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Die Boek van Openbaring 
1

-22 
 

Emanuel Swedenborg – 1688-1772 
 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 
 
Die mens lees die Boek van Openbaringe in `n natuurlike, uiterlike en 
letterlike sin, waar die engele dit in `n geestelike, innerlike sin lees. Die 
Boek Openbaring word nou verduidelik en bekend gemaak volgens die 
geestelike betekenis daarvan, waar Goddelike waarhede in oorvloed aan 
die lig gebring word deur die Verlosser, vir diegene wat in Sy Nuwe Kerk 
sal wees, wat ook die Nuwe Jerusalem is. Omdat die mens hierdie boek 
op die letterlike sin interpreteer, verstaan hulle dit nie en verwag dat al 
die profesieë daarvan aan die einde van die dae volbring sal word – wat 
glad nie die waarheid is nie! Sien ook die gedeeltes oor “Die Laaste 
Oordeel” wat al in 1757 volbring was, en ook “Daniël 12.” 
 
Hierdie openbaring is van die Verlosser alleen, en word geopenbaar aan 
hulle wat in Sy Nuwe Kerk sal wees, wat die nuwe Jerusalem is, en die 
Verlosser as God van Hemel en Aarde erken, die Verlosser word ook as 
die Woord beskryf. 
 

Die innerlike betekenis. 
 
Die verduideliking 
 
Wat die geestelike betekenis is, was tot nou toe onbekend, dat daar wel so 
`n betekenis in elke deel van die Woord is, en dat sonder dit, die Woord 
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in baie plekke nie verstaan kan word nie, was getoon in die leerstellings 
van die Nuwe Jerusalem aangaande die Heilige Geskrifte. 
Die geestelike betekenis verskyn nie in die letterlike betekenis nie, want 
dit is daar binne in soos wat die siel in die liggaam is, dit is bekend dat 
daar die geestelike en die natuurlike is, en dat die geestelike vloei tot in 
die natuurlike, en verteenwoordig homself om gesien en gevoel te word 
in vorms wat val onder die sig en aanraking en dat die geestelike, sonder 
sodanige vorms, nie anders begryp kan word dan as liefde en gedagtes of 
liefde en wysheid wat van die verstand is. 
Dat liefde en gedagtes, of liefde wie se eienskap dit is om aangedaan te 
wees, en wysheid wie se eienskap dit is om te dink, is geestelik, en word 
erken. Dat hierdie twee aanlegte van die siel hulself verteenwoordig in 
die liggaam in vorms wat genoem word organe van die sintuie en 
beweging, is ook bekend, en dat hulle een is, en sodanig een, dat wanneer 
die verstand dink, die mond in `n oomblik spreek, en wanneer die 
verstand wil, die liggaam onmiddellik handel, daarom is dit duidelik dat 
daar `n perfekte verbinding van geestelike dinge en die natuurlike dinge 
met die mens is. Dit is dieselfde in iedere en alle dinge in die wêreld, daar 
is in hulle die geestelike, wat die innerlike van die oorsaak is, en daar is 
die natuurlike, wat die gevolg daarvan is, en die twee maak een, en die 
geestelike betekenis verskyn nie in die natuurlike betekenis nie, omdat dit 
soos die siel in die liggaam is,  en soos die innerlike van die oorsaak in 
die gevolg is, en wat vantevore gesê is. Dit is dieselfde met die Woord, 
dat dit in sy boesem geestelik is, omdat dit Goddelik is, kan deur niemand 
ontken word, maar die geestelike betekenis verskyn nie in die betekenis 
van die letter nie, omdat dit natuurlik is, en daarom was die geestelike 
betekenis tot nou toe onbekend, ook kon dit nie bekend gemaak word 
voordat die Ware Waarhede nie deur die Verlosser geopenbaar was nie, 
want die geestelike betekenis is in hulle. Om die rede was die Boek 
Openbaring nie vantevore verstaan nie. Maar sodat daar nie enige twyfel 
is dat daar sodanige dinge binne in dit is, moet die besonderhede 
verduidelik, en verklaar word deur soortgelyke gedeeltes elders in die 
Woord. 
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Hoofstuk 1 
 
Open. 1:1  Die openbaring van Jesus Christus voorspellings vanaf die 
Verlosser aangaande Homself en Sy kerk, wat die laasgenoemde sal wees 
aan die einde daarvan, en wat dit daarna sal wees wat God Hom gegee het 
om aan sy diensknegte te toon vir hulle wat in geloof van naaste liefde is) 
wat gou moet gebeur, (en dat dit verseker sal gebeur sodat die kerk nie 
sterf nie) en wat Hy  gestuur het deur Sy engel) deur die sending van sy 
engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, (die dinge wat 
geopenbaar word vanaf die Verlosser deur die hemel aan diegene wat in 
die goedheid van die lewe vanuit naaste liefde en die geloof daarvan is)  
 
Open. 1:2  wat getuig het van die woord van God en die getuienis van 
Jesus Christus en wat vanuit die hart en dus in die Lig, Goddelike 
Waarheid ontvang vanuit die Woord en die Verlosser se Menswese as 
Goddelik erken) alles wat hy gesien het (en hulle voorlig in al die dinge 
wat in die openbaring is)  
 
Open. 1:3  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit 
hoor en bewaar wat daarin geskrywe is (en die verbinding van hulle wat 
lewe volgens die leerstellings van die Nuwe Jerusalem met die engele) 
want die tyd is naby (omdat die toestand van die kerk sodanig is, dat dit 
nie meer langer so kan aangaan en nog verbinding met die Verlosser het 
nie).  
 
Open. 1:4  Johannes aan die sewe gemeentes  (en almal wat in die 
Christen wêreld is, waar die Woord is, en waardeur die Verlosser geken 
word, en wat aangetrek word na die kerk) (in Asië) (en hulle wie in die 
lig van waarheid vanuit die Woord is) Genade vir julle en vrede (in die 
Goddelike begroeting) van Hom wat is en wat was en wat kom (vanaf die 
Verlosser, wie ewig is en die oneindige Jahweh is) en van die sewe 
Geeste wat voor sy troon is, (vanuit die hele Hemel waar die Verlosser in 
Sy Goddelike Waarheid is 
 
Open. 1:5  en van Jesus Christus ( en die Goddelike Menswese) die 
getroue getuie, (dat Hy die Goddelike Waarheid Self is) die eersgeborene 
uit die dode (en Hy is ook Goddelike Goedheid Self ) en die Owerste oor 
die konings van die aarde! (van wie alle waarheid vanuit goedheid in die 
kerk is) Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het 
in sy bloed (wat mense wedergebore en hervorm het vanuit liefde en 
genade, deur Sy Goddelike Waarheid vanuit Sy Woord) 
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Open. 1:6  en ons gemaak het konings en priesters, ( En wat hulle wat 
vanuit Hom gebore is, “dit is wedergeboorte,” gee om in Wysheid vanuit 
Goddelike Waarheid en in liefde vanuit Goddelike Goedhede te wees) vir 
sy God en Vader (en dus beelde is van Sy Goddelike Wysheid en Sy 
Goddelike Liefde) aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle 
ewigheid! (wie alleen Goddelike Majesteit en Goddelike Almag vir ewig 
is) Amen. (deur Goddelike bevestiging vanuit Goddelike Waarheid, dus 
vanuit Homself) 
 
Open. 1:7  Kyk, Hy kom met die wolke, (en die Verlosser sal Homself 
openbaar in die letter van die Woord, en sal die geestelike betekenis 
daarvan openbaar aan die einde van die kerk) en elke oog sal Hom sien, 
(en almal sal Hom erken, wat, vanuit liefde in die begrip van Goddelike 
Waarheid is) ook hulle wat Hom deurboor het; (en dat ook hulle sal sien, 
wat in valsheid van die kerk is) en al die geslagte van die aarde sal oor 
Hom rou bedryf; (en dit sal wees wanneer daar nie meer enige goedhede 
en waarhede in die kerk is nie) ja, amen! (en Goddelike bevestiging dat 
dit so sal wees) 
 
Open. 1:8  Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, (van die 
Self-Bestaande en die Enigste vanaf die Eerste en die Laaste, vanaf wie 
alle dinge is, wie dus Liefde Self is, en die Enigste Liefde, Wysheid self 
en die Enigste Wysheid, en die Lewe Self en die Enigste Lewe in 
Homself, dus die Skepper Homself en die Enigste Skepper, Verlosser, en 
Voorligter vanuit Homself, en derhalwe die alles in alles van die hemel 
en die kerk) sê Jahweh, wat is en wat was en wat kom, (en ewig die 
oneindige, Jahweh ) die Almagtige. (wat is, lewe en krag, vanuit Homself 
het, wat alle eerste dinge regeer deur die laastes). 
 
Open. 1:9  Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot (aan hulle wat in die 
goedheid van naaste liefde en vandaar in die Waarhede van Geloof is) in 
die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, 
(dat die kerk deur boosheid en valsheid besmet is, maar dit sal deur die 
Verlosser verwyder word met Sy koms) was op die eiland wat Patmos 
genoem word, (in `n toestand en `n plek waarin hy voorligting kan 
ontvang) ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus 
Christus. (sodat die Goddelike Waarheid vanaf die Woord ontvang mag 
word vanuit die hart en dus in die wil, en dat die Verlosser se Menswese 
as Goddelik erken mag word)  
 
Open. 1:10  Ek was in die Gees op die dag van JAHWESHUA (in `n 
geestelike toestand deur Goddelike invloei, in die tyd en ek het agter my 
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‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, (en die duidelik maak van 
Goddelike Waarheid in begrip vanuit die hemel geopenbaar)  
 
Open. 1:11  wat sê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, 
(wat die Self-bestaande en die enigste vanuit die eerste en die laaste is, 
vanuit wie alle dinge is) en skryf wat jy sien in `n boek (dat dit aan die 
nageslag geopenbaar mag word) en stuur dit na die sewe gemeentes wat 
in Asië is (vir hulle in die Christen wêreld wat in die lig van die Waarheid 
vanuit die Woord is): na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en 
Sardis en Filadelfía en Laodicéa. (in die besonder volgens elkeen se 
toestand en begrip)  
 
Open. 1:12  Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek 
het; (en die omkering van die toestand van hulle wat in die goedheid van 
lewe volgens begrip van Waarheid in die Woord is, wanneer hulle hulself 
na die Verlosser draai) en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue 
kandelaars, (in die nuwe kerk wat in voorligting vanaf die Verlosser 
vanuit die Woord sal wees) 
 
Open. 1:13  en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die 
mens (die Verlosser as die Woord vanuit wie die kerk is) met ‘n kleed aan 
wat tot op die voete hang, (die Goddelike werke wat die Goddelike 
Waarheid is) en gegord om die bors met ‘n goue gordel. (die Goddelike 
Werke en terselfdertyd die Goddelike verbinding wat die Goddelike 
Goedheid is) 
Open. 1:14  Sy hoof en hare was wit soos wit wol, (is Goddelike Liefde 
van die Goddelike Wysheid in die eerste (hoogste hemel en die laaste) 
(die natuurlike) soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam, (wat die 
Goddelike Wysheid is van die Goddelike Liefde) 
 
Open. 1:15  en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, (van 
natuurlike Goddelike Goedheid) en sy stem soos die stem van baie 
waters. (en natuurlike Goddelike Waarheid)  
 
Open. 1:16  En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, (is al die 
kennis van Goedheid en Waarheid in die Woord) en ‘n skerp 
tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, (en die verstrooiing van 
valsheid deur die Verlosser, deur die Woord en deur die leerstellings 
daaruit) en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. (die 
Goddelike Liefde en die Goddelike Wysheid, wat Hyself is, en voortkom 
vanuit Hom) 
 



 6

Open. 1:17  En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; (die 
swakheid van sy eie lewe in die teenwoordigheid van die Verlosser) en 
Hy het sy regterhand op my gelê (lewe dan besiel vanuit Hom) en vir my 
gesê: Moenie vrees nie; (opwekking en aanbidding dan vanuit die diepste 
nederigheid) Ek is die eerste en die laaste  (dat Hy ewig en almagtig is, en 
dus die enigste God) 
 
Open. 1:18  en die lewende; (wat alleen lewend is, en vanuit wie alleen 
lewe is) en Ek was dood (dat Hy verwaarloos was in die kerk en Sy 
Goddelike Menswese nie erken was nie) en kyk, Ek leef tot in alle 
ewigheid. (dat Hy ewige lewe is) Amen. (die Goddelike bevestiging dat 
dit die Waarheid is) En Ek het die sleutels van die doderyk en van die 
dood. (dat Hy alleen kan red) 
 
Open. 1:20  die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my 
regterhand gesien het (sodat al die dinge wat nou geopenbaar is mag wees 
vir die nageslag aangaande die Nuwe Hemel en die Nuwe Kerk) die sewe 
sterre is die engele van die sewe gemeentes, (is die Nuwe Kerk in die 
hemele, wat die Nuwe Hemel is) en die sewe kandelaars wat jy gesien 
het, is die sewe gemeentes. (is die Nuwe Kerk op aarde, die Nuwe 
Jerusalem, wat neerdaal vanaf die Verlosser vanuit die Nuwe Hemel. 
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Hoofstuk 2 
 

Die inhoud van die hele hoofstuk 
 
Aan die kerke in die Christen wêreld. Aan diegene daar wat die 
leerstellings van waarhede eerste stel en nie die goedhede van die lewe, 
wat bedoel word deur die kerk van Ephesus. Aan diegene daar wat in die 
goedhede volgens lewe en in valsheid volgens leerstellings is, wat bedoel 
word deur die kerk van Smirna. Aan diegene daar wat alles van die kerk 
in goeie werke plaas en nie enigiets in waarhede, wat bedoel word deur 
die kerk in Pérgamos. Aan diegene daar wat in geloof vanuit naaste liefde 
is, so ook aan diegene wat in geloof geskei van naaste liefde is, wat 
bedoel word deur die kerk in Thyatira. Almal hierdie word geroep na die 
Nuwe Kerk, wat die Nuwe Jerusalem is 
 
Open. 2:1  Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: (aan diegene 
en aangaande diegene wat die leerstellings van waarhede eerste stel en nie 
die goedhede van die lewe) Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand 
hou, (vanaf die Verlosser wie deur die Woord alle waarhede is) wat 
wandel tussen die sewe goue kandelaars: (vanuit wie die voorligting is, 
aan diegene wat van Sy kerk is) 
 
Open. 2:2  Ek ken jou werke (dat Hy al die innerlike en die uiterlike van 
`n mens in geheel sien) en jou arbeid en jou lydsaamheid, (in strewe en 
volharding en geduld) en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; (en dat 
hulle nie kan verdra dat boosheid goedheid genoem word en goedheid 
boosheid.) en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is 
en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; (en dat hulle noukeurig 
ondersoek die dinge wat goedheid en waarheid in die kerk genoem word, 
wat nogtans booshede en valshede is) 
 
Open. 2:3  en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, (en geduld met 
hulle) en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie. (en 
hulle strewe en pogings om die dinge te kry wat behoort aan godsdiens en 
leerstellings daarvan) 
 
Open. 2:4  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. (dat 
dit teen hulle is, dat hulle nie die goedhede van lewe in die eerste plek stel 
nie) 
 
Open. 2:5  Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, (herinnering van 
hulle dwaling) en bekeer jou en doen die eerste werke. (sodat hulle die 
toestand van hul lewe moet omdraai), anders kom Ek gou na jou toe en 



 8

sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. (anders 
sal die voorligting verseker nie nog langer aan hulle gegee word om die 
waarheid te sien nie) 
 
Open. 2:6  Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat 
Ek ook haat. (omdat hulle dit vanuit hul waarhede ken, en daarom nie 
gewillig is dat werke verdienstelik moet wees nie). 
 
Open. 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes 
sê (en dat hy wat verstaan moet gehoorsaam wat die Goddelike Waarheid 
van die Woord diegene leer, wat van die Nuwe Kerk sal wees, wat die 
Nuwe Jerusalem is) Aan hom wat oorwin (en hy wat veg teen boosheid 
en valsheid, en hervorm is), sal Ek gee om te eet van die boom van die 
lewe (sal kry van die goedheid van liefde en naaste liefde vanaf die 
Verlosser) wat binne in die paradys van God is. (wat innerlik in die 
waarhede van wysheid en geloof is)  
 
Open. 2:8  En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna (aan hulle 
en aangaande hulle wat in die goedhede volgens lewe is maar in valshede 
volgens leerstellings alleen) Dít sê die eerste en die laaste, (die Verlosser, 
dat Hy alleen God is) wat dood was en lewend geword het: (dat Hy 
verwaarloos is in die kerk, en dat Sy Menswese nie as Goddelik erken 
word, terwyl HY tog ook daarvolgens alleen lewe, en vanuit Hom alleen 
ewige lewe is) 
 
Open. 2:9  Ek ken jou werke  en verdrukking en armoede (dat hulle in 
valsheid is en daarom nie in goedheid nie) maar jy is ryk en die lastering 
van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, (die valse bewering dat 
hulle in die goedheid van liefde is, terwyl hulle tog nie is nie) maar ‘n 
sinagoge van die Satan. (omdat hulle in valshede van leerstellings is)  
 
Open. 2:10  Vrees vir niks wat jy sal ly nie. (moenie in vertwyfeling raak 
wanneer jy geteister word deur boosheid en aangeval word deur valsheid 
nie) Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp (dat 
hulle goedheid van lewe geteister sal word deur boosheid vanuit die hel), 
sodat julle op die proef gestel kan word; (en deur valsheid wat teen hulle 
veg) en julle sal tien dae lank verdrukking hê (en dat dit die volle tydperk 
daarvan sal duur) Wees getrou tot die dood toe, (die ontvangs van 
waarheid totdat valsheid verwyder is) en Ek sal jou die kroon van die 
lewe gee. (dan sal hulle ewige lewe kry, die beloning van oorwinning ) 
 
Open. 2:11  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê. (dat hy wat verstaan moet gehoorsaam wat die Goddelike 
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Waarheid diegene leer, wat van die Nuwe Kerk sal wees wat die Nuwe 
Jerusalem is) Die wat oorwin, (hy wat veg teen boosheid en valsheid, en 
hervorm is) sal deur die tweede dood geen skade ly nie. (sodat hulle nie 
agterna sal beswyk of swig teen boosheid en valsheid vanuit die hel nie) 
 
Open. 2:12  En skryf aan die engel van die gemeente in Pérgamus: (aan 
diegene en aangaande diegene wat alles van die kerk stel in goeie werke, 
en nie enigiets in die leerstellings van waarhede nie) Dít sê Hy wat die 
skerp tweesnydende swaard het: (die Verlosser is die waarhede van 
leerstellings van geloof vanuit die Woord deur wie boosheid en valsheid 
verstrooi word) 
 
Open. 2:13  Ek ken jou werke (dat die Verlosser al die innerlike en 
uiterlike van `n mens gelyktydig sien) en die plek waar jy woon waar die 
troon van die Satan is, (en hulle lewe in donkerte) En jy hou vas aan my 
Naam en het die geloof in My nie verloën nie, (terwyl hulle tog geloof het 
en daarvolgens aanbid). Selfs in die dae waarin Antipas my getroue 
getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. (en alle waarheid 
gedood was deur valsheid in die kerk) 
 
Open. 2:14  Maar Ek het enkele dinge teen jou: (en dat die dinge wat volg 
teen hulle is) dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam 
wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te 
werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. (dat daar sommige 
onder hulle is wat geveinsde-skynheilige werke doen, waardeur die 
aanbidding van God in die kerk besoedel (vervals) en besmet (vermeng) 
word)  
Open. 2:15  So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die 
Nikolaïete, wat Ek haat. (dat daar ook tussen hulle sommige is wat werke 
verdienstelik maak) 
 
Open. 2:16  Bekeer jou; (dat hulle behoort kennis te neem van sulke 
werke) anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met 
die swaard van my mond. (so nie, sal die Verlosser met hulle stry vanuit 
die Woord) 
 
Open. 2:17  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê. (Aan hom wat oorwin, (aan hom wat veg teen booshede en 
valshede, en hervorm is) sal Ek gee om te eet van die verborge manna, 
(die toe-eiening dan van die goedheid van hemelse liefde, en dus 
vereniging van die Verlosser met hulle wat werk) en Ek sal hom gee ‘n 
wit keursteen, (die waarhede begunstig en verenig met goedheid) en op 
dié steen ‘n nuwe naam geskrywe, (dat hulle dus `n kwaliteit van 
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goedheid sal hê wat hulle nie vantevore gehad het nie) wat niemand ken 
nie behalwe hy wat dit ontvang. (dat dit nie aan iemand verskyn, omdat 
dit op hul lewe ingeskryf is.) 
 
Open. 2:18  En skryf aan die engel van die gemeente in Thiatíre: (aan 
diegene en aangaande diegene wat in geloof vanuit naaste liefde is, en 
vandaar in goeie werke, en ook aan diegene en aangaande diegene, wat in 
geloof geskei vanaf naaste liefde is, en vandaar in bose werke) Dít sê die 
Seun van God wat oë het soos ‘n vuurvlam, (die Verlosser as die 
Goddelike Wysheid van Sy Goddelike Liefde) en sy voete is soos blink 
koper: (Sy natuurlike Goddelike Liefde) 
 
Open. 2:19  Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou 
lydsaamheid en jou werke, (die waarheid en die wens van kennis en 
onderrig daarin) en dat die laaste meer is as die eerste. (die vermeerdering 
daarvan vanuit die geestelike liefde van waarheid)  
 
Open. 2:20  Maar Ek het enkele dinge teen jou; (dat die dinge wat volg 
teen hulle is) dat jy die vrou Isébel, (dat daar  sommige tussen hulle in die 
kerk is wat geloof vanuit naaste liefde skei) wat haarself ‘n profetes 
noem, (wat die leerstellings van geloof die enigste leerstellings van die 
kerk maak) toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer 
(waarvandaan dit kom dat die waarheid vervals word) en afgodsoffers te 
eet. (die besoedeling van aanbidding en die ontheiliging daarvan) 
 
Open. 2:21  En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, 
en sy het haar nie bekeer nie. (dat diegene wat hulself bevestig het in 
daardie leerstellings, nie daarvan sal terugtrek nie, alhoewel hulle dinge 
teenstrydig daarmee in die Woord sien)  
 
Open. 2:22  Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar 
owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, (dat hulle daarom gelos sal 
word in hulle leerstellings met vervalsings, en dat hulle smartlik deur 
valsheid geteister sal word) as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. (as 
hulle nie sal ophou om geloof vanuit naaste liefde vanmekaar te skei nie) 
 
Open. 2:23  En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, (dat al die 
waarhede van die Woord in valsheid omgedraai sal word), sodat die kerk 
mag weet dat die Verlosser sien die kwaliteit van elkeen se waarheid, en 
die kwaliteit van sy goedheid) en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens 
sy werke. (dat Hy aan elkeen gee volgens die naaste liefde en geloof 
daarvan wat in die werke is)  
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Open. 2:24  En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, (aan hulle 
met wie die leerstellings van geloof geskei is vanaf naaste liefde, en aan 
hulle met wie die leerstellings van geloof verenig is met naaste liefde) 
almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, 
soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: (hulle wat nie hulle innerlike 
verstaan nie, wat blote valsheid is) Ek sal op julle geen ander las lê nie. 
(alleenlik dat hulle op hul hoede daarvoor moet wees) 
 
Open. 2:25  Hou maar net vas wat julle het totdat Ek kom, (dat hulle die 
min dinge wat hulle weet aangaande naaste liefde moet behou en daaruit 
aangaande geloof vanuit die Woord, en lewe daarvolgens totdat die 
Verlosser kom)  
 
Open. 2:26  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe 
bewaar, (hulle wat in naaste liefde en daaruit werklik in geloof is, en 
daarin bly tot aan die einde van hul lewens sal Ek mag oor die nasies gee, 
(dat hulle die boosheid in hulself sal oorwin wat vanuit die hel is) 
 
Open. 2:27  en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; (deur waarhede vanuit 
die letterlike betekenis van die Woord, en terselfdertyd deur verstandelike 
(geestelike) dinge vanuit natuurlike lig) soos erdegoed word hulle 
verbrysel, (asof van min en geen waarde) soos Ek ook van my Vader 
ontvang het. (dit is vanaf die Verlosser, “wie” terwyl Hy in die wêreld 
was, vir Homself alle krag oor die helle, verkry het, vanuit Sy Goddelike 
wat in Hom was) 
 
Open. 2:28  En Ek sal hom die môrester gee. ( intelligensie en wysheid 
kry) 
 
Open. 2:29  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê. (dat hy wat begryp moet gehoorsaam wat die Goddelike 
Waarheid van die Woord leer aan hulle wat van die Nuwe Kerk sal wees 
wat die Nuwe Jerusalem is) 
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Hoofstuk 3 
 

Die inhoud van die hele hoofstuk 
 
Hierdie hoofstuk behandel hulle in die Christen wêreld wat in dooie 
aanbidding is, wat sonder naaste liefde en geloof is, wat beskryf word 
deur die kerk in Sardis. Hulle wat in waarhede vanaf goedheid vanuit die 
Verlosser is, wat beskryf word deur die kerk in Philadelphia. Hulle wat 
om die beurt vanuit hulself, en vanuit die Woord glo, en dus heilige dinge 
ontheilig, wat beskryf word deur die kerk in Laodicea, 
Almal van hulle word op dieselfde manier geroep na die Nuwe Kerk van 
die Verlosser. 
 
Open. 3:1  En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: (aan hulle 
en aangaande hulle in dooie aanbidding, of in aanbidding wat sonder die 
goedheid van naaste liefde, en sonder die waarheid van geloof is) Dít sê 
Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: (die Verlosser 
vanuit wie alle waarhede en al die kennis van goedheid en waarheid is) 
Ek ken jou werke, (dat Hy al die innerlike en uiterlike van `n mens 
gelyktydig sien)  dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. (Dat dit 
gesien en geglo mag word deur hulself en deur ander, dat hulle geestelik 
lewend is, terwyl hulle tog geestelik dood is). 
 
Open. 3:2  Wees wakker, (om in waarhede te wees en in `n lewe daar 
volgens) en versterk die wat oorbly wat op die punt staan om te sterwe, 
(sodat die dinge wat aan hul aanbidding behoort lewe mag ontvang) want 
Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. (dat die innerlike van 
hul aanbidding nie verenig is met die Verlosser nie)  
 
Open. 3:3  Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, (en dat hulle 
moet onthou dat alle aanbidding in die begin natuurlik is, en daarna deur 
waarhede geestelik word, naas baie ander dinge) en bewaar dit en bekeer 
jou; (dat hulle aandag moet gee aan hierdie dinge, en lewe gee aan hulle 
dooie aanbidding) as jy dan nie wakker word nie, (om in waarhede en in 
`n lewe volgens hulle te wees) sal Ek op jou afkom soos ‘n dief, en jy sal 
nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie. (omdat die dinge wat van 
aanbidding is van hulle weggeneem sal word, en dat hulle nie sal weet 
wanneer en hoe dit gedoen was nie)  
 
Open. 3:4  Maar jy het enkele persone ook in Sardis (dat daar tussen hulle 
ook sommige is wat lewe in hulle aanbidding het) wat hulle klere nie 
besoedel het nie, (wie in waarhede is en wat hulle aanbidding nie 
besoedel het deur boosheid van lewe en valsheid daaruit verkry nie) en 



 13

hulle sal saam met My in wit klere wandel omdat hulle dit waardig is. 
(dat hulle saam die Verlosser sal lewe, omdat hulle in waarhede vanuit 
Hom is),  
 
Open. 3:5  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, (omdat hy wat 
hervorm word geestelik is) en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek 
van die lewe nie, (sodat hy gered sal wees) en Ek sal sy naam bely voor 
my Vader en voor sy engele. (dat hulle ontvang sal word wat in 
Goddelike Waarheid vanuit die Verlosser is) 
 
Open. 3:6  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes 
sê. (terwyl hy wat verstaan moet gehoorsaam wat die Goddelike 
Waarheid hulle leer “wie sal wees van die Nuwe Kerk,” wat die Nuwe 
Jerusalem is) 
 
Open. 3:7  En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfia: (aan 
hulle en aangaande hulle, wat in waarhede vanuit goedheid vanaf die 
Verlosser is) Dít sê die Heilige, die Waaragtige, die Verlosser volgens 
Goddelike Waarheid wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en 
niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie: (wat alleen 
almag het om te red) 
 
Open. 3:8  Ek ken jou werke. (dat Hy al die innerlike en uiterlike van `n 
mens in geheel sien) Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, 
(terwyl die hemel oop is vir hulle wat in Waarhede vanuit Goedheid 
vanaf die Verlosser is) en niemand kan dit sluit nie (sodat die hel hulle 
nie kan oorheers), want jy het min krag (terwyl hulle weet dat hulle niks 
kan doen vanuit hulself nie) en jy het my woord bewaar (omdat hulle 
lewe volgens die bevele van die Verlosser in Sy Woord) en my Naam nie 
verloën nie. (omdat hulle in aanbidding van die Verlosser is) 
 
Open. 3:9  Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, (hulle wat in 
valsheid van leerstellings is) van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is 
nie, maar lieg (wat sê dat die kerk met hulle is, en tog is dit nie) Ek sal 
maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig (sodat baie wat in 
valsheid van leerstellings was, die waarhede van die Nuwe Kerk sal 
ontvang) en erken dat Ek jou liefgehad het. (terwyl hulle sal sien dat hulle 
liefgehad was, en ontvang word in die hemel deur die Verlosser  
 
Open. 3:10  Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, (omdat 
hulle geveg het teen boosheid) sal Ek jou ook bewaar in die uur van 
beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde 
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op die proef te stel. (dat hulle beskerm en bewaar sal word op die dag van 
die laaste oordeel) 
Open. 3:11  Kyk, Ek kom gou! (met die koms van die Verlosser) Hou vas 
wat jy het, (terwyl hulle in tussentyd moet bly in hulle waarhede en 
goedhede) sodat niemand jou kroon kan neem nie. (sodat Wysheid nie 
sterf, vanwaar ewige geluk is)  
 
Open. 3:12  Wie oorwin, (hulle wat volhard in Waarhede en Goedhede) 
Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, (dat waarhede 
vanuit Goedhede vanaf die Verlosser, “met hulle” in wie hul bly, die kerk 
krag gee) en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; (sodat hulle daar sal bly 
tot in ewigheid) en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe (terwyl 
die Goddelike waarheid op hul harte geskryf sal wees) en die naam van 
die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, (terwyl die leerstellings 
van die Nuwe Kerk op hul harte geskryf sal wees) wat uit die hemel van 
my God neerdaal, (wat sal wees vanuit die Goddelike Waarheid van die 
Verlosser, soos wat dit in die hemel is) en my nuwe Naam (die 
aanbidding van die Verlosser alleen, met nuwe dinge wat nie in die 
vorige kerk was nie) 
 
Open. 3:13  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê. (terwyl hy wat verstaan moet gehoorsaam wat die 
Goddelike Waarheid van die Woord leer aan hulle wat van die Nuwe 
Kerk sal wees, wat die Nuwe Jerusalem is) 
 
Open. 3:14  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: 
(aan hulle en aangaande hulle in die kerk wat om die beurt vanuit hulself, 
en vanuit die Woord glo, en dus heilige dinge ontheilig) Dít sê die Amen, 
die getroue en waaragtige Getuie, (die Verlosser as die Woord, wat die 
Goddelike Waarheid vanuit Homself is) die begin van die skepping van 
God: (die Woord) 
 
Open. 3:15  Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. 
(dat hulle wat sodanig is, somtyds ontken dat die Woord Goddelik en 
Heilig is, en met ander tye erken) Was jy tog maar koud of warm! (terwyl 
dit vir hulle better is om vanuit die hart die heilige dinge van die Woord 
en die kerk te ontken, of vanuit die hart hulle te erken) 
 
Open. 3:16  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie sal Ek jou 
uit my mond spuug, (dit is ontheiliging en afskeiding vanaf die Verlosser)  
 
Open. 3:17  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword (terwyl hulle glo 
dat hulle in alle oorvloed besit die kennis van goedheid en waarheid, wat 



 15

van die hemel en die kerk is)  en het aan niks gebrek nie; (sodat hulle nie 
nog wysheid nodig het nie) en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig 
(terwyl alle dinge wat hulle weet aangaande hulle gladnie saamhang nie) 
en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. (sodat hulle sonder 
die begrip van waarheid en sonder die wil van goedheid is) 
 
Open. 3:18  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur 
gelouter is sodat jy kan ryk word, (`n vermaning om vir hulself die 
goedheid van liefde vanaf die Verlosser te kry deur middel van die 
Woord sodat hulle wys mag word); en wit klere, dat jy jou kan aantrek 
(dat hulle vir hulself die Ware Waarhede van Wysheid moet kry) en die 
skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; (sodat die goedheid van 
hemelse liefde nie ontheilig en vermeng word ) en salf om jou oë te salf, 
sodat jy kan sien. (sodat hulle denke geheel mag word) 
 
Open. 3:19  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek (omdat hulle nou 
geliefdes is, kan dit nie anders as om hulle in versoekings toe te laat). 
Wees dan ywerig en bekeer jou. (dat dit vanuit die liefde van waarheid 
gedoen word) 
 
Open. 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. (dat die Verlosser met 
elkeen teenwoordig in die Woord is en is daar op dringende uitnodiging 
om ontvang te word, en Hy leer hoe) As iemand my stem hoor en die 
deur oopmaak, (hy wat glo in die Woord en lewe volgens dit) sal Ek 
ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. (dat die 
Verlosser Homself verbind met hulle en hulle met Hom) 
 
Open. 3:21  Aan hom wat oorwin, (diegene wat verenig is met die 
Verlosser deur `n lewe volgens Sy bevele in die Woord) sal Ek gee om 
saam met My te sit op my troon, (dat hulle verbinding sal hê met die 
Verlosser in die hemel) soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader 
op sy troon gaan sit het. (Soos Hy en die Vader een in die Hemel is) 
 
Open. 3:22  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die 
gemeentes sê. (terwyl hy wat verstaan, moet gehoorsaam wat die 
Goddelike Waarheid hulle leer “wat van die Nuwe Kerk sal wees,” wat 
die Nuwe Jerusalem is.) 
 

Die verduideliking 
 
En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Bedoel aan hulle en 
aangaande hulle, wat in dooie aanbidding is, of in aanbidding wat sonder 
die goedheid van naaste liefde en sonder die waarheid van geloof is dat 



 16

hulle wat in sodanige aanbidding is, bedoel word deur die kerk in Sardus, 
is duidelik vanuit wat geskryf is van dit, soos verstaan in die geestelike 
betekenis. Deur dooie aanbidding word bedoel aanbidding alleen, om na 
verskillende kerke te gaan, om preke te hoor, om na die nagmaal te gaan, 
om die Woord en boeke van vroomheid te lees, om te spreek omtrent die 
Verlosser, en van hemel en hel, of lewe na die dood, en in besonder 
vroomheid, te bid more en aand, en hulle nogtans nie begeer om die 
waarhede van geloof te ken nie, ook wil hulle nie die goedheid van naaste 
liefde te doen nie, en glo dat hulle verlossing het deur middel van 
aanbidding alleen, of slegs deur die geloof! Terwyl aanbidding sonder 
waarhede, en sonder ‘n lewe daar volgens tog alleenlik die uiterlike teken 
van naaste liefde en geloof is, waarin daar versteek mag wees alle soorte 
boosheid en valsheid, as naaste liefde en geloof nie in hulle is nie, want 
van hieruit bestaan ware aanbidding, of so nie is die aanbidding soos die 
vel of oppervlak van enige soort vrug, waarin versteek is vrot en wurm 
ge-ete vleis, wat `n dooie vrug is, dat sodanige aanbidding vandag in die 
kerk heers, is bekend. 
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Hoofstuk 4 
 

Die inhoud van die hele hoofstuk 
 
Dit behandel die reëling en voorbereiding van alle dinge in die hemel vir 
die Laaste Oordeel, wat voltrek sal word vanuit die Woord, en volgens 
die Woord, ook aangaande die erkenning dat die Verlosser die enigste 
Regter is. 
 
Open. 4:1  Ná hierdie dinge het ek gesien kyk, ‘n geopende deur in die 
hemel, (`n openbaring aangaande reëlings van die hemele ter 
voorbereiding vir die laaste oordeel vanaf die Verlosser, om voltrek te 
word volgens Sy Goddelike Waarheid in die Woord) en die eerste stem 
wat ek soos ‘n basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op 
hierheen, (Goddelike invloei, en daaruit `n verhoging van die verstand, 
gevolg deur openbaring van persepsie) (begrip) en Ek sal jou toon wat ná 
hierdie dinge moet gebeur. (openbarings van dinge wat moet gebeur voor 
die laaste oordeel, aangaande dit, en na dit)  
 
Open. 4:2  En dadelik was ek in die Gees, (hy was gelei in `n geestelike 
toestand waarin die dinge wat bestaan in die hemel in openbarings 
verskyn) en kyk, daar staan ‘n troon in die hemel (die oordeel in `n 
verteenwoordigende vorm) en Een sit op die troon. (die Verlosser)  
 
Open. 4:3  En Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen 
jaspis en sardius; (die verskyning van die Verlosser se Goddelike 
Wysheid en Goddelike Liefde in uiterstes) en rondom die troon was ‘n 
reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos ‘n smarag. (en dieselfde 
verskyning ook rondom die Verlosser) 
 
Open. 4:4  En rondom die troon was daar vier en twintig trone, en op die 
trone het ek die vier en twintig ouderlinge sien sit, (die reëling van alle 
dinge in die hemel ter voorbereiding vir die oordeel) bekleed met wit 
klere; (vanuit die Goddelike Waarhede van die Woord) en hulle het goue 
krone op hulle hoofde gehad. (die dinge van Wysheid vanuit Liefde)  
 
Open. 4:5  En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon 
uitgegaan (in voorligting, persepsie en onderrig vanaf die Verlosser), en 
sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon 
gebrand; (die Nuwe Hemel vanuit die Christene) 
 
Open. 4:6  en voor die troon was daar ‘n see van glas soos kristal, 
(persepsie van Goddelike Geestelike Waarheid) en in die middel van die 
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troon en rondom die troon vier lewende wesens. (die Woord van die 
Verlosser vanaf eerste tot laaste, en die bewakers daarvan)  vol oë van 
voor en van agter (die Goddelike Wysheid daarin) 
 
Open. 4:7  En die eerste lewende wese was soos ‘n leeu, (die Goddelike 
Waarheid van die Woord as krag) en die tweede lewende wese was soos 
‘n kalf, (die Goddelike Waarheid van die Woord as Liefde) en die derde 
lewende wese het ‘n gesig gehad soos ‘n mens, (die Goddelike Waarheid 
van die Woord as Wysheid) en die vierde lewende wese was soos ‘n 
arend wat vlieg. (die Goddelike Waarheid van die Woord as kennis en 
vandaar begrip)  
 
Open. 4:8  En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke 
gehad, (die Woord volgens die krag daarvan, en volgens die bewakers 
daarvan) en hulle was rondom en van binne vol oë; (die Goddelike 
Wysheid in die Woord, in sy natuurlike betekenis vanuit sy geestelike en 
hemelse betekenis) en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, 
heilig, heilig is Jahweh God, die Almagtige, (dat die Woord onafgebroke 
die Verlosser leer, en dat Hy alleen God is, en vandaar dat Hy alleen 
aanbid moet word) wat was en wat is en wat kom! (die Verlosser) 
 
Open. 4:9  En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en 
danksegging gee aan Hom wat op die troon sit, (dat die Woord alle 
waarheid en goedheid, en alle aanbidding aan die Verlosser wat sal 
oordeel toeskryf) wat tot in alle ewigheid lewe, (dat die Verlosser alleen 
lewe is, en dat ewige lewe vanuit Hom alleen is)  
 
Open. 4:10  val die vier en twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die 
troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, (die 
verootmoediging van almal in die  Hemel voor die Verlosser) en werp 
hulle krone voor die troon en sê: (die erkenning dat hulle Wysheid vanuit 
Hom alleen is)  
 
Open. 4:11  U is waardig, o Jahwehshua, om te ontvang die heerlikheid 
en die eer en die krag, (dat die Koninkryk die Verlosser sin is deur 
meriete en geregtigheid, omdat Hy die Goddelike Waarheid en die 
Goddelike Goedheid is) want U het alles geskape en deur u wil bestaan 
hulle en is hulle geskape. (dat alle dinge van die Hemel en die kerk 
gemaak en gevorm was, en mense hervorm en wedergebore is vanuit die 
Verlosser se Goddelike Liefde deur Sy Goddelike Wysheid, of vanuit Sy 
Goddelike Goedheid deur Sy Goddelike Waarheid, wat ook die Woord is)  
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`n Geopende deur – wanneer dit verwys na die hemel – is toegang tot die 
hemel, Maar hier ook – openbaring, omdat hy sê ‘ek het gesien en 
gekyk.’ 
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Hoofstuk 5 
 

Die inhoud van die hele hoofstuk 
 
Dat die Verlosser in die Goddelike Menswese die oordeel sal voltrek 
vanuit die Woord en volgens dit, omdat Hy Homself die Woord is, en dat 
dit erken word deur almal in die drie hemele. 
 
Open. 5:1 En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ‘n 
boek gesien, van binne en van buite beskrywe (is die Verlosser as Sy 
Goddelikheid Self vanaf ewigheid, wat Almagtig en Alwetend is, en Wie 
die Woord is) en met sewe seëls goed verseël. (dat dit heeltemal verberg 
van Engel en mens is) 
 
Open. 5:2 En ek het ‘n sterk engel gesien wat met ‘n groot stem uitroep:  
(die Goddelike Waarheid vanaf die Verlosser wat innerlik invloei in 
engele en mense) Wie waardig is om die boek oop te maak en sy seëls te 
breek? (Wie krag het om te ken die toestande van lewe van almal in die 
hemele en op die aardes, en elkeen daarvolgens te oordeel.) 
 
Open. 5:3 En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde 
(dat niemand in die hoogste hemele of in die laagste hemele instaat was ) 
kon die boek oopmaak (om die toestande van die lewe van almal te ken, 
en elkeen te oordeel volgens sy toestand) of daarin kyk nie. (nie in die 
minste nie) 
 
Open. 5:4 En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is 
om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. (die droefheid 
van hart, omdat indien niemand dit kan doen, almal sal sterf) 
 
Open. 5:5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; 
(vertroosting) kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van 
Dawid, het oorwin (die Verlosser Wie deur Sy Eie Krag die helle 
onderdruk het, en alle dinge weer in orde gebring het terwyl Hy op die 
aarde was deur die Goddelike Goedheid verenig met die Goddelike 
Waarheid in Sy Menswese) om die boek oop te maak en sy sewe seëls te 
breek. (Wie krag het om die toestande van lewe van almal in die hemele 
en op die aardes te ken, en elkeen daarvolgens te oordeel) 
 
Open. 5:6 En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die 
vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge (vanuit die mees 
innerlike en vandaar is alle dinge van die hemel, die Woord, en die kerk) 
staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, (die Verlosser in Sy Menswese, is 
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nie in die kerk as Goddelike erken nie) met sewe horings (is Sy almag) en 
sewe oë, (is Sy alwetendheid en Goddelike Wysheid) wat die sewe 
Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. (dat vanuit die 
Goddelike Wysheid word verkry die Goddelike Waarheid dwarsdeur die 
hele wêreld, waar daar ookal enige geloof is) 
 
Open. 5:7 Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom 
wat op die troon sit; (dat die Verlosser as Sy Goddelike Menswese die 
Woord is, en dit vanuit Sy Goddelike in Homself en dat Hy daarom 
vanuit Sy Goddelike Menswese die oordeel sal voltrek)  
 
Open. 5:8 en toe Hy die boek neem, (terwyl die Verlosser vasberade is 
om die oordeel te voltrek, en daardeur alle dinge terugbring na orde in die 
hemele en op die aarde) val die vier lewende wesens en die vier en 
twintig ouderlinge voor die Lam neer, (verootmoediging en aanbidding 
van die Verlosser vanuit die hoogste hemele) elkeen met siters (erkenning 
van die Verlosser se Goddelike Menswese vanuit Geestelike Waarhede) 
en goue skale vol reukwerk, (en erkenning van die Verlosser se 
Goddelike Menswese vanuit geestelike Goedheid) wat die gebede van die 
heiliges is. (In denke van geloof vanuit liefde wat van naaste liefde is 
vanuit geestelike goedhede en waarhede met hulle wat die Verlosser 
aanbid)  
 
Open. 5:9 Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: (die erkenning en 
verheerliking van die Verlosser, dat Hy alleen die Regter, Verlosser, en 
Redder is, dus die God van hemel en aarde) is waardig om die boek te 
neem en sy seëls oop te maak, (Wie Krag het en die toestande van die 
lewe ken van almal in die hemele en op die aardes, en elkeen daarvolgens 
te oordeel) want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop 
(bevryding van hel en redding deur vereniging met Hom) uit elke stam en 
taal en volk en nasie (hulle in die kerk of in enige geloof, wat in 
Waarhede van leerstellings is, en in goedhede van lewe word deur die 
Verlosser bevry) 
 
Open. 5:10 en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, (omdat 
hulle in Wysheid is vanuit Goddelike Waarhede en in liefde vanuit 
Goddelike Goedheid vanuit die Verlosser) en ons sal as konings op die 
aarde heers. (en sal in Sy Koninkryk wees, Hy in hulle, en hulle in Hom) 
 
Open. 5:11 Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die 
troon en van die lewende wesens en die ouderlinge en hulle getal was tien 
duisende van tien duisende en duisende van duisende; (erkenning en 
verheerliking van die Verlosser deur die engele van die laagste hemele) 
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Open. 5:12 en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is 
waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer 
en heerlikheid en lof. (erkenning vanuit die hart, dat aan die Verlosser en 
aan Sy Goddelike Menswese is Almag Alwetendheid, Goddelike 
Goedheid, en Goddelike Waarheid gegee) 
 
Open. 5:13 En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die 
aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: 
(erkenning en verheerliking van die Verlosser deur  die engele van die 
laagste hemele) Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe 
die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! (dat 
in die Verlosser vanaf ewigheid, en vandaar in Sy Goddelike Menswese, 
die alles is van hemel en die kerk, Goddelike Goedheid, Goddelike 
Waarheid, en Goddelike Krag, en in hulle vanuit Hom) 
 
Open. 5:14 En die vier lewende wesens het gesê: Amen (Goddelike 
bevestiging vanuit die Woord)! En die vier en twintig ouderlinge het 
neergeval en Hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. 
(verootmoediging voor die Verlosser, en vanuit verootmoediging 
aanbidding van Hom deur almal in die hemele, “Van Wie” en in Wie 
ewige lewe is) 
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Hoofstuk 6 

 
Die inhoud van die hele hoofstuk 

 
Dit behandel die ondersoek van diegene op wie die laaste oordeel voltrek 
sal word, en ondersoek word gedoen na wat die kwaliteit van hulle begrip 
van die Woord gewees het, en vandaar die kwaliteit van die toestand van 
hul lewe. Daar was diegene wat in die Waarhede vanuit goedheid was. 
Diegene wat sonder goedheid was. Diegene in minagting van Waarheid. 
En diegene wat heeltemal ontneem is van beide goedheid en waarheid. En 
die toestand van diegene wat bewaar word deur die Verlosser in die laer 
aarde, as gevolg van die boosheid, en wat gered sal word in die tyd van 
die laaste oordeel. En die toestand van diegene wat in boosheid 
(geestelike verleiding) en vandaar in valsheid (leuen) is, en wat dit sal 
wees op die dag van laaste oordeel 
 
Open. 6:1 En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak; 
ondersoek deur die Verlosser van al diegene op wie die laaste oordeel sal 
kom as gevolg van hulle begrip van die Woord, en vandaar as gevolg van 
hulle toestand van lewe) en ek het een van die vier lewende wesens hoor 
sê, soos die geluid van ‘n donderslag (volgens die Goddelike Waarheid 
van die Woord): Kom kyk! (`n openbaring aangaande die eerste orde) 
 
Open. 6:2 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. (die begrip van 
Waarheid en Goedheid vanuit die Woord met hierdie) En hy wat daarop 
sit, het ‘n boog; (dat hulle die leerstellings van Waarheid en Goedheid 
vanuit die Woord gehad het, waarmee hulle geveg het teen die valsheid 
en boosheid wat vanuit die hel is)  en aan hom is ‘n kroon gegee, (hulle 
onderskeidingsteken van geveg) en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en 
om te oorwin. oorwinning oor boosheid en valsheid vir ewig) 
 
Open. 6:3 En toe Hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede 
lewende wese sê (volgens die Goddelike Waarheid van die Woord ) Kom 
kyk! (in `n openbaring aangaande die eerste orde) 
 
Open. 6:4 En ‘n ander perd, ‘n vuurrooie, het uitgekom, (die begrip van 
die Woord vernietig net soos Goedheid, en vandaar net soos lewe, met 
hierdie.) en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die 
aarde af weg te neem (die wegneem van naaste liefde, geestelike 
beskerming en innerlike vrede) en dat hulle mekaar sou doodmaak; 
(inwendige haat, besmettings vanuit die helle, en innerlike onrus) en ‘n 
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groot swaard is aan hom gegee. (die vernietiging van Waarheid deur 
valsheid van boosheid) 
 
Open. 6:5 En toe Hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde 
lewende wese sê (volgens die Goddelike Waarheid van die Woord) Kom 
kyk! (in `n openbaring aangaande die eerste orde) En ek het gesien, en 
kyk, daar was ‘n swart perd; (die begrip van die Woord vernietig met 
hierdie, net soos Waarheid, en dus net soos leerstellings) en hy wat 
daarop sit, het ‘n skaal in sy hand. (die skatting van Goedheid en 
Waarheid, wat dit was met hierdie) 
 
Open. 6:6 En ek het ‘n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê (die 
Goddelike beskerming van die Woord deur die Verlosser) ‘n Rantsoen 
koring vir ‘n penning en drie rantsoene gars vir ‘n penning; (omdat die 
skatting van Goedheid en Waarheid so klein was en nouliks enigiets sal 
wees) en moenie die olie en die wyn beskadig nie. (dat dit deur die 
Verlosser voorsien is, dat die Heilige Goedhede en Waarhede wat 
innerlik verberg is in die Woord, nie geskend en ontheilig word nie) 
 
Open. 6:7 En toe Hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van 
die vierde lewende wese sê: (volgens die Goddelike Waarheid van die 
Woord) Kom kyk! (in `n openbaring aangaande die eerste orde) 
 
Open. 6:8 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd. (die begrip van 
die Woord van beide die Goedheid en die Waarheid vernietig) En hy wat 
daarop sit, sy naam is die dood en die doderyk het hom gevolg, (is die 
vernietiging van geestelike lewe en vandaar verdoemenis) En aan hulle is 
mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak (is die 
vernietiging van alle Goedheid van die kerk) met swaard en hongersnood 
en pes en deur die wilde diere van die aarde. (deur valsheid van 
leerstellings, deur boosheid van lewe, deur die liefde vir die bose 
(proprium), en deur wellus. 
 
Open. 6:9 En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, (ondersoek deur die 
Verlosser na die toestande van lewe van diegene wat gered moet word in 
die dag van die laaste oordeel, wat intussen teruggehou word) sien ek 
onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord 
van God en die getuienis wat hulle gehad het. (diegene wat deur die bose 
verwerp is as gevolg van hulle lewe volgens die Waarhede van die Woord 
en hulle erkenning van die Verlosser se Goddelike Menswese, en wat 
deur die Verlosser beskerm is sodat hulle nie verlei word nie) 
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Open. 6:10 En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep (in droefheid van 
hart) en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en 
wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? (deur die rede 
is die laaste oordeel teruggehou, sodat hulle wat aan die Woord en aan die 
Verlosser se Goddelike geweld aandoen nie weggeneem word nie) 
 
Open. 6:11 En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; (hulle 
kommunikasie en vereniging met engele wat in Goddelike Waarheid is) 
en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle 
medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, 
voltallig sou wees (omdat die laaste oordeel nog vir ‘n rukkie teruggehou 
word, totdat hulle versamel is, wat ook op dieselfde manier verwerp is 
deur die hel) 
 
Open. 6:12 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het 
(ondersoek deur die Verlosser na hulle toestand van lewe, wat innerlik 
boos was, bo-oor wie die laaste oordeel gaan kom)  en kyk, daar was ‘n 
groot aardbewing; (die toestand van die kerk met diegene het heeltemal 
verander, en vrees) en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die 
maan het geword soos bloed; (die vermenging van al die Goedheid van 
Liefde met hulle, en die vervalsing van al die Waarheid van geloof) 
 
Open. 6:13 en die sterre van die hemel het op die aarde geval, (die 
verstrooiing van al die kennis van goedheid en waarheid) soos ‘n 
vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; (deur 
die redenerings van die natuurlike mens geskei van die geestelike) 
 
Open. 6:14 en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, 
(skeiding van die hemel en vereniging van die hel) en al die berge en 
eilande is uit hulle plekke versit; (dat al die Goedheid van Liefde en die 
Waarheid van geloof weggewyk het) 
 
Open. 6:15 en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die 
owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense 
(hulle wat, --voor skeiding-- in die begrip van Waarheid en Goedheid 
was, in die Wetenskap en die kennis daarvan, in geleerdheid, beide, vanaf 
ander of vanuit hulself, en tog nie in `n lewe daarvan) het hulle 
weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, (dat hulle nou in 
boosheid en in valsheid van boosheid is) 
 
Open. 6:16 en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons 
vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die 
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Lam; (bevestigings van boosheid deur valsheid vanuit boosheid, totdat 
hulle die Goddelikheid van die Verlosser erken) 
 
Open. 6:17 want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan 
bestaan? (dat hulle sodanig geword het deur hulself en deur skeiding 
vanaf die Goedheid en die gelowiges en as gevolg van die laaste oordeel, 
wat hulle andersins nie sou kon verdra (uitstaan) 
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Hoofstuk 7 

 
Die inhoud van die hele hoofstuk 

 
In hierdie hoofstuk word hulle behandel wat in die Christen hemel is en 
sal wees. En eerste van hulle skeiding vanaf die bose. Daarna van hulle 
wat in liefde tot die Verlosser is, en daardeur in Wysheid, uit wie die 
hoogte hemele bestaan. En van diegene wat in naaste liefde en geloof 
daarvan is vanuit die Verlosser, omdat hulle geveg het teen boosheid, uit 
wie die laer hemele is. 
 
Open. 7:1 En ná hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die 
aarde sien staan, (die hele hemel is nou in die poging om die laaste 
oordeel te voltrek) en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, 
sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom 
nie. (`n weerhouding en beperking deur die Verlosser, van `n nader en 
derhalwe meer kragvolle invloei tot in die laer dele, waar die Goedheid 
met die bose verenig is.) 
 
Open. 7:2 En ek het ‘n ander engel sien opkom van die opgang van die 
son, (die Verlosser voorsien en reguleer) met die seël van die lewende 
God; (Wie alleen alles en elkeen ken, en hulle kan onderskei en afskei die 
een van die ander) en hy het met ‘n groot stem geroep na die vier engele 
aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig 
 
Open. 7:3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig (die 
beperking en weerhouding deur die Verlosser van `n nader en kragtiger 
invloei in die laer dele) voordat ons die diensknegte van onse God op 
hulle voorhoofde verseël het nie. (voordat hulle geskei word wat in 
Waarhede vanuit Goedheid vanuit die Verlosser is) 
 
Open. 7:4 En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd-vier-en 
veertig duisend verseëldes (almal wat die Verlosser as God van hemel en 
aarde erken, en in Waarhede van leerstellings vanuit Goedheid van Liefde 
is, vanaf die Verlosser deur die Woord) uit al die stamme van die kinders 
van Israel (die Verlosser se hemel en kerk is saamgestel uit hulle) 
 
Open. 7:5 uit die stam van Juda twaalf duisend verseëldes; (in hemelse 
liefde, wat liefde tot die Verlosser is, en dit met almal wat in die Nuwe 
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Hemel en die Nuwe Kerk sal wees) uit die stam van Ruben twaalf 
duisend verseëldes; (in Wysheid vanuit hemelse liefde, met hulle wat 
daar sal wees) uit die stam van Gad twaalf duisend verseëldes; (in werke 
van lewe, wat van Wysheid vanuit sodanige liefde is,) 
 
Open. 7:6 uit die stam van Aser twaalf duisend verseëldes; 
(gemeenskaplike liefde met hulle) uit die stam van Náftali twaalf duisend 
verseëldes; (in die persepsie van werke, en wat werke is met hulle) uit die 
stam van Manasse twaalf duisend verseëldes; (in die wil van bediening, 
en van aksie, met hulle) 
 
Open. 7:7 uit die stam van Símeon twaalf duisend verseëldes; (in 
geestelike liefde, wat liefde teenoor die naaste is, met hulle) uit die stam 
van Levi twaalf duisend verseëldes; (in die liefde van Waarheid vanuit 
Goedheid, vanwaar intelligensie kom, met hulle) uit die stam van Issaskar 
twaalf duisend verseëldes; (in die Goedheid van lewe met hulle) 
 
Open. 7:8 uit die stam van Sébulon twaalf duisend verseëldes; (in die 
hemelse liefde van Goedheid en Waarheid, met hulle) uit die stam van 
Josef twaalf duisend verseëldes; (in die leerstellings van Goedheid en 
Waarheid, met hulle) uit die stam van Benjamin twaalf duisend 
verseëldes. (in die lewe van Waarheid vanuit Goedheid volgens die 
leerstellings met hulle) 
 
Open. 7:9 Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot 
menigte wat niemand kon tel nie, (al die ander wat nie van die geteldes is 
en tog in die Nuwe Hemel en Nuwe Kerk van die Verlosser is, en wat die 
uiterste hemel uitmaak, en die uiterlike kerk, wie se kwaliteit niemand 
ken, maar die Verlosser alleen) uit alle nasies en stamme en volke en tale; 
(en almal in die Christen wêreld, wat in geloof van goedhede en 
waarhede van leerstellings is) hulle het gestaan voor die troon en voor die 
Lam, (wat die Verlosser hoor en die dinge doen wat Hy beveel) bekleed 
met wit klere en met palmtakke in hulle hande; (in kommunikasie en 
vereniging met die hoogste hemele, en belydenis vanuit Goddelike 
Waarhede) 
 
Open. 7:10 en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse 
God wat op die troon sit, en aan die Lam! (is erkenning vanuit die hart dat 
die Verlosser hulle redder is) 
 
Open. 7:11 En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 
vier lewende wesens gestaan, (almal in die hele hemel) en hulle het voor 
die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê: 
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Open. 7:12 Amen! (is Goddelike Waarheid en bevestiging daarvan) Die 
lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging (is die 
Goddelike Geestelike dinge van die Verlosser) en die eer en die krag en 
die sterkte (is die Goddelike Hemelse dinge van die Verlosser) aan onse 
God tot in alle ewigheid! (en hierdie dinge in die Verlosser, en vanuit die 
Verlosser vir ewig) Amen. (die inwilliging van almal) 
 
Open. 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: 
Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het 
hulle gekom? 
 
Open. 7:14 En ek sê vir hom: My heer, u weet dit, (is die begeerte om te 
weet, en die wil van ondervraging en die antwoord en die informasie) En 
hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, (dat hulle 
diegene is wat in versoekings was, en geveg het teen booshede en 
valshede) en hulle het hul klere gewas (wat hulle godsdienstige beginsels 
skoongemaak het van die booshede van valsheid) en hul klere wit gemaak 
in die bloed van die Lam. (en hulle gereinig van die valshede van 
boosheid deur Waarhede, en so hervorm is deur die Verlosser) 
 
Open. 7:15 Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en 
nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. 
(dat hulle in die teenwoordigheid van die Verlosser is, en standvastig en 
getrou lewe volgens die Waarhede wat hulle ontvang vanuit Hom in Sy 
kerk) 
 
Open. 7:16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, (dat hulle 
hierna geen te kort sal hê van Goedhede en Waarhede met hulle) en nooit 
sal die son of enige hitte op hulle val nie; (dat hulle hierna geen begeerte 
na boosheid ook nie na valsheid van boosheid sal het) 
 
Open. 7:17 want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat 
wei (dat die Verlosser alleen hulle sal onderrig) en hulle na lewende 
waterfonteine lei, (en sal lei deur Waarhede van die Woord na vereniging 
met Homself) en God sal alle trane van hulle oë afvee. (dat hulle nie meer 
in gevegte teen booshede en hulle valshede sal wees, en daardeur in 
droefheid, maar in Goedhede en Waarhede, en vandaar in hemelse 
vreugde vanaf die Verlosser.) 
 

Die veduideliking 
 



 30

Open. 7:1 En ná hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die 
aarde sien staan 
Wat beteken dat die hele hemel nou in die poging is om die laaste oordeel 
te voltrek aan hulle wat in die wêreld van die geeste was. 
Baie dinge volg nou aangaande die toestand van die geestelike wêreld net 
voor die laaste oordeel, wat niemand kon weet behalwe deur openbaring 
vanaf die Verlosser. En aangesien dit aan my toegestaan was om te sien 
op watter manier die laaste oordeel voltrek was, en ook die veranderings 
wat dit voorafgegaan het, en die reëlings wat gevolg het, is ek daartoe 
instaat om die betekenis te vertel van al die besonderhede bevat in hierdie 
en die volgende hoofstukke.  
Deur die vier engele word hier bedoel die hele hemel, en deur die vier 
hoeke van die aarde, word bedoel die hele wêreld van die geeste, wat in 
die middel is, tussen die hemel en die hel, want die laaste oordeel was 
voltrek op diegene wat in die wêreld van die geeste was, maar nie op 
enigiemand in die hemel, ook nie enigiemand in die hel nie. Die rede 
waarom die engele hemel bedoel is omdat `n Engel in die hoogste 
betekenis, bedoel die Verlosser volgens die Goddelike Menswese. 
 
Deur die “vier engele” word hier bedoel die hele hemel, omdat hulle 
gesien staan was op die vier hoeke van die aarde, en deur die “vier hoeke” 
word bedoel die “vier kwartiere” Die rede waarom die boonste woorde 
bedoel die poging van die hele hemel om die laaste oordeel te voltrek is 
omdat die Verlosser, wanneer die oordeel op hande is, veroorsaak dat die 
hemele nader kom oor die wêreld van die geeste, en deur hierdie nader 
kom van die hemele, vind so `n verandering van toestand plaas in die 
innerlike van die denke van hulle wat onder was, dat hulle niks anders 
sien as vrees voor hulle oë. 
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Hoofstuk 8 
 

Die inhoud van die hele hoofstuk 
 
Die kerk van die hervormdes word hier behandel, volgens die kwaliteit 
van diegene daarin wat in geloof alleen is, die voorbereiding van die 
geestelike hemel vir kommunikasie met hulle, die ondersoek en 
openbaring van diegene daarin, wat in die innerlike van hierdie geloof is, 
van diegene wat in die uiterlike daarvan is, wat hulle is volgens die begrip 
van die Woord, dat hulle in valsheid en vandaar in boosheid is. 
 
Open. 8:1 En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, (ondersoek deur 
die Verlosser na die toestand van die kerk, en vandaar na die lewe van 
diegene wat in Sy Geestelike Koninkryk, synde diegene wat in naaste 
liefde en die geloof daarvan is, in hierdie geval wie in geloof alleen is)  
toe kom daar stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.(dat die engele 
van die Verlosser se Geestelike Koninkryk grootliks verbaas was toe 
hulle diegene wat beweer het hulle is in die geloof in sodanige toestand 
sien). 
 
Open. 8:2 En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, (die hele 
Geestelike hemel in die teenwoordigheid van die Verlosser, hoor en doen 
wat Hy beveel) en sewe basuine is aan hulle gegee. (die ondersoek en 
openbaarmaking van die toestand van die kerk, en daaruit die lewe van 
diegene wat in geloof alleen is) 
 
Open. 8:3 En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die 
altaar gaan staan, (Geestelike aanbidding, wat vanuit goedheid van naaste 
liefde is deur die Waarhede van geloof) en baie reukwerk is aan hom 
gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor 
die troon te lê (versoening dat die engele van die Verlosser se Geestelike 
Koninkryk nie beseer sal word deur die geeste van die sataniese 
koninkryk daar onder nie); 
 
Open. 8:4 en die rook van die reukwerk het met die gebede van die 
heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God (die beskerming 
van hulle deur die Verlosser) 
 
Open. 8:5 En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van 
die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; (Geestelike liefde, 
waarin hemelse liefde is, en die invloei daarvan tot in laer dinge, waar 
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hulle was wie in geloof geskei van naaste liefde was) en daar het stemme 
gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. (nadat kommunikasie 
geopen was met hulle, was daar gehoor redenerings aangaande geloof 
alleen, en bevestigings ten gunste van dit) 
 
Open. 8:6 En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereed 
gemaak om te blaas. (dat hulle gereed gemaak en omgord was, om die 
toestand van die kerk te ondersoek, en vandaar die toestand van lewe met 
diegene wie se godsdiens geloof alleen is) 
 
Open. 8:7 En die eerste engel het geblaas, (die ondersoek en openbaring 
van die kwaliteit van die toestand van die kerk met diegene wie innerlik 
in die geloof was) en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, 
(die valsheid vanuit helse liefde wat goedheid en waarheid vernietig, en 
die Woord vervals) en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die 
bome het verbrand, (dat met hulle, alle liefde en begrip van waarheid wat 
die mens van die kerk vorm, gesterf het) en al die groen gras het 
verbrand. (dus elke lewende ding van geloof) 
 
Open. 8:8, en die tweede Engel het geblaas - openbaring van 
wat die toestand van die kerk is met diegene wat uiterlike in daardie 
geloof is) iets soos ‘n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. 
(die verskyning van helse liefde met hulle) En ‘n derde van die see het 
bloed geword, (dat al die algemene waarhede met hulle vervals was) 
 
Open. 8:9 en ‘n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe 
(dat hulle wat gelewe het, en nog die geloof lewe, nie hervorm kan word 
en lewe ontvang nie), en ‘n derde van die skepe het vergaan. (dat al die 
kennis van goedheid en waarheid vanuit die Woord, vir die bediening van 
werk en lewe, met hulle vernietig was) 
 
Open. 8:10 En die derde engel het geblaas, (die ondersoek en openbaring 
van die toestand van die kerk met diegene wie se godsdiens geloof alleen 
is) en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, (die 
verskyning van hulle eie intelligensie vanuit hoogmoed wat voortkom 
vanuit helse liefde) en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die 
waterfonteine. (dat al die waarhede van die Woord daaruit heeltemal 
vervals was) 
 
Open. 8:11 En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde 
van die waters het als geword, (die helse valsheid vanwaar hulle eie 
intelligensie kry, en waardeur al die waarhede van die Woord vervals is) 
en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. 
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(die uitsterf van Geestelike lewe as gevolg van die vervalste waarhede 
van die Woord) 
 
Open. 8:12 En die vierde engel het geblaas, (die ondersoek en openbaring 
van die toestand van die kerk met diegene wie se godsdiens geloof alleen 
is, as synde in die boosheid van valsheid en valsheid van boosheid) en ‘n 
derde van die son is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die 
sterre, sodat ‘n derde van hulle donker sou word (dat as gevolg van 
boosheid uit valsheid en van valsheid uit boosheid, het hulle nie geweet 
wat liefde is, of wat geloof, of enige waarheid is) en die dag vir sy derde 
deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. (dat daar nie meer enige 
Geestelike Waarheid of natuurlike waarheid is wat diensbaar vir 
leerstellings en lewe met hulle vanuit die Woord is nie) 
 
Open. 8:13 En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van die 
hemel vlieg, (instruksie en voorspelling vanaf die Verlosser) wat met ‘n 
groot stem sê: Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die 
orige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas! (die 
innerlike bewening oor die verdoemde toestand van diegene in die kerk, 
wat hulself bevestig het in leerstellings en lewe in geloof geskei van 
naaste liefde) 
 

Die verduideliking 
 
Daar is twee koninkryke waarin die hele hemel verdeel is, die hemelse 
koninkryk, en die geestelike koninkryk. Die hemelse koninkryk bestaan 
uit diegene wat in liefde teenoor die Verlosser is, en daaruit in Wysheid. 
Die geestelike koninkryk bestaan uit diegene wat in naaste liefde is, en 
daaruit in intelligensie, omdat liefde teenoor die naaste in hierdie tyd 
genoem word “naaste liefde” en intelligensie, geloof en waarheid, bestaan 
die geestelike koninkryk uit diegene wat in naaste liefde is, en daaruit in 
geloof. Nou omdat die hemel geskei is in twee koninkryke, is die hel ook 
geskei in twee koninkryke wat teenoorgesteld is van hulle, die duiwelse 
koninkryk en die sataniese koninkryk. Die duiwelse koninkryk bestaan uit 
diegene wat in die liefde van oorheersing vanuit eie liefde is, en daaruit in 
dwaasheid, want die liefde is teenoorgesteld van hemelse liefde, en die 
dwaasheid daarvan is teenoorgesteld van hemelse wysheid. Die sataniese 
koninkryk bestaan uit diegene wat in die liefde van oorheersing vanuit die 
hoogmoed van hulle eie intelligensie is, en vandaar in waansinnigheid, 
hierdie liefde is teenoorgesteld van geestelike liefde, en die 
kranlsinnigheid daarvan is teenoorgesteld van geestelike intelligensie. 
Deur dwaasheid en kranksinnigheid word bedoel dwaasheid en 
kranksinnigheid in hemelse en geestelike dinge. Soortgelyke dinge moet 
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verstaan word van die kerk op aarde, soos gesê van die hemel, want hulle 
is een. Aangaande hierdie twee koninkryke, sien die werk van Hemel en 
Hel. 
 
Die openbaring behandel alleenlik die toestand van die kerk aan die einde 
daarvan. Daarom, wat nou volg behandel diegene wat in die twee 
koninkryke van die hemel is, en van diegene in die twee koninkryke van 
die hel, en hulle kwaliteit. Open. 8:8-16 behandel diegene in die 
geestelike koninkryk, en die sataniese koninkryk. Open.17-18 behandel 
diegene wat in die hemelse koninkryk is, en in die duiwelse koninkryk, en 
daarna die laaste oordeel, en volgende die Nuwe Kerk wat die Nuwe 
Jerusalem is. 
 
Deur duiwels en satans word bedoel die hel. 
Omdat almal in die een hel genoem word, word dit duiwels genoem wat 
van die wil is, en in die ander word satans genoem wat van die denke is 
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Hoofstuk 9 

 
Die inhoud van die hele hoofstuk 

 
Die ondersoek en openbaring van die toestande en lewe van diegene in 
die kerk van die hervormdes, wat geleerd en wys genoem word deur die 
bevestiging van geloof geskei van naaste liefde, en van regverdiging en 
redding deur dit alleen. Die ondersoek en openbaring van diegene daarin 
wat nie so geleerd en wys is nie, en in geloof alleen is, en wat lewe soos 
hulle wil. Laastens van diegene daarin, wat niks weet, behalwe dat geloof 
die alles is waardeur `n mens gered word, en niks anders as dit nie. 
 
Open. 9:1 En toe die vyfde engel blaas, (die ondersoek en openbaring van 
die toestande van diegene in die kerk van die hervormdes, wie geleerd en 
wys genoem word deur die bevestiging van geloof geskei van naaste 
liefde, en die regverdiging en redding deur dit alleen)  
sien ek ‘n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, (die invloei vanuit 
die hemel van Geestelike Goddelike Waarheid in die kerk met hulle om te 
ondersoek en te openbaar) en aan hom is die sleutel van die put van die 
afgrond gegee. (die oopmaak van hulle hel) 
 
Open. 9:2 En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook 
opgekom uit die put soos rook van ‘n groot oond, (die valsheid van die 
sondige begeertes van die natuurlike mens wat voortkom vanuit hulle 
bose liefdes) en die son en die lug is deur die rook van die put verduister 
(dat die Lig van Waarheid daaruit duisternis geword het) 
 
Open. 9:3 En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde (dat 
valsheid van die laagste dinge met hulle was soos wat dit met diegene 
was wat sinlik geword het, en wat alle dinge sien en oordeel vanuit die 
sintuie en hulle dwaalbegrippe,) en aan hulle is mag gegee soos die 
skerpioene van die aarde mag het. (die krag van oortuiging dat hulle 
valsheid, waarheid is. 
 
Open. 9:4 En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of 
enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie maar net alleen die 
mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie, (die 
Goddelike Voorsienigheid van die Verlosser, dat dit vir hulle nie 
moontlik sal wees om enige waarheid en goedheid van geloof weg te 
neem nie, ook nie enige liefde en persepsie daarvan, maar kan van enige 
ander wegneem wat nie in naaste liefde en derhalwe nie in geloof is nie. 
 



 36

Open. 9:5 En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar 
dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; (dat ewemin sal hulle in 
staat wees om van hierdie die aanleg van begrip en gewillige waarheid 
van goedheid weg te neem, maar dat dit vir hulle alleenlik moontlik sal 
wees om `n bedwelming te veroorsaak vir `n kort tydjie), en hulle 
pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens 
steek. (dat dit vanuit hulle oortuigings krag is) 
 
Open. 9:6 En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; 
en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. 
(hulle sal wens dat die onderwerpe van geloof en begrip toegesluit en die 
wil toegemaak mag word, deur middel waarvan Geestelike Lig en lewe 
vernietig word, en dat dit tog nie gedoen kan word.) 
 
Open. 9:7 En die voorkoms van die sprinkane (die verskynings en beelde 
van diegene wat in hulself geloof geskei van naaste liefde bevestig het)  
was soos dié van perde wat vir die oorlog toegerus is, ( omdat hulle kan 
redeneer, kom dit vir hulself voor asof hulle besig is om te veg vanuit die 
begrip van waarheid vanuit die Woord) en op hulle koppe was iets soos 
krone wat net soos goud gelyk het, (dat hulle vir hulself as oorwinnaars 
voorgekom het) en hulle gesigte was soos die gesigte van mense. (dat 
hulle aan hulself as wys voorgekom het) 
 
Open. 9:8 En hulle het hare gehad soos vrouehare, (en dat hulle aan 
hulself voorgekom het asof hulle in die liefde van waarheid is) en hulle 
tande was soos dié van leeus. (dat die sintuiglike dinge, wat die uiterste 
van die lewe van `n natuurlike mens is, het aan hulle voorgekom asof dit 
krag oor alle dinge het) 
 
Open. 9:9 En hulle het borsharnasse gehad soos van yster, (dat argumente 
vanuit dwaalbegrippe waardeur hulle veg en die oorhand kry, vir hulle so 
kragvol skyn te wees dat hulle nie weerlê kan word nie), en die gedruis 
van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaens met perde wat 
opruk na die oorlog. (hulle redenerings, volledig verstaan asof dit vanuit 
die waarhede van leerstellings vanuit die Woord was, waarvoor hulle 
vurig moet veg) 
 
Open. 9:10 En hulle het sterte gehad soos dié van skerpioene, (die 
waarhede van die Woord vervals is waardeur hulle bedwelming 
veroorsaak), en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die 
mense vyf maande lank skade aan te doen. (die subtiele vervalsings van 
die Woord, waardeur hulle die begrip verdonker en vir `n kort tydperk 
bekoor, en dus mislei en boei) 
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Open. 9:11 En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy 
naam in Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die naam van 
Apóllion. (dat hulle in die sataniese hel is, wat in valsheid van begeertes 
is, en deur die totale vervalsing van die Woord het hulle die kerk 
vernietig 
 
Open. 9:12 Die een weë het verbygegaan; hierna kom daar nog die 
tweede weë. (nog verdere weeklaag oor die toestand van die kerk) 
 
Open. 9:13 En die sesde engel het geblaas, (die ondersoek en openbaring 
aan die hervormdes van hulle toestand en lewe in die kerk wat nie so wys 
is nie, en tog die alles van godsdiens in geloof plaas,  en lewe soos hulle 
wil en aan dit alleen dink)  
en ek het ‘n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor 
God is, Open. 9:14 en dié het aan die sesde engel met die basuin gesê (‘n 
bevel vanaf die Verlosser vanuit die geestelike hemel aan diegene wat sal 
ondersoek en openbaar maak) Maak die vier engele los wat gebind is by 
die groot rivier, die Eufraat. (dat die uiterlike bande van hulle weggeneem 
moet word, sodat die innerlike van hulle verstand mag verskyn) 
 
Open. 9:15 Toe is die vier engele losgemaak (dat toe die uiterlike bande 
weggeneem was, die innerlike van hulle verstand verskyn het) wat gereed 
gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die 
mense dood te maak (dat hulle ewig in die poging was om geestelike lig 
en lewe weg te neem van die mense van die kerk. 
 
Open. 9:16 En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tien 
duisend maal tien duisend; (die redenerings aangaande geloof alleen, 
waarmee die innerlike van hulle verstand gevul was, is vanuit die groot 
hoeveelheid blote valsheid vanuit boosheid) en ek het hulle getal gehoor. 
(dat hulle kwaliteit begryp was)   
 
Open. 9:17 En só het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op 
hulle sit, (dat dit toe ontdek was dat die redenerings van die innerlike van 
hulle verstande aangaande geloof alleen, verbeelding en denkbeeldig was, 
en dat hulle hulself kranksinnig was met hulle)  
met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse.(dat hulle in 
verbeelding en denkbeeldige argumente vanuit helse liefde en hulle eie 
intelligensie is, en in die begeertes daarvan en in verbeeldingskrag 
aangaande geloof alleen asof dit krag was dat in hulle gedagtes en 
redevoerings, innerlik besigtig, is daar niks, en daar kom niks vanuit hulle 
voort, behalwe die liefde van self en die wêreld, en die trots van hulle eie 
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intelligensie, en die begeertes van boosheid en valsheid vanuit hierdie 
twee. 
 
Open. 9:18 Deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, deur 
die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke 
uitgegaan het; (dat dit daarvan is wat mense van die kerk omkom) 
 
Open. 9:19 want hulle mag is in hulle bek (dat hulle alleenlik die oorhand 
kry deur hulle redevoerings en bevestiging van geloof)  
en in hulle sterte; want hulle sterte is soos slange en het koppe, en 
daarmee rig hulle skade aan. (die rede is, dat hulle sintuiglik en 
omgekeerd was, spreek waarhede met hul lippe, maar vervals waarhede 
deur die beginsel (leerstellings) wat die hoof van hulle godsdiens vorm en 
so mislei hulle dus) 
 
Open. 9:20 En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, 
(diegene in die hervormde kerk wat nie so geestelik dood is van 
denkbeeldige redenerings, en van eie liefde, en die trots van hulle eie 
intelligensie, en van begeertes, derhalwe nie soos diegene tevore genoem, 
en nog geloof alleen die hoof van hulle godsdiens maak) het hulle nie 
bekeer van die werke van hul hande nie, (dat hulle nogtans nie die dinge 
van hulle natuurlike vermy het as sonde, wat booshede van elke soort is) 
om die duiwels te aanbid, (dat hulle dus in die boosheid van hulle sondige 
begeertes was, en dat hulle een is met hul soort in die hel) of die afgode 
van goud en silwer en koper en klip en hout (dat hulle in aanbidding dus 
vanuit blote valsheid was) wat nie kan sien of hoor of loop nie. (waarin 
daar niks van geestelike en ware verstandige lewe is nie). 
 
Open. 9:21 En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en 
hul hoerery en hul diefstalle nie. (dat die kettery van geloof alleen in hulle 
harte dwaasheid, uitvlugte en hardheid veroorsaak, sodat hulle nie 
enigiets dink van die Bevele van die Tien gebooie, ook nie aan enige 
sonde wat vermy moet word, omdat dit in die guns van die duiwel is en 
teen God. 
 
Deur die “blaas van die basuin”; word bedoel, om te ondersoek en 
openbaar te maak die toestand van die kerk, en daaruit die toestand van 
lewe met diegene wie se godsdiens geloof alleen is. 
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Hoofstuk 10 
 

Die inhoud van die hele hoofstuk 
 
Die ondersoek en openbaring van diegene wat in die kerke van die 
hervormdes is word steeds behandel, hier wat hulle glo aangaande die 
Verlosser, as die God van hemel en aarde, soos wat Hyself leer in Matt. 
28;18, en dat Sy Menswese Goddelik is, en dat dit nie daar ontvang is, en 
dat dit moeilik ontvang kan word, so lank as wat die leerstelling van 
regverdiging deur geloof alleen, in hul harte gevestig is. 
 
Open. 10:1 En ek het ‘n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, die 
Verlosser in Goddelike Majesteit en Krag) bekleed met ‘n wolk, en ‘n 
reënboog was oor sy hoof, (Sy Goddelike Natuurlike en Goddelike 
Geestelike)  
en sy aangesig was soos die son, (die Goddelike Liefde en Goddelike 
Wysheid) en sy voete soos pilare van vuur; (die Verlosser se Goddelike 
natuurlike volgens die Goddelike Liefde wat alle dinge onderhou) 
 
Open. 10:2 en in sy hand het hy ‘n geopende boekie gehad, (die Woord 
volgens hierdie leerstelling punt daarin, dat die Verlosser die God is van 
die hemel en aarde, en dat Sy Menswese Goddelik is) en hy het sy 
regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land; (dat die Verlosser 
die hele kerk onder Sy beskerming en heerskappy het) 
 
Open. 10:3 en hy het met ‘n groot stem uitgeroep soos ‘n leeu wat brul, 
(smartlike weeklag dat die kerk van Hom weggeneem is) en toe hy 
uitgeroep het, het die sewe donderslae hulle stemme laat hoor.(dat die 
Verlosser deur die hele hemel sal openbaar wat in die klein boekie is. 
 
Open. 10:4 En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou 
ek skrywe; maar ek het ‘n stem uit die hemel vir my hoor sê: Verseël wat 
die sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. (dat hierdie 
dinge werklik openbaar gemaak sal word, maar dat hulle nie ontvang sal 
word, voordat hulle wat bedoel word deur die draak, die dier, en die valse 
profeet, uitgewerp is vanuit die wêreld van die geeste nie, omdat daar 
gevaar sal wees as hulle dit voor dan ontvang. 
Open. 10:5 En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, 
het sy hand na die hemel opgehef, 
 
Open. 10:6 en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe (die 
getuienis en verklaring van die Verlosser deur Homself), wat die hemel 
geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en 
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wat daarin is, (wie lewend maak alles wat in die hemel is, en wat in die 
kerk, in elkeen en elke ding met hulle) dat daar geen tyd meer sal wees 
nie; (dat daar nie in enige toestand in die kerk, of enige kerk kan wees 
waar daar nie net Een God erken word nie, en dat die Verlosser daardie 
God is) 
 
Open. 10:7 maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer 
hy met die basuin sal blaas, (die finale ondersoek en openbaring van die 
toestand van die kerk wat sal sterf, behalwe as `n nuwe een opgerig word 
deur die Verlosser)  dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy 
die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. (dat dit dan 
sal verskyn, wat voorspel is in die Woord van beide testamente, maar tot 
hier toe verborge was, dat na die laaste oordeel voltrek is op diegene wie 
die kerk verwoes het, die koninkryk van die Verlosser sal kom) 
 
Open. 10:8 En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my 
gespreek en gesê: Gaan, neem die geopende boekie in die hand van die 
engel wat op die see en op die land staan (`n bevel vanuit die hemel, dat 
hulle die leerstellings moet toelaat, maar dat dit geopenbaar moet word 
deur Johannes en hoe dit ontvang word in die kerk, voordat diegene 
verwyder word, deur wie bedoel word die draak, die dier en die valse 
profeet). 
 
Open. 10:9 En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê: Gee my die 
boekie. (`n motief van die verstand met baie om die leerstellings te 
ontvang) Toe sê hy vir my: Neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter 
maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. (dat die ontvangs 
en erkenning dat die Verlosser die Redder en Verlosser is, is aangenaam 
en strelend, maar dat die erkenning dat Hy alleen die God van Hemel en 
aarde is, en dat Sy Menswese Goddelik is, is onaangenaam en moeilik 
omrede van vervalsings) 
 
Open. 10:10 Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit 
op, en in my mond was dit soet soos heuning; maar toe ek dit geëet het, 
het my maag bitter geword. (dat dit so gebeur het, en so geopenbaar was) 
 
Open. 10:11 En hy het vir my gesê: Jy moet weer profeteer oor baie volke 
en nasies en tale en konings. ( omdat dit so is, moet die kwaliteit van 
diegene wie in geloof alleen is, verder getoon word. 
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Hoofstuk 11 
 
Die toestand van die kerk tussen die hervormdes word steeds behandel, 
volgens die kwaliteit van diegene wat innerlik in geloof alleen is, wat 
teenstrydig is met die twee noodsaaklikhede van die Nuwe Kerk. Wat 
verklaar dat die Verlosser alleen God is van hemel en aarde, en dat Sy 
Menswese Goddelik is. Dat mense moet lewe volgens die bevele van die 
tien gebooie. Hierdie twee noodsaaklikhede was aan hulle bekend 
gemaak. Dat hulle dit heeltemal verwerp het. Dat hulle weer opgerig was 
deur die Verlosser. Dat hulle wat dit verwerp het gesterf het. 
Dat die toestand van die Nuwe Kerk geopenbaar was vanuit die Nuwe 
Hemel. 
 
Open. 11:1 En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, (dat die aanleg en 
krag was gegee om te verstaan en te sien die toestand van die kerk in die 
hemel en in die wêreld, en die engel het gestaan en gesê: Staan op en 
meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. (die 
Verlosser se teenwoordigheid en Sy bevel, dat hy die toestand van die 
kerk in die Nuwe Hemel moet sien en ken). 
 
Open. 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit 
nie meet nie, (dat die toestand van die kerk op aarde, soos wat dit 
huidiglik is, verwyder en nie geken sal word nie), want dit is aan die 
heidene gegee; (omdat die toestand van daardie kerk vernietig en verwoes 
is deur booshede van lewe) en hulle sal die heilige stad twee en veertig 
maande lank vertrap. (dat dit elke waarheid van die Woord sal verstrooi, 
selfs totdat niks oorbly nie). 
 
Open. 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee (diegene wat in die hart 
bely en erken dat die Verlosser die God van hemel en aarde is, en dat Sy 
Menswese Goddelik is, en wat aan Hom verbind is, deur `n lewe volgens 
die bevele van die tien gebooie) dat hulle, met sakke bekleed, (intussen in 
rou as gevolg van die negatiewe ontvangs van die Waarheid), duisend 
twee honderd en sestig dae lank sal profeteer. (dat hierdie twee 
geloofsartikels, die erkenning van die Verlosser, en `n lewe volgens die 
bevele van die tien gebooie, wat die twee vereistes van die Nuwe kerk is, 
moet geleer word tot aan die einde, en die nuwe begin). 
 
Open. 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor 
die God van die aarde staan. (Liefde en intelligensie, of naaste liefde en 
geloof, vanaf die Verlosser met hulle) 
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Open. 11:5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle 
mond en verslind hulle vyande; (dat hulle wat begeer om hierdie twee 
noodsaaklikhede van die Nuwe Kerk te vernietig, sal sterf van helse 
liefde) en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier 
gedood word (dat hy wat hulle veroordeel sal op dieselfde wyse 
veroordeel word) 
 
Open. 11:6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van 
hulle profesie geen reën val nie; (dat hulle wat hulself wegdraai van 
hierdie twee noodsaaklikhede nie enige Waarheid vanuit die hemel kan 
ontvang nie), en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander 
(dat hulle wat hulself wegdraai van hulle die waarhede van die Woord 
vervals), en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle 
wil. (dat hulle wat hulle wil vernietig, sal hulself in alle soorte boosheid 
en valsheid werp, so dikwels en so ver hulle dit doen). 
Open. 11:7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, (nadat die 
Verlosser die twee noodsaaklikhede van die Nuwe Kerk geleer het), sal 
die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle 
oorwin en hulle doodmaak;  sal hulle wat in die innerlike van die 
leerstellings van geloof alleen is hierdie twee noodsaaklikhede verwerp). 
 
Open. 11:8 en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad (dat hulle 
totaal verwerp is), wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, (twee 
helse liefdes, wat die liefde van heerskappy vanuit eie liefde is, en die 
liefde van regeer vanuit die hoogmoed van eie intelligensie, wat bestaan 
in die kerk waar Een God nie erken word, en die Verlosser nie aanbid 
word, en waar hulle nie lewe volgens die voorskrifte van die tien gebooie 
nie), waar ook onse Verlosser gekruisig is (erken nie die Verlosser se 
Goddelike Menswese, en, is gevolglik in `n toestand van verwerping). 
 
Open. 11:9 En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle 
lyke drie en ‘n halwe dag lank sien (wanneer hulle almal, wat, aan die 
einde van die huidige kerk en die begin van die Nuwe Kerk, in valsheid 
van leerstellings en boosheid van lewe vanuit geloof alleen gewees het en 
sal wees, gehoor het en sal hoor van die twee noodsaaklikhede), en nie 
toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. (dat hulle, hulle 
veroordeel het en hulle sal oordeel). 
 
Open. 11:10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor 
hulle (die genot van die emosie van die hart en siel in die kerk tussen 
diegene wat in geloof alleen was.), en sal vir mekaar geskenke stuur, 
(verenig deur liefde en vriendskap), omdat dié twee profete die bewoners 
van die aarde gepynig het. (dat hierdie twee noodsaaklikhede van die 
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Nuwe kerk, as gevolg van hulle teenwerking teen die twee 
noodsaaklikhede in die kerk van die hervormdes, word hulle in 
minagting, teensin en afkeer gehou). 
 
Open. 11:11 En ná die drie en ‘n halwe dag het ‘n gees van die lewe uit 
God in hulle ingegaan (dat hierdie twee noodsaaklikhede, gedurende die 
begin en vordering van die Nuwe kerk, met diegene wat hulle ontvang, 
deur die Verlosser lewend gemaak sal word), en hulle het op hul voete 
gaan staan, en ‘n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. 
(opskudding van verstand en ontsteltenis teen Goddelike Waarhede) 
 
Open. 11:12 En hulle het ‘n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: 
Kom op hierheen! (dat hierdie twee noodsaaklikhede van die Nuwe Kerk 
deur die Verlosser in die hemel opgeneem was, waar hulle vandaan kom, 
en waar hulle is, en die beskerming van hulle)  
En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, (die opneem van hulle in 
die hemel,  en die vereniging daar met die Verlosser deur Goddelike 
Waarheid van die Woord in letterlike betekenis daarvan ), en hul vyande 
het hulle aanskou. (dat hulle wat in geloof geskei van naaste liefde was 
het hulle gehoor, maar het in hulle eie valsheid gebly). 
 
Open. 11:13 En in dié uur het daar ‘n groot aardbewing gekom, en ‘n 
tiende van die stad het geval, (`n merkwaardige verandering van toestand 
het met hulle plaasgevind, en dat hulle weggeskeur is van die hemel, en 
neergewerp is in die hel), en sewe duisend mense het in die aardbewing 
omgekom (dat al diegene wat geloof alleen bely, en daarom die werk van 
naaste liefde as niks beskou, het gesterf), en die ander het bevrees geword 
en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. (dat hulle wat hulle 
verwoesting aanskou het, het die Verlosser erken en was geskei). 
 
Open. 11:14 Die tweede weë het verbygegaan; kyk, die derde kom gou. 
(weeklaag oor die verdraaide toestand van die kerk en dan die laaste 
weeklaag) 
 
Open. 11:15 En die sewende engel het geblaas (die ondersoek en 
openbaring van die toestand van die kerk na die laaste oordeel met die 
koms van die Verlosser en van Sy Koninkryk), en daar was groot stemme 
in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van 
onse Here (Elohim) geword en van sy Christus (Verlosser), en Hy sal as 
Koning heers tot in alle ewigheid. (feesviering deur die engele, omdat die 
hemel en die kerk die Verlosser sin geword het, soos wat hulle  van die 
begin af was, en omdat hulle nou aan Sy Goddelike Menswese behoort, 
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gevolglik, dat, die Verlosser nou oor beide, die hemel en die kerk sal 
regeer vir ewig). 
 
Open. 11:16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle 
trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid (die erkenning deur 
al die engele van die hemel, dat die Verlosser die God van hemel en aarde 
is) en gesê: 
 
Open. 11:17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat 
kom, (belydenis en verheerliking deur die engele van die hemel, dat dit 
die Verlosser is wat lewe en Krag vanuit Homself het, en Wie alle dinge 
regeer, omdat Hy alleen ewig en almagtig is)  
dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het. (die Nuwe 
Hemel en die Nuwe Aarde waar hulle Hom as die enigste God erken). 
 
Open. 11:18 En die nasies was vertoornd, (dat diegene wat in geloof 
alleen is en daaruit in boosheid lewe, dat hulle woedend was, en diegene 
getreiter het wat teen hulle geloof was), en u toorn het gekom en die tyd 
van die dode om geoordeel te word (hulle vernietiging en die voltrekking 
van die laaste oordeel op diegene wat nie enige geestelike lewe het nie),  
en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges 
en aan die wat u Naam vrees (die geluk van ewige lewe aan diegene wat 
in die Waarhede van leerstellings vanuit die Woord was en in `n lewe 
volgens hulle), klein en groot, (wat die dinge lief het wat in verband staan 
met die Verlosser in `n kleiner en `n groter graad), en om die verderwers 
van die aarde te verderf (en te vernietig hulle wat die aarde vernietig). 
 
Open. 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy 
verbondsark is in sy tempel gesien, (die Nuwe Hemel, waarin die 
Verlosser in Sy Goddelike Menswese aanbid word, en waar hulle lewe 
volgens die voorskrifte van Sy Tien Gebooie, wat die twee 
noodsaaklikhede van die Nuwe Kerk is, waardeur vereniging verwesenlik 
word), en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en 
groot hael. (die gevolgtrekkings, opskuddings, en vervalsings van 
goedheid en waarheid, wat voortvloei uit die laer dele). 
 
Riet soos `n staf- die aanleg en krag om te ken en te sien vanaf Verlosser 
Riet - min krag 
Staf - groot krag 
Egipte - natuurlike mens 
Levi en Aäron - goedheid en waarheid van die kerk 
Tempel en altaar - die kerk 
Regterhand - krag    



 45

Meet - om te ken 
Israel - geestelike kerk 
Staf van brood en water - goedheid en waarheid 
Jerusalem – (Nuwe Jerusalem) die kerk 
Staf van Levi - krag van waarheid en goedheid 
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Hoofstuk 12 
 

Die inhoud 
 
Hier word die Nuwe Kerk en die leerstellings daarvan behandel 
Deur die “vrou” word bedoel die Nuwe Kerk 
Deur die “kind” wat sy voortbring die leerstellings daarvan 
Diegene in die huidige kerk word ook behandel, wat vanuit leerstellings 
glo in `n drie eenheid van persone, (drie-enige-God) en die tweeledigheid 
van die persoon van die Verlosser, en net so in regverdiging deur geloof 
alleen. Deur diegene wat glo in regverdiging deur geloof alleen, word die 
“draak” bedoel. Dan word die vervolging van die Nuwe Kerk deur hierdie 
behandel, as gevolg van die leerstellings daarvan, en die beskerming 
daarvan deur die Verlosser, totdat dit vanaf min vermeerder tussen baie. 
 
Open. 12:1 En ‘n groot teken het in die hemel verskyn (openbaring vanaf 
die Verlosser aangaande Sy Nuwe Kerk in die hemele en op aarde, en 
aangaande die moeilike ontvangs en weerstand teen die leerstellings 
daarvan) ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder 
haar voete, (die Verlosser se Nuwe Kerk in die hemele, wat die Nuwe 
Hemel is, en die Verlosser se Nuwe Kerk wat op die punt staan om op die 
aarde te verskyn, wat die Nuwe Jerusalem is) en op haar hoof ‘n kroon 
van twaalf sterre; (Wysheid en intelligensie vanuit die kennis  van 
Goddelike goedheid en Goddelike Waarheid vanuit die Woord) 
 
Open. 12:2 en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en 
barensnood. (die leerstellings van die Nuwe Kerk wat op die punt staan 
om voort te kom, en die moeilike ontvangs daarvan, as gevolg van die 
teenstand deur diegene wat bedoel word deur die “draak”)  
 
Open. 12:3 En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, (openbaring vanaf 
die Verlosser aangaande diegene wat teen die Nuwe Kerk en die 
leerstellings daarvan is) en daar was ‘n groot vuurrooi draak (diegene in 
die kerk van die hervormers wat God drie en die Verlosser twee maak en 
wat naaste liefde skei van geloof, en geloof redding maak, en nie 
terselfdertyd naaste liefde nie) met sewe koppe (kranksinnigheid vanuit 
die vervalste en ontheiligde Waarhede van die woord) en tien horings, 
(baie krag) en op sy koppe sewe krone; (al die Waarhede van die Woord 
vervals en ontheilig) 
 
Open. 12:4 en sy stert het die derde van die sterre van die hemel 
meegesleep en hulle op die aarde gegooi. (deur vervalsings van die 
Waarhede van die Woord het hulle al die Geestelike Kennis van 
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Goedheid en Waarheid van die kerk vervreem en het deur aanwending in 
valsheid hulle heeltemal vernietig. En die draak het gestaan voor die vrou 
wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy 
gebaar het. (dat hulle wat bedoel word deur die draak, sal streef om die 
leerstellings van die Nuwe Kerk dood te maak met die eerste verskyning 
daarvan). 
 
Open. 12:5 En sy het ‘n manlike kind gebaar, (die leerstellings van die 
Nuwe Kerk) wat al die nasies met ‘n yster septer sou regeer; (wat deur 
Waarhede van die letterlike betekenis van die Woord, en terselfdertyd, 
deur rasionele dinge vanuit natuurlike lig almal sal oortuig wat in dooie 
aanbidding vanuit geloof geskei van naaste liefde is, wat gewillig is om 
oortuig te word) en haar kind is weggeruk na God en sy troon. 
(beskerming van die leerstellings deur die Verlosser, en die beskerming 
daarvan deur die engele van die Hemel) 
 
Open. 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat 
deur God gereed gemaak is (die kerk eers tussen min), dat hulle haar daar 
sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank. (die toestand van 
die kerk dan, dat intussen voorsiening gemaak word vir die groei daarvan 
tussen baie, totdat dit die volle groei daarvan bereik het) 
 
Open. 12:7 En daar het oorlog in die hemel gekom: Migael en sy engele 
het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog 
gevoer; (die valsheid van die vorige kerk veg teen die Waarhede van die 
Nuwe Kerk) 
 
Open. 12:8 en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel 
nie meer te vinde nie. (dat hulle oortuig daarvan was dat hulle in valsheid 
en boosheid is, maar tog het hulle daarin gebly, en dat hulle daarom 
weggeskeur was van vereniging met die hemel en neergewerp was. 
 
Open. 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem 
word duiwel en Satan, (hierdie wegdraai vanaf die Verlosser na hulself, 
en van die hemel na die wêreld, en vandaar tot in die booshede van hulle 
begeertes en in valshede) wat die hele wêreld verlei, (dat hulle al die 
dinge van die kerk verdraai) hy is neergewerp op die aarde, en sy engele 
is saam met hom neergewerp, (tot in die wêreld van die geeste, wat tussen 
die hemel en die hel is, vanwaar daar onmiddellike verbinding met mense 
op aarde is) 
 
Open. 12:10 Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil 
en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die 
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mag van sy Christus; (die vreugde van die engele van die hemel, omdat 
die Verlosser nou alleen heers in die hemel en in die kerk, en dat hulle 
gered word wat in Hom glo) want die aanklaer van ons broeders is 
neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. (dat hulle 
wat die leerstellings van die Nuwe Kerk teenstaan deur die laaste oordeel 
verwyder is ) 
 
Open. 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur 
die woord van hulle getuienis, (oorwinning deur die Goddelike Waarheid 
van die Woord, en deur die erkenning van die Verlosser (en hulle het tot 
die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie, (wat hulself nie meer liefgehad 
het as die Verlosser nie). 
 
Open. 12:12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; 
(`n toestand van die hemel, dat hulle in die Verlosser is, en die Verlosser 
in hulle) weë die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het 
na julle neergedaal met groot woede, (weeklaag oor diegene in die kerk 
wat in die valsheid van geloof, en vandaar in boosheid van die lewe is, 
omdat hulle in verbinding met die draak is) omdat hy weet dat hy min tyd 
het, (omdat hy weet dat die Nuwe Hemel gevorm word, en dus dat daar 
op die punt staan om `n Nuwe Kerk op aarde te wees en dan sal Hy en sy 
soort neergewerp word in die hel). 
 
Open. 12:13 En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het 
hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het; (dat die volgelinge van 
die draak in die wêreld van die geeste, onmiddellik, voordat hulle 
onderdruk word, begin het om die Nuwe Kerk te teister as gevolg van die 
leerstellings daarvan). 
 
Open. 12:14 maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou 
gegee, (die Goddelike omsigtigheid oor die kerk, en beskerming daarvan, 
terwyl hulle nog beperk en min is) sodat sy na die woestyn, na haar plek, 
kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en 
tye en ‘n halwe tyd. (dat omrede van die sluheid van verleiers, 
voorsiening met omsigtigheid gemaak is, dat die getalle daarvan mag 
groei, totdat die groei daarvan volledig is) 
 
Open. 12:15 En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou 
aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, (redenerings en 
argumente vanuit valsheid in oorvloed om die nuwe kerk te vernietig). 
 
Open. 12:16 En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy 
mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek 
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uitgegooi het, (dat daardie argumente en redenerings in al hul oorvloed 
tot niks kom voor die Geestelike Waarhede wat rasioneel verstaan word, 
wat die Michaels waaruit die Nuwe Kerk bestaan, na vore bring). 
 
Open. 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het 
weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die 
gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou, (haat 
ontvlam in diegene wat hulself wys dink vanuit hulle bevestigings van die 
mistieke vereniging van die Goddelike en die Menswese van die 
Verlosser, en regverdiging deur geloof alleen, teen diegene wat erken dat 
die Verlosser alleen God van hemel en aarde is, en dat die Tien Gebooie 
die Wet van die lewe is, en dat hulle aanvalle op nuwelinge is met die 
doel om hulle te verlei) 
 
0pen.12;18 en ek het op die sand van die see gestaan, (sy toestand nou 
geestelik-natuurlik, `n teken is van die waarheid en is dan getuienis  
wanneer daar ook gespreek word van die kwaliteit van die toestand of 
ding dan is dit openbaring. Om in pyn voort te bring is die moeilike 
ontvangs van leerstellings van geloof. Vervolging van die vrou as nuwe 
kerk en die teenstand daarteen. 
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Hoofstuk 13 
 
In die hoofstuk word voortgegaan om die draak se leerstellings en geloof 
te behandel en wat daar deur bedoel word. Dit word beskryf wat die 
kwaliteit daarvan is met die lekedom, en daarna wat die kwaliteit daarvan 
is met die geestelikes. Deur die dier wat uit die see kom, word die 
leerstellings en geloof van die lekedom beskryf, deur die dier vanuit die 
aarde word die leerstellings en geloof met die geestelikes beskryf. 
Laastens die vervalsing van die Waarheid van die Woord deur die 
geestelikes. 
 
Open. 13:1 En ek het ‘n dier uit die see sien opkom (die lekedom in die 
kerke van die hervormdes, wat beginselvas in die leerstellings en geloof 
van die draak aangaande God en Redding is ) met sewe koppe (en 
kranksinnigheid wat volg vanuit blote valsheid) en tien horings, (baie 
krag) en op sy horings tien krone (die krag vanuit baie vervalsing van 
waarhede van die Woord) en op sy koppe ‘n naam van godslastering, (en 
die ontkenning van die Verlosser se Goddelike Menswese, en 
leerstellings van die kerk nie aangehaal vanuit die Woord, maar van 
selfverkryde intelligensie) 
 
Open. 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, (in `n 
kettery vernietigend vir die kerk omdat dit verkry is vanuit waarhede van 
die Woord wat vervals is) en sy pote soos dié van ‘n beer, (en vol van 
dwaalbegrip vanuit die die letterlike betekenis van die Woord - gelees 
maar nie verstaan nie) en sy bek soos die bek van ‘n leeu; (deur 
redenerings en argumente vanuit valshede (asof vanuit waarhede) en die 
draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. (dat hierdie 
kettery die oorhand kry en in die  algemeen heers as gevolg van die 
ontvangs daarvan deur die lekedom) 
 
Open. 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond 
was, (dat die leerstellings van geloof alleen nie ooreenstem met die 
Woord waarin werke so gereëld aanbeveel word) en sy dodelike wond is 
genees (was die geneesmiddel vir dit beskou en aangewend) En die hele 
wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. (dat hierdie leerstellings 
en geloof toe met blydskap ontvang was) 
 
Open. 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, 
(deur die erkenning dat dit sodanig is as wat neergelê is deur die leiers en 
leermeesters, wat die gesag daarvan vasgestel het volgens die ontvangs 
wat hulle daarvoor gekry het onder die oorgrote gemeenskap in die 
algemeen) en die dier aanbid (en die erkenning daarvan deur die 
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gemeenskap dat dit die Heilige Waarheid is) en gesê: Wie is aan die dier 
gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? (en die voortreflikheid van die 
leerstellings, omdat dit nie deur enigiemand weerspreek kan word nie) 
 
Open. 13:5 En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en 
godslasteringe uitspreek, (maar dat dit leer wat boos en vals is) en aan 
hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen. (die 
vryheid om die booshede en valshede van daardie leerstellings te leer en 
te doen, selfs tot aan die einde van die kerk en die begin van die Nuwe 
Kerk) 
 
Open. 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy 
Naam (deur hulle bewerings wat skandale teen die Wesenlik 
Goddelikheid  en Goddelike Menswese van die Verlosser is, en 
terselfdertyd teen elke ding verwant aan die kerk, verkry vanuit die 
Woord, waardeur die Verlosser aanbid word) en sy tabernakel en die wat 
in die hemel woon, te laster, (deur skandale teen die Verlosser se 
Geestelike Koninkryk en teen die hemel te pleeg). 
 
Open. 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges 
en hulle te oorwin, (en dat hulle die Goddelike Waarhede van die Woord 
bestry het, en hulle op die grond gewerp het) en aan hom is mag gegee 
oor elke stam en taal en nasie, (en gevolglik heerskappy oor al die dinge 
van die kerk, ”beide” die leerstellings daarvan en die lewe daarvan) 
 
Open. 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie 
se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die 
lewe van die Lam, (en dat almal daardie leerstellings van ketterry sal 
erken as Heilig in die kerk, behalwe diegene wat in die Verlosser glo) wat 
geslag is, geskrywe is nie (en dat die Verlosser se Goddelike Menswese 
nie erken was vanaf die eerste stigting van die kerk nie). 
 
Open. 13:9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.(en dat hulle wat begeer 
om wysheid te kry hierna moet op let.  
 
Open. 13:10 As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in 
krygsgevangenskap (dat hy wat deur middel van hierdie leerstellings van 
kettery ander mislei, om nie goed te glo en goed te lewe nie, sal homself 
die hel ingetrek word deur sy eie booshede en valshede) en as iemand met 
die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word (dat hy 
wat deur middel van valshede die siel van `n ander vernietig, word 
homself vernietig deur valshede en sterf). Hier is die lydsaamheid en die 
geloof van die heiliges. (dat die mense van die Verlosser se Nuwe Kerk, 
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deur versoekings vanaf sulke dinge, ondersoek word om die kwaliteit van 
sy lewe en geloof vas te stel). 
 
Open. 13:11 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, (is die 
geestelikes wat beginsel vas in die leerstellings en geloof van die draak is 
aangaande God en redding) en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam 
en het gepraat soos ‘n draak, (dat wat hulle spreek, leer, en skryf is vanuit 
die Woord, asof dit die Verlosser se Goddelike Waarheid is, en tog is dit 
vervalsde waarheid) 
 
Open. 13:12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, (en 
dat hulle hierdie leer bevestig, waaruit hulle mag kry ) en hy maak dat die 
aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die 
dodelike wond genees is, (omdat hulle onder die gemeenskap in die 
algemeen ontvang was, is dit vasgestel en bevestig dat hulle erken en as 
heilig in die kerk beskou moet word) 
 
Open. 13:13 Hy doen ook groot tekens, ( en getuig dat die dinge wat hulle 
leer waar is, alhoewel hulle vals is) sodat hy selfs vuur uit die hemel laat 
neerdaal op die aarde voor die oë van die mense,  (en verklaar dat hulle 
valshede waarhede is) 
 
Open. 13:14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat 
hom gegee is om voor die oë van die dier te doen (en dat deur hulle 
verklarings en getuienisse lei hulle die mense van die kerk in dwalings), 
deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak 
vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het, (omdat 
hulle die mense van die kerk oorhaal, om die valse leerstellings te 
ontvang, dat geloof die enigste middel van redding is, deur die redes 
alreeds genoem). 
 
Open. 13:15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, 
sodat die dier se beeld ook sal praat (dat hulle toegelaat was om die 
leerstellings deur middel van die Woord te bevestig, waardeur dit 
voorkom asof lewe ontvang word, wanneer dit geleer word) en maak dat 
almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie, (en dat hulle `n 
oordeel van verdoemenis teen diegene het wat nie hulle leerstellings van 
geloof erken as die heilige leerstellings van die kerk nie). 
 
Open. 13:16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die 
armes, en die vrymense en die slawe (almal in daardie kerk wat ookal 
hulle toestand, geleerdheid en intelligensie) ‘n merk op hulle regterhand 
en op hulle voorhoofde gegee word; (omdat niemand erken word as `n 
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hervormde christen tensy hy daardie leerstellings in geloof en liefde 
ontvang nie). 
 
Open. 13:17 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die 
merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. (omdat dit nie 
wettig vir enigeen is om vanuit die Woord te leer, tensy hy dit erken, en 
sweer omtrent die geloof en die liefde daarvan, of iets wat daarmee 
ooreenkom). 
 
Open. 13:18 Hier kom die wysheid te pas (dat dit deel is van `n wyse 
man, om dit wat in hierdie hoofstuk gesê en verduidelik is, om die 
karakter te sien en verstaan van die leerstellings en geloof van die 
geestelikes aangaande God en redding). Wie die verstand het, laat hom 
die getal van die dier bereken, (dat hy wat in voorligting vanaf die 
Verlosser is, die karakter en kwaliteit van die bewyse mag ken, wat hulle 
kry vanuit die Woord in bevestiging van daardie leerstellings en geloof) 
want dit is die getal van ‘n mens; (die kwaliteit van die Woord en 
derhalwe van die kerk) en sy getal is ses-honderd-ses-en sestig. (hierdie 
kwaliteit, is dat al die Waarhede van die Woord deur hulle vervals is) 
 
Die dier vanuit die aarde is die geloof van die geestelikes, aarde is die 
innerlike van daardie kerk. 
 
Die dier vanuit die aarde word ook genoem die   vals profeet, en dit is die 
kerk van die hervormdes tot met hoofstuk 16. 
 
Die dier vanuit die see is die geloof van die lekedom wat uiterlik is 
Die see is hier die uiterlike van die kerk. Diere is niks anders as vorms 
van die natuurlike en geestelike emosies in die natuurlike en geestelike 
mens nie, en hierdie emosies word as beelde gesien in die wêreld van die 
geeste, en hier op aarde word dit getoon deur ons, spreke en handelings 
wat dan ook ons liefde is, want geen mens doen enigiets wat nie met sy 
liefde ooreenkom nie, dit gaan nie net oor God en naaste liefde nie, 
alhoewel dit die mees belangrike deel van ons lewe is, daarom het liefde 
duisende vorms, en wanneer ons daaraan dink in waarheid sal ons besef 
dat dit werklik so is. 
 
Die Roomse Katolieke in hoofstuk 17 + 18. Hulle was gesien as diere, 
omdat `n draak `n dier is. En in die Woord beteken dier die liefdes van `n 
mens. Mak en bruikbare diere is die mens se goeie liefdes 
Wilde en onbruikbare diere is die mens se bose liefdes. Die kerk  is 
mense, skape die gemeente, `n kudde. Hulle leermeester  `n herder. 
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Die rede is dat in die geestelike wêreld die liefdes van `n mens op `n 
afstand as diere gesien word. Daarom word die Woord ook volgens die 
krag, die liefde, denke en wysheid beskryf deur vier diere `n leeu, kalf, 
arend, en `n man en vele meer. Dan.7: 2-7.  
Mens en dier saam  is mense volgens sy geestelike en natuurlike liefdes 
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Hoofstuk 14 
 

Die inhoud: 
 
Is aangaande die Nuwe Christen Hemel. Die bekendmaking van die koms 
van die Verlosser, en dan die Nuwe kerk. `n Vermaning om nie terug te 
trek van geloof geskei van naaste liefde, waarin die kerk huidig is. Die 
ondersoek van hierdie, en die openbaring dat hulle werke boos is 
 
Open. 14:1 En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en 
saam met Hom honderd-vier-en veertig duisend (die Verlosser is nou in 
die Nuwe Hemel vanuit Christene, wat Hom erken as die God van hemel 
en aarde, en in waarhede van leerstellings was vanuit Hom deur die 
Woord), met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde 
geskrywe. (deur die erkenning van die Verlosser se Goddelike en die 
Goddelike Menswese met hulle). 
 
Open. 14:2 En ek het ‘n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van 
baie waters (die Verlosser wat spreek deur die Nuwe Hemel vanuit 
Goddelike Waarhede), en soos die geluid van ‘n harde donderslag, (en 
vanuit Goddelike Liefde), en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat 
speel op hulle siters.(die belydenis van die Verlosser vanuit vreugde van 
die hart deur die engele van die laer hemele) 
 
Open. 14:3 En hulle het ‘n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 
vier lewende wesens en die ouderlinge; (feesviering en verheerliking van 
die Verlosser voor Hom en voor die engele van die hoogste Hemele), en 
niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en veertig 
duisend. (dat geen ander vanuit die Christene kon verstaan, alleenlik hulle 
wat deur die Verlosser ontvang is in die Nuwe Hemel en dus vanuit liefde 
en geloof erken, dat die Verlosser alleen die God van hemel en aarde is), 
wat van die aarde vrygekoop is (dat hulle diegene was wat wedergebore 
kon word deur die Verlosser en dus vrygekoop is van die wêreld). 
 
Open. 14:4 Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want 
hulle is maagdelik rein; ( en dat hulle nie die Waarhede van die kerk 
vermeng het nie, en hulle nie besmet het met valshede van geloof nie, 
maar dat hulle die waarhede liefgehad het omdat dit waarhede is), dit is 
hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; (omdat hulle verenig is 
met die Verlosser deur liefde en geloof in Hom, omdat hulle gelewe het 
volgens Sy bevele), dit is hulle wat gekoop is uit die mense (dit is diegene 
wat wedergebore kan word deur die Verlosser en dus vrygekoop van die 
wêreld), as eerstelinge vir God en die Lam. (is die eerste begin van die 
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Christen hemel, wat een God erken in wie die drie eenheid is, en dat Hy 
die Verlosser is). 
 
Open. 14:5 En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; (dat hulle 
nie vanuit sluheid en doel spreek en oortuig vir valsheid en boosheid), 
want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. (omdat hulle in 
waarhede van goedheid vanuit die Verlosser is). 
 
Open. 14:6 En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg 
(is die aankondiging van die koms van die Verlosser, en van die Nuwe 
Kerk wat gaan neerdaal vanuit die hemel vanuit Hom), met ‘n ewige 
evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle 
nasies en stamme en tale en volke. (aan almal wat in die goedhede vanuit 
godsdiens, en in waarhede vanuit leerstellings is). 
 
Open. 14:7 En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God (`n vermaning 
om nie booshede te doen, omdat dit teen die Verlosser is), en gee Hom 
heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; (en die erkenning en 
belydenis dat al die waarheid van die Woord vanaf die Verlosser is, 
waarvolgens elke mens geoordeel sal word), en aanbid Hom wat die 
hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. (omdat 
die Verlosser alleen aanbid moet word, omdat Hy alleen, Skepper, 
Redder en Verlosser is, en vanuit Hom alleen is die engele Hemel en die 
kerk, en alle dinge van hulle). 
 
Open. 14:8 En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het 
Babilon, die groot stad, (dat die Roomse Katolieke godsdiens, volgens die 
leerstellinge en stelsels daarvan, nou verstrooi is). omdat sy al die nasies 
laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. (omdat 
sy almal verlei het wie sy kon onderwerp aan haar heerskappy, deur 
ontheiliging van die Woord en vermenging van die goedheid en waarheid 
van die kerk). 
 
Open. 14:9 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê 
(deur verdere openbarings vanaf die Verlosser aangaande diegene in 
geloof geskei van naaste liefde) As iemand die dier en sy beeld aanbid en 
‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, (wie ookal erken en die 
leerstellings ontvang aangaande regverdiging en redding deur geloof 
alleen, dit bevestig, en lewe volgens dit). 
Open. 14:10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van 
God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn (dat hulle die 
goedhede en waarhede van die Woord vervals, (en in hulle lewe van 
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daardie vervalste dinge opneem), en hy sal gepynig word met vuur en 
swawel voor die heilige engele en voor die Lam. 
 
Open. 14:11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, 
(sal eie liefde en die wêreld liefde en die wellus daarvan, en vanuit 
hierdie die trotsheid van hulle eie intelligensie, en daaruit marteling in die 
hel ontvang) en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy 
beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. (in `n ewige 
toestand van ongewenste dinge met diegene wat daardie geloof erken en 
ontvang, dit bevestig, en volgens dit lewe) 
 
Open. 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is 
hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. (omdat die 
mense van die Verlosser se kerk ondersoek word deur versoekings vanaf 
hulle, wat die kwaliteit van sy lewe is volgens die bevele van die Woord 
en van sy geloof in die Verlosser) 
 
Open. 14:13 En ek het ‘n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf:- salig 
is van nou af die dode wat in Jahwehshua sterwe. (`n voorspelling vanaf 
die Verlosser wat die toestand van diegene wat van Sy kerk sal wees na 
die dood, dat hulle ewige lewe en vreugde sal ontvang)  
Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, (omdat die Goddelike 
Waarheid van die Woord leer dat hulle wat hulle siel kwel en hulle vlees 
kruisig terwille van daardie dinge, sal vrede in die Verlosser hê), en hulle 
werke volg met hulle. (volgens hulle liefde en geloof, en daaruit gedoen 
en gespreek het). 
 
Open. 14:14 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos 
‘n Menseseun wat op die wolk sit, (die Verlosser volgens die Woord) met 
‘n goue kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp sekel. (die Goddelike 
Wysheid vanuit Sy Goddelike Liefde, en die Goddelike Waarheid van die 
Woord) 
 
Open. 14:15 En ‘n ander engel het uit die tempel gekom (vanuit die Engel 
hemel),  en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u 
sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes 
van die aarde oorryp geword het. (met smeekgebede van die engele van 
die Hemel aan die Verlosser, dat Hy `n einde moet maak, en die laaste 
oordeel voltrek, omdat dit nou die laaste toestand van die kerk is). 
 
Open. 14:16 En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat 
gaan, en die aarde is afgemaai. (die einde van die kerk, omdat daar nie 
meer enige Goddelike Waarheid daar in is nie). 
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Open. 14:17 En ‘n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die 
hemel is, en hy het ook ‘n skerp sekel gehad; (die hemele van die 
Verlosser se Geestelike Koninkryk, en die Goddelike Waarheid van die 
Woord met hulle). 
 
Open. 14:18 en ‘n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, (die 
Hemele van die Verlosser se Hemelse Koninkryk, wat in liefde van 
goedheid vanuit die Verlosser is), het uit die altaar uitgekom en met ‘n 
groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesê: Slaan jou 
skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, 
(die Verlosser se werking vanuit die goedheid van Sy Liefde deur die 
Goddelike Waarheid van Sy Woord in die werke van naaste liefde en 
geloof, met die mense van die Christen kerk), want sy druiwe het ryp 
geword (omdat dit die laaste toestand van die Christen kerk was). 
 
Open. 14:19 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die 
wingerdstok van die aarde afgeoes (die einde van die huidige Christen 
kerk), en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. 
(en die ondersoek na die kwaliteit van hulle werke, dat hulle in boosheid 
was). 
 
Open. 14:20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, (dat ondersoek 
gedoen was vanuit die Goddelike Waarheid van die Woord volgens die 
kwaliteit van die werke wat voort vloei vanuit die leerstellings van geloof 
van die kerk).  
en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde), (die 
geweld aan die Woord gedoen deur ontsettende vervalsings van die 
waarheid, en die begrip so gesluit daardeur, dat mense nouliks meer 
geleer kan word, en op so manier gelei kan word deur Goddelike 
Waarheid vanaf die Verlosser, twee honderd myl ver.(dit is blote valsheid 
van boosheid) 
 

Verduideliking 
 
Ek het gesien - dit is die dinge wat volg in die hoofstuk 
`n Lam - is die Verlosser as Goddelike Menswese 
Die berg Sion - die hemel 
Deur 144,000 -almal wat die Verlosser erken as die enigste God van 
hemel en aarde, wat in die waarhede van leerstellings vanuit goedheid 
van liefde vanuit Hom deur die Woord is. 
Geseël op die voorhoof - hulle was vernaam en geskei van die ander 
Christene, in hoofstuk 7, maar nou is hulle bymekaar versamel as een, en 
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die hemel is uit hulle geskep. Hierdie hemel is versamel vanuit Christene, 
wat die Verlosser alleen nader, aanbid en gelewe het volgens Sy bevele in 
die Woord, deur booshede te vermy as sonde teen God. Hierdie Hemel is 
die Nuwe Hemel, waaruit die Heilige Jerusalem sal neerdaal, en dit is die 
Nuwe Kerk op aarde. Open.21;1-2. Die hemele wat voor die koms van 
onse Verlosser geskep was, en wat die ou hemele genoem word is bo die 
Nuwe Hemel. Die land Canaan, die kerk want die Woord was daar, en 
deur dit was die Verlosser geken, midde die land was die stad Sion, en 
onder dit die stad Jerusalem en altwee op `n berg. Sion en Jerusalem 
bedoel die innerlike dinge van die kerk en omdat die kerk in die hemele 
een is met die kerk op aarde. Sion en Jerusalem - bedoel die kerk ooral in 
die wêreld waar die Woord is 
Maar Sion - die kerk volgens liefde en  
Jerusalem - die kerk volgens die leerstellings van die liefde. 
Berg Sion - Hemel en kerk waar die Verlosser alleen aanbid word. 
 
Die twee noodsaaklikhede vir die toelating in die Nuwe Kerk en Nuwe 
Hemel is soos volg: 
 
`n Lewe volgens die Tien Gebooie, die toepassing daarvan in alle 
lewensomstandighede. 
Die geloof in die Drie eenheid van die Verlosser – as EEN WESE 
Vader – die Goddelike Hemelse Liefde; 
Seun - Goddelike Geestelike waarheid en Wysheid; 
Gees – die Goddelike Voorsienigheid wat van die Verlosser uitgaan wat 
alles onderhou; 
Dat die Vader in die Goddelike Menswese van die Verlosser is, DUS 
EEN WESE, soos wat ons as mens ook EEN wese in liggaam is, waarin 
siel en gees is, dus is Goddelike liefde en Goddelike waarheid binne die 
Goddelike natuurlike liggaam van die Verlosser as EEN wese, dus is die 
Verlosser ons Hemelse Vader en Skepper van die Hemel en Aarde in die 
Goddelike Menswese, dat Hy Sy  natuurlike liggaam heeltemal 
vergoddelik het en daardeur alle werke doen in die Hemel sowel as op 
Aarde. 
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Hoofstuk 15 
 
Die voorbereiding vir die onthulling van die laaste toestand van die kerk, 
en vir die blootlê van die booshede en valshede waarin hulle is, van wie 
diegene afgeskei word wat die Verlosser bely het, en gelewe het volgens 
Sy bevele. 
 
Open. 15:1 En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en 
wonderlik: (`n Openbaring deur die Verlosser aangaande die toestand van 
die kerk op aarde, en wat dit is volgens liefde en geloof), sewe engele met 
die sewe laaste plae, (en die booshede en valshede in die kerk, wat in die 
algemeen blootgelê is deur die Verlosser sodanig as wat hulle is in die 
laaste toestand daarvan, want daarmee is die grimmigheid van God 
voleindig. (en die verwoesting van die kerk, en dan die einde daarvan) 
 
Open. 15:2 En ek het gesien iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. 
(op die verste grens van die geestelike wêreld, waar diegene saam 
versamel was wat godsdiens gehad en daaruit aanbid het, maar nie die 
goedheid van lewe nie). En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld 
en oor sy teken, oor die getal van sy naam, en diegene wat geloof alleen 
met die leerstellings daarvan verwerp het, en het dit sodoende nie erken, 
en ook nie die valshede daarvan opgeneem, en ook nie die Woord vervals 
het nie), het ek by die see van glas sien staan, met siters van God. (in die 
Christen Hemel binne die grense, en die geloof van naaste liefde met 
diegene wat daar was) 
 
Open. 15:3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van 
God, en die lied van die Lam, (in belydenis vanuit naaste liefde en dus 
vanuit `n lewe volgens die bevele van die Wet, wat die Tien Gebooie is), 
en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; (en dat 
alle dinge van die wêreld, hemel en die kerk was geskep en gemaak deur 
die Verlosser vanuit Goddelike Liefde en Goddelike Wysheid), regverdig 
en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges! (omdat alle dinge wat 
voortkom vanuit Hom regverdig en waar is, en dat Hy Goddelike 
Goedheid self en Goddelike Waarheid self in die hemel en in die kerk is). 
 
Open. 15: 4 Wie sal U nie vrees nie, Jahweh, en u Naam nie verheerlik 
nie? (en dat Hy alleen lief gehad en aanbid moet word). Want U alleen is 
heilig; (omdat Hy die Woord, die Waarheid en Voorligting is), want al 
die nasies sal kom en voor U aanbid, (en dat almal wat in die goedheid 
van liefde en naaste liefde is die Verlosser alleen as God erken), omdat u 
regverdige dade openbaar geword het. (omdat die Waarhede van die 
Woord dit openlik getuig). 
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Open. 15:5 En ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die 
tent van die getuienis in die hemel is geopen. (en dat die hoogste hemel 
gesien was, waar die Verlosser in Sy Heiligheid in die Woord, en in die 
Wet is, wat die Tien Gebooie is). 
 
Open. 15:6 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel 
uitgekom, (die voorbereiding deur die Verlosser vir invloei vanuit die 
hoogste hemel binne die kerk, dat booshede en valshede daarvan 
blootgelê, en die boosheid sodoende van die goedheid geskei mag word, 
bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. 
(omdat dit vanuit die suiwer en ware Waarhede en Goedhede van die 
Woord is) 
 
Open. 15:7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele 
sewe goue skale gegee, (dat daardie Waarhede en Goedhede, waardeur 
die booshede en valshede van die kerk blootgelê was, is geneem vanuit 
die letterlike betekenis van die Woord), vol van die grimmigheid van God 
wat leef tot in alle ewigheid. (en dat die booshede en valshede wat sal 
verskyn en ontbloot sal word deur die suiwer en ware Waarhede en 
Goedhede van die Woord). 
 
Open. 15:8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van 
God en uit sy krag, (deur die Hoogste Hemel vol van die Verlosser se 
Geestelike en Hemelse Waarheid), en niemand kon ingaan in die tempel 
voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie. (in 
sodanige graad daar, dat meer nie verdra kon word nie, en dit tot na die 
verwoesting, en die einde van daardie kerk gesien was). 
 
`n Teken in die hemel - openbaring vanaf die Verlosser aangaande die 
kerk op aarde, en wat dit is volgens liefde en geloof. 
Groot - is dinge wat van die liefde en wil is (hemels). 
Wonderlik - is dinge van die denke en geloof (geestelik). 
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Hoofstuk 16 
 
In hierdie hoofstuk word die booshede en valshede in die kerk van die 
hervormdes blootgelê deur die invloei vanuit die Hemel 
In die geestelikes 
In die lekedom  
In hulle begrip van die Woord 
In hulle liefdes 
In hulle geloof. 
In hulle innerlike redenerings 
In al die dinge van hulle saam 
 
Open. 16:1 En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele 
hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde 
uit. (deur die invloei vanaf die Verlosser vanuit die Hoogste Hemel in die 
kerk van die hervormdes, waar hulle is wat geloof geskei het van naaste 
liefde volgens die leerstellings en volgens die lewe). 
 
Open. 16:2 Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, 
(in diegene wat in die innerlike van die kerk van die hervormdes is en die 
leerstellings van regverdiging deur geloof alleen studeer, en die 
geestelikes genoem is), en kwaai en bose swere (is in innerlike booshede 
en valshede vernietigend vir al die goedheid en waarheid van die kerk), 
het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld 
aanbid het. (en in diegene wat in geloof alleen lewe, en die leerstellings 
daarvan ontvang het). 
 
Open. 16:3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, (`n 
invloei onder diegene daar, in die uiterlike daarvan, en in daardie geloof, 
wat genoem word lekedom), en dit het bloed geword soos van ‘n dooie, 
en al die lewende wesens in die see het gesterwe. (in die helse valsheid 
met hulle, waardeur elke waarheid van die Woord en daarom van die kerk 
en van geloof gedood was). 
 
Open. 16:4 En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op 
die waterfonteine, (die invloei in die begrip van die Woord met hulle), en 
dit het bloed geword. (die Waarhede van die Woord vervals). 
 
Open. 16:5 En ek het die engel van die waters hoor sê: (die Goddelike 
Waarheid van die Woord).  Regverdig, Jahwehshua, is U wat is en wat 
was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; (dat dit van 
die Goddelike voorsienigheid van die Verlosser was, wat die Woord is en 
was, wat anders ontheilig sou word). 
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Open. 16:6 want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet (dat 
dit vir die rede is, en alleen dit, dat geloof alleen red, sonder die werke 
van die Wet, so ontvang, alle leerstellings van Waarhede vanuit die 
Woord verdraai) en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle 
het dit verdien. (en dat diegene toegelaat was wat hulself in leerstellings 
van geloof alleen en in `n lewe daarin bevestig het, om die waarhede van 
die Woord te vervals, en in hulle lewe die vervalste dinge opneem. 
 
Open. 16:7 En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Jahwehshua 
God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele. (dat die Goddelike 
Goedheid van die Woord daardie Goddelike Waarheid bevestig). 
 
Open. 16:8 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, (`n 
invloei in hulle liefde), en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te 
skroei. (en dat liefde aan die Verlosser hulle pynig, omdat hulle in die 
begeertes van booshede vanuit die genot van hulle lewe was). 
 
Open. 16:9 En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die 
Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, (dat as gevolg van 
die genot van eie liefde wat voortkom vanuit vurige begeertes van 
booshede het hulle nie die Goddelikheid van die Verlosser se Menswese 
erken nie, vanuit wie nogtans vloei alle goedheid van liefde en Waarheid 
van geloof), en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. 
(en dat as gevolg daarvan kan hulle nie enige geloof ontvang dat die 
Verlosser ook die God van hemel en aarde is volgens Sy Menswese, 
alhoewel die Woord dit leer). 
 
Open. 16:10 En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van 
die dier, (`n invloei in hulle geloof), en sy koninkryk is verduister, (en dat 
niks behalwe valsheid het verskyn nie), en hulle het hul tonge gekou van 
pyn; (en dat hulle die Waarhede nie kan verdra nie). 
 
Open. 16:11 en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne 
en oor hulle swere, (omdat hulle nie die Verlosser alleen kon erken as die 
God van hemel en aarde as gevolg van die teenstand van innerlike 
valshede en booshede), en het hulle nie bekeer van hul werke nie. (dat 
alhoewel onderrig vanuit die Woord, het hulle nogtans nie teruggewyk 
van valshede van geloof en die booshede van lewe daaruit nie). 
 
Open. 16:12 En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, 
die Eufraat, (die invloei in hulle innerlike redenerings, en argumente, 
waardeur hulle regverdiging deur geloof alleen bevestig), en sy water het 
opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, 
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reggemaak kon word. (dat die valshede van hulle redenerings en 
argumente verwyder was met diegene wat in Waarhede vanuit goedheid 
vanaf die Verlosser was, en sal in die Nuwe Hemel voorgestel word). 
 
Open. 16:13 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die 
dier en uit die mond van die valse profeet (die persepsie dat vanuit `n 
godsgeleerdheid gebaseer op die leerstellings van die drie eenheid van 
persone in die Goddelikheid, en op die leerstellings van regverdiging deur 
geloof alleen sonder die werke van die Wet)   
drie onreine geeste soos paddas sien kom. (dat daar blote redenerings, 
argumente en begeertes van vervalsing van Waarhede ontstaan). 
 
Open. 16:14 Want dit is geeste van duiwels (dat hulle die begeertes van 
vervalsings van Waarhede en redenerings vanuit valshede was), wat 
tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, 
om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die 
almagtige God. (getuienisse dat hulle valshede waarhede is, en `n 
opskudding veroorsaak in almal en alles van daardie kerk wat in dieselfde 
valshede is, om die Waarhede van die Nuwe Kerk aan te val) 
 
Open. 16:15 Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere 
bewaar, (die koms van die Verlosser, en dan die hemel vir diegene wat 
standvastig bly in `n lewe volgens Sy bevele), sodat hy nie miskien naak 
rondloop en hulle sy skaamte sien nie. (sodat hulle nie met diegene sal 
wees wat in geen waarhede is, en hulle helse liefdes sal verskyn). 
 
Open. 16:16 En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus 
genoem word Armageddon. (die toestand van gevegte vanuit valshede 
teen waarhede, en die voorbereidings om die Nuwe Kerk te vernietig, 
vanuit die liefde van heerskappy en verhewendheid). 
 
Open. 16:17 En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, (`n 
invloei in alle dinge met hulle gelyktydig), en ‘n groot stem het uit die 
tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby! 
(dat dit dus so geopenbaar was deur die Verlosser, dat al die dinge van 
die kerk verwoes was, en dat die laaste oordeel nou op hande is). 
 
Open. 16:18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, 
(redenerings, vervalsings van Waarheid, en argumente vanuit valshede uit 
boosheid) en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie 
gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot 
aardbewing. (so was daar skuddings skokke omkerings, en die 
neerwerping vanuit die hemel van alle dinge van die kerk). 
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Open. 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die 
nasies het geval. (dat die kerk volgens leerstellings heeltemal deur hulle 
vernietig was, en so ook al die kettery wat van dit uitgaan het). En die 
groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker 
met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. (ook die verwoesting in 
die tyd van die leerstellings van die Roomse Katolieke) 
 
Open. 16:20 En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; 
(dat daar nie meer enige waarheid van geloof, ook nie goedheid van liefde 
was nie). 
 
Open. 16:21 en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op 
die mense geval; (verskriklike en afskuwelike valshede, waardeur elke 
waarheid van die Woord en daaruit van die kerk vernietig was), en die 
mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag 
ontsettend groot was. (en omdat hulle sodanige valshede in hulself 
bevestig, en hulle die Waarhede tot sodanige graad ontken dat hulle dit 
nie kan herken nie, as gevolg van hulle teensinnigheid wat voortkom 
vanuit hulle innerlike valshede en booshede). 
 

Die verduideliking 
 
`n Groot stem - `n Goddelike opdrag om die skale uit te gooi 
Tempel van die Heiligdom van die Getuienis - Is die Hoogste Hemel, 
waar die Verlosser in Sy Heiligheid in die Woord, en in die Wet wat die 
Tien Gebooie is. 
Die Sewe engele - bedoel die Verlosser wat die hemele Self is. 
Die uitgooi van die skale op die aarde- is hulle verwoesting en 
voltrekking, want die laaste oordeel word nie op hulle voltrek voordat 
hulle nie verwoes is nie. 
Die verwoesting en voltrekking in die geestelike wêreld gebeur op die 
volgende wyse, van diegene wat in valshede volgens leerstellings en 
daaruit in booshede van die lewe is, word weggeneem al die goedheid en 
waarheid wat hulle besit in die natuurlike mens alleen, en van waar hulle 
Christen mense naboots, en daarvan ontneem, dan word hulle geskei van 
die hemel, en verenig met die hel, en dan word hulle ingedeel in 
gemeenskappe in die wêreld van die geeste volgens die verskille van 
begeertes, en daarna sak hierdie gemeenskappe ondertoe. Hulle word 
ontneem van goedhede en waarhede deur `n invloei vanuit die hemel, die 
invloei word bewerkstellig vanuit ware waarhede en goedhede, waardeur 
hulle gepynig en geteister word, nouliks anders as wat `n slang naby vuur 
neergesit word, of op `n miershoop gegooi, daarom verwerp hulle vanuit 
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hulself die goedhede en waarhede van die hemel, wat ook die goedheid 
en waarheid van die kerk is, en laastens veroordeel hul hulle omdat hulle 
voel asof helse pyniging vanuit hulle voortkom, en wanneer dit gebeur 
het, gaan hulle hul eie booshede en valshede binne, en word geskei vanaf 
die goeie. 
Die skale het nie plae bevat nie, maar ware goedhede en waarhede vanuit 
die Hoogste Hemel, waar daar niks anders is as waarhede en goedhede in 
Goddelike Heiligheid is nie. Maar diegene in valshede en booshede word 
gebrand deur waarhede en goedhede, omdat valsheid en boosheid uit 
natuurlike denke is en waarheid en goedheid in geestelike denke is. 
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Hoofstuk 17 
 

Die inhoud. 
 
Aangaande die Rooms katolieke godsdiens, dit word beskryf op watter 
manier hulle die Woord vervals het, en daaruit al die waarhede van die 
kerk verdraai het. Hoe hulle dit vervals en verdraai het met diegene wat 
onderwerp was aan die heerskappy daarvan. Dat dit minder was met 
diegene wat nie hulself so onderwerp het aan die heerskappy daarvan nie. 
Aangaande die hervormdes dat hulle hulself onttrek het van die juk en 
heerskappy daarvan. 
Aangaande die oorheersing daarvan nog altyd.  
 
Open. 17:1 En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en 
met my gespreek (invloei en openbaring nou vanaf die Verlosser vanuit 
die innerlike van die hemel, aangaande die Rooms Katolieke godsdiens), 
en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot 
hoer wat op die baie waters sit, (openbaring aangaande daardie godsdiens 
volgens die ontheiliging en vermengings daarvan van die Waarhede van 
die Woord). 
 
Open. 17:2 met wie die konings van die aarde gehoereer het (dat dit die 
waarhede en die goedhede van die kerk, vermeng het wat vanuit die 
Woord is), en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn 
van haar hoerery. (kranksinnigheid in geestelike dinge vanuit die 
vermenging van die Woord met diegene wat in daardie godsdiens is.) 
 
Open. 17:3 En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, (dat hy in 
`n geestelike toestand geneem was na diegene met wie al die dinge van 
die kerk verwoes was), en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, 
vol godslasterlike name (dat godsdiens gegrond op die Woord deur hulle 
ontheilig is), met sewe koppe en tien horings. (intelligensie vanuit die 
Woord, Heilig in die begin, agterna niks, en uiteindelik kranksinnigheid, 
en baie krag vanaf die Woord voortdurend). 
 
Open. 17:4 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken (die 
Hemelse Goddelike Goedheid en Goddelike Waarheid, wat van die 
Woord is, tussen hulle), en versierd met goud en kosbare stene 
(Geestelike Goddelike Goedheid en Goddelike Waarheid, wat van die 
Woord is, met hulle), en pêrels, (die kennis van goedheid en waarheid, 
wat van die Woord is, met hulle), en sy het in haar hand ‘n goue beker 
gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery; (daardie 
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godsdiens vanuit die heilige dinge van die Woord wat ontheilig is, en 
vanuit goedhede en waarhede daarvan besmet deur verskriklike valshede) 
 
Open. 17:5 en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, 
die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die 
aarde. (die Rooms Katolieke kerk, volgens die innerlike kwaliteit 
daarvan, wat verborge is, dat vanaf die begin daarvan, vanuit die liefde 
van oorheersing, en vanuit eie liefde oor die Heilige dinge van die kerk, 
en oor die hemel, en dus oor alle dinge van die Verlosser en SY Woord, 
het dit besmet en ontheilig die dinge wat van die Woord en daaruit wat 
van die kerk is). 
 
Open. 17:6 En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die 
heiliges en van die bloed van die getuies van Jahwehshua (daardie 
godsdiens maak jou kranksinnig deur vermengde en ontheiligde 
Goddelike Waarhede en Goedhede van die Verlosser, van die Woord, en 
daaruit van die kerk), en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. 
(verbasing dat daardie godsdiens sodanig innerlik is, terwyl dit tog 
uiterlik anders verskyn). 
 
Open. 17:7 Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek 
sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe 
koppe en die tien horings, wat haar dra. (die openbaring van wat die 
dinge beteken wat voorafgaan, en gesien was). 
 
Open. 17:8 Die dier wat jy gesien het, was en is nie, (die Woord erken as 
heilig met hulle, en tog nie regtig erken nie), en sal uit die afgrond opkom 
en na die verderf vaar; (oorweging met verskillende tye in die pouslike 
kerkraad met betrekking, tot die ontvang en lees van die Woord deur die 
lekedom en die gewone mense, maar is verwerp), en die bewoners van 
die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die 
boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier 
sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. (die verbasing van diegene wat 
van daardie godsdiens is, almal wie vanaf die stigting daarvan gemik het 
vir heerskappy oor hemel en aarde, dat die Woord, alhoewel verwerp, 
nogtans is). 
 
Open. 17:9 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas (dat dit die 
verklaring in die natuurlike betekenis is, maar anders vir diegene wat in 
die geestelike betekenis vanuit die Verlosser is) Die sewe koppe is sewe 
berge waar die vrou op sit. 
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Open. 17:10 En hulle is sewe konings: (die Goddelike Goedhede en 
Waarhede van die Woord, waarop daardie godsdiens gegrond was is 
vernietig met tyd, en uiteindelik ontheilig),  vyf het geval en een is; die 
ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort 
tydjie bly. (dat al die Goddelike Waarhede van die Woord, vernietig was 
behalwe die een, dat al die krag in die hemel en op die aarde gegee was 
aan die Verlosser, behalwe `n ander, wat nog nie in aanvraag is nie, maar 
wat nie nagelaat sal word nie, wat is dat die Verlosser se Menswese 
Goddelik is). 
 
Open. 17:11 En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy 
behoort by die sewe en gaan na die verderf. (dat die Woord, soos bo 
verduidelik, die Goddelike Goedheid self is, en dat dit die Goddelike 
Waarheid is, en dat dit weggeneem is van die lekedom en die gewone 
mense, sodat die ontheiliging en die vermengings gemaak in dit deur 
hulle leiers nie sal verskyn, en hulle as gevolg daarvan sal terugwyk nie). 
 
Open. 17:12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog 
geen koningskap ontvang het nie, (die Woord volgens krag vanuit 
Goddelike Waarheid met diegene wat in die koninkryk van Frankryk is, 
en nie so baie onder die juk van die pouslike heerskappy was nie, met wie 
daar egter nog nie `n kerk gevorm is wat volledig geskei is vanaf die 
Roomse Katolieke godsdiens nie), maar hulle ontvang mag soos konings 
een uur lank saam met die dier. (dat die Woord krag het met hulle, en dat 
hulle deur die Woord is  asof hulle in Goddelike Waarheid daarvan is) 
 
Open. 17:13 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee 
aan die dier. (dat hulle eenparig erken dat regering en heerskappy oor die 
kerk alleenlik deur die Woord is) 
 
Open. 17:14 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle 
oorwin want Hy is die God van die Gode en die Koning van die konings 
(die Verlosser se gevegte met hulle aangaande die erkenning van Sy 
Goddelike Menswese, omdat in die Verlosser is die God van hemel en 
aarde, en ook die Woord), en die wat saam met Hom is, geroepe en 
uitverkore en getrou. (dat hulle wat die Verlosser alleen nader en aanbid, 
is hulle wat in die hemel kom, sowel hulle wat in die uiterlike van die 
kerk is, en so ook hulle wat in die innerlike daarvan is, en die mees 
innerlike) 
 
Open. 17:15 En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer 
op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. (dat hulle onder die pouslike 
heerskappy is, maar in die waarhede van die Woord verskillend vermeng 
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en ontheilig deur daardie godsdiens, van wie die veelsydigheid van 
leerstellings en tugtiging daarvan is, en die verskeidenheid van godsdiens 
en belydenis daarvan. 
 
Open. 17:16 En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die 
hoer haat (die Woord volgens krag vanuit Goddelike Waarhede met die 
Protestante, wie heeltemal van hulself die juk van die pouslike 
heerskappy afgewerp het), en haar verlate maak en naak, (dat hulle vanuit 
hulself sal verwyder die valshede en booshede daarvan), en haar vlees eet 
en haar met vuur verbrand. (dat vanuit haat sal hulle dit veroordeel en 
vernietig, en vanuit hulself die booshede en valshede wat behoort aan 
daardie godsdiens, en sal daardie godsdiens selfs as vervloek beskou, en 
sal dit uitroei tussen hulle uit).  
 
Open. 17:17 Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te 
voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee 
(oordeel met hulle vanaf die Verlosser, dat hulle heeltemal  sal verwerp 
en hou as vervloek die Roomse Katolieke godsdiens, en dit sal vernietig 
en uitroei van tussen hulself uit, en die eenparige oordeel, dat hulle die 
Woord sal erken, en sal die kerk op dit grond) totdat die woorde van God 
volbring is. (totdat al die dinge wat aangaande hulle voorspel was in 
vervulling gegaan het). 
 
Open. 17:18 En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat 
heerskappy voer oor die konings van die aarde. (dat die Rooms Katolieke 
godsdiens heers volgens leerstellings in die Christen wêreld, en ook nog 
in `n sekere mate die hervormdes, alhoewel hulle nie onder die pouslike 
heerskappy is nie). 
 

Die verduideliking 
 
Babilon of Babel - bedoel die die liefde vir oorheersing van die Roomse 
oor die Heilige dinge van die kerk vanuit eie liefde, en omdat daardie 
liefde opstyg in verhouding soos wat die leisels daarvan verslap word, en 
soos wat die Heilige dinge van die kerk, ook die heilige dinge van die 
Hemel is, word daarom deur Babel of Babilon ook bedoel oorheersing 
oor die hemel. Omdat hierdie liefde dus handel as deel van die duiwel, 
want dit streef dieselfde dinge na, kan dit nie anders doen as om die dinge 
wat Heilig is te ontheilig, deur vermenging van die goedhede en die 
waarhede van die Woord. Daarom word deur Babilon ook bedoel die 
ontheiliging van dit wat Heilig is, en die vermenging van die goedheid en 
waarheid van die Woord. 
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Hoofstuk 18 

 
Die voortsetting aangaande die Rooms Katolieke godsdienstige 
oortuigings, dat as gevolg van vermenging en ontheiliging van die 
waarhede van die Woord, en daaruit die van die kerk, sal dit sterf. 
Aangaande die hoogste in die geestelike orde daar, wat hulle kwaliteit is, 
en aangaande hulle weeklag. 
Aangaande die laer klas in daardie orde. 
Aangaande die lekedom en die gewone mense, wat onder 
gehoorsaamheid aan hulle is. 
Die vreugde van die engele as gevolg van die verwydering daarvan. 
Aangaande die vernietiging daarvan in die geestelike wêreld as gevolg 
daarvan dat hulle geen erkenning het van, ondersoek na, voorligting in, en 
ontvangs van die waarheid, en daarom geen vereniging van waarheid en 
goedheid, wat die kerk vorm nie. 
 
Open. 18:1 En ná hierdie dinge (`n voortsetting met betrekking tot die 
Rooms Katolieke godsdienstige oortuigings), het ek ‘n engel sien 
neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy 
heerlikheid. (`n Sterk invloei vanaf die Verlosser vanuit die hemel deur 
die Goddelike Waarheid, waardeur Sy kerk in Hemelse lig was). 
 
Open. 18:2 En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, 
geval het die groot Babilon, (dat hy dit bekend gemaak het, dat deur die 
Verlosser se Goddelike krag almal wat in daardie godsdiens was en 
terselfdertyd in die liefde van oorheersing vanuit dit, was vernietig in die 
geestelike wêreld, en gewerp in baie helle), en dit het geword ‘n 
woonplek van duiwels (dat hulle helle die helle van die begeertes van 
oorheersing vanuit die vuur van eie liefde, en die begeertes van 
ontheiliging van die Waarhede van die hemel vanuit die vals ywer van 
daardie liefde is), en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n 
versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, (dat die booshede 
van die wil en daaruit van die daad, en die valshede van gedagtes en 
daaruit van die doel, van diegene wat in daardie helle is, is duiwels, 
omdat hulle van die Verlosser weggedraai het na hulself). 
 
Open. 18:3 omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die 
grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar 
gehoereer het, (dat hulle goddelose leerstellings voortgebring het, wat 
vermenging en ontheiliging van die goedheid en waarheid van die Woord 
is, en het met hulle almal deurtrek wat gebore en opgevoed was in die 
koninkryke onder hulle heerskappy), en die handelaars van die aarde ryk 
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geword het deur die mag van haar weelderigheid. (die groter en minder in 
rang in daardie priester heerskappy, wie deur oorheersing oor heilige 
dinge, streef na goddelike majesteit en koninklike heerlikheid, en 
aanhoudend streef om dit te vestig deur die vermenigvuldiging van 
kloosters en van besittings onder hulle, en deur skatte wat hulle bymekaar 
maak en ophoop vanuit die wêreld sonder einde, en dus vir hulself 
stoflike en natuurlike genot verkry van die hemelse en geestelike 
oorheersing toegereken aan hulle). 
 
Open. 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar 
uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van 
haar plae ontvang nie. (vermaning vanaf die Verlosser aan almal, diegene 
wat in daardie godsdiens is en sowel diegene wat nie in dit is nie, om 
waaksaam vir vereniging met dit, deur erkenning en liefde, en dat hulle 
siele sal verenig met die gruwels daarvan, en sal sterf) 
 
Open. 18:5 Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar 
ongeregtighede onthou. (dat die booshede en valshede daarvan die hemel 
teister, en dat die Verlosser hierdie sal beskerm teen geweld van daar). 
 
Open. 18:6 Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit 
vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy 
geskink het. (regverdige vergelding en straf na die dood, dat die booshede 
en valshede waardeur hulle ander verlei en vernietig het, dan sal 
terugkeer na hulle, volgens hulle hoeveelheid en kwaliteit) 
 
Open. 18:7 Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na 
dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. (dat in die graad 
van hulle uitgelatenheid van hart vanuit heerskappy en volgens hulle 
gejuig van verstand en liggaam vanuit rykdom, het hulle na die dood 
innerlike pyn vanaf neerwerping en bespotting, en van gebrek en ellende). 
Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en 
droefheid sal ek nooit sien nie (dat hulle hierdie dinge het, omdat hulle 
vanuit uitgelatenheid van hart oor hulle heerskappy en van gejuig van 
verstand oor hulle rykdom, is hulle in vertroue en oortuiging dat hulle 
heerskappy  verewig sal hou, en hulself sal beskerm, en dat hulle nooit 
daarvan ontneem kan word nie).  
 
Open. 18:8 daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en 
honger; (dat as gevolg van dit, die straf van die booshede wat hulle 
gedoen het op hulle sal terugkeer, in die tyd van die laaste oordeel, wat 
die dood is, wat die helse lewe is, en innerlike droefheid vanuit  die 
neerwerping van heerskappy, weeklag wat innerlike droefheid is van 
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gebrek en ellendigheid in die plek van weelde, en hongerte wat die verlies 
van begrip van alle waarheid is, en met vuur sal sy verbrand word, want 
sterk is Jahweh God wat haar oordeel. (dat hulle hatig teen die Verlosser 
sal wees, en teen Sy hemel en kerk, omdat hulle dan sal sien dat die 
Verlosser alleen heerskappy het en regeer oor alle dinge in die hemele en 
op aarde. 
 
 Open. 18:9 En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en 
weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer 
hulle die rook van haar verbranding sien, (die meer innerlike pyne van 
diegene wat in verhewe heerskappy en die genot daarvan was, deur 
middel van die vervalste en vermengde waarhede van die Woord wat 
hulle die heilige dinge van die kerk gemaak het, wanneer hulle sien hulle 
verander in onheilige dinge).    
 
Open. 18:10 terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: 
Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou 
oordeel gekom! (hulle vrees vir straf, en hulle smartlike weeklag dat 
daardie godsdienstige oortuiging, so versterk, so skielik en volledig 
omgekeer word, en dat hulle kan sterf. 
 
Open. 18:11 En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor 
haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie, (die in die laer orde, 
wat bedien en wins maak deur heilige dinge, hulle droefheid hier dat na 
die verwoesting van Babilon kan hulle nie meer wins maak soos 
vantevore nie). 
 
Open. 18:12 koopware van goud en silwer en edelgesteente en pêrels (dat 
hulle nie meer hierdie dinge het nie, omdat hulle geen geestelike 
goedhede en waarhede meer het, wat met sulke dinge ooreenstem nie), en 
fyn linne en purper en sy en skarlaken; (dat hulle nie meer hierdie dinge 
het, omdat hulle nie meer die hemelse goedhede en waarhede het, wat 
met sulke dinge ooreenstem nie),  en allerhande geurige hout en 
allerhande voorwerpe van ivoor (dat hulle hierdie nie meer het, omdat 
hulle nie meer die natuurlike goedhede en waarhede het, wat met sulke 
dinge ooreenstem),  en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en 
van koper en yster en marmer (dat hulle hierdie nie meer het nie, omdat 
hulle nie meer die wetenskaplike goedhede en waarhede in die dinge van 
die kerk het, wat met sulke dinge ooreenstem nie). 
 
Open. 18:13 en kaneel en reukwerk en salf en wierook (dat hulle nie meer 
aanbid vanuit geestelike goedhede en waarhede, omdat hulle niks in hulle 
aanbidding het, wat ooreenstem met die dinge hier genoem nie), en wyn 
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en olyfolie en fynmeel en koring (dat hulle nie meer aanbidding het 
vanuit hemelse waarhede en goedhede, omdat hulle nie in hulle 
aanbidding, die dinge het wat ooreenstem met dit hier genoem nie),  
en grootvee en skape; (dat hulle nie meer aanbidding vanuit die uiterlike 
of natuurlike goedhede en waarhede van die kerk het, omdat hulle niks in 
hulle aanbidding het wat ooreenstem met die bogenoemde nie, en van 
perde en waens en slawe en mensesiele, al die dinge volgens die begrip 
van die Woord en leerstellings daaruit, en volgens die goedhede en 
waarhede van die betekenis en die letter daarvan, wat hulle nie het nie, 
omdat hulle dit vervals en vermeng het. 
 
Open. 18:14 En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al 
die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit 
nooit weer kry nie. (dat al die geluksaligheid en vreugde van die hemel, 
selfs die uiterlike, soos wat deur hulle begeer word, sal heeltemal weg 
vlug, en sal nie meer verskyn, omdat hulle nie meer hemelse en geestelike 
liefde van goedheid en waarheid het nie. 
 
Open. 18:15 Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword 
het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en 
rou bedrywe en sê (die toestand voor veroordeling, en wanneer hulle 
vrees en weeklag wie wins gemaak het deur verskillende uitdelings en 
beloftes van hemelse vreugdes). 
 
Open. 18:16 Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en 
purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en pêrels, 
omdat in een uur soveel rykdom verwoes is! (smartlike weeklag dat hulle 
grootsheid en hulle winste so skielik en so volledig vernietig is). 
 
Open. 18:17 En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die 
matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan, (is diegene 
wat genoem word lekedom, sowel hulle wat in groter waardigheid 
geplaas was, as diegene wat laer was, selfs die gewone mense, wat 
verbind was aan daardie godsdiens oortuigings en dit liefgehad en gesoen 
het of dit erken en in die hart vereer het). 
 
Open. 18:18 en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding 
sien, en gesê: Watter stad is soos die groot stad? 
(hulle weeklag in `n afgeleë toestand oor die veroordeling van daardie 
godsdiens oortuiging wat hulle geglo het om hoog verhewe bo elke 
godsdiens in die wêreld te wees). 
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Open. 18:19 En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en 
weeklag uitgeroep en gesê: Wee, wee die groot stad, (hulle innerlike en 
uiterlike droefheid en rou wat weeklag is dat so `n verhewe godsdiens 
oortuiging heeltemal vernietig en veroordeel moet word), waarin almal 
wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want 
dit is in een uur verwoes! (as gevolg van dit, dat deur die heilige dinge 
van daardie godsdiens oortuigings, almal, soveel as wat gewillig was om 
te koop, was vrygespreek, en vir wêreldse en tydelike rykdom hemelse en 
ewige rykdom ontvang). 
 
Open. 18:20 Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en 
profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het! (dat die engele van 
die hemel en die mense van die kerk wat in die goedhede en waarhede 
vanuit die Woord is, kan nou verbly in die hart wees, dat diegene in die 
booshede en valshede van daardie godsdiens oortuiging, verwyder en 
verwerp was). 
 
Open. 18:21 En een sterk engel het ‘n klip opgetel soos ‘n groot 
meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So, met ‘n vaart, sal Babilon, 
die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. (dat deur 
`n sterk invloei van die Verlosser uit die hemel, daardie godsdiens 
oortuiging met alle vermengde waarhede daarvan van die Woord, sal kop 
eerste die hel in gewerp word, en sal nie meer aan die engele verskyn 
nie). 
 
Open. 18:22 En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en 
basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie (dat daar nie meer 
met hulle enige liefde van geestelike waarheid en goedheid sal wees, ook 
nie enige liefde van hemelse goedheid en waarheid), en geen kunstenaar 
van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, (dat hulle wat in 
daardie godsdiens oortuiging vanuit leerstellings en van `n lewe volgens 
dit, het geen begrip van geestelike waarheid, en daaruit geen denke van 
geestelike waarheid, vir so ver dit vanuit hulself is) en die geluid van die 
meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. (dat met diegene wat in 
daardie godsdiens oortuiging is, vanuit leerstellings daarvan, en vanuit `n 
lewe volgens dit, is daar geen soeke, vir ondersoek en bevestiging van 
geestelike waarheid, omdat die valsheid ontvang en bevestig, en dus 
ingeplant, in die weg staan). 
 
Open. 18:23 En die lig van ‘n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, (dat 
hulle wat in daardie godsdiens oortuiging vanuit leerstellings is, en `n 
lewe volgens dit, het geen voorligting vanaf die Verlosser, en daarom 
geen begrip van geestelike waarheid nie), en die stem van bruidegom en 
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bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; (dat hulle wat daardie 
godsdiens oortuiging vanuit leerstellings en vanuit `n lewe volgens dit, 
het geen vereniging van goedheid en waarheid, wat die kerk maak nie), 
want jou handelaars was die grotes van die aarde; (dat diegene wat van 
die hoogste is in hulle geestelike priesterheerskappy is sodanig, omdat 
deur verskillende en eiemagtige regte aan hulle gegee in die wette van die 
orde, maak hulle winste en voordeel), want deur jou towery is al die 
nasies verlei. (dat hulle goddelose kuns en uitvindings, waardeur hulle die 
verstand van almal weggelei het van die heilige aanbidding van die 
Verlosser na die onheilige aanbidding van lewende en dooie mense en 
beelde) 
 
Open. 18:24 En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van 
almal wat op die aarde gedood is. (dat vanuit daardie godsdiens 
oortuiging wat bedoel word met “die stad Babilon,” is die vermenging en 
ontheiliging van elke waarheid van die Woord en daaruit die van die 
kerk, en dat valsheid vandaar uitgevloei het na die hele Christen wêreld.) 
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Hoofstuk 19 
 

Die inhoud 
 
Die verheerliking van die Verlosser deur die engele van die hemel. 
Omdat die Rooms Katolieke godsdiens oortuiging verwyder is in die 
geestelike wêreld, waardeur hulle in die lig gekom het en in hulle 
vreugde. Aankondiging aangaande die Verlosser se koms en aangaande 
die Nuwe Kerk vanuit Hom. Die openbaar making van die Woord 
volgens die geestelike betekenis vir daardie kerk. Die roeping van almal 
na dit. Weerstand deur hulle wat in geloof geskei van naaste liefde is. 
Hulle verwydering en veroordeling. 
 
Open. 19:1 En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot 
menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, (die danksegging en 
belydenis en feesviering van die Verlosser deur die engele van die laer 
hemele, as gevolg van die verwydering van die Babiloniërs), die heil en 
die heerlikheid en die eer en die krag aan Jahweh onse God! (dat daar nou 
redding vanuit die Verlosser is, omdat daar nou ontvangs is van 
Goddelike Waarheid en Goddelike Goedheid vanuit Sy Goddelike krag). 
 
Open. 19:2 Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die 
groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, (omdat 
die onheilige Babiloniese godsdiens oortuiging in geregtigheid veroordeel 
is, wat die Verlosser se kerk deur vuil vermengings van die Woord 
vernietig het), en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. 
(vergelding vir die beserings en geweld aangebied aan die siele van die 
aanbidders van die Verlosser). 
 
Open. 19:3 En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja! En haar rook 
gaan op tot in alle ewigheid. (danksegging en feesviering van die 
Verlosser as die God van hemel en aarde, en as die regter van die 
veroordeeldes vir ewig). 
 
Open. 19:4 En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens 
het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en gesê: Amen, 
Halleluja! (aanbidding van die Verlosser as God van hemel en aarde en as 
regter van die heelal, deur die engele van die hoogste hemele, en 
bevestiging van die danksegging, belydenis en feesviering van die 
Verlosser deur die engele van die laer hemele). 
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Open. 19:5 En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, 
al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees (invloei vanuit die Verlosser in 
die hemele, en dus eensgesindheid van die engele, dat almal wat in die 
waarhede van geloof en in die goedhede van liefde is moet die Verlosser 
aanbid as die enigste God van die hemel), klein en groot! (diegene wat 
die Verlosser aanbid vanuit waarhede van geloof en goedhede van liefde 
in `n mindere of meerdere graad). 
 
Open. 19:6 En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en 
soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae 
wat sê: Halleluja! want Jahweh God, die Almagtige, het die koningskap 
aanvaar. (die blydskap van die engele van die laagste hemel en van die 
engele van die middelste hemel, en van die engele van die hoogste hemel, 
dat die Verlosser alleen regeer in die kerk wat nou sal kom) 
 
Open. 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid 
gee, want die bruilof van die Lam het gekom (blydskap van siel en hart, 
en daaruit die verheerliking van die Verlosser, dat daar voortaan die volle 
huwelik van Hom met die kerk mag wees), en sy vrou het haar gereed 
gemaak. (dat hulle wat van die kerk sal wees, wat die Nuwe Jerusalem is, 
word bymekaar versamel, ingewy en onderrig). 
 
Open. 19:8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn 
linne, (dat hulle onderrig word deur die Verlosser in ware en suiwer 
waarhede vanuit die Woord), want die fyn linne is die regverdige dade 
van die heiliges. (dat deur waarhede vanuit die Woord diegene van die 
Verlosser se kerk is wat die goedhede van die lewe het). 
 
Open. 19:9 Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die 
bruilofsmaal van die Lam. (`n Engel was na Johannes gestuur vanuit die 
hemel, en het met hom gespreek aangaande die Verlosser se Nuwe Kerk, 
en gesê dat dit gegee was om op aarde te weet, dat diegene ewige lewe 
het wat die dinge ontvang wat van daardie kerk is). En hy sê vir my: Dit 
is die waaragtige woorde van God. (dat dit geglo moet word omdat dit 
van die Verlosser is). 
 
Open. 19:10 En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar 
hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou 
broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. (dat die engele van 
die hemel nie aanbid of vereer moet word nie, omdat daar niks Goddelik 
in hulle is, maar dat hulle deelgenote met mense is, soos broer met broer, 
met diegene wat die Verlosser dien, en dat in eenstemmigheid met hulle 
die Verlosser dus alleen aanbid moet word). Want die getuienis van 
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JaHshua is die gees van die profesie. (dat die erkenning dat die Verlosser 
God van die hemel en aarde is, die alles van die Woord en van 
leerstellings daaruit, en terselfdertyd in `n lewe volgens Sy bevele, in die 
algemene betekenis. 
 
Open. 19:11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 
perd, (die geestelike betekenis van die Woord geopenbaar deur die 
Verlosser, en die innerlike begrip van die Woord aan die lig gebring 
daardeur, wat die koms van die Verlosser is), en Hy wat daarop sit, word 
genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in 
geregtigheid. (die Verlosser volgens die Woord, dat dit die Goddelike 
Goedheid Self, en die Goddelike Waarheid Self is, en vanuit beide 
voltrek Hy die oordeel.  
 
Open. 19:12 En sy oë was soos ‘n vuurvlam, (die Goddelike Wysheid van 
die Goddelike Liefde van die Verlosser), en op sy hoof was baie krone; 
(die Goddelike Waarhede van die Woord vanuit Hom), 
en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy 
self (wat die kwaliteit van die Woord is in die geestelike en hemelse 
betekenis daarvan kan niemand sien, net die Verlosser, en hy aan wie Hy 
dit openbaar). 
 
Open. 19:13 En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, 
en sy Naam is: Die Woord van God. (die Goddelike Waarheid in die 
uiterste betekenis daarvan, of die Woord in die letter, waarteen geweld 
aangebring was). 
 
Open. 19:14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, 
bekleed met wit en rein fyn linne. (die engele van die Nuwe Christen 
Hemel, wat verenig was met die Verlosser in die innerlike begrip van die 
Woord, en wat dus in suiwer en ware Waarhede is). 
 
Open. 19:15 En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard (die verstrooiing 
van valshede deur leerstellings daarvan deur die Verlosser, om die nasies 
daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, (dat Hy almal 
sal oortuig wat in dooie geloof is, deur die Waarhede van die betekenis 
van die letter van die Woord, en deur verstandelike dinge), en Hy trap die 
parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die 
Almagtige. (dat die Verlosser alleen al die booshede van die kerk, en al 
die geweld aan die Woord gebied verdra, dus aan Homself). 
 
Open. 19:16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat 
geskrywe is: Die Koning van die konings en Verlosser van Verlossers 
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(dat die Verlosser in die Woord onderrig wat Hy is, dat Hy die Goddelike 
Waarheid van die Goddelike Wysheid en die Goddelike Goedheid van die 
Goddelike Liefde is, dus dat Hy die God van die heelal is). 
 
Open. 19:17 En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n 
groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug 
vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, 
(die Verlosser vanuit Goddelike Liefde, en vandaar vanuit Goddelike 
Ywer, roep en versamel almal wat in die geestelike liefde van waarheid is 
en dink aan die hemel, aan die Nuwe Kerk, en aan vereniging met 
Homself, en dus aan ewige lewe). 
 
Open. 19:18 dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van 
owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en 
van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, 
klein sowel as groot. (die verkryging van goedhede vanaf die Verlosser 
deur die Waarhede van die Woord en van leerstellings daarvan, in elke 
betekenis, graad en soort). 
 
Open. 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs 
versamel gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen 
sy leër. (dat al die innerlike boosheid wat geloof alleen erken het, met die 
leiers en hulle volgelinge, sal veg teen die Verlosser se Goddelike 
Waarhede in Sy Woord, en sal diegene treiter wat van die Verlosser se 
Nuwe Kerk is). 
 
Open. 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse 
profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy 
húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. 
(al diegene wat geloof alleen erken het, en innerlik boos was, beide, die 
lekedom en die gewone mense, asook die geestelikes en die geleerdes, 
wat deur redenerings en getuienisse, ander verlei het dat geloof alleen die 
enigste manier van redding is, en om daardie geloof te ontvang en te lewe 
volgens dit). Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel 
brand. (dat al diegene, wat soos hulle was, in die hel gewerp was waar 
liefdes van valsheid en terselfdertyd begeertes van boosheid is). 
 
Open. 19:21 En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond 
gaan van Hom wat op die perd sit; (dat almal vanuit die verskillende 
kettery tussen die hervormdes, wat nie gelewe het volgens die Verlosser 
se bevele in die Woord nie, wat hulle geken het, synde vanuit die Woord 
geoordeel, sterf).  



 81

en al die voëls is versadig van hulle vlees. (dat vanuit hulle begeertes van 
boosheid, wat hulle wese is, het die helse genii wat soos dit was gevoed). 
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Hoofstuk 20 
 
Aangaande die verwydering van diegene wat bedoel word deur die 
”draak”. Aangaande die opvaar van diegene vanuit die laer aarde, wat die 
Verlosser aanbid en boosheid vermy as sonde. Die oordeel op diegene in 
wie se aanbidding daar niks van godsdiens was nie. Die veroordeling van 
die draak. Die algemene oordeel op die wat oorbly. 
 
Open. 20:1 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel 
van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand. (die Verlosser se 
Goddelike werking in die laer dinge, vanuit Sy Goddelike krag van 
toemaking en oopmaking en van binding en losmaking). 
 
Open. 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die 
Satan is (dat hulle teruggehou was, wat bedoel word deur die “draak” 
wat, omdat hulle sintuiglik en nie geestelik dink aan geloofs onderwerpe, 
word genoem “die ou slang” en omdat hulle in booshede is van lewe, 
word genoem die “duiwel,” en omdat hulle in valsheid van leerstellings 
is, word hulle genoem “satan.” en hy het hom gebind duisend jaar lank, 
(dat hulle wat hier bedoel word deur “draak” was teruggetrek en 
weggeskeur vanaf die wat oorgebly het in die wêreld van die geeste, dit 
vir `n kort tydjie waarin daar geen kommunikasie met hulle was nie). 
 
Open. 20:3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo 
hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei (dat die Verlosser 
diegene wat in geloof alleen was heeltemal verwyder het, en alle 
kommunikasie weggeneem het tussen hulle en die wat oorgebly het, sodat 
hulle nie in diegene wat in die hemel opgeneem sal word enigiets van 
hulle kettery sal inboesem nie), totdat die duisend jaar voleindig is nie. 
Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word. (dit slegs vir `n klein 
rukkie, of vir `n kort tydjie, totdat hulle wat in waarhede van goedheid 
was deur die Verlosser opgeneem word in die hemel, waarna hulle wat 
bedoel word deur die “draak” losgemaak sal word vir `n kort tydjie, en 
kommunikasie geopen word tussen hulle en die wat oorgebly het). 
 
Open. 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan 
hulle is die oordeel gegee; (dat die waarhede van die Woord, waarvolgens 
almal geoordeel word geopen was, en dat hulle dan opgeneem is vanuit 
laer aarde, die wat deur die Verlosser verberg was, dat hulle nie verlei sou 
word deur die “draak” en sy diere nie), en ek het die siele gesien van die 
wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, (dat 
hulle deur diegene verwerp was wat in valsheid vanuit hulle eie 
intelligensie was, omdat hulle die Verlosser aanbid, en gelewe het 
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volgens die waarhede van Sy Woord), en die wat die dier en sy beeld nie 
aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie 
ontvang het nie; (wat nie die leerstellings van geloof alleen erken en 
ontvang het nie), en hulle het geleef en as konings geregeer saam met 
Christus die duisend jaar lank (wat alreeds vir `n geruime tyd in 
vereniging met die Verlosser en in Sy koninkryk was). 
 
Open. 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar 
voleindig was nie. (dat behalwe hierdie, nou van gespreek, niemand in die 
hemel opgeneem is, tot na die “draak” losgemaak was, en dat hulle toe 
beproef en ondersoek word wat betref hulle kwaliteit). Dit is die eerste 
opstanding. (dat redding en ewige lewe hoofsaaklik bestaan in aanbidding 
van die Verlosser en lewe volgens Sy bevele in die Woord, omdat deur 
hulle vereniging bewerkstellig word met die Verlosser en verbinding met 
die engele van die hemel). 
 
Open. 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; 
(dat hulle wat in die hemel kom het die geluk van ewige lewe, en 
voorligting, deur vereniging met die Verlosser), oor hulle het die tweede 
dood geen mag nie, (dat hulle geen oordeel het nie), maar hulle sal 
priesters van God en van Christus wees (omdat hulle deur die Verlosser 
in die Goedheid van Liefde gehou word, en daaruit in die Waarhede van 
Wysheid) en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. (dat 
hulle alreeds in die hemel was, toe die ander wat nie opgewek was, dit is, 
nog nie hemelse lewe ontvang het nie, in die wêreld van die geeste was). 
 
Open. 20:7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die satan uit sy 
gevangenis ontbind word; (nadat hulle wat voorheen verberg en bewaak 
was in die laer aarde, deur die Verlosser opgeneem is in die hemel, en die 
Nuwe hemel deur hulle vermeerder is, sal al diegene wat hulself in 
valsheid van geloof bevestig het, losgelaat word).  
 
Open. 20:8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke 
van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die 
oorlog; (dat hulle wat hier bedoel word deur die “draak” na hulle 
geselskap aantrek al diegene wat van die aardes in die hele wêreld van die 
geeste is, en daar in die uiterlike natuurlike aanbidding alleen lewe, en nie 
in geestelike aanbidding, en sal hulle in opskudding bring teen diegene 
wat die Verlosser aanbid, en lewe volgens Sy bevele in die Woord), en 
hulle getal is soos die sand van die see. (die menigtes van sulkes) 
 
Open. 20:9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die 
laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, (dat toe hulle in 
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opskudding gebring is deur die drake, hulle elke waarheid van die kerk 
verag het, en gestreef om al die dinge van die Nuwe kerk te vernietig, en 
selfs die leerstellings aangaande die Verlosser en aangaande die lewe), en 
vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. (dat hulle 
deur die begeerte van helse liefde vernietig was). 
 
Open. 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en 
swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en 
nag gepynig word tot in alle ewigheid. (dat hulle wat in booshede van die 
lewe, en in valshede van leerstellings is, in die hel gewerp was). 
 
Open. 20:11 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, 
voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is 
geen plek vir hulle gevind nie. (die algemene oordeel voltrek deur die 
Verlosser op al die vorige hemele wat bewoon was deur sodaniges wat in 
burgerlike en morele goedheid was, maar in geen geestelike goedheid, 
wat dus Christene nageboots het in die uiterlike, maar in die innerlike 
duiwels was, wie se hemele, met hulle aarde, heeltemal verstrooi was, 
sodat niks van hulle meer verskyn het nie). 
 
Open. 20:12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, 
(almal van die aarde wat gesterf het, nou tussen diegene wat in die wêreld 
van die geeste was, van watter toestand en kwaliteit ookal, bymekaar 
versamel deur die Verlosser vir oordeel), en die boeke is geopen; en ‘n 
ander boek, die boek van die lewe, is geopen. (dat die innerlike van die 
verstand van hulle almal was oopgemaak, en deur die invloei van lig en 
hitte vanuit die hemel, was hulle kwaliteit gesien en bespeur volgens die 
emosies wat van die liefde of die wil is, en daaruit volgens die gedagtes 
wat van geloof is of van die begrip, sowel die bose as die goeie). En die 
dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 
(dat almal geoordeel was volgens hulle innerlike lewe in die uiterlike). 
 
Open. 20:13 En die see het die dode gegee wat daarin was, (die uiterlike 
en natuurlike mense van die kerk geroep vir oordeel), en die dood en die 
doderyk het die dode gegee wat daarin was; (die mense van die kerk wat 
goddeloos in hulle hart was, wat in hulself duiwels en satans was, geroep 
vir oordeel), en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. (dat almal 
geoordeel was volgens hulle innerlike lewe in die uiterlike). 
 
Open. 20:14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. 
(dat die goddelose in hart, wat in hulself duiwels en satans was en tog in 
die uiterlike soos mense van die kerk, was in die hel gewerp tussen 
diegene wat in die liefde van boosheid en daaruit in die liefde van 
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valsheid in ooreenstemming met boosheid). Dit is die tweede dood. (dat 
met hierdie die oordeel self is). 
 
Open. 20:15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek 
van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp (dat hulle wat nie 
gelewe het volgens die bevele van die Verlosser nie, en nie geglo het in 
die Verlosser nie, was veroordeel). 
 

Die verduideliking 
 
Deur `n Engel wat neerdaal van die hemel - word bedoel die Verlosser 
wat Neerdaal - is in die laer dinge van die wêreld van die geeste of laer 
aarde of voorportaal, wat geleë is tussen die hemel en die hel. 
Deur die sleutel van die afgrond - die Goddelike krag van oopmaak en 
sluit van die hel. 
Die groot ketting in Sy Hand - die strewe en daaruit die handeling van 
binding en losmaking uit die hel. 
Die ketting en sleutel deur Johannes gesien in die hand van die Verlosser 
- is sodat dit `n verteenwoordiging mag wees van die Verlosser se 
Goddelike krag.    
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Hoofstuk 21 
 
In hierdie hoofstuk word die toestand van die hemel en die kerk behandel 
na die laaste oordeel, dat na dit, deur die Nuwe Hemel die Nuwe Kerk sal 
bestaan op die aarde, wat die Verlosser alleen sal aanbid. Die vereniging 
daarvan met die Verlosser 
Die beskrywing daarvan volgens die intelligensie vanuit die Woord. 
Die leerstellings daaruit. 
En volgens al die kwaliteit daarvan. 
 
Open. 21:1 En ek het ‘n Nuwe Hemel en ‘n Nuwe Aarde gesien, (dat die 
Nuwe Hemel ontstaan het vanuit Christene deur die Verlosser, wat in die 
tyd die Christen hemel genoem word, waar hulle is wat die Verlosser 
aanbid het, en gelewe het volgens Sy bevele in die Woord, wat daaruit 
naaste liefde en geloof het, waarin ook al die klein kinders van die 
Christene is).  
want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; (die hemele 
wat nie gevorm was deur die Verlosser nie, maar deur diegene wat vanuit 
die Christen wêreld in die Geestelike wêreld gekom het, wat almal 
verstrooi was op die dag van die laaste oordeel), die see was daar nie 
meer nie. (dat die uiterlike van die hemele versamel vanuit Christene 
sedert die eerste vestiging van die kerk was op dieselfde manier verstrooi, 
nadat hulle wat in die boek van die lewe van die Verlosser geskrywe was, 
daaruit geneem en gered was. 
 
Open. 21:2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, 
sien neerdaal van God uit die hemel, (die Nuwe Kerk wat deur die 
Verlosser gevestig sal word aan die einde van die vorige kerk, wat 
verbind sal wees met die Nuwe Hemel in Goddelike Waarhede volgens 
leerstellings en volgens lewe), toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man 
versier is. (daardie kerk verenig met die Verlosser deur die Woord). 
 
Open. 21:3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 
tabernakel van God is by die mense, (die Verlosser wat vanuit liefde 
spreek en die goeie tyding bekend maak, dat Hyself nou teenwoordig sal 
wees met die mense in Sy Goddelike Menswese), en Hy sal by hulle 
woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle 
God. (die vereniging van die Verlosser, wat van sodanige manier is, dat 
hulle in Hom is, en Hy in hulle). 
 
Open. 21:4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen 
dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie 
meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. (dat die Verlosser 
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van hulle sal wegneem alle droefheid van denke, en vrees van 
veroordeling van booshede en valshede vanuit die hel, en van versoekings 
vanaf hulle, en hulle sal hulle nie onthou omdat die “draak,” wat hulle 
veroorsaak het, uitgewerp is). 
 
Open. 21:5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. 
En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en 
betroubaar. (die Verlosser bevestig alles aangaande die Nuwe Hemel en 
die Nuwe Kerk na die laaste oordeel voltrek was). 
 
Open. 21:6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! (dit is die Goddelike 
Waarheid). Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. (dat die 
Verlosser die God is van hemel en aarde, en dat alle dinge in die hemele 
en op die aarde deur Hom gemaak is). Aan die dorstige sal Ek gee uit die 
fontein van die water van die lewe, verniet. (dat aan diegene wat 
Waarhede begeer vir enige geestelike werk, sal die Verlosser vanuit 
Homself deur die Woord gee alle dinge wat sal bydra tot daardie werk). 
 
Open. 21:7 Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God 
wees, en hy sal vir My ‘n seun wees. (dat hulle wat die booshede in 
hulself oorwin, dit is, die duiwel, en nie swig wanneer hulle versoek word 
deur die Babiloniërs en die drake nie, sal in die hemel kom, en daar lewe 
in die Verlosser, en die Verlosser in hulle) 
 
Open. 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en 
gruwelikes (diegene in geen geloof, en in geen naaste liefde, en daaruit in 
alle soorte booshede), en moordenaars en hoereerders en towenaars en 
afgodedienaars en al die leuenaars  
(diegene wat die bevele van die tien gebooie as niks afmaak, en nie enige 
booshede daarin genoem as sonde vermy nie, en daarom in hulle lewe) 
hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: (hulle het `n hel 
waar die liefdes van valsheid en begeertes van boosheid is), dit is die 
tweede dood. (veroordeling) 
 
Open. 21:9 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol 
van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesê: 
Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam. (invloei 
en openbaring vanaf die Verlosser vanuit die mees innerlike hemel, 
aangaande die Nuwe Kerk, wat verenig sal wees met die Verlosser deur 
die Woord). 
 
Open. 21:10 En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg 
en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van 
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God neerdaal; (dat Johannes opgeneem was in die derde hemel, en sy 
innerlike sig daar geopen was, voor wie die Verlosser se Nuwe Kerk 
geopenbaar was, volgens leerstellings, in die vorm van `n stad). 
 
Open. 21:11 en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 
‘n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen (dat in daardie 
kerk die Woord verstaan sal word, omdat dit deurskynend is vanuit die 
geestelike betekenis daarvan). 
 
Open. 21:12 En dit het ‘n groot en hoë muur (die Woord in die betekenis 
van die letter waaruit die leerstellings van die Nuwe Kerk is), met twaalf 
poorte gehad, (al die kennis van Waarheid en Goedheid daarin waardeur 
mense voorgestel word in die kerk), en by die poorte twaalf engele, en 
name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme van die 
kinders van Israel. (die Goddelike Waarhede en Goedhede van die hemel, 
wat ook die Goddelike Waarhede en Goedhede in die kennis van die kerk 
is en beskermers sodat niemand in gaan, behalwe as hy in hulle is vanuit 
die Verlosser). 
 
Open. 21:13 Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant 
drie poorte, aan die suidekant drie poorte, aan die westekant drie poorte. 
(dat die kennis van waarheid en goedheid, waarin geestelike lewe is vanaf 
die hemel vanuit die Verlosser is, en waardeur voorstellings in die Nuwe 
Hemel veroorsaak word, is vir diegene wat min of meer in die liefde of 
die emosie van Goedheid is, en vir diegene wat min of meer in die 
Wysheid of die emosie van Waarheid is). 
 
Open. 21:14 En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, (dat 
die Woord in die betekenis van die letter alle dinge bevat van die 
leerstellings van die Nuwe Kerk), en daarop was die name van die twaalf 
apostels van die Lam.(alle dinge van leerstellings vanuit die Woord 
aangaande die Verlosser, en aangaande lewe volgens Sy bevele). 
 
Open. 21:15 En hy wat met my gespreek het, het ‘n goue meetroede 
gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. (dat daar deur die 
Verlosser gegee is, aan diegene wat in die goedheid van liefde is, die 
aanleg van begrip en wete wat die kwaliteit van die Verlosser se Nuwe 
Kerk is volgens leerstellings vanuit die Woord en inleidende Waarhede 
daarvan, en volgens die Woord waaruit hulle is). 
 
Open. 21:16 En die stad het vierkantig gelê, (regverdigheid in dit)  
en sy lengte was net so groot as sy breedte. (dat Goedheid en Waarheid in 
daardie kerk een is, soos kern en vorm). En hy het die stad met die 
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meetroede gemeet op duisend vyf honderd myl; sy lengte en breedte en 
hoogte was gelyk. (die kwaliteit van daardie kerk vanuit leerstellings wys, 
dat alle dinge daarvan vanuit die Goedheid van liefde is). 
 
Open. 21:17 En hy het sy muur gemeet op honderd vier en veertig el, (dat 
dit gewys was wat die  kwaliteit van die Woord is in daardie kerk, dat 
vanuit dit al die Waarhede en Goedhede is), volgens ‘n mens se maat, wat 
die maat van ‘n engel is. (die kwaliteit van daardie kerk maak dat dit een 
is met die hemel)’ 
 
Open. 21:18 En die boustof van sy muur was jaspis, (dat al die Goddelike 
waarheid in die betekenis van die letter van die Woord, met die mense 
van daardie kerk, is deurskynend vanuit die Goddelike Waarheid in die 
Geestelike betekenis), en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. (dat 
die alles van daardie kerk daaruit is, die Goedheid van Liefde vloei in 
saam met Lig vanuit die hemel vanaf die Verlosser). 
 
Open. 21:19 En die fondamente van die muur van die stad was versierd 
met allerhande edelgesteentes. (dat al die dinge van die leerstellings van 
die Nuwe Jerusalem geneem vanuit die letter van die Woord, met diegene 
wat in dit is sal in die lig volgens ontvanklikheid verskyn). 
 
Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde 
chalcedoon, die vierde smarag; 
 
Open. 21:20 die vyfde sardóniks, die sesde sardius, die sewende 
chrisoliet, die agtste beril, die negende topaas, die tiende chrísopraas, die 
elfde hiasínt, die twaalfde ametís. (alle dinge van daardie leerstellings in 
hulle orde vanuit die betekenis van die letter van die Woord, met diegene 
wat die Verlosser onmiddellik nader, en lewe volgens die bevele van die 
tien gebooie deur booshede as sonde te vermy, want hierdie en geen 
ander is in die leerstellings van liefde tot God en liefde tot die naaste, wat 
die twee noodsaaklikhede van godsdiens is). 
 
Open. 21:21 En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte 
was uit een pêrel, (dat die erkenning en kennis van die Verlosser verenig 
al die kennis van Waarheid en Goedheid ineen, wat van die Woord is, en 
stel dit aan die kerk voor),  en die straat van die stad was suiwer goud 
soos deurskynende glas. (dat elke waarheid van daardie kerk en 
leerstellings daarvan, is in Vorm die Goedheid van Liefde wat saam 
invloei met Lig vanuit die hemel vanaf die Verlosser). 
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Open. 21:22 En ‘n tempel het ek nie daarin gesien nie, want Jahweh God, 
die Almagtige, is sy tempel, en die Lam. (dat daar in die kerk nie enige 
uiterlike geskei van die innerlike sal wees nie, omdat die Verlosser 
Homself in Sy Goddelike Menswese, van wie alles van die kerk is, alleen 
genader, aanbid en vereer word) 
 
Open. 21:23 En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te 
skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy 
lamp. (dat die mense van daardie kerk nie in eie liefde en in hulle eie 
intelligensie sal wees, en daaruit in natuurlike lig alleen nie, maar in 
geestelike lig vanaf die Goddelike Waarheid van die Woord  vanuit die 
Verlosser alleen). 
 
Open. 21:24 En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan 
wandel, (dat almal wat in die Goedheid van lewe is, en glo in die 
Verlosser, sal lewe volgens die Goddelike Waarhede, en sal hulself 
innerlik in hulself sien, soos wat die oë voorwerpe sien), en die konings 
van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. (dat almal wat in die 
Waarhede van Wysheid vanuit Geestelike Goedheid is, sal die Verlosser 
daar bely en aan Hom toeskryf elke Waarheid en Goedheid wat met hulle 
is). 
 
Open. 21:25 En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy 
poorte nooit gesluit word nie; (dat hulle aanhoudend ontvang sal word in 
die Nuwe Hemel, wat in die Waarhede van die Goedheid van Liefde 
vanuit die Verlosser is, omdat daar geen valsheid van geloof daar is nie). 
 
Open. 21:26 en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin 
bring. (dat hulle wat ingaan sal met hulle die Belydenis, Erkenning en 
Geloof bring, dat die Verlosser die Enigste God van Hemel en Aarde is, 
en dat elke Waarheid van die kerk en elke Goedheid van die Godsdiens 
vanuit Hom is). 
 
Open. 21:27 En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en 
gruwelikheid en leuens doen nie; (dat geen een ontvang word in die 
Verlosser se Nuwe Hemel wat die Goedhede vermeng en die Waarhede 
van die Woord vervals, en booshede doen vanuit bevestigings en dus ook 
valshede).  
maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. (dat 
geen ander ontvang sal word in die Nuwe Kerk, wat die Nuwe Jerusalem 
is, maar hulle wat glo in die Verlosser, en lewe volgens Sy bevele in die 
Woord). 
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Die verduideliking 
 
`n Nuwe Hemel en `n Nuwe Aarde - bedoel `n geestelike hemel en die 
aarde wat aan daardie hemel behoort, waar die engele is, Die Heilige 
Jerusalem - is die nuwe kerk - wat die ou kerk vervang. Die ou hemele is 
bo die Christen hemele. Die hemele is gedeel in drie hemele  en elke 
hemel in drie gedeel waar die een bo die ander is. 
Die derde of innerlike hemel - (liefde tot Verlosser) 
Die tweede of middel hemel – (geloof en Waarheid) 
Die eerste of laagste hemel – (goedheid) naaste liefde 
Verskillende dinge aangaande die hemel kan gesien word in die volgende 
plekke, n. 612, 13, 26, 31, 59, 61, 845, 46, 56 
Die twee noodsaaklikhede van die hemel is.    
1.  Erkenning van die Verlosser as God van hemel en aarde, wat beteken 
EEN God, nie drie verskillende gode nie. Met ander woorde Vader, Seun 
en Gees as een Goddelike Menswese wat Ons Verlosser is, soos die siel 
van `n mens in een liggaam is, so was en is die Drie Eenheid in die 
Goddelike Liggaam van die Verlosser, EN IS HY ONS HEMELSE 
VADER, ONS VERLOSSER, ONS REDDER, ONS ENIGSTE GOD. 
2. `n Lewe volgens die bevele van die tien gebooie. Vader is die Liefde 
Seun is die Goddelike Waarheid  en Wysheid,  die Heilige Gees is die 
werke en krag van die vader of voorsienigheid.                                  
Die heilige gees het ontstaan na die dood van die Verlosser omdat Hy die 
Woord of Gees self is. 
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Hoofstuk 22 
 
Dat die kerk nog steeds beskryf word volgens intelligensie vanuit 
Goddelike Waarheid vanuit die Verlosser. Dat openbaring bekend 
gemaak was deur die Verlosser, en dat dit aan die lig gebring sal word in 
sy eie tyd. Aangaande die koms van die Verlosser, en Sy vereniging met 
diegene wat in Hom glo en lewe volgens Sy bevele. Dat die dinge wat 
bekend gemaak word, deur alle middele moontlik gehou moet word. Die 
huwelik. 
 
Open. 22:1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die 
lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die 
Lam. (Openbaring nou bekend gemaak en verduidelik word volgens die 
Geestelike betekenis daarvan, waar Goddelike Waarhede in oorvloed aan 
die lig gebring word deur die Verlosser, vir diegene wat in Sy Nuwe Kerk 
sal wees, wat die Nuwe Jerusalem is). 
 
Open. 22:2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was 
die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra (dat in die innerlike 
van die Waarhede van leerstellings en daaruit van lewe in die Nuwe Kerk, 
is die Verlosser in Sy Goddelike liefde van wie al die Goedhede is, wat 
mens skynbaar daar doen asof vanuit homself), en elke maand sy vrugte 
gee, (dat die Verlosser Goedhede voort bring met elke mens volgens elke 
Toestand van Waarheid met hom), en die blare van die boom is tot 
genesing van die nasies. (die rasionele Waarhede daarvan, waardeur hulle 
wat in booshede en daaruit in valshede is gelei word om goed te dink en 
om betaamlik te leef). 
 
Open. 22:3 En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die 
troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal 
Hom dien. (dat in die kerk wat die Nuwe Jerusalem is, sal daar nie 
enigeen wees wat geskei is van die Verlosser nie, omdat die Verlosser 
Homself daar sal regeer, en hulle wat in die Waarhede vanuit Hom deur 
die Woord is, en Sy bevele doen, sal met Hom wees, omdat hulle verenig 
is met Hom). 
 
 
Open. 22:4 En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle 
voorhoofde wees. (dat hulle hulself na die Verlosser sal draai, en die 
Verlosser sal Homself na hulle draai, omdat hulle verenig is deur die 
liefde). 
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Open. 22:5 En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig 
nodig nie, omdat Jahweh God hulle verlig; (dat daar nie enige valsheid in 
die Nuwe Jerusalem sal wees en dat mense daar nie in kennis vanuit 
natuurlike lig sal wees wat hulle eie intelligensie is, aangaande die 
Verlosser nie), en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Dat 
hulle in die Verlosser se Koninkryk sal wees, en in vereniging met Hom 
verewig. 
 
Open. 22:6 En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en 
waaragtig; (dat hulle dit verseker mag weet, omdat die Verlosser Homself 
dit getuig en gesê het), en Jahweh, die God van die heilige profete, het sy 
engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur (dat die 
Verlosser van wie die Woord van Beide Verbonde is, het deur die Hemel 
aan diegene wat in Waarhede vanaf Hom is, die dinge bekend gemaak 
wat verseker sal wees.  
 
Open. 22:7 Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie 
van hierdie boek bewaar. (dat die Verlosser verseker sal kom, en ewige 
lewe gee aan diegene, wat onderhou en doen, die Waarhede of Bevele 
van leerstellings van die boek nou geopen deur die Verlosser). 
 
Open. 22:8 En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek 
dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete 
van die engel wat my hierdie dinge getoon het. (dat Johannes gedink het 
dat die Engel na hom gestuur deur die Verlosser, dat hy in `n Geestelike 
toestand gehou mag word, God was wat die dinge openbaar, terwyl dit 
tog nie so was nie, want die engel vertoon en sê net wat die Verlosser 
bekend maak). 
 
Open. 22:9 Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van 
jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van 
hierdie boek bewaar. Aanbid God. (dat die engele van die hemel nie 
vereer en aanbid mag word, omdat niks Goddelik aan hulle behoort nie, 
maar dat hulle omgaan met mense soos broers met broers, met diegene 
wat in die leerstellings van die Nuwe Jerusalem is, en die bevele daarvan 
doen, en dat die Verlosser alleen aanbid word in vereniging met hulle). 
 
Open. 22:10 En hy het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie 
van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. (dat die Boek van 
Openbaring nie toegemaak mag word nie, maar oopgemaak sal word, en 
dat dit nodig is aan die einde van die huidige kerk, sodat almal gered kan 
word). 
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Open. 22:11 Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil 
is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, 
en laat die heilige nog heiliger word. (die toestand van almal in die 
algemeen na die dood, en voor sy oordeel, en in die algemeen voor die 
laaste oordeel, dat Goedhede wegneem sal word van diegene wat in 
booshede is, en Waarhede van diegene wat in valshede is, en aan die 
anderkant, dat booshede weggeneem sal word van diegene in Goedheid, 
en valshede van diegene in Waarhede). 
 
Open. 22:12 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te 
vergeld soos sy werk sal wees. (dat die Verlosser verseker sal kom, en dat 
Hy die Hemel is, en die geluk van ewige lewe vir elkeen volgens sy 
geloof in Hom). 
 
Open. 22:13 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die 
eerste en die laaste. (omdat die Verlosser die God van hemel en aarde is, 
en deur Hom al die dinge van Hemele en op die Aarde gemaak is, en 
regeer word deur Sy Goddelike Voorsienigheid, en gedoen word volgens 
dit).  
 
Open. 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op 
die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. (dat hulle 
ewige geluk het wat lewe volgens die bevele van die Verlosser, sodat 
hulle einde in die Verlosser mag wees, en die Verlosser in hulle deur 
liefde, en in Sy Nuwe Kerk deur kennis aangaande Hom) 
 
Open. 22:15 Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders 
en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en 
doen. (dat niemand ontvang word in die Nuwe Jerusalem, wat die bevele 
van die tien gebooie as niks beskou, en nie enige booshede vermy wat 
daar genoem as sonde nie). 
 
Open. 22:16 Ek, Jahwehshua, het my engel gestuur om hierdie dinge aan 
julle voor die gemeentes te betuig. (`n Getuienis deur die Verlosser voor 
die hele Christen wêreld, dat dit die Waarheid is, dat die Verlosser alleen 
die dinge bekend maak wat hierin beskryf word, as ook dit wat nou 
bekend gemaak word). Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die 
blink môrester. (dat Hy die Verlosser Homself is wat gebore was in die 
wêreld, en toe die Lig was, en wat sal kom met Nuwe Lig, wat sal 
opstaan voor Sy Nuwe Kerk, wat die Nuwe Jerusalem is). 
 
Open. 22:17 En die Gees en die bruid sê: Kom! (dat die Hemel en die 
Kerk die koms van die Verlosser begeer) En laat hom wat hoor, sê: Kom! 
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En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die 
lewe neem, verniet. (dat hy wat enigiets van die Koms van die Verlosser 
weet, en van die Nuwe Hemel en die Nuwe Kerk, en dus van die 
Verlosser se Koninkryk, moet bid dat dit mag kom, en dat hy wat 
Waarhede begeer moet bid dat die Verlosser mag kom met Lig, en dat hy 
wat Waarhede liefhet sal hulle dan ontvang van die Verlosser sonder 
werk van sy eie). 
 
Open. 22:18 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie 
van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God 
oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. (dat hulle 
wat lees en die Waarhede ken van die leerstellings van die Boek nou 
geopen deur die Verlosser, en nog enige ander God erken as die 
Verlosser, en enige ander geloof as in Hom, deur enigiets by te voeg 
waardeur hulle hierdie twee mag vernietig, kan nie anders doen as sterf 
van die valshede en booshede wat bedoel word deur die plae beskryf in 
hierdie Boek). 
  
Open. 22:19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie 
profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die 
lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek 
geskrywe is. (dat hulle wat lees en die Waarhede van die leerstellings van 
die boek ken, nou geopen deur die Verlosser, en nog altyd enige ander 
God as die Verlosser en enige ander Geloof as in Hom erken, deur weg te 
neem waardeur hulle hierdie twee mag vernietig, kan nie in hulself 
wysheid of enigiets van die Woord kry nie, en ook nie in die Nuwe 
Jerusalem ontvang word, en hulle kan nie deel hê met diegene wat in die 
Verlosser se Koninkryk is nie). 
 
Open. 22:20 Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, 
Verlosser Jahwehshua (die Verlosser wat die Openbaring bekend gemaak 
het, en dit nou geopenbaar het, getuig van die godsdiens, dat in Sy 
Goddelike Menswese, wat Hy in die wêreld aangeneem en verheerlik het, 
kom Hy as die bruidegom en man, en dat die kerk Hom begeer as `n bruid 
en vrou)! 
 

Die verduideliking 
 
Die suiwer rivier van water en lewe helder soos kristal - 
Is die Goddelike Waarheid van die Woord in oorvloed vanuit die 
geestelike betekenis daarvan 
Lewende waters of Waters van die lewe - die Goddelike Waarhede van 
die Verlosser deur die Woord 
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Helder soos kristal - die Waarhede deurskynend vanuit die geestelike 
betekenis 
Die troon - is die Verlosser volgens Oordeel en Regering, en Hemel 
God en Lam - die Verlosser volgens die Goddelikheid Homself van wie 
alle dinge is, en volgens die Goddelike Menswese. 
 

ooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooo 
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Slot 

 
Die “Laaste Oordeel” oor die Kerk het alreeds plaasgevind in  1757 

 
Opsomming deur Kurt Simons van Swedenborg se werk: The Last 
Judgement and Babylon Destroyed. All the Predictions in the Apocalypse 
are at this Day Fulfilled 
Mei 19, 2007 
 
My bevatlikheid en die verstaan van die leerstellings van die Meester, 
Jesus Christus se Eerste en Tweede koms, vertel ons die volgende dinge: 
 
Die “Laaste Oordeel” van die Nuwe Testament was die vierde keer dat so 
`n oordeel plaasgevind het. Die geestelike geskiedenis van die menslike 
ras is die geskiedenis van `n reeks van kerke. Hier moet ons weer kyk na 
`n woord se betekenis. In hierdie geval, het die term ‘kerk’ `n tweeledige 
betekenis. Fundamenteel verwys dit na `n geestelike entiteit, wie se lede 
slegs aan God bekend is. Dit verwys ook na wêreldse organisasies. 
Hierdie twee tipes ‘kerke’ is tipies aan mekaar gekoppel, maar hier sal 
ons slegs fokus op die geestelike gedeelte. 
 
`n Ware kerk se mees fundamentele doel is om `n kommunikasie kanaal 
te verskaf, `n kanaal van invloeiende krag vanaf die Meester deur die 
hemele na die aarde (Arcana Coelestia 530). Hierdie invloeiende krag is 
`n fundamentele vereiste vir die menslike lewe om te bestaan in die 
natuurlike wêreld, maar dit kan ons nie bereik as die kanaal korrup raak 
of geblokkeer word nie. Korrupsie ontstaan wanneer die mense van `n 
geestelike kerk wegval van die Woord se leerstellings, in die bose. Dit 
veroorsaak `n groot bedreiging vir die geestelike lewe van die wêreld, en 
dinge versleg selfs tot in die fisiese lewe. 
 
Die eerste kerk in die geskiedenis was die Mees Antieke Kerk 
gesimboliseer (of korresponderend tot) Adam en Eva, wat bestaan het in 
die tydperk wat bekend is as  die “Goue Eeu.” Hierdie kerk het korrup 
geraak en het ‘weggeval’ deur nie die leiding van die Meester te volg toe 
die mense verkies het om vir hulleself te besluit wat goed en wat boos 
was, eerder as om te luister na die Meester. Hierdie keuse word 
gesimboliseer deur Adam en Eva wat die Meester se ‘Boom van die 
Lewe’ verlaat en ‘geëet’ het van die ‘Boom van die Kennis van Goed en 
Kwaad,’ en dit is simbolies van hulle wilsbesluit vir hulleself oor wat 
goed en boos was. (Genesis 2:9). In die daaropvolgende ‘val,’  
gesimboliseer deur die verbanning uit die Tuin van Eden (Genesis 3:23), 
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het die “Mees Antieke Kerk” deur `n ‘Laaste Oordeel’ gegaan. Dit 
beteken dat die oorblywende goeie mense in die wêreld op daardie tyd 
afgeskei was van hulle wat in die bose geval het. Hierdie oordeel was `n 
teken dat hulle kerk, die Mees Antieke Kerk, geestelik so korrup geraak 
het dat dit nie meer langer kan dien as daardie nodige kanaal van 
invloeiende lewe van die Meester deur die hemele nie. (sien The First 
Coming of Jesus Christ). Met ander woorde, net soos `n liggaam sterf 
wanneer die gees homself verwyder van die liggaam, so is die  geestelike 
“innerlike” van die Mees Antieke Kerk ook dood as gevolg van hierdie 
vals idees. 
 
Siende dat die lewe in hierdie wêreld daardie kanaal vereis wat die 
Meester se lewe-gewende krag deurlaat, sal die Meester altyd `n nuwe  
geestelike kerk begin, sodra die oue verdwyn het. Hierdie nuwe kerk is 
aanvanklik gebou met goeie mense wat ‘afgesonder’ was van die vorige 
kerk, die ‘oorblyfsel’ van daardie kerk (bv. Jeremia 23: 3; 44: 7; Miga 2: 
12). In die geval van die Mees Antieke Kerk, was die plaasvervanger die 
Antieke Kerk (te onderskei van die Mees Antieke Kerk). 
 
Ongelukkig het die mense in groot hoeveelhede eerder verkies om die 
bose te doen. Met ander woorde, die ‘val’ het nie gestop by die Mees 
Antieke Kerk nie, maar het voort gegaan in sy spore. Soos dit verwag kan 
word uit sy algemene afdraande neiging, het die Antieke Kerk in nog 
groter booshede verval as die Mees Antieke Kerk, booshede so sleg dat 
dit fisies sommige van hulle doodgemaak het. Die Bybelse verhaal 
beskryf hierdie situasie in die Vloed van Genesis 7, waarin die meeste 
van die mense van die Antieke Kerk geestelik verdrink het in die bose, 
soos wat daardie kerk dan ook gesterf het. Nietemin, weereens het daar `n 
oorblyfsel oorgebly van die goeie mense en is afgeskei, en die 
‘oorblyfsel’, hierdie keer gesimboliseer in Noag en sy Ark wat dryf 
bokant die “vloed” van boosheid. 
 
Die Meester het toe die Israelitiese kerk in die lewe geroep (somtyds 
word dit die Tweede Antieke Kerk genoem), wie se geskiedenis in die Ou 
Testament verhaal word. Hierdie kerk het toe ook korrup geraak en 
ondergaan sy eie afskeiding en geestelike dood, gesien in sulke gebeure 
as die verwoesting van Sodom en Gomorrah (Genesis 19) en word daarna 
verwys in die Meester se verklaring: “Nou is dit die oordeel van hierdie 
wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word.” 
(Joh. 12: 31). Die Meester kom toe na dié aarde in Sy Persoon om die 
christelike kerk weer te herstel (sien die First Coming of Jesus Christ). 
 



 99

`n Mens sal dink dat, met die God van die universum wat persoonlik 
afgedaal het om die kerk te vestig, dat die mense betrokke in daardie kerk 
nooit weer sal terugval in die bose nie. Maar dit is nie wat gebeur het nie. 
Selfs die Meester se fisiese teenwoordigheid op  die aarde het nie 
ingemeng met die mens se vrye wil nie. Dus, selfs terwyl Hy nog slegs in 
die middel van Sy Eerste Koms was, het Hy alreeds geprofeteer dat Hy 
wéér sal moet kom. (bv. Joh. 14, 16, 21, 24 en ook die Boek van 
Openbaringe). Die nodigheid van Sy terugkeer begin om gedemonstreer 
te word 325 jaar nadat die Meester opgestaan het, toe daar `n belangrike 
godsdienstige Raadsvergadering was te Nicea, `n antieke stad in Klein 
Asië. By daardie Raadsitting (Rooms Katoliek) was die monoteïsme 
(geloof in een God) van die ware Christelikheid, vervang met die 
verkeerde en geestelik verwoestende idee van `n God, wat nie net `n 
gesplete persoonlikheid gehad het nie, maar as meer as een persoon met 
meer as een motief! Die Raad van Nicea stel toe voor die onlogiese en 
totaal onredelike idee van `n vader-god wat sonder genade die hele 
menslike geslag veroordeel vir die res van sy geskiedenis vir `n sonde van 
twee mense, Adam en Eva, wat gepleeg is in die heel begin van die 
geskiedenis, in die Tuin van Eden. Die enigste manier waardeur God 
tevrede gestel kan word, na aanleiding van hierdie teorie, was deur die 
offering van Sy Seun, `n tweede God. Hoekom so `n woedende God so 
behulpsaam kan wees om Sy enigste Seun te stuur om geoffer te word, 
word nie deur hulle duidelik gemaak nie, ook word dit nie verduidelik 
hoe daar meer as een alvermoënde en alomteenwoordige God kan wees 
nie, want die tweede God, Jesus Christus, was alles wat liefdevol is, in 
kort, `n teenoorgestelde persoonlikheid van die eerste God, wat die idee 
van God en Jesus as twee afsonderlike gode versterk het. 
 
So verwoestend verkeerd was hierdie idees van die Raad van Nicea, wat 
opgevolg was in een of ander vorm in die meeste van die eerste 
Christelike kerke, tot vandag toe nog, dat dit veroorsaak het dat daardie 
eerste kerke ‘geval’ het. Met ander woorde, om in daardie valse idees van 
`n god te volg, het die eerste Christelike kerk sy vermoë om te dien as  
daardie geestelike skakeling tussen die hemele en hierdie wêreld wat 
nodig is vir die lewe om te bestaan, totaal vernietig. Hierdie lering is 
miskien baie hard om aan te hoor (Joh.  6: 60) en dit blyk dat dit nie 
ingang vind volgens die optrede oral om ons nie. As voorbeeld; dit lyk 
beslis dat daar nog steeds Christene is wat goeie lewens lei en na die 
hemel gaan ongeag die feit dat hulle nog die idee van drie gode het, of `n 
god in drie persone. Maar wat inderwaarheid gebeur wat ons nie in 
hierdie wêreld kan sien nie, is dat   die engele sulke goeie mense leer en 
onderrig wat die waarheid aangaande hierdie onderwerp is voordat sulke 
mense die hemel kan binnegaan, siende dat niemand gemaklik in die 
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hemel kan lewe met valse idees nie. Hierdie selfde logika is ook van 
toepassing op die vroeëre kerke. Weereens verskaf hulle nie daardie 
noodsaaklike geestelike verbintenis met die hemele nie, maar mense kan 
nog steeds in die hemel kom op voorwaarde dat hulle eers leer wat die 
waarheid in hierdie saak is. (In die verhandeling van Swedenborg – 
Hemel en Hel word daar baie duidelik uitgespel dat NIEMAND in die 
hemel kom met selfs die vaagste idee van `n Godheid wat uit drie persone 
bestaan nie! M.a.w. die idee van `n “Drie-Enige-God” is `n suiwer 
doktrine uit die Hel –  Die Drie-Eenheid as idee word wel in die hemele 
erken – maar as EEN God.    Vertaler). 
 
Die gevolge van die eerste Christelike kerk se geestelike dood kan gesien 
word, as ons verkies om daarna te soek, in alles vanuit die Donker Eeue 
en die korrupsie in die kerk organisasie wat deur Luther gekritiseer was, 
tot op die gruweldade in ons eie eeu. Maar sy meer dramatiese resultate 
was nie sigbaar hier by ons nie, want dit het gebeur in die geestelike 
wêreld, waar daar grootskaalse ontwrigting was. 
 
Na die dood, word die mens wakker in die Geesteswêreld, wat `n plek is 
tussenliggend (sien Hemel en Hel oor `n beskrywing van die 
tussenliggende deel wat elke dag miljoene geeste ontvang!) die hemel en 
die hel. Daar maak die engele finale voorbereiding, en daarvandaan na 
een van die twee plekke waarvoor so `n persoon geskik is (sien ook die 
notas oor die Opwekking of  Wedergeboorte uit die Doodsproses). 
Dit is alles `n redelik vinnige proses en gewoonlik nie meer as dertig jaar 
van ons tyd nie (onthou, daar bestaan nie tyd en ruimte in die geestelike 
wêreld soos ons dit ken nie). Maar die Christelike kerk se val het `n 
masiewe ingryping in hierdie proses veroorsaak. Duisende bose mense 
bly in hierdie wêreld van die geeste in plaas van om na die hel te gaan. 
Dan bou hulle vir hul “koninkryke,’ dit is ‘denkbeeldige hemele’ (The 
Doctrine of Faith 64), wat hulle gebruik om baie van die goeie mense te 
mislei en plaas sulke mense in `n soort knegskap wat hulle verhoed om na 
die regte hemel te gaan. Al hierdie dinge, en let daarop, is voorspel in die 
profesieë van die Boek van Openbaringe. (bv. die goeie mense wat vassit 
in knegskap is die siele onder die altaar van Openbaringe 6: 9-11; 
Apocalypse Revealed 325). 
 
Die Meester, soos altyd, is verdraagsaam en geduldig en laat die mens toe 
om sy vrye wil uit te leef op die mees wydste ruimtelike gebied van 
uitdrukking. Om in daardie beginsel te bly, het Hy die geestelike en 
natuurlike gewoel van die gevalle eerste Christelike kerk toegelaat om vir 
eeue aan te gaan. Maar die patroon van die geskiedenis herhaal homself, 
en die vergrype het so hand uitgeruk, so geestelik gevaarlik vir die 



 10

wêreld, dat Hy `n baie groot ‘huisskoonmaak’ in werking gestel het, en 
dit was die ‘groot en deurlugtige finale dag van Jahweh’ die ‘dag van 
oordeel wat brand soos `n oond’ (Mal. 4:1, Openb.  6), wat voorspel was 
so ver terug as die Ou Testament se Profete. Hierdie Laaste Oordeel van 
die eerste Christelike kerk het plaasgevind in 1757 en was net so 
dramaties soos wat al die Profesieë voorspel het, met “Menigtes, 
menigtes in die dal van beslissing” (Joël 3: 14) wat veg met die draak 
(Openb. 12). Daar was aardbewings en ineenstortende stede, groot winde 
en swart water en berge wat ingesluk word (Last Judgment 61), en 
menigtes van baie gelukkige mense wat vrygelaat was om na die hemel te 
gaan. Swedenborg se beskrywing daarvan lees soos `n rampspoedige 
draaiboek vir `n film. Alhoewel, die Oordeel, hierdie keer oor die goeie 
en bose geeste, het plaasgevind totaal geheel en al in die geesteswêreld, 
waar Swedenborg `n getuie van was. So dramaties as wat die voorkoms 
daarvan was, die geestelike punt was dieselfde as by die Meester se eerste 
koms, om die helle terug te plaas ten einde die menslike ras se geestelike 
vrye wil te beskerm. 
 
Die leerstellings van die Tweede Koms beskrywe die einde van die  
eerste Christelike kerk so omvattend omdat dit die finale oordeel was tot 
op ons vandag. Daar sal nooit weer `n ander ‘Laaste Oordeel’ wees nie 
want die ‘Nuwe Kerk’ (Nuwe Jerusalem) is gebou op die waarheid en op 
die leerstellings van die Tweede Koms wat vir ewig sal duur. Die 
waarheid wat onthul sal word by die Tweede Koms is so kragtig en 
volledig dat hierdie Nuwe Kerk wat gebou is op sulke leerstellings, nooit 
sal val nie. Alhoewel, dit  belangrik is om daarop te let dat dit nie beteken 
dat mense of organisasies wat hulleself die volgelinge van die Tweede 
Koms doktrines noem nie, nie sal val, of verkeerde dinge doen nie, vrye 
wil – en boosheid – is nog net so lewendig soos altyd. Maar bose geeste 
sal nooit weer toegelaat word om die kontrole van die wêreld van die 
geeste oor te neem soos hulle gedoen het voor die Laaste Oordeel nie. 
 
Die mees belangrikste is die feit dat die Laaste Afskeiding nie net die 
kanaal skoonmaak vir die invloei van krag uit die hemele na die aarde 
nie, maar dit nog uitbrei ook. Die effek daarvan is die uitbreiding van 
geestelike vryheid wat reg deur die wêreld spoel. Dit is interessant om te 
weet dat beide die “Eeu van Verligting” en die “Industriële Revolusie” 
het in die 18de eeu plaasgevind, sowel as beide die Amerikaanse en 
Franse revolusies. Almal het plaasgevind binne `n paar jaar van die 
afloop van die eerste Christelike kerk se Laaste Oordeel in 1757, maar 
alles hierdie was maar slegs `n voorsmakie. In die twee eeue sedert die 
Laaste Oordeel, het die vryheid van denke en handeling hom uitgebrei in 
elke area van die menslike aktiwiteit op `n  manier wat sonder weerga is 



 10

in die menslike geskiedenis. Die wêreld is ver weg van die volmaakte 
vandag, maar meer mense geniet meer vryheid in meer aspekte van hulle 
lewens as wat moontlik was sedert die Goue Eeu. Nie alle resultate van 
hierdie nuwe vryheid was positief nie; bose mense het hul vryheid 
gebruik om negatiewe weë te ontwikkel. Nietemin, die doel van 
geestelike vryheid is om ons toe te laat om die goeie of die bose te kies. 
Ons is vry om goeie keuses te maak, en met ons groter geestelike vryheid, 
vertel die leerstellinge van die Tweede Koms ons dat hierdie goeie keuses 
hierdie wêreld kan help om hierdie wêreld se lewe meer te maak “soos in 
die hemel net so ook op die aarde” (Matt. 6: 10). 
 
Vir verdere leesstof 
 
The Last Judgment and Babylon Destroyed. All the Predictions in the 
Apocalypse are at This Day Fulfilled 
 
Continuation Concerning the Last Judgment and  Concerning the 
Spiritual World. 
 
A blow-by-blow retelling of the story of this huge event, with explanatory 
comments on its implications and effects. 
 
Chapter 3: The Second Coming Already Happened – 1770! 
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