het. Blind het hulle deur die strate gewandel, met bloed bevlek, sodat `n mens hulle klere 

nie kon aanraak nie.‖ (Klaagl. 4: 13, 14), waar die ―profete‖ hulle is wat onderrig, en 

―priesters‖ hulle wat daarvolgens lewe; ―om blind in die strate te waggel‖ is om nie te 

weet wat goed en waar is nie. [2] In Amos: ―…die een stuk land reën gekry het, maar die 

ander waarop geen reën geval het nie, verdor het, en twee, drie stede na een stad 

geslinger het om water te drink sonder om die dors te les.‖ (Amos 4: 7, 8), waar deur die 

―een stuk land reën gekry het‖ bedoel word die doktrine van geloof uit naasteliefde; en 

deur die ―ander waarop geen reën geval het nie,‖ die doktrine van geloof sonder 

naasteliefde. Om ―te slinger om water te gaan drink‖ dui daarop om na die waarheid te 

soek. [3] In Hosea: ―Efraim is getref, hulle wortel het verdor, hulle dra geen vrug meer 

nie…my God het hulle verwerp, omdat hulle na Hom nie geluister het nie, en hulle sal 

rondswerwe onder die nasies.‖ (Hos. 9: 16, 17). ―Efraim‖ hier dui op die verstaan van die 

waarheid, of geloof, omdat hy die eersgeborene van Josef was; die ―wortel wat 

opgedroog het‖ dui op naasteliefde wat nie vrugte kan dra nie; ―swerwers onder die 

nasies‖ is hulle wat nie weet wat die waarheid en die goeie is nie. [4] In Jer: ―…so sê 

JHWH: Maak julle klaar, trek op teen Kedar, en verdelg die kinders van die Ooste. Vlug, 

vlug haastig, skuil diep weg, o inwoners van Hasor, spreek JHWH.‖ (Jer. 49: 28, 30). 

―Kedar‖ en die ‖kinders van die ooste‖ dui op die besit van hemelse rykdom, of van die 

dinge wat van die liefde is, wat, wanneer dit ‗mishandel of verwoes word,‘ word gesê, 

dan ―vlug‖ dit weg, of dit ―swerf‖ rond, dit is, om `n ―vlugteling en `n swerwer‖ te wees, 

as hulle niks doen wat goed is nie. Van die ―inwoners van Hasor‖ of hulle wat geestelike 

rykdomme besit, wat dinge van die geloof is, word gesê ―skuil diep weg,‖ dit is, hulle het 

onder gegaan. [5] In Jes. ―Al jou owerstes het saam gevlug, sonder boog is hulle 

gebind…hulle het ver weggevlug.‖ (Jes. 22: 3), gepraat oor die ―vallei van visioene‖ of 

die fantasie dat geloof moontlik is sonder naasteliefde. En dit is die rede hoekom gesê 

word, in die daaropvolgende vers (Jes. 22: 14), dat hy wat geloof bely wat apart is van 

naasteliefde, is `n ―vlugteling en `n swerwer,‖ dit is, hy weet niks van van die goeie en 

die waarheid nie. 

383. Vers 13. Daarop sê Kain vir JHWH, my skuld is te groot om dit te dra. ―Kain sê vir 

JHWH‖ dui op `n sekere erkenning dat hy in die bose was, aangedui deur `n innerlike 

pyn; ―my skuld is te groot om te dra‖ dui op wanhoop as gevolg daarvan. 

384. Daarom kom dit voor asof iets goeds nog steeds in Kain oorgebly het; maar dat al 

die goeie van die naasteliefde agterna vergaan het, en dit is duidelik uit wat gesê is van 

Lameg (verse 19, 23, 24). 

385. Vers 14. Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u 
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aangesig: `n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal 

my doodslaan.‖ Om ―verdryf te word uit die land uit‖ beteken om afgeskei te wees van 

alle waarheid van die kerk, en ―ek moet my verberg vir U aangesig‖ dui daarop dat hy 

afgeskei is van al die goeie van die geloof van die liefde; om `n ―vlugteling en `n 

swerwer op die aarde te wees‖ is om nie te weet wat waar en goed is nie; ―en elkeen wat 

my kry, sal my doodmaak‖ dui daarop dat die bose en valsheid hom sal verwoes. 

386. Om ―uitgedryf uit die land uit‖ te wees, is om afgeskei te wees van al die waarheid 

van die kerk, en is duidelik uit die betekenis van ―aarde‖ wat, in die werklike sin, die kerk 

is, of die mens van die kerk, en daarom, dit wat die kerk ookal getuig, soos hierbo getoon. 

Die betekenis van `n woord moet noodwendig verskil met die onderwerp wat behandel 

word, en daarom, selfs hulle wat verkeerdelik geloof bely, is hulle wat `n tweespalt of 

kettery bely, en word ook ―land (grond)‖ genoem. Alhoewel hier, om ―uit die land 

verdryf te word‖ dui daarop dat hy nie meer langer in die waarheid van die kerk is nie. 

387. Om ―verberg te word vir U aangesig‖ dui daarop om afgeskei te wees van al die 

goeie van die geloof van die liefde, en is duidelik uit die betekenis van die ―aangesig van 

JHWH.‖ Die ―aangesig van JHWH,‖ soos voorheen gesê, is genade, waarvandaan alle 

goeie van die geloof van die liefde spruit, en daarom, die goeie van die geloof word hier 

aangedui deur ―Sy aangesig‖ 

388. Om `n ―vlugteling en `n swerwer te wees op die aarde‖ beteken, soos voorheen 

gesê, om nie te weet wat waar en goed is nie. 

389. Dat, ―elkeen wat my kry sal my doodslaan‖ dui daarop dat elke boosheid en valsheid 

sal hom vernietig, en volg uit dit wat gesê was. Want die geval is dit. Wanneer die mens 

homself ontneem van naasteliefde, skei hy homself af van die Meester, want dit is slegs 

naasteliefde, dit is, liefde teenoor die naaste, en genade en welwillendheid, wat die mens 

saambind met die Meester. Waar daar geen naasteliefde is nie, is daar skeiding en 

ontwrigting, en die mens word gelos op sy eie; en wat hy dan ookal dink is vals, en wat 

hy ookal wil is boos. Hierdie is dinge wat die mens doodmaak, of veroorsaak dat hy niks 

van die lewe oorhet nie. 

390. Hulle wat voortdurend in boosheid en valsheid is, is voortdurend in vrees om 

doodgemaak te word, soos dit beskryf is in Moses: ―…en julle land sal `n wildernis en 

julle stede puinhope word. – Ek sal in hulle hart `n vreesagtigheid bring in die lande van 

hul vyande, sodat die geruis van `n verwaaide blaar hulle op die loop sal ja; en hulle sal 

vlug, soos `n mens vir `n swaard vlug en val sonder dat iemand hulle agtervolg. En hulle 

sal struikel, die een oor die ander soos vir die swaard. (Lev. 26: 33, 36-37). In Jes: ―…Die 

ontroues handel troueloos, en in troueloosheid handel die ontroues troueloos. En hy wat 

vlug vir die skrikgeroep, val in die kuil, en hy wat uit die kuil uitklim, word in die strik 

gevang….en sy oortreding is swaar op hom; en hy sal val en nie weer opstaan nie.‖ (Jes. 

24: 16-20). In Jer: ―Kyk, ek bring vrees oor jou vir almal wat rondom jou is, spreek 

JHWH, en julle sal weggedryf word, elkeen reg voor hom uit sonder dat iemand die 

swerwelinge vergader.‖ (Jer. 49: 5). In Jes: ―Nee, maar op perde sal ons vlieg – daarom 

sal julle moet vlug! En: op renperde sal ons ry – daarom sal julle vervolgers laat jaag! 

Eenduisend van julle sal vlug vir die oorlogsgeroep van een enkele, vir die oorlogsgeroep 

van vyf…‖ (Jes. 30: 16-17). In hierdie en ander aanhalings van die Woord word die wat 

in valsheid en boosheid is, beskrywe as ―vlugtend‖ en in vrees ―om dood gemaak te 

word.‖ Hulle is bang vir almal, omdat hulle niemand het om hulle te beskerm nie. Almal 

wat in boosheid en valsheid is, haat hulle naaste, sodat hulle almal begeer om mekaar 

dood te maak. 

391. Die staat van die bose geeste in die ander lewe wys baie duidelik dat hulle wat in 

boosheid en valsheid is, is bang vir almal en elkeen. Hulle wat hulleself ontneem het van 



 95 

alle naasteliefde swerf rond, en vlug van plek tot plek. Waar hulle ook al gaan, selfs na 

enige gemeenskap, bespeur hulle onmiddellik hulle karakter net in hulle naderkom, want 

so is die waarneming wat bestaan in die ander lewe; en hulle dryf hulle nie net slegs weg 

nie, maar straf hulle ook ongenadiglik. Bose geeste het die grootste genot daarin om 

mekaar te straf en te folter; dit is hulle hoogste gratifikasie. Dit was nie bekend tot nou 

nie, dat boosheid en valsheid op sigself die oorsaak hiervan is, want wat enigeen vir die 

ander begeer, keer terug na hom toe. Valsheid het in homself `n straf van valsheid, en so 

het die boosheid in homself `n straf vir die boosheid, en gevolglik het hulle in hulleself 

die vrees vir hierdie strawwe. 

392. Vers 15. Maar JHWH sê vir hom: Daarom, as enigeen Kain doodslaan, dit sal 

sewevoudig gewreek word. En JHWH het `n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat 

hom kry, hom nie sou doodslaan nie. ―Dat hy sewevoudig gewreek sal word as enigeen 

Kain sou doodslaan‖ word aangedui, dat as om die geloof geweld aan te doen selfs al is 

dit geskei, sou `n ontheiliging gewees het; ―JHWH het `n teken gegee aan Kain, sodat 

enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie‖ dui daarop dat die Meester onderskei 

geloof op `n besonderse manier, ten einde dit te bewaar en dat dit beskerm kan word. 

393. Voordat ons voortgaan om die innerlike sin van die woorde voor ons op te helder, 

is dit nodig om te weet hoe die saak met die geloof staan. Die Mees Antieke Kerk was 

van so `n ingesteldheid om geen geloof te erken behalwe as dit van die liefde is nie, in 

sover dat hulle onwillig was om selfs dit geloof te noem nie, want deur die liefde van die 

Meester neem hulle alle dinge waar wat aan die geloof behoort. So is die hemelse engele 

ook waarvan ons hierbo gepraat het. Maar dit is voorsien dat die menslike geslag kan nie 

van hierdie ingesteldheid wees nie, maar sal die geloof afskei van die liefde tot die 

Meester, en sal van die geloof `n doktrine op homself maak, maar daar is voorsiening 

gemaak dat dit inderdaad geskei sal word, maar op so `n manier dat deur geloof, dit is, 

deur die kennis van die geloof, kan die mens naasteliefde van die Meester ontvang, sodat 

kennis [cognito] of gehoor eerste kom, en dan deur kennis of gehoor, naasteliefde, dit is, 

liefde teenoor jou naaste en dan mag barmhartigheid deur die Meester geskenk word. En 

dan in plaas van die waarneming wat hulle in die Mees Antieke Kerk gehad het, volg die 

gewete nou op wat verkry is deur geloof saamgevoeg met naasteliefde, wat dikteer nie 

net dit wat waar is nie, maar dat dit in der waarheid waar is, omdat die Meester in die 

Woord so gesê het. Die kerke na die vloed was vir die grootste deel van so `n karakter, en 

ook was die primitiewe of eerste kerk net so na die opvaring van die Meester, en hierdeur 

word die geestelike engele onderskei van die hemelse engele. 

394. Maar dit was voorsien en daarvoor was voorsiening gemaak, anders sou die 

menslike ras vergaan het in die ewige dood, en word dit dan nou hier verklaar dat 

niemand enige geweld aan Kain mag aandoen nie, waardeur dit aangedui word dat die 

geloof afgeskei is van naasteliefde; en verder dat `n merk op hom geplaas is, wat beteken 

die Meester onderskei geloof op `n baie besonderse manier, ten einde sy bewaring te 

verseker. Hierdie is Arcana wat tot dusvêr onontdek is, en word deur die Meester daarna 

verwys wat Hy gesê het oor die huwelik, en na ontmandes, in Matt: ―Want daar is 

persone wat onbekwaam (ontman) is om te trou, wat van die moederskoot so gebore is, 

en daar is persone wat deur mense onbekwaam (ontman) gemaak is, en daar is mense wat 

hulleself onbekwaam (ontman) gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele.‖ 

(Matt. 19: 12). Hulle in die hemelse huwelik word die ―ontmandes‖ genoem, hulle wat 

―so gebore is uit die moederskoot‖ is hulle wat ooreenstem met die hemelse engele; en 

Die Boek Genesis 401-450 (Afr) 

Emanuel Swedenborg 1688-1772 
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Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

Die uitblussing van die ou Kerk en die begin van `n Nuwe 

 

401 Vers 17.  En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog 

gebaar. Daarna bou hy `n stad en noem die stad na sy seun, Henog. ―En Kain het sy vrou 

beken en sy het swanger geword en Henog gebaar,‖ dui daarop dat hierdie skeuring of 

verdeeltheid het `n ander uit homself geproduseer en was genoem ―Henog,‖ deur die 

―stad wat hy gebou het‖ word alles aangedui wat daaruit  ketters en doktrinaal was, en 

omdat die skeuring of kettery (`n mening teenstrydig met die ortodokse doktrine van die 

Christelike Kerk) ―Henog‖ genoem was, word dit gesê dat ―die stad genoem was na die 

naam van sy seun Henog.‖  

―En Kain het sy vrou beken en sy het swanger geword en Henog gebaar‖ dui daarop dat 

hierdie skeuring of kettery het uit homself `n ander een geproduseer, en is duidelik uit dit 

wat voorheen gesê is, sowel as uit dit wat in die eerste vers staan, dat die mens en Eva sy 

vrou vir Kain geproduseer het, sodat die dinge wat nou volg soortgelyke begrippe en 

geboortes is, of dit uit die kerk is, of uit kettery, waaruit hulle `n afstamming gevorm het, 

want dit is soortgelyk en verwant aan mekaar – want uit een ketterse ding wat ontvang 

word, word daar `n horde uit gebore. Dit is dan duidelik uit die naam ―Henog‖ (nie die 

Henog van die Woord nie, maar Kain se Henog) dat die doktrinale dinge dui op kettery 

en dat onderrig daarin geinisieër word.    

402. Dat deur die ―stad wat gebou was‖ aangedui word al die doktrinale en ketterse dinge 

wat kom van kettery, is duidelik uit elke aanhaling van die Woord waarin die naam van 

enige stad voorkom, want in nie een van hulle word ooit bedoel `n stad nie, maar altyd 

iets doktrinaals of ketters. Die engele is almal onbekend in wat `n stad is, en oor die naam 

van enige stad, want hulle het nie, en kan ook nie `n idee hê van wat `n stad is nie. As 

gevolg van hulle idees wat geestelik en hemels is, soos alreeds hierbo aangetoon. Hulle 

neem slegs waar wat `n stad en sy naam beteken. Dus, deur die ―Heilige Stad‖ wat ook 

die ―Heilige Jerusalem‖ genoem word, word bedoel die koninkryk van die Meester in die 

algemeen, of in elke individu waarin daardie koninkryk is. Die ―stad‖ en ―die berg Sion‖ 

word ook net so verstaan, en later toon dit die hemelse van die geloof aan, en die vorige 

is die geestelike. [2] Die hemelse en die geestelike op sigself word ook beskryf deur 

―stede,‖ ―paleise,‖ ―huise,‖ ―mure,‖ ―fondasies en mure,‖ ―bolwerke,‖ ―hekke,‖ en 

―tempels‖ in die midde; soos in Eseg. 48; Openb. 21: 15 tot die einde, waar dit ook 

genoem word die Heilige Jerusalem, verse 2, 10; en in Jer. 31: 38. In Dawid word dit 

genoem die stad van Dawid, of Godstad: ―Die stroompies van die rivier maak die 

Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste.‖ (Ps. 46: 4); in Eseg. 

―...rondom agtienduisend; en die naam van die Stad sal van vandag af wees: JaHWeH 

Shammah (JaHWeH is daar teenwoordig.)‖ (Eseg. 48: 35), en waarvan daar in Jes. 

geskryf is: ―En seuns van die uitlander sal jou mure bou. En die seuns van hulle wat jou 

verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek; en almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig 

by jou voetsole; en hulle sal jou noem: Stad van JaHWeH, Sion van die Aparte Een van 

JisraEL. (Odes van Salomo 39: 10; Profesie van Barug 5:4) (Jes. 60: 10, 14). In Sag. 

―Jerusalem sal genoem word: die Stad van Waarheid, en die Berg van JaHWeH van die 

skeppings-leërmag; Berg van die Apartheid.‖ (Sag. 8: 3), waar die ―stad van waarheid‖ of 

―Jerusalem‖ die geestelike dinge van die waarheid aandui; en die ―berg van apartheid‖ of 

―Sion‖ die hemelse dinge van die geloof. [3]  Net soos wat die hemelse en geestelike 
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dinge van die geloof verteenwoordig word deur `n stad, so word ook alle doktrinale dinge 

aangedui deur stede van Juda en Israel, elkeen wat genoem word by die naam, het sy eie 

spesifieke betekenis van iets doktrinaals, maar wat dit is, kan niemand weet, behalwe uit 

die innerlike sin nie. `n Doktrinale ding word aangedui deur ―stede‖ en so ook kettery. (`n 

mening teenstrydig met die ortodokse doktrine van die Christelike Kerk) Sulke ketterye 

word ook aangedui deur stede, en in hierdie geval, elke besondere of spesifieke kerk, in 

ooreenstemming met sy naam, en dui op `n spesifieke ketterse opinie. Huidiglik sal ons 

uit die volgende aanhaling uit die Woord slegs aandui, dat in die algemeen ―stad‖ iets 

doktrinaals aandui, of dan iets wat ketters is. [4] Dus lees ons in Jes: ―In dié dag sal daar 

vyf stede in die Aarde van Egipte wees wat die taal van Kanaän spreek en by JaHWeH 

van die skeppings-leërmag sweer; een sal genoem word: Stad van verwoesting. (Jes. 19: 

18), waar die onderwerp wat behandel word die geheue-kennis [scientia] van geestelike 

en hemelse dinge is ten tye van die Meester se koms. So, weereens, by die behandeling 

van die vallei van visioene, dit is, van fantasieë: ―Rumoerige, woelige Stad, uitgelate 

vesting.‖ (Jes. 22: 2). In Jer. Gepraat van hulle wat ―in die suide is,‖ dit is, die lig van die 

waarheid, en wie dit uitgeblus het: ―Die Stede van die Suidland is toegesluit, en niemand 

maak oop nie.‖ (Jer. 13: 19). Weereens: ―JaHWeH het Hom voorgeneem om die muur 

van van die dogter van Sion te verwoes; Hy het `n meetsnoer gespan, Sy Hand nie 

teruggetrek van vernietiging nie. Hy het die voorskans en muur laat treur, saam sak hulle 

inmekaar. Haar Poorte het in die Aarde gesink, Hy het haar grendels te gronde gerig.‖ 

(Klaagl. 2: 8-9), waarby enigiemand kan sien dat deur ―muur,‖ ―voorskans,‖  ―poorte,‖ en 

―grendels‖ doktrinale dinge bedoel word. [5]  Net so ook in Jes: ―In dié dag sal hierdie 

lied gesing word in die Aarde van JeHûWdah: `n Sterk Stad het ons; Verlossing sal 

aangewys word tot mure en skanse. Maak oop die Poorte dat die regverdige nasie kan 

ingaan wat die Waarheid bewaar!‖ (Jes. 26: 1-2). Weereens: ―JaHWeH, U is my Elohey! 

U sal ek verhoog; U Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen. Want U het `n Stad 

`n hoop klippe gemaak, van `n versterkte vesting `n puinhoop, `n paleis van verbasterdes, 

dat sy geen Stad meer is nie; vir ewig sal sy nie meer herbou word nie. Daarom sal `n 

magtige volk U eer, die vesting van tirannieke nasies U vrees.‖ (Jes: 25: 1-3), waarin 

hierdie aanhaling nie `n verwysing is na enige spesifieke stad nie! In die profesie van 

Balak: ―Ook sal Edom `n besitting wees; en Seïr, Sy vyande, sal `n besitting wees, maar 

JisraEL neem toe in krag. En laat daar Een uit Jakob heers en die oorblywendes uit die 

stede van Ar vernietig.‖ (Num. 24: 18-19), waar dit duidelik moet wees aan enigeen dat 

―stad‖ hier nie `n werklike stad beteken nie. In Jes: ―Verbreek is die verlate vesting; al 

die huise staan toegesluit, sodat niemand daar kan inkom nie. Daar is `n gejammerte oor 

wyn op die strate; al die vrolikheid het ondergegaan, die Vreugde van die Aarde is 

verban.‖ ( Jes. 24: 10-11), waar die ―verlate vesting‖ dui op die leegheid van die doktrine; 

en ―strate‖ dui hier, net soos op ander plekke, op die dinge wat behoort aan die stad, of 

dit valshede of waarhede is al dan nie. In Joh. ―En die sewende Boodskapper het sy beker 

uitgegooi in die lug, en `n groot Stem het uit die Tempel van die Hemele gekom, van die 

Troon af,...en die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het 

geval...‖ (Openb. 16: 17, 19). Dat die groot stad iets ketters beteken, en die ―stede van die 

nasies‖ ook dieselfde beteken, moet aan almal duidelik wees. Dit word ook gesê dat die 

groot stad wat Johannes gesien het, die vrou was, (Openb. 17: 18); en dat die vrou `n kerk 

aandui van dieselfde karakter, was ook voorheen aangetoon.    
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403.   Ons het nou gesien wat `n stad aandui. Maar dat alles van hierdie deel van Genesis 

in `n historiese vorm geplaas is, is dit vir hulle wat in die letterlike sin die dinge verstaan, 

dit slegs sien dat die stad gebou was deur Kain, en was genoem ―Henog‖ (of “Hanog,” 

soos genoem in “Die Huishouding van Elohim”), alhoewel, uit die sin van die letter van 

die Woord moes hulle ook aangeneem het dat die land reeds bevolk was, nieteenstaande 

dat Kain slegs die eersgeborene van Adam was. Maar soos ons hierbo opgemerk het, was 

die mees antieke mense gewoond daaraan om dinge in die vorm van geskiedenis te 

rangskik, onder verteenwoordigende tipes, en dit was vir hulle genotvol tot in die hoogste 

graad, want dit maak alle dinge asof dit lewe het.    

404.   Vers 18. En vir Henog (Hanog) is Irad gebore; en Irad was die vader van Megujael; 

en Megujael was die vader van Methushael; en Methusael; die vader van Lameg. Al 

hierdie name dui op ketterye afgelei van die eerste, wat ―Kain‖ genoem was, maar omdat 

daar geen inligting oor hulle beskikbaar is nie, behalwe die name, is dit onnodig om op 

hulle uit te brei. Maar iets moet uit die name vloei, of afgelei word; soos byvoorbeel;d; 

―Irad‖ beteken dat hy afstam van `n ―stad,‖ dus van ketytery wat ―Henog‖ genoem word, 

en so aan.    

405.  Vers 19. En Lameg het vir hom twee vroue geneem. Die naam van die eerste was 

Ada, en die naam van die tweede was Silla. Deur ―Lameg‖ wat die sesde was in die orde 

van Kain, word ―verwoesting‖ aangedui, as gevolg van die feit dat daar nie meer langer 

geloof was nie; deur sy ―twee vroue‖ word aangedui die opkoms van `n nuwe kerk; deur 

―Ada‖ die moeder van die kerk se  hemelse en geestelike dinge, en deur ―Zilla‖ die 

moeder van sy natuurlike dinge.     

406.    Dat deur ―Lameg‖ verwoesting aangedui word, of dat daar geen geloof meer was 

nie, is duidelik uit die volgende verse (23, 24), waarin gesê word dat ―ek het `n man 

gedood vir my wond, en `n kind vir my kneusplek‖ want deur `n ―man‖ word bedoel 

geloof, en deur ―die kind‖ die naasteliefde.  

407.  Die staat van die kerk is dus volgens omstandighede. Met die verloop van tyd wyk 

dit af van die ware geloof totdat dit uiteindlik op die punt kom dat hy brandarm is aan 

geloof, wanneer daar gesê word om ―verwoes‖ te wees. Dit was die geval met die Mees 

Antieke Kerk, tussen hulle wat Kanaäniete genoem was, en ook met die antieke kerk ná 

die vloed, sowel as met die Joodse Kerk. Ten tye van die koms van die Meester was 

hierdie kerk in so `n staat van verwoesting dat hulle hoegenaamd niks van die Meester- 

JaHWeH geweet het nie, dat Hy in die wêreld sal kom vir hulle redding, en hulle weet 

vandag nog minder van die geloof in Hom. So was die geval ook van die primitiewe 

Christelike Kerk, of dit wat bestaan het na die koms van die Meester, en wat in hierdie 

dag totaal so verwoes is dat daar hoegenaamd geen geloof in dit meer oor is nie. Maar tog 

bly daar altyd `n nucleus (oorblyfsel) van die kerk oor, wie hulle wat verwoes is, nie kan 

herken of erken nie, en so was dit met die Mees Antieke Kerk, waarvan `n oorblyfsel 

oorgebly het tot met die vloed, en voortgegaan het ná die vloed. Hierdie oorblyfsel van 

daardie kerk word ―Noag‖ genoem.     

408.  Wanneer `n kerk so verwoes is dat daar nie meer enige geloof in is nie, dan, en nie 

voor die tyd nie, begin daar `n nuwe kerk, dit is, `n nuwe lig kom tevoorkyn, wat in die 

Woord genoem word ―die nuwe dag of nuwe oggend.‖ Die rede hoekom die nuwe lig of 

―nuwe oggend‖ nie dadelik tevoorskyn tree voordat die kerk nie heeltemal verwoes is nie, 

is dat die dinge van die geloof en van naasteliefde saam vermeng is met die dinge wat 

besoedel en ongewyd is; en solank hulle in hierdie staat verkeer, is dit onmoontlik vir 
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enige lig of naasteliefde om in te werk in alle dinge, siende dat die ―onkruid‖ al die 

―goeie saad‖ tot niet maak. Maar wanneer daar geen geloof is nie, kan geloof nie meer 

langer besoedel word nie, omdat die mens nie meer glo wat aan hom verklaar word nie, 

en hulle wat nie erken en glo nie, maar slegs daarvan weet, kan nie besoedel nie, soos 

hierbo al opgemerk. Dit is die geval met die Jode op die huidige tydstip, wat as gevolg 

dat hulle tussen die Christene woon, bewus moet wees dat die Meester deur hulle erken 

word as die Messias wat hulle as Jode self verwag het, en nog steeds op Hom wag, maar 

tog kan hulle dit nie besoedel nie omdat hulle Hom nie erken en glo nie. En dit is 

dieselfde met die Mohammedane en die Heidene wat van die Meester gehoor het. Dit was 

om hierdie rede dat die Meester nie gekom het in hierdie wêreld voordat die Joodse Kerk 

niks meer geglo het nie.    

409. Dit was dieselfde met die kettery wat genoem was ―Kain‖ wat in die verloop van tyd 

ook verwoes was, want, alhoewel hulle die liefde erken het, het hulle die geloof die 

hoofpunt gemaak en dit vóór liefde geplaas, en die ketterye wat hieruit ontleen is, het 

stadigaan van die liefde weggedryf, en Lameg, wat sesde in die orde was, het selfs ook, 

behalwe die liefde, ook die geloof ontken. Toe die tyd aanbreek, het `n nuwe lig, of 

oggend, tevoorskyn getree, en `n nuwe kerk gevorm, wat genoem was ―Ada en Zilla‖ wat 

genoem was die ―vroue van Lameg.‖ Hulle word genoem die vroue van Lameg, alhoewel 

hy geen geloof besit nie, net soos die interne en eksterne kerk van die Jode, wat ook nie 

geloof besit het nie, wat ook in die Woord ―vroue‖ genoem word, wat verteenwoordig 

word deur Lea en Rachel, die twee  vroue van Jakob – Lea verteenwoordig die eksterne 

kerk en Rachel die interne. Hierdie kerke, alhoewel dit voorkom soos twee, is tog een; 

want die eksterne of verteenwoordige, afgeskei van die interne, is soos iets wat afgodies 

is, of dood, waar die interne tesame met die eksterne `n kerk uitmaak, en selfs een en 

dieselfde kerk, soos Ada en Zilla hier doen. Alhoewel, Jakob en sy nageslag, soos 

Lameg, nie geloof gehad het nie, kon die kerk nie by hulle gebly het nie, maar was 

oorgeplaas na die ―Heidene,‖ wat nie in ongeloof gelewe het nie, maar wel in onkunde. 

Die kerk bly selde, indien ooit, by hulle wat verwoes is maar wat waarhede tussen hulle 

het [apud se] maar word oorgeplaas na hulle wat geheel en al niks weet van waarhede 

nie, want hulle omhels die geloof baie makliker as die vorige.   

410.  Verwoesting bestaan uit twee soorte, ten eerste, uit hulle wat weet en wens om nié 

te weet nie, of wat sien maar verkies om nié te sien nie, soos die Jode van ouds, en die 

Christene van die huidige dag; en ten tweede, uit hulle wat, as gevolg van hulle onkunde, 

beide nie enigiets weet of sien nie, soos beide die antieke en moderne Heidene. Toe die 

laaste tyd van verwoesting oor hulle kom wat geweet het en verkies het om nie te weet 

nie, dit is, wat gesien het en ook verkies het om nie te sien nie, het `n nuwe kerk ontstaan, 

nie tussen hulle nie, maar tussen hulle wat hulle Heidene genoem het. Dit het gebeur met 

die Mees Antieke Kerk wat voor die vloed was, en met die Antieke Kerk wat wat daarná 

was, en ook met die Joodse kerk. Die rede waarom nuwe lig toe tevoorskyn tree, en nie 

voor die tyd nie, is soos gesê, dat hulle nie meer langer die dinge wat openbaar gemaak 

is, kon besoedel nie, omdat hulle nie erken en glo dat dit waar is nie.   

411.   Dat daar `n tyd van verwoesting moet bestaan voordat `n nuwe kerk kan opstaan, 

word dikwels verklaar deur die Meester in die Profete, en word daar genoem 

―verwoesting‖ of  ―verbreek lê‖- na verwysing tot die hemelse dinge van die geloof; en 

―verwoesting‖ na verwysing tot die geestelike dinge van die geloof. Daar word ook 

verwys na ―voltrekking‖ en ―afgesny.‖ (sien Jes. 6: 9; 11-12; 23: 8 tot die einde; 24; 42: 
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15-18; Jer. 25; Dan. 8: 9, 24 tot die einde; Sef. 1; Deut 32; Openb. 15: 16; en opvolgende 

hoofstukke).    

412.  Vers 20. En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die 

veeboere. Deur ―Ada‖ word aangedui, soos voorheen, die moeder van al die hemelse en 

geestelike dinge van die geloof; deur ―Jabal‖, die vader van die bewoners van tente, en 

van die veeboere, word aangedui die doktrine betreffende die heilige dinge van liefde, en 

die goeie daarvan afgelei, wat hemels is.    

413. Dat deur ―Ada‖ die moeder van die hemelse dinge van die geloof aangedui word, is 

duidelik deurdat ―Jabal‖ genoem word die vader van die ―tentbewoners‖ en van die 

―veeboere‖ wat hemels is, omdat dit die heilige dinge van die liefde en die goeie wat 

daarvan afgelei word, aangedui.    

414.  Dat om ―in tente te woon‖ dit aandui van die liefde wat heilig is, is duidelik uit die 

betekenis van ―tente‖ in die Woord. Soos in Dawid: ―JaHWeH, wie mag vertoef in U 

Tent? Wie mag woon in die berg van U Apartheid? Hy wat rassuiwer wandel en 

Geregtigheid doen, en wat met sy hart die Waarheid spreek.‖ (Ps. 15: 1-2), waar dit in 

hierdie aanhaling gaan oor die ―vertoef in die tent‖ of ―woon in die berg van U 

Apartheid‖ wat heilige dinge van die liefde is, naamlik, deur ―rassuiwer te wandel‖ en 

―geregtigheid te doen.‖  Weereens: ―Hulle meetsnoer gaan reg oor die Aarde, en hulle 

woorde tot  tot by die einde van die wêreld. Vir die Son het Hy in haar `n Tent gemaak.‖ 

(Ps. 19: 4), waar die ―son‖ die liefde aandui. Weereens: ―Ek wil in U Tent vertoef 

verewig, in U skuilplek van U Vleuels my verberg. (Ps. 61: 4), waar die ―tent‖ dit aandui 

wat hemels is, en die ―skuilplek van U vleuels‖ dit wat geestelik is wat daaruit ontleen is. 

In Jes: ―En opgerig deur Medelye is U Troon, en Hy sal daarop sit in Waarheid in Dawid 

se Tent, `n Regter wat die Reg soek en gou is in Regverdigheid.‖ (Jes. 16: 5), waar die 

tent hier ook die heiligheid van die liefde aandui, soos gesien kan word by die noem van  

die ―regter wat die reg soek‖ en ―gou is in regverdigheid.‖ Weer: ―Aanskou Sion, die 

Stad van ons feestelike samekoms! Jou oë sal Jerusalem sien as veilige woonplek, as Tent 

wat nie wegtrek nie.‖ (Jes. 33: 20), en hier praat hy van die hemelse Jerusalem. [2] In Jer. 

―So sê JaHWeH: Kyk, Ek verander die lot van die Tente van Jakob en sal My oor die 

Tabernakels ontferm; en die stad sal op Haar puinhoop herbou word.‖ (Jer. 30: 18); die 

―lot van die tente‖ dui op die verwoesting van dit wat heilig is, of van die heilige dinge 

van die liefde. In Amos: ―In dié dag sal Ek die vervalle beskutting/takskuiling 

(tabernakel) van Dawid weer oprig, en Ek sal sy breukplekke toemaak en sy puinhope 

herstel, en Ek sal hom opbou soos in die ou tyd.‖ (Amos 9: 11),  waar die beskutting 

(tabernakel) op dieselfde manier dit aandui wat hemels is, asook die heilige dinge wat 

daarvan afgelei word. In Jer: ―Verwoesting op verwoesting word uitgeroep, want die hele 

Aarde is verwoes; skielik is my Tente verwoes, My tentdoeke in `n oomblik.‖ (Jer. 4: 20). 

En op `n ander plek: ―My Tent is verwoes en My lyne is afgeruk; My kinders het van My 

af weggegaan, en hulle is daar nie; daar is niemand meer wat My Tent uitspan en My 

Tentdoeke opsit nie.‖ (Jer 10: 20), waar die ―tent‖ hemelse dinge aandui, en ―tentdoeke‖ 

en ―lyne‖ is geestelike dinge daaruit afgelei. Weereens: ―Hulle sal hulle tente en kleinvee 

wegvoer, hulle tentdoeke en al hulle huisraad en kamele meeneem...‖ (Jer. 49: 29), en 

spraeek hier  oor Arabië en die seuns van die ooste waardeur hulle aangedui word wat die 

hemelse en of dit wat heilig is, besit. Weereens: ―...Hy staan met Sy Regterhand soos `n 

teëstander en het gedood alles wat `n lus was in die Tent van die Dogter van Sion; Hy het 

Sy Grimmigheid uitgegiet soos vuur.‖ Klaagl. 2: 4), en spreek hier oor die verwoesting 
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van die hemelse of heilige dinge van die geloof. [3] Die rede hoekom die term ―tent‖ in 

die Woord gebruik word om die hemelse en die heilige dinge van die liefde te 

verteenwoordig, is dat in antieke tye het hulle die heilige ritus van aanbidding uitgevoer 

in `n tent. Maar toe hulle die tente begin besoedel en ontheilig deur besoedelde en 

onheilige aanbidding, was die tabernakel gebou, en daarna die tempel, en daarom 

verteenwoordig tente alles wat vervolgens aangedui word deur die tabernakel, en daarna 

deur die tempel. Vir dieselfde rede was `n heilige mens genoem `n ―tent‖ `, ―tabernakel‖ 

en `n ―tempel‖ van die Meester. Dat `n ―tent‖ `n tabernakel‖ en `n ―tempel‖ dieselfde 

betekenis het, is duidelik in Dawid: ―Een ding het ek van JaHWeH begeer, dit sal ek 

soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die Huis van JaHWeH, om die 

Lieflikheid van JaHWeH te aanskou en te ondersoek in Sy Tempel. Want Hy steek my 

weg in Sy Hut in die dag van besoedeling; Hy verberg my in die skuilplek van Sy Tent; 

Hy verhef my op die rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en 

ek wil in Sy Tent `n slagdier slag saam met krygsgeskreeu; Ek wil sing, ja, musiek maak 

tot eer van JaHWeH.‖ (Ps. 27: 4-6). [4] In die hoogste sin is die Meester in Sy Menswese 

en essensie die ―tent‖ die ―tabernakel‖ en die ―tempel;‖ daarom word elke hemelse mens 

so genoem, en ook elke ding wat hemels en heilig is. Nou was dit so dat die Mees 

Antieke Kerk baie geliefd was deur die Meester as die ander kerke wat daarop gevolg het, 

en ook omdat die mense alleen en apart geleef het, dit is, in hulle eie families, en so die 

heilige aanbidding in hulle eie tente beoefen het, was die tente daarom gereken om meer 

heilig te wees as die tempel, wat later ontheilig is. In nagedagtenis daarvan was die fees 

van die tabernakels ingestel, wanneer hulle die oes van die aarde ingesamel het, 

gedurende waarvolgens hulle, soos die mees antieke mense, in tente gewoon het. (Lev. 

23: 39-44; Deut. 16: 13; 12: 9).    

415. Deur die ―vader van die vee‖ word aangedui die goeie wat ontleen word van die 

heilige dinge van die liefde, en dit is duidelik uit wat hierbo aangetoon is, by vers 2 van 

hierdie hoofstuk, waar dit gewys was dat die ―herder van die kudde‖ die goeie van die 

naasteliefde aandui. Hier word egter die term ―vader‖ gebruik in plaas van ―herder‖ en 

―vee‖ in plaas van ―kudde;‖ en die woord ―vee‖ waarvan gesê word dat Jabal die ―vader‖ 

daarvan is, volg onmiddelik na ―tent‖ waaruit dit duidelik is dat dit die goeie aandui wat 

ontspruit uit die heiligheid van die liefde, en dat bedoel word `n kraal of woonplek vir 

vee, of die vader van hulle wat in tente woon of kraal van die vee. En dat hierdie 

uitdrukkings die goeie uit die hemelse dinge van die liefde aandui, en is duidelik uit baie 

aanhalings uit die Woord. Soos in Jer: ―En Ek self sal die oorblyfsels van My skape 

versamel uit al die dele van die aarde waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle 

terugbring na hul weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig.‖ (Jer. 23: 3). In 

Eseg. ―Op `n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en op die hoë berge van JisraEL sal 

hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op `n goeie plek en wei in `n geil weiveld op die 

berge van JisraEL.‖ (Eseg. 34: 14), waar ―kudde‖ ―skape‖ ―weiveld‖ die goeie van die 

liefde voorstel. In Jes: ―Dan sal Hy reën gee vir die saad waarmee jy die Adamah (aarde) 

besaai, en broodkoring wat die aarde voortbring, en hy sal smaaklik en voedsaam wees; 

jou vee sal in dié dag wei op `n uitgestrekte weiveld.‖ (Jes. 30: 23), waar deur ―brood‖ 

aangedui word dit wat hemels is, en die ―weiveld‖ of die ―vettigheid van die aarde‖ 

waarop die vee wei, die goeie is wat daarvan afgelei word. In Jer: ―Want JaHWeH het 

Jakob losgekoop...en hulle sal kom en op die Hoogte van Sion jubel en toestroom na die 

seëninge van JaHWeH, na die koring en die vars wyn en die olie en die skape en beeste, 
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en hulle siel sal wees soos `n welbesproeide Tuin...‖ (Jer. 11: 11-12), waar die heiligheid 

van JaHWeH beskrywe word deur ―koring‖ en ―olie‖ en die goeie daarvan afgelei deur 

die ―vars wyn‖ en deur die ― trop- of skape en beeste. Weereens: ―Ek het die brose 

Dogter van Sion afgeskei na `n woonplek van rus. Herders met troppe sal na haar toe 

kom; hulle rig tente teen haar op, hulle verslind haar, elkeen neem sy deel.‖ (Jer. 6:3). 

Die ―Dogter van Sion‖ beskryf die hemelse kerk, waarvan die ―tente‖ en ―troppe van 

vee‖ verteenwoordigend is.    

416. Dat die heilige dinge van die liefde en die afleidings van die goeie ook aangedui 

word, is duidelik uit die feit dat Jabal nie die eerste was wat ―wat in tente gewoon het met 

troppe van vee‖ nie, want dit word ook gesê van Abel, die tweede seun van Adam en 

Eva, dat hy ― `n herder van troppe was‖ en Jabal was die sewende in die orde van die 

afstamelinge van Kain.   

417.  Vers 21. En die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op 

harpe, siters en fluite speel. Deur ―sy broer se naam was Jubal‖ word aangedui die 

doktrine van die geestelike dinge van dieselfde kerk; deur ―die vader van almal wat op 

harpe, siters en fluite speel‖ word aangedui die waarhede en die goeie van die geloof.    

418.  Die vorige verse het die dinge wat van die liefde is behandel, maar hierdie vers 

behandel die geestelike dinge wat van die geloof is, en dit word uitgedruk deur die ― 

harpe, fluite en siters.‖ Deur gestringde instrumente soos `n harp word aangedui die 

geestelike dinge van die geloof, en is duidelik uit baie oorwegings. Soortgelyke 

instrumente, en ook die sang, in die aanbidding van die verteenwoordigende kerk, 

verteenwoordig niks anders nie, en dit was as gevolg hiervan dat daar so baie sangers en 

musikante was, die oorsaak van hierdie aanbieding is dat alle hemelse genot produseer `n 

blydskap van die hart, wat uitgedruk word in sang, en ten gevolge daarvan, deur string 

(snaar) instrumente wat wedywer en die sang verhoog, en gevolglik alles wat met sang 

verbind is. Die emosies van die hart is geestelik, en was duidelik vir my uit die engele 

kore, wat uit twee soorte bestaan, geestelik en hemels. Die geestelike kore kan maklik 

onderskei word van die hemelse deur die lewendig trillende toon [sons canoro alto], 

vergelykend met die klank van gestringde (gesnaarde) instrumente, waarvan, deur die 

Goddelike genade van die Meester, ek later meer hieroor sal sê. Die mees antieke mense 

verwys dit wat hemels is na die gebied van die hart, en dit wat geestelik is na dit van die 

longe, en gevolglik na wat ookal aan die longe behoort, soos die sangstem en dinge wat 

daarby pas, en daarom die stem of die klanke van sulke instrumente. Die gronde hiervan 

was nie net bloot dat die hart en longe verteenwoordig `n soort van huwelik nie, soos die 

van liefde en geloof, maar ook omdat die hemelse engele aan die streek van die hart 

behoort, en die geestelike engele aan dié van die longe. Dat sulke dinge bedoel word in 

die gedeelte voor ons, kan ook geweet word uit die feit dat dit die Woord van die Meester 

is, en dat dit behoeftig is aan lewe as niks daarby gevoeg word as net die feit dat Jubal die 

vader was van die speel op die harp en fluite.    

419.  Soos hemelse dinge die heilige dinge van die liefde is en die dinge wat daarvan 

afgelei word, so is die geestelike dinge die waarhede en die goeie van die geloof; want dit 

behoort aan geloof om te verstaan, nie net wat waar is nie, maar ook wat goed is. Die 

kennis van geloof betrek beide. Soos wat geloof beide betrek, word hulle verteenwoordig 

deur twee instrumente, die harp en die fluit. Die harp, oral bekend, is `n gestringde 

(gesnaarde) instrument, en dui daarom op geestelike waarhede, en die fluit, wat tussen die  

gestringde instrument en `n wind instrument lê, dui op die geestelike goeie.  
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420.  In die Woord word melding gemaak van verskeie instrumente, elkeen het sy eie 

betekenis, soos dit aangetoon sal word, op  die korrekte plek, hier egter sal ons slegs 

aanhaal wat in Dawid gesê is: ―Ek wil in Sy Tent `n slagdier slag saam met 

krygsgeskreeu; Ek wil sing, ja, musiek maak tot eer van JaHWeH.‖ (Ps. 27: 6), waar 

―tent‖ uitgedruk word dit wat hemels is, en deur ―krygsgeskreeu‖ ―sing‖ en 

―musiekmaak: dit wat geestelik daarvan afgelei is, voorstel. Weereens: ―O Regverdiges, 

jubel voor JaHWeH! `n Loflied betaam die opregtes. Loof JaHWeH met die siter; maak 

musiek tot Sy eer met die tiensnarige harp. Sing tot Sy Eer `n nuwe lied; speel goed met 

[trompet] geklank. Want die Woord van JaHWeH is Reg, en al Sy dade is getrouheid.‖ 

(Ps. 33: 1-4), en dui die  waarhede van die geloof aan. [2] Geestelike dinge, of die 

waarhede van die goeie van die geloof, word herdenk met die harp en Psalms, met gesang 

en ooreenkomstige instrumente, maar die heilige, of hemelse dinge van die geloof word 

herdenk met wind instrumente, soos trompette, fluite ens.; en dit was hoekom daar soveel 

instrumente so dikwels gebruik was in en om die tempel, ten einde hierdie of daardie 

onderwerp herdenk word met sekere instrumente; en gevolglik hiervan, word die 

instrumente verstaan uit die onderwerp wat herdenk word waarin hulle gebruik word. [3] 

Weereens: ―So wil ek U dan ook loof met die instrument van die harp, U Waarheid, my 

Elohey! Ek wil musiek maak tot U eer op die siter, o Aparte Een van JisraEL. My lippe 

sal hard sing as ek musiek maak tot U eer, en my Siel wat U verlos het.‖ (Ps. 71: 22, 23), 

waar ook die waarhede van die geloof aangedui word. Weereens: ―Spreek tot JaHWeH 

met dank, maak musiek tot die eer van onse God met die sharp.‖ (Ps. 147: 7). ―Met dank‖ 

het verwysing ten opsigte van die dinge van die geloof, en daarom word melding gemaak 

van ―JaHWeH‖ en om ―musiek met die harp‖ te maak, het verwysing na die geestelike 

dinge van die geloof, waarom van ―God‖ hier gepraat word. Weereens: ―Laat hulle Sy 

Naam loof in koordans, tot Hom musiek maak met die tamboeryn en harp.‖ (Ps. 149: 3), 

waar die ―tamboeryn‖ die goeie aandui, en die ―harp‖ die waarheid wat hulle loof. [4] 

Weereens: ―Loof Hom met ramshoring geklank, loof hom met harp en siter. Loof Hom 

met tamboeryn en koordans, loof hom met snarespel en fluit; loof Hom met helder 

simbale, loof Hom met klinkende simbale.‖ (Ps. 150: 3,4,5). Hierdie instrumente dui die 

goeie en die waarhede van die geloof aan wat die onderwerp van lofprysing is, en 

niemand moet glo dat so baie verskillende instrumente sal hier genoem word, behalwe as 

elkeen `n afsonderlike betekenis het nie. Weereens, verwysend na die kennis van die 

goeie en die waarheid: ―Stuur U lig en U waarheid; laat hulle my lei; laat hulle my bring 

na die berg van U Apartheid en na U Tabernakels, dat ek kan ingaan na die altaar van 

Elihim, na die El van my jubelende blydskap en U kan loof met die siter, o Elohim 

Elohey! (Ps. 43: 3, 4) [5]  In Jes. Verwysend na die dinge wat van die geloof is, en die 

kennis daarvan: ―Neem die siter, gaan rond in die stad, vergete hoer! Speel mooi, sing 

baie, dat hulle aan jou kan dink. (Jes. 23: 16). Dieselfde word ook meer duidelik in 

Johannes uitgedruk: ―En toe Hy die Boekrol neem, val die vier lewende Wesens en die 

vier-en-twintig oudstes voor die Lam neer, elkeen met harpe en goue bekers vol 

reukwerk, wat die gebede van die Apartes is.‖ Openb. 5: 8), waar dit duidelik moet wees 

aan almal dat die diere en oudstes geen harpe het nie, maar dat deur die harpe die 

waarhede van die geloof uitgedruk word, en die ―goue bekers vol reukwerk‖ die goeie 

van die geloof is. In Dawid word die aanbieding op die instrumente genoem 

―lofprysinge‖ (Ps: 42: 5; 9:11; 18: 49; 22: 3; 27: 6). En in ander plekke soos in Johannes: 

―En ek het `n geluid uit die hemele gehoor soos die geluid van baie waters, en soos die 
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geluid van `n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van harpspelers wat speel op 

hulle harpe. En hulle het `n nuwe lied gesing.‖ (Openb. 14: 2, 3). En op `n ander plek: 

―En die oorwinnaars oor die Dier en oor haar beeld en oor haar teken...het ek by die see 

van glas sien staan, met harpe van El. ― (Openb. 15: 2). Dit is werd om te noem dat 

engele en geeste onderskei klanke in ooreenstemming met hul verskille ten opsigte van 

die goeie en die waarheid, nie net daardie geproduseer in sang en instrumente nie, maar 

ook dié van stemme, en hulle laat niks toe, as dit wat in akkoord is, sodat daar `n 

harmonie van klanke kan wees, en gevolglik van alle instrumente, met die ingesteldheid 

en essensie van die goeie en die ware.    

421.  Vers 22.  En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, `n smid wat allerhande 

koper- brons en ysterinstrumente gemaak het. En die suster van Tubal-Kain was Naéma. 

Deur Silla word aangedui, soos voorheen ook al gesê, die moeder van die natuurlike 

dinge van die nuwe kerk; deur ―Tubal-Kain, `n smid in allerhande koper- brons en 

ysterinstrumente,‖ die doktrine van die natuurlike goeie en waarhede, ―brons‖ dui die 

natuurlike goeie aan, en ―yster‖ die natuurlike waarheid. Deur ―Naéma, die sister van 

Tubal-Kain‖ word `n soortgelyke kerk aangedui, of die doktrine van die natuurlike goeie 

en waaheid buite die kerk.     

422. Hoe die saak gestaan het met hierdie nuwe kerk kan gesien word uit die Joodse kerk, 

wat beide innerlik en ekstern was; die interne kerk bestaande uit hemelse en geestelike 

dinge, en die eksterne kerk uit natuurlike dinge. Die interne kerk was verteenwoordig 

deur Ragel, en  die eksterne deur Lea Maar soos wat Jakob, of sy nageslag wat verstaan 

word onder ―Jakob‖ in die Woord, so was dat hulle slegs die eksterne dinge verlang, of 

aanbidding in die eksterne, was Lea daarom aan Jakop gegee vóór Ragel, en deur 

‗dowwe-oë‘ Lea was die Joodse kerk verteenwoordig, en deur Ragel `n nuwe kerk van 

die ‗Heidene.‘ Vir hierdie rede was Jakob geneem in beide sin van die Woord wat die 

Profete betref, in een wat die Joodse kerk betref in sy perverte staat, en in die ander die 

ware eksterne kerk van die ‗Heidene.‘ Wanneer die interne kerk bedoel word, word hy 

―Israel‖ genoem, maar later meer hieroor.     

423.    Tubal-Kain word genoem `n ―smid van allerhande koper- brons en yster 

instrumente, en nie die ―vader‖ soos in die geval van Jabal en Jubal nie; en die rede is dat 

voor die tyd was daar nie hemelse en geestelike interne dinge nie. En die term ―vader‖ 

word toegepas op Jabal en Jubal, om aan te dui dat sulke interne dinge eers toe begin 

bestaan het; waar slegs die natuurlike of eksterne dinge voorheen bestaan het, maar waar 

dit nou toegepas word op interne dinge, dat Tubal-Kain nie genoem word die ―vader‖ nie, 

maar `n ―smid van alle instrumente.‖     

424.   Deur `n ―smid‖ in die Woord word aangedui `n wyse, intelligente, en goed 

ingeligde [wetenskaplike], en hier deur ―`n smid van allerhande koper- brons en 

ysterinstrumente,‖ aangedui word dat sulke mense is vertroud met die natuurlike en die 

goeie en die waarheid. Soos in Joh: ‖So, met `n vaart, sal Babel, die groot stad, 

neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van harpspelers en sangers 

en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen smid van 

enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie.‖ (Openb. 18: 21-22). ―Harpspelers,‖ 

soos hierbo, dui ook op waarhede; basuinblasers op die goeie van die geloof; en `n ―smid 

van enige kuns‖ is een wat ken (wat weet), of die geheue-kennis [scientia] van waarheid 

en die goeie. In Jes. ―Die ambagsman giet `n beeld en die smid trek hom oor met goud en 

smelt silwerkettings. Wie te arm is vir so `n bydrae, kies `n stuk hout wat nie vergaan nie; 
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hy soek vir hom `n kunsvaardige ambagsman om `n beeld op te rig wat nie wankel nie.‖ 

(Jes. 40: 19-20), en spreek van hulle wat uit fantasieë vir hulleself `n valse gesnede beeld 

giet – en onderrig dat dit voorkom asof dit waar is. In Jer: ―Hulle is soos een wat 

vernietigend en dwaas [handel], `n boom met leringe van leegheid. Silwer wat 

platgeslaan is, word uit Tarsis gebring en goud uit Ufas, die werk van die ambagsman en 

van die hande van die goudsmit; koningsblou en purperrooi is hulle klere, `n werk van 

kunstenaars is hulle almal.‖ (Jer. 10: 8, 9), en dui op iemand wat valshede onderrig, en 

versamel uit die Woord dinge waarme hy sy uitvindsels mee vervals, daarom word dit 

genoem `n ―doktrine van leegheid‖ en die ―werk van kunstenaars. Sulke persone was in 

die antieke tye verteenwoordig as ‗gieters‘ wat idole gegiet het, valshede, wat hulle 

aanbid met goud, dit is, met die skyn van goud, en met silwer, of `n voorkoms van die 

waarheid; en met blou en met gewade, of sulke natuurlike dinge wat klaarblyklik in 

ooreenstemming is.    

425.  Dit is onbekend onder die mense in die wêreld op die huidige tydstip dat koper 

(brons) dui op die natuurlike goeie, en ook dat elke metaal wat in die Woord genoem 

word `n spesifieke betekenis het in die innerlike sin  - soos ―goud‖ wat die hemelse goeie 

is, ―silwer‖ die geestelike waarheid; ―koper‖ (brons) die natuurlike goeie; ―yster‖ die 

natuurlike waarheid; en so aan met al die ander metale, en op dieselfde manier ―hout‖ en 

―klip.‖ Sulke dinge was aangedui deur die ―goud‖ ―silwer‖ ―brons‖ en ―hout‖ wat in die 

Ark gebruik was, asook die tabernakel en die tempel, waaroor ons later meer sal sê. Dat 

dit so aangedui word, is duidelik uit die Profete, soos in Jes: ―En jy sal die melk van die 

nasies suig en die bors van konings suig...vir koper bring ek goud en vir yster bring ek 

silwer, en vir hout koper en en vir klippe yster; en Ek sal Vrede as jou Owerste aanstel en 

Geregtigheid as jou Bestuurderes.‖ (Jes. 60: 16-17), en behandel die Meester se koms, Sy 

koninkryk, en die hemelse kerk. ―Vir brons, goud‖ dui op die natuurlike goeie eerder as 

die hemelse goeie; ―vir yster, silwer‖ dui op die natuurlike waarheid eerder as die 

geestelike waarheid; ―vir hout, brons‖ dui op liggaamlik-sinlike goeie, eerder as die 

natuurlike goeie; ―vir klip, Yster, dui op die sinlike waarheid as die natuurlike waarheid. 

In Eseg: ―Javan, Tubal, Meseg, hulle was jou koopmans; in die siele van die adamiete en 

kopergoed het hulle as koopware aan jou gelewer.‖ (Eseg 27: 13), gepraat van Tirus, 

waardeur aangedui word hulle wat geestelike en hemelse rykdomme besit; ―bekers van 

koper‖ is die natuurlike goeie. In Moses: ―`n Aarde waarin al haar klippe in haar yster is, 

en in haar berge  sal jy koper uitkap.‖ (Deutr. 8: 9), waar die ―klippe‖ ook sinlike 

waarhede aandui; ―Yster‖ die natuurlike, dit is, rasionele waarheid, en ―brons‖ (koper) 

die natuurlike goeie. Eseg. het vier lewende wesens gesien, of gerubs, wie se voete 

―geglinster het soos blink geskuurde koper.‖ (Eseg. 1: 7), waar koper weereens die 

natuurlike goeie aandui, want die ―voete‖ van die mens verteenwoordig dit wat natuurlik 

is. Net so het daar `n mens geklee in linne, wat aan Daniël verskyn het; ―en sy heupe was 

omgord met goud uit Ufas...en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper..‖ (Dan. 

10: 5-6). Dat die ―koper slang‖ (Num. 21: 9) die sinlike en die natuurlike goeie van die 

Meester uitbeeld, kan hierbo gesien word.  

426.   Die ―yster‖ dui op natuurlike waarheid, en is duidelik uit wat Eseg. Sê oor Tirus:  

―Tarsis het handel gedrywe met jou weens die menigte van allerhande goed; silwer, yster, 

tin en lood het hulle as handelsartikels aan jou gelewer. Wedan en Javan het uit Usal aan 

jou smee-yster as handelsartikels gelewer; kassie en kalmoes was onder jou koopware.‖ 

(Eseg. 27: 12, 19). Uit hierdie woorde, sowel as uit wat gesê is in dieselfde hoofstuk, is 
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dit baie duidelik dat hemelse en geestelike rykdom hier bedoel word; en dat elke 

besondere uitdrukking, en selfs die name wat genoem word, `n spesifieke betekenis het, 

want die Woord van die meester is geestelik, en nie verbaal nie. [2] In Jer: ―Kan `n mens 

yster breek, yster uit die noorde, en koper? Jou  rykdom en jou skatte sal Ek as buit gee, 

sonder betaling; en dit weens al jou oortredinge en in jou hele grondgebied. (Jer. 15: 12-

13), waar ―yster‖ en ―koper‖ die natuurlike waarheid en die goeie aandui.; dat dit uit die 

noorde kom, dui op dit wat sinlik en natuurlik is, want dit wat natuurlik is, relatief 

teenoor dit wat geestelik en hemels is, is soos dik duisternis (dit is, die ―noorde‖) relatief 

tot die lig of die ―suide‖ of soos skaduwee, wat ook hier voorgestel word deur ―Silla‖ wat 

die moeder is. [3] Weer in Eseg: ―Verder, neem vir jou `n ysterpan en sit hom as `n 

ystermuur tussen jou en die Stad; en rig jou aangesig na haar, en sy sal beleër wees, en jy 

moet teen haar beleër‖ (Eseg 4: 3), waar dit ook duidelik is dat ―yster‖ dui op krag of 

sterkte. Krag word toegeskryf aan die waarheid, omdat dit nie weerstaan kan word nie, en 

vir hierdie rede word dit gesê van yster- waarby die waarheid aangedui word, of die 

waarheid van die geloof- dit is, ―om in stukke te breek‖ of ―fyn gestamp‖ en ―verpletter‖ 

soos in Daniël (2: 34, 40), en in Johannes: ―En aan hom wat oorwin en My werke tot die 

einde onderhou, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met `n Septer van 

Yster, soos erdegoed word hulle verbrysel...‖ (Openb. 2: 26-27). Weereens: ―En sy het `n 

manlike Kind gebaar, wat al die nasies met `n Septer van Yster sou regeer;...‖ (Openb. 

12: 5). [4] Dat `n ―septer van Yster‖ die waarheid is, wat uit die Woord van die Meester 

kom, word verduidelik in Johannes: ―Toe het ek die hemele geopend gesien; en daar was 

`n wit perd, en Hy wat daatop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en 

voer oorlog in Geregtigheid. En hy was bekleed met `n kleed wat in bloed gedoop was, 

en Sy Naam is: die Woord van Elohim. En uit Sy mond gaan daar `n skerp Swaard om 

die nasies met haar te slaan; en Hy sal hul met `n Septer van Yster regeer.‖ (Openb. 19, 

11, 13, 15).      

472.   Vers 23. En Lameg het aan sy vroue gesê: Ada en Silla, hoor na my stem! Vroue 

van Lameg, luister na my woord! Voorwaar, ek het `n man gedood vir my wond, en `n 

kind vir my kneusplek. Deur ―Lameg‖ word verwoesting aangedui, soos voorheen, dat hy 

vir sy ―vroue sê‖ Ada en Silla ―hoor my stem‖ ek het `n man gedood‖ dui daarop dat hy 

die geloof uitgeblus het, want deur `n ―man‖ word die geloof aangedui, ―`n kind vir my 

kneusplek‖ dui daarop dat hy ook die naasteliefde uitgeblus het. Deur ―`n wond‖ en ―`n 

kneusplek‖ dui daarop dat daar nie meer langer ‗onbeskadigdheid of gesondheid‘ is nie; 

deur `n ―wond: dat die geloof verstrooi is; deur ―`n kneusplek‖ dat naasteliefde verwoes 

is.     

428.    Uit die inhoud van hierdie en die opvolgende verse, is dit baie duidelik dat deur 

―Lameg‖ word verwoesting aangedui; want hy sê hy het ―`n man gedood‖ en ―`n kind‖ 

en dat Kain sewevoudig gewreek sal word, hy, Lameg, sewentig maal sewentig.     

429.  Dat deur `n ―man‖ die geloof aangedui word, is duidelik uit die eerste vers van 

hierdie hoofstuk, deurdat Eva sê, tot sy Kain gebaar het, ―Ek het `n man verkry van 

JaHWeH,‖ waardeur bedoel word die doktrine van die geloof, genoem ―man van 

JaHWeH.‖ Dit is ook duidelik uit dit wat getoon was hierbo betreffende die ―man of 

manlik‖ dat hy die intelligensie aandui, wat van die geloof is. Dat hy ook die naasteliefde, 

wat hier ―`n kind of kleintjie‖ genoem word, uitgeblus het, want hy wat ontken, vermoor 

geloof, en terselfdertyd ontken en vermoor hy die naasteliefde wat gebore is uit die 

geloof.     
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430.  `n ―Kleintjie‖ of ―klein kindjie‖ in die Woord, dui op onskuld, en ook naasteliefde, 

want ware onskuld kan nie bestaan sonder naasteliefde nie, ook nie ware naasteliefde 

sonder onskuld nie. Daar is drie grade van onskuld, onderskei in die Woord in terme soos 

―suigelinge‖ ―kindjies‖ en ―klein kindertjies‖ en soos wat daar nie ware onskuld is sonder 

ware liefde en naasteliefde nie, word deur ―suigelinge‖ ―kindjies‖ en ―klein kindertjies‖ 

daarom ook in drie grade van liefde aangedui: naamlik, tere liefde, soos die van `n 

suigeling teenoor sy moeder of versorger; liefde van `n kindjie teenoor sy ouers; en 

naasteliefde, soortgelyk van die van `n kind teenoor sy opvoeder of instrukteur. Dus word 

in Jes. Gesê: ―Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die 

kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en `n klein seuntjie sal hulle 

aanja.‖ (Jes. 11: 6). Hier dui `n ―lam‖ `n ―kalf‖ en `n ―bokkie‖ op die drie grade van die 

onskuld en liefde; `n ―wolf‖ `n ―luiperd‖ en ―jong leeu‖ hulle teenoorgesteldes; en `n 

―klein seuntjie‖ die naasteliefde. In Jer: ―Waarom berokken julle julself die groot 

besoedeling om onder julle man en vrou, kind en suigeling uit JeHûWdah uit te roei, om 

vir julle niemand te laat oorbly nie.‖ (Jer. 44: 7). ―Man en vrou‖ dui op dinge van die 

intelligensie en van die wil, of van waarheid en van die goeie; en  ―kind en suigeling‖ die 

eerste graad van die liefde. Dat `n ―suigeling‖ en `n ―klein kindjie‖ die onskuld en 

naasteliefde aandui, is baie duidelik uit die Meester se woorde in Lukas: ―En hulle het 

ook die klein kindertjies na Hom toe gebring, sodat Hy hulle kon aanraak; en toe die 

studente dit sien, het hulle hul bestraf. Maar JaHwèshua het hulle na hom geroep en gesê: 

Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die 

koninkryk van die Elohim. Voorwaar, Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van die 

Elohim nie soos `n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.‖ (Lukas 18: 15, 17). 

Die Meester self word `n ―kleintjie‖ of ―kind‖ genoem (Jes. 9: 6), omdat Hy onskuld en 

liefde op sigself is, en in dieselfde vers word hy genoem, Wonbderbaar, Raadsman, 

Magtige El, Ewige Vader, Vredevors.     

431.  Dat deur `n ―wond‖ en `n ―kneusplek‖ aangedui word dat daar geen vryheid van 

gebreke was nie, en deur `n ―wond‖ dat die geloof  verstrooi was, en deur `n ―kneusplek‖ 

dat die naastelioefde vernietig was, is duidelik uit die feit dat `n ―wond‖ aanduidend van 

die ―man‖ is en `n ―kneusplek dié van `n ―kindjie.‖ Die verstrooiing van die geloof en die 

vernietiging van die naasteliefde word in dieselfde terme in Jes. beskryf: ―Van die 

voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, [maar] wonde en kwesplekke 

en vars [sere] houe! Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. (Jes. 1: 6). In 

hierdie aanhaling is `n ―wond‖ verteenwoordigend van geloof wat verstrooi is, en 

―kwesplek‖ van naasteliefde wat verwoes is, en ―vars sere‖ van beide.     

432. Vers 24.  Want Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewe-en-sewentig 

maal. Hierdie woorde dui daarop dat hulle die geloof uitgeblus het, en Kain het daar 

geweld aangedoen wat `n ontheiliging was, en ter selfder tyd ook die naasteliefde 

uitgeblus wat deur geloof gebore moes gewees het, en dit is nog `n groter ontheiliging, en 

hiervoor was daar `n veroordeling, dit is, ―sewe-en-sewentig maal gewreek word.‖    

433. Dat Kain ―sewevoudig gewreek‖ word, dui daarop dat dit ontheiliging is om geweld 

aan daardie apartgestelde geloof aan te doen, wat bedoel word deur ―Kain‖ was alreeds 

aangetoon in vets 15. En deur `n ―sewe-en-sewentig‖ wraakneming, word `n baie groter 

ontheiliging aangedui waarvan die gevolge die totale veroordeling beteken, en is duidelik 

uit die betekenis van ―sewe-en-sewentig.‖ Dat die nommer ―sewe‖ heilig is, het sy 

oorsprong in die ―sewende dag,‖ dat dit die hemelse mens voorstel, die hemelse kerk, Die 
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hemelse koningkryk, en in die hoogste sin, die Meester Homself. Daarom is die nommer 

―sewe,‖ waar dit ookal voorkom in  die Woord, aanduidend van dit wat heilig is, of mees 

gewyd, en hierdie heiligheid en gewydheid, is tekenend van, of in ooreenstemming met, 

die dinge wat hier behandel word. Hieruit kom die betekenis van die nommer ―sewentig‖ 

wat bestaan uit sewe eeue;  want `n eeu in die Woord is tien jaar. Wanneer enigiets wat 

die mees heiligste is, of die mees gewyde, word dit uitgedruk in ―sewentig-maal sewe‖ of 

―sewevoudig‖ soos wanneer die Meester sê dat jy jou broer moet vergewe, nie net sewe 

keer nie, maar sewentig maal sewe keer. (Matt. 18: 22), waardeur dit bedoel word dat hy 

soveel kere moet vergewe as wat hy gesondig het, sodat die vergewing sonder einde kan 

wees, of tot in ewigheid, wat dan ook heilig is.     

434. Vers 25. En Adam (man) het sy vrou weer beken, en sy het `n seun gebaar en hom 

Set genoem. Want [het sy gesê] Elohim het my `n ander saad geskenk in die plek van 

Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. Die ―man‖ en sy ―vrou‖ hier beteken die nuwe 

kerk wat aangedui word deur ―Ada‖ en ―Silla‖ en deur `n ―ander saad‖ wie se naam ―Set‖ 

was, word aangedui `n nuwe geloof, waardeur naasteliefde verkry kon word. Deur 

Elohim wat `n ander saad beskibaar stel in die plek van Abel, wat deur Kain doodgeslaan 

is, word aangedui dat naasteliefde, wat Kain geskei en uitgeblus het, nou deur Elohim aan 

hierdie kerk geskenk is.    

435. Dat die ―man‖ en sy ―vrou‖ hier die nuwe kerk beteken wat hierbo aangedui word 

deur Ada en Silla, kon niemand weet nie in sover as wat die letterlike sin van die Woord 

betref nie, omdat die ―man‖ en sy ―vrou‖ voorheen die Mees Antieke Kerk en sy 

nageslag aangedui het, maar dit is baie duidelik uit die innerlike sin, sowel as van die feit 

dat onmiddelik daarna, in die volgende hoofstuk (vers 14), die ―man‖ en sy ―vrou‖ en 

deurdat hulle Set gekry het, weer genoem word, maar in totaal ander en in verskillende 

woorde, en in hierdie geval word die eerste nageslag van die Mees Antieke Kerk 

aangedui. As niks anders in hierdie aanhaling aangedui word nie, sou daar geen rede 

gewees het om dieselfde ding weer hier te noem nie; net soos in die eerste hoofstuk by 

die skepping van die mens, en van die vrugte van die aarde, en van die wilde diere wat 

behandel word, en dan in die tweede hoofstuk word hulle weer behandel, vir die rede, 

soos gesê is, dat in die eerste hoofstuk is dit die skepping van die geestelike mens wat 

behandel word, waar dit in die tweede hoofstuk gaan oor die skepping van die hemelse 

mens. Waar daar ookal so `n herhaling is van dieselfde naam of ding, is dit altyd met `n 

verskil in betekenis, maar wat dit is wat aangedui word kan onmoontlik nie geweet word 

behalwe uit die innerlike sin van die Woord nie. Hier is dit die aanknopingspunt self wat 

die betekenis bevestig dat daar `n bykomende oorweging is dat die mens [homo] en sy 

vrou, die algemene terme is wat die  ―ouerlike kerk‖ aandui wat hier onder bespreking is. 

436.  Dat deur haar ―seun‖ wat sy Set genoem het, `n nuwe kerk aandui, waardeur die 

naasteliefde behoue kon bly, is duidelik uit wat voorheen gesê is, sowel dat dit verband 

hou met Kain waarop `n ―merk geplaas was, sodat niemand hom sou doodslaan nie. Want 

die onderwerp soos wat dit nou voorkom, is as volg: Geloof afgeskei van die liefde was 

aangedui deur ―Kain,‖ naasteliefde deur ―Abel‖ en die geloof in sy afgeskeide staat wat  

die naasteliefde uitgeblus het, was verteenwoordig deur Kain wat vir Abel doodgeslaan 

het. Die bewaring van die geloof ten einde dat naasteliefde daarby ingeplant kan word 

deur die Meester, was aangedui deur JaHWeH wat `n merk op Kain plaas sodat niemand 

hom sou doodslaan nie. Dat die heilige van die liefde en die goeie daarvan ontleen deur 

die Meester gegee word deur geloof, was aangedui deur Jabal wat deur Ada gebaar is; en 
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dat `n geestelike geloof gegee was, was ook aangedui deur sy broer Jubal, en uit hierdie 

kom daar die natuurlike goeie en waarheid, en was aangedui deur Tubal-Kain wat deur 

Silla gebaar is. In hierdie twee belangrike verse van Gen. 4 het ons die gevolgtrekking, en 

dus ook die opsomming, van al hierdie dinge is dit dat deur die ―man en sy vrou‖ word 

aangedui dat `n nuwe kerk wat voorheen Ada en Silla genoem was, en deur ―Set‖ 

aangedui word die geloof waardeur naasteliefde ingeplant is; en in die vers wat volg, deur 

―Enos‖ aangedui word die naasteliefde wat ingeplant is deur geloof.   

437. Dat ―Set‖ hier `n nuwe geloof aandui, waardeur die naasteliefde gewek word, word 

verduidelik deur sy naam, waar gesê word dat God hom sy naam gegee het deurdat ―want 

[het sy gesê] Elohim het my `n ander saad geskenk‖ beteken dat die Meester `n ander 

geloof gegee het; want `n ―ander saad‖ is die geloof waardeur die naasteliefde kom. Dat 

―saad‖ die geloof aandui, kan hierbo gesien word in (n. 255).    

348.  Vers 26.  En ook vir Set is `n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle 

die Naam van JaHWeH aangeroep. Deur ―Set‖ word aangedui die geloof waardeur die 

naasteliefde kom, soos hierbo gesê; en deur sy ―seun‖ wie se naam ―Enos‖ was word die 

kerk aangedui wat die naasteliefde as die hoofbeginsel van die geloof beskou, deurdat 

hulle die ―Naam van JaHWeH begin aanroep het.‖      

439.  Dat deur ―Set‖ die geloof aangedui word waardeur die naasteliefde kom, was in die 

vorige vers getoon. Deur sy seun, wie se naam ―Enos‖ was, word aangedui `n kerk wat 

die naasteliefde as die hoofbeginsel van die geloof beskou, en is ook duidelik uit wat 

voorheen gesê is, sowel as uit die feit dat dit ―Enos‖ genoem word waarvan die naam ook 

beteken `n ―mens,‖ nie `n hemelse mens nie, maar daardie menslike geestelike mens wat 

hier ―Enos‖ genoem word. Dieselfde is ook duidelik uit die woorde wat onmiddelik 

daarop volg; ―toe het hulle die Naam van JaHWeH begin aanroep.‖      

440.  Dat deur die woorde wat nou net aangehaal is die aanbidding van die kerk uit 

naasteliefde aangedui word, is duidelik uit die feit dat om ―die Naam van JaHWeH te 

begin aanroep‖ die gebruiklike en algemene spreekvorm is vir alle aanbidding van die 

Meester; en dat hierdie aanbidding uit naasteliefde is, en is duidelik uit die feit dat 

―JaHWeH‖ hier genoem word, waar Hy in die voorafgaande vers ―God‖ (Elohim) 

genoem word, sowel as uit die feit dat die Meester nie aanbid kan word behalwe uit 

naasteliefde nie, siende dat ware aanbidding nie voortgaan uit geloof wat nie uit 

naasteliefde is nie, omdat dit slegs oor die lippe kom, en nie uit die hart nie. Om die 

―Naam van JaHWeH te begin aanroep‖ is `n algemene term van spraak vir alle 

aanbidding van die Meester, kom ook voor in die Woord, dus word dit van Abraham 

gesê, dat hy het ―...daar vir JaHWeH `n altaar gebou en die Naam van JaHWeH 

aangeroep.‖ (Gen. 12: 8; 13: 4); en weereens: ―En hy het `n Tamarisk in Berséba geplant 

en daar die Naam van JaHWeH aangeroep.‖ (Gen. 21: 33). Dat hierdie uitdrukking alle 

aanbidding insluit, is duidelik uit Jes: ―Nogtans het jy My nie aangeroep, o Jakob, dat jy 

jou vir My sou bemoei het nie. Jy het vir My nie gebring die kleinvee van jou brandoffers 

nie, en met jou slagdiere het jy My nie geëer nie;  Ek het jou geen oorlas aangedoen met 

spysbydraes en jou nie vermoei met wierook nie.‖ (Jes. 43: 22-23), waar daar in hierdie 

aanhaling `n opsomming gegee word van al die verteenwoordigende aanbidding.        

441.  Die aanroeping van die Naam van JaHWeH het nie voortgegaan op daardie stadium 

nie, dit is genoegsaam en duidelik uit wat alreeds gesê is hierbo oor die Mees Antieke 

Kerk, wat meer as ander die Meester vereer en aanbid het, en ook uit die feit dat Abel `n 

offerande van sy eerstelinge van sy vee gebring het; sodat in hierdie aangehaalde gedeelte 
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die ― aanroep van die Naam van JaHWeH‖ niks anders is as die aanduiding van die 

aanbidding van die nuwe kerk, nadat die vorige kerk uitgeblus is deur hulle wat ―Kain‖ 

en ―Lameg‖ genoem word.       

442.  Uit die inhoud van hierdie hoofstuk soos hier bo beskrywe,  is dit duidelik dat in die 

mees antieke tye daar verskeie doktrines en ketterye was, apart van die kerk, elkeen wat 

sy eie naam gehad het, waar die afgeskeide doktrines en ketterye die produk is van baie 

diepsinnige denke en gedagtes as enige wat vandag bestaan, omdat dit die genius (gees) 

van die mens was in daardie tyd.    

443.  Sommige voorbeelde getrek uit ondervinding met geeste aangaande dit wat 

hulle gedink het gedurende hulle lewens in die liggaam betreffende die siel en die 

gees. In die ander lewe is dit gegee om duidelik waar te neem wat die menings mense 

gehad en gekoester het aangaande die siel, gees en die lewe na die dood, want terwyl 

hulle in `n staat gehou word wat met die liggaam ooreenkom, dink hulle ook op dieselfde 

manier, en hulle gedagtes word so duidelik gekommunikeer asof hulle dit hardop 

uitspreek. In die geval van een persoon, nie lank na sy afsterwe nie, het ek waargeneem 

(wat hy ook erken het) dat hy inderdaad geglo het in die bestaan van die gees, maar het 

hom verbeel dat dit na die dood moet lewe in een of ander obskure lewe, omdat, na die 

onttrekking van die lewe uit die liggaam, bly daar niks meer oor nie, behalwe dit wat 

obskuur en dof is, want hy het gedink dat die lewe in die liggaam is, en daarom het hy 

gedink dat die gees iets soos `n skim of `n ―spook‖ is, en hy het hom gevestig in hierdie 

idee uit die feit dat hy gesien het dat die ‗wilde wesens‘ ook `n lewe het, amper soos dié 

van `n mens. Nou verwonder hy hom dat geeste en engele in die grootste lig lewe, en in 

die grootste intelligensie, wysheid, en geluk, en toegerus met `n waarneming so perfek of 

volmaak dat dit skaars beskryf kan word; gevolglik is hulle lewe so volmaak  helder, en 

onderskeidelik, en baie ver van obskuur of dof!       

444.  Ek gesels met een wat, terwyl hy in hierdie lewe geleef het, geglo het dat `n gees 

nie `n voortsetting van die lewe het nie, en op grond daarvan wou hy nie `n woord uiter 

wat daarop dui dat daar wel `n voortsetting is nie. Ek vra hom wat hy nou van homself 

dink, siende dat hy nou `n siel of `n gees is, en in besit is van sig, gehoor, reuk, en `n 

uitstekende sin vir gevoel, begeertes, gedagtes, in sover dat hy homself veronderstel dat 

hy nog presies net so is soos wat hy in die liggaam was. Hy was in die idee vasgehou in 

wat hy gedink het toe hy in die wêreld was, en hy sê dat die gees `n gedagte is. Ek was 

toegelaat om hom as teenantwoord te vra, of hy, toe hy in die wêreld geleef het, nie 

bewus was dat daar nie liggaamlike sig kan wees sonder `n orgaan vir die sig van die oë 

nie? En hoe kan daar innerlike sig en gedagtes wees? Moet dit nie `n soort van organiese 

bestanddeel hê waarmee gedink kan word nie? Hy het toe erken dat, terwyl hy in die 

liggaamlike lewe was, hy gebuk gegaan het onder die wanindruk dat die gees maar net `n 

gedagte is, ontbloot van alles wat organies is of wat verleng kan word. Ek voeg toe by dat 

as die siel of gees maar net `n gedagte van die mens is, sou die mens nie so `n groot brein 

nodig hê nie, siende dat die gehele brein die orgaan is van die innerlike sintuie; want as 

dit nie so was nie, sou die kopbeen hol gewees het, en die gedagte nog steeds gehandel 

het as die gees. Van hierdie oorweging alleen, sowel as die werking van die siel in die 

spierstelsel, wat aanleiding gee vir so `n groot verskeidenheid van bewegings, sê ek dat 

hy verseker kan weet dat die gees organies is, dit is, `n organiese stof. Waarop hy sy fout 

erken en homself verwonder dat hy so onnosel kon wees!      
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445. Dit word verder opgemerk, dat die geleerdes nie `n ander geloof het dat die siel wat 

na die dood verder moet lewe, dit is, die gees, niks anders as abstrakte gedagtes nie is nie. 

Dit is baie duidelik uit hulle onwilligheid om enige term te erken wat daarop dui dat daar 

`n verlenging of voortsetting is en dit wat aan daardie voortsetting behoort, omdat die 

gedagte abstrak van `n onderwerp nie `n voortsetting of verlenging het nie, waar die 

onderwerp van die gedagte, en die voorwerp van die gedagte, wel `n voortsetting het; en 

as gevolg van hierdie voorwerpe wat nie verleng is nie, definieer die mens hulle binne 

grense, en gee dan verlenging daaraan, ten einde dat hulle dit kan verstaan. Dit wys baie 

duidelik dat die geleerdes geen ander konsepsie het van die siel of die gees as dat dit 

slegs gedagtes is nie, en kan nie anders as om te glo dat dit verdwyn wanneer hulle sterf 

nie.     

446.  Ek het met geeste beraadslaag betreffende die algemene mening wat heers onder die 

mense van vandag, dat dit nie geglo word dat daar `n gees is, omdat dit nie gesien kan 

word met die oë nie, ook nie verstaan kan word deur hul geheue-kennis [scientias], maar 

hulle ontken nie net dat die gees `n voortsetting het nie, maar ook dat dit `n substansie of 

een of ander stof is, en verskil dan wat die substansie eintlik is. En soos hulle ontken dat 

dit `n voortsetting het, en ook verskil wat `n substansie is, ontken hulle ook dat die gees 

op enige plek is, en gevolglik dat dit in die menslike liggaam is, en tog weet die mees 

eenvoudigste dat die siel of gees in die liggaam is. Toe ek hierdie dinge sê, het die geeste, 

wat van die eenvoudiges was, hulle verwonder dat die hedendaagse mens so dwaas kan 

wees. En toe hulle die woorde hoor waaroor verskil word, soos ―dele sonder dele‖ en 

ander sulke teme, noem hulle dit absurd, belaglik en potsierlik, wat nie die denke moet 

okupeer nie, omdat dit die weg na die intelligensie versper.    

447.  `n Sekere ―nuweling gees‖ wat hoor dat ek praat van die gees, vra, ―Wat is `n 

gees?‖ en veronderstel dat hy nog steeds `n mens is. En ek vertel hom dat daar `n gees is 

in elke mens, en ten opsigte van sy lewe is `n mens `n gees; dat die liggaam slegs daar is 

om die die mens in staat te stel om op die aarde te lewe, en dat vlees en been, dit is, die 

liggaam, nie kan lewe of dink nie; en siende dat hy nie verstaan nie, vra ek hom of hy al 

ooit van die siel gehoor het. ―Wat is `n siel?‖ vra hy. ―Ek weet nie wat `n siel is nie.‖ Ek 

was toe toegelaat om hom te vertel dat hy nou `n siel is, of `n gees, soos hy mag weet uit 

die feit dat hy bokant my hoof was, en het nie op die aarde gestaan nie. Ek vra hom of hy 

dit nie kan waarneem nie, en toe vlug hy in vrees weg en skreeu luid, ―Ek is `n gees! Ek 

is `n gees!‖ `n Sekere Jood het geglo dat hyself nog lewe in die liggaam, soveel so dat hy 

skaars oortuig kan word dat dit die teendeel is. En toe hy getoon word dat hy `n gees was, 

hou hy nog steeds vol dat hy `n mens was, omdat hy kan sien en hoor. So is hulle wat, toe 

hulle in die wêreld gelewe het, totaal toegewyd was aan die liggaam. Tot hierdie 

voorbeelde kan daar nog baie toegevoeg word, maar hierdie was slegs gegee ten einde die 

feit te beklemtoon, dat dit die gees in `n mens is, en nie die liggaam, wat die sensasie 

uitoefen.    

448.  Ek het gesels met baie wie ek geken het in hierdie lewe ( en dit het ek vir `n lang 

tyd gedoen vir maande in `n jaar), in `n helder stem, alhoewel `n innerlike stem, soos met 

my vriende in hierdie wêreld. Die onderwerp van ons gesprek was somtyds die staat van 

die mens na die dood, en hulle het hulle uitermatig verwonder dat gedurende die 

liggaamlike lewe het nie een geweet of geglo dat hy so is wanneer die liggaamlike lewe 

oor is nie, wanneer daar tog `n voortsetting van die lewe is, en so `n voortsetting dat die 

mens van `n obskure lewe oorgaan na een wat kristal helder is, en hulle wat in die geloof 
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in die Meester is, in `n lewe wat nog meer helderder is. Hulle wens was om hulle vriende 

te gaan vertel dat hulle lewendig is, en om te skryf om hulle te vertel wat hulle staat en 

omstandighede is, selfs al het ek hulle baie dinge vertel van hulle vriende wat hier is. 

Maar ek het geantwoord, al vertel ek hulle vriende en al skryf ek oor hulle, sal hulle dit 

nie glo nie, maar sal dit misleiding noem, en sal spot daarmee, en sal vra vir tekens en 

wonderwerke voordat hulle sal glo; en ek sal my slegs blootstel aan hulle bespotting. 

Maar dat hierdie dinge waar is, sal net `n paar glo. Want in die hart ontken die mens die 

bestaan van geeste, en selfs hulle wat dit nie ontken nie, is onwillig om te hoor dat 

enigeen met die geeste kan praat. In die antieke tye was daar nie so `n staat van geloof ten 

opsigte van die geeste nie, maar dit is vandag so wanneer deur hulle waansinnige 

gevolgtrekkings hulle ontneem van alle sintuie, en hoe meer hulle dit doen, hoe meer is 

daar die begeerte om geleerd voor te kom.   

 449. Hoofstuk 5. Aangaande die Hemel en Hemelse Vreugde. Tot hier was die 

gesteldheid van die hemele en hemelse vreugde aan niemand bekend nie. Hulle wat 

daaraan gedink het, het so `n algemene idee gevorm en so grof dat hulle skaars `n idee 

kon vorm. Wat se idee hulle gevorm het oor hierdie onderwerp was ek in staat om baie 

akuraat waar te neem uit geeste wat pas vanaf die wêreld oorgegaan het in die ander 

wêreld, hulle dink op dieselfde manier. Ek sal `n paar voorbeelde gee.      

450. Sommiges wat gedurende hulle lewe in hierdie wêreld skynbaar by uitstek verlig 

was ten opsigte van die Woord, het so `n valse idee gehad dat hulle hulself veronderstel 

het om in die hemel te wees wanneer hulle hoog op was, en verbeel hulle dat hulle uit 

hierdie posisie alle dinge kon regeer wat hieronder is, en dus in self-glorie verkeer en het 

vorrang bokant ander. Op grond daarvan dat hulle in so `n fantasie verkeer, en ten einde 

om aan hulle te toon dat hulle onder `n waan verkeer, was hulle hoog op geneem, en van 

daar in `n sekere mate toegelaat om oor dinge te regeer wat hieronder is, maar hulle 

ontdek met skaamte dat dit `n hemel van fantasieë was, en dat die hemel nie bestaan om 

daar hoog bo te wees nie, of waarin die koninkryk van die Meester vertoef nie; en dat dit 

ook nie in die begeerte is om meer bevoorreg te wees as ander nie, want die begeerte om 

groter as ander te wees, is nie in die hemel nie, maar in die hel. 
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