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Hemel en Hel 1-603 (alles opgekoppel) 

 

Emanuel Swedenborg – 1688-1772 

 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

Inhoud: .  

Voorwoord: 

Bladsy: 

2. Die Meester wat praat in die teenwoordigheid van Sy dissipels. 

4. Die God van die hemel is ook die Meester.  

5. Dit is die Goddelike van die Meester wat die hemele uitmaak. 

7. In die hemel is die Goddelikheid van die Meester die liefde tot Hom en liefde teenoor 

jou naaste. 

9. Die hemel is verdeel in Twee Koninkryke. 

11. Daar is drie hemele. 

14. Die hemele bestaan uit ontelbare gemeenskappe. 

20. Elke gemeenskap is `n hemel in `n kleiner vorm, en elke engel in die kleinste vorm. 

23. Die hemele saamgevat reflekteer `n enkele mens. 

25. Elke gemeenskap in die hemel reflekteer `n enkele mens. 

27. Daarom is elke engel in `n volledige menslike vorm. 

29. Dit is van die Meester se Goddelike Menswese dat die hemel as `n geheel en 

gedeeltelik die mens reflekteer. 

35. Daar is `n korrespondensie van alle dinge van die hemel met al die dinge van die 

aarde. 

46. Die son in die hemel. 

50. Lig en hitte in die hemel. 

55. Die vier kwartiere in die hemel. 

64. Veranderinge in die staat van die engele in die hemel. 

66. Tyd in die hemel. 

68. Verteenwoordigings en verskynings in die hemel. 

70. Die bekleding waarmee die engele verskyn. 

72. Die plekke van tuistes en woonplekke van die engele. 

74. Ruimte in die hemel. 

76. Die vorm van die hemel wat die affiliasies en die kommunikasie daar bepaal. 

84. Regering in die hemel. 

87. Goddelike aanbidding in die hemel. 

89. Die krag van die engele in die hemel. 

91. Die spraak van engele. 

94. Die spraak van engele met die mens. 

104. Geskrifte in die hemele. 

111. Die wysheid van die engele in die hemel. 

117. Die staat van onskuld van die engele in die hemel. 

120. Die staat van vrede in die hemel. 

123. Die verbinding van die hemel met die menslike ras. 

133. Die verbinding van die hemel met die mens deur middel van die Woord. 



 2 

137. Hemel en hel is van die menslike ras.  

140. Die heiden, of mense buite die kerk, in die hemel. 

145. Klein kindertjies in die hemel. 

151. Die wyses en die eenvoudiges in die hemel. 

161. Die rykes en die armes in die hemel. 

166. Die huwelik in die hemel. 

174. Die werkkring van die engele in die hemel. 

176. Hemelse vreugde en geluk. 

192. Die oneindigheid van die hemel. 

195. Wat die wêreld van die geeste is. 

199. Ten opsigte van die innerlikes is elke mens `n gees.  

203. Die opwekking van die mens en sy binnegaan in die ewige lewe. 

206. Die mens na sy dood is in `n volledige menslike vorm. 

217. Na die dood van die mens is hy nog in besit van al sy sintuie, en al sy geheue, sy 

denke, en al sy emosies, wat hy in die wêreld gehad het, en laat niks agter behalwe sy 

aardse liggaam nie. 

210. Die mens se lewe na sy dood is soos wat sy lewe was toe hy nog op die aarde was. 

225. Die genot van elke-een se lewe word verander na die dood in dinge wat 

korrespondeer. 

230. Die eerste staat van die mens na die dood. 

233. Die tweede staat van die mens na die dood. 

243. Die derde staat van die mens na die dood, wat `n staat is van onderrig vir hulle wat 

die hemel sal binnegaan. 

248. Niemand kom in die hemel deur genade, apart van die werke nie. 

251. Dit is nie so moeilik om `n lewe te leef wat na die hemel lei as wat geglo word nie. 

257. Die Meester regeer die helle. 

259. Die Meester werp niemand in die hel nie; die gees werp homself daarin. 

264. Almal wat in die helle is, is in die booshede en in valshede ontleen van die liefde 

vir die self en vir die wêreld. 

270. Wat die helse vuur is en wat die gekners van tande is. 

274. Die boosaardige, afskuwelike en listige slenterslae van die helse geeste. 

277. Die voorkoms, situasie en getal van die helle. 

280. Die equilibrium (ewewig) tussen hemel en hel. 

283. Deur middel van die equilibruim  tussen hemel en hel is die mens in vryheid.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Hemel en Hel  1- 603 (Opgekoppel)                                                           

 

Deur Emanuel Swedenborg- 1688-1772  

 

Arcana  Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

Wat in hierdie werk gesê is aangaande die hemel, die wêreld van die geeste, en die hel, 

sal duister wees vir hulle wat geen belang daarin het om iets te leer aangaande 
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geestelike waarhede nie, maar is duidelik vir hulle wat so `n belangstelling het, en 

veral aan hulle wat `n emosie (liefde) vir die waarheid het ter wille van die waarheid, 

dit is, wat die waarheid liefhet omdat dit waar is, en wat ookal gelief word, dring met 

lig in die verstand in, veral die waarheid wat gelief word, want alle waarheid is in die 

lig. 

 

Voorwoord:  

 

1.  Die Meester, wat praat in die teenwoordigheid van Sy dissipels oor die 

voltrekking van hierdie eeu, wat die finale periode van die kerk is, 1.1  sê, naby die 

einde van wat Hy voorspel het aangaande die opeenvolgende staat  in die opsig van  die 

liefde en geloof: 1.2  Dadelik, na die verdrukking in daardie dae sal die son verduister 

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

kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens 

in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun 

van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En 

Hy sal Sy engele uitstuur met harde trompetgeskal, en hulle sal Sy uitverkorenes 

versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander 

einde daarvan. (Matt. 24:29-31). Hulle wat hierdie woorde verstaan volgens die letter 

daarvan het geen ander geloof dat gedurende die laaste periode, wat genoem word die 

finale oordeel, al hierdie dinge so sal gebeur soos beskryf in die letterlike sin, dit is, dat 

die son en die maan verduister sal word en die sterre sal van die hemel val, dat die 

teken van die Meester in die lug sal verskyn, en Hyself gesien sal word in die wolke, 

bedien deur engele met trompette, en verder meer, soos dit iewers voorspel is, dat die 

hele sienbare wêreld vernietig sal word, en daarna sal `n nuwe hemel met `n nuwe 

aarde te voorskyn kom. So is die opsie by menige kerkganger in die kerk in die 

teenswoordige tyd. Maar hulle wat so glo is onverskillig en onkundig ten opsigte van 

die geheimenisse wat verskuil lê in elke besonderlikheid van die Woord. Want in elke 

besonderheid van die Woord is daar `n innerlike sin wat dinge geestelik en hemels 

behandel, nie van dinge natuurlik en wêrelds, soos dit behandel word op die letter van 

die woord nie. En dit is waar nie net ten opsigte van die betekenis van groepe van 

woorde nie, dit is ook waar oor elke spesifieke woord, 1.3  Want die Woord is by uitstek 

deur korrespondensie of ooreenstemminge geskryf, 1.4  tot die einde dat daar `n interne 

sin kan wees in die kleinste besonderheid daarvan. Wat daardie sin is, kan gesien word 

uit alles wat gesê en gewys is in die Arcana Coelestia, ook uit aanhalings bymekaar 

gemaak uit daardie werk in die verduideliking van Die Wit Perd  waarvan gepraat word 

in die Apokalips. Dit is na aanleiding van hierdie sin dat wat die Meester sê in die 

paragraaf hierbo gekwoteer ten opsigte van Sy koms in die wolke van die hemel, 

verstaan moet word. Die “son” wat daar verdonker word, stel die Meester voor ten 

opsigte van die liefde; 1.5  die “maan” die Meester ten opsigte van die geloof; 1.6  

“sterre” die kennis van die goeie en die waarheid, of van liefde en geloof; 1.7  “die teken 

van die Seun van die mens in die hemel” die manifestasie van die Goddelike waarheid, 

“die stamme van die aarde” wat rou sal bedryf, alle dinge wat die waarheid en die goeie 

aangaan of die geloof en liefde; 1.8  “die koms van die Meester in die wolke met groot 

krag en heerlikheid”, Sy teenwoordigheid in die wêreld, en openbaring van Homself; 

1.9  “wolke” dui die sin van die letter van die Woord aan, 1.10 en “glorie” die innerlike 
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sin van die Woord; 1.11 “die engele met die trompette en groot stem” dui op die hemel 

as `n bron of oorsprong van Goddelike waarheid. 1.12. Al hierdie dinge maak dit 

duidelik dat hierdie woorde van die Meester beteken dat aan die einde van die kerk, 

wanneer daar nie meer liefde bestaan nie, en gevolglik geen geloof nie, sal die Meester 

die interne betekenis van die Woord  open en die geheime (arcana) van die hemel 

openbaar. Die geheimenisse geopenbaar in die volgende bladsye het betrekking op die 

hemel en die hel, en ook op die lewe van die mens na die dood. Die mens van die kerk 

op aarde weet op hierdie stadium skaars enigiets aangaande die hemel en die hel of 

enigiets aangaande sy lewe na die dood, alhoewel al hierdie dinge tevoorskyn tree en 

beskrywe word in die Woord, en tog is daar baie wat in die kerk „gebore‟ is wat weier 

om daarin te glo, en hulle sê in hulle harte; “Wie het van daardie wêreld gekom en ons 

vertel daarvan?” Daarom, so `n gees van ontkenning, wat spesiaal hom bevind binne in 

hulle wat baie wêreldse wysheid het, sal dan ook die eenvoudiges van hart en die 

eenvoudiges in geloof, besmet en verkorrupteer, en dit was aan my toegestaan om te 

assosieer met engele en om met hulle te praat soos man teenoor man, ook om te sien 

wat in die hemele en dit wat in die helle is, en dit vir veertien jaar. So, nou sal ek van 

wat ek gesien en gehoor het dit beskrywe, want dit is aan my toegestaan, in die hoop 

dat onverskilligheid en onkunde sodoende verlig en die ongeloof verdrywe kan word. 

So `n onmiddelike openbaring is toegestaan op hierdie dag omdat dit is wat bedoel 

word deur die „Koms van die Meester‟ (verwysende na die outeur se „Arcana 

Coelestia’) 

 

2. Die God van die Hemele is ook die Meester. Ten eerste moet kennis geneem 

word wie nou eintlik die God van die hemele is, want al die ander dinge hang van  

hierdie waarheid af. Regdeur al die hemele is daar niemand anders as die Meester 

alleen wat erken word as die God van die hemele nie. Daar word gesê, soos wat Hyself 

leer, dat Hy één is met die Vader, dat die Vader in Hom is, en Hy in die Vader, dat 

hulle wat Hom sien, sien die Vader, en dat alles wat heilig is van Hom af uitgaan (Joh. 

10:30, 35; 14:9-11; 16:13-15). Ek het dikwels met engele gesels oor hierdie onderwerp, 

en hulle het sonder uitsondering verklaar dat in die hemele hulle nie in staat is om die 

Goddelike te verdeel in drie dele nie, omdat hulle weet en dit so ontvang het dat die 

Goddelike één is en dat hierdie EEN ook die Meester is. Hulle het ook gesê dat hulle 

van die kerk wat van hierdie wêreld kom wat die idee het van drie Goddelike wesens, 

nie in die hemele toegelaat word nie, omdat hulle gedagtes sal dwaal van die een 

Goddelike wese tot `n ander een, en dit word nie daar toegelaat om aan drie te dink en 

te sê dit is een nie. 2.1 Omdat almal in die hemel vanuit hulle gedagtes spreek, omdat 

spraak daar die onmiddelike produk van die denke is, of ons kan praat van gedagte 

spraak. Gevolglik, hulle wat in hierdie wêreld die Godheid in drie verdeel het, en ook 

`n verskillende idee oor elkeen aangeneem het, en wat daardie idee nie één gemaak het 

en dit in die Meester gesentreer het nie, kan nie in die hemele ontvang word nie, omdat 

daar in die hemel alle gedagtes onderling gedeel word, daarom, as enigeen daar dink 

aan drie en sê dit is één, sal hy onmiddellik uitgevind en verwerp word. Maar laat dit 

geweet word dat hulle wat nie die ware van die goeie, of die geloof van die liefde 

geskei het nie, aanvaar sal word in die ander lewe, wanneer hulle die hemelse idee 

geleer word dat die Meester die God van die heelal is. Maar dit is anders met hulle wat 
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die geloof geskei het van die lewe, dit is, wie nie gelewe het volgens die beginsels van 

die ware geloof nie. 

 

3. Hulle wat in die kerk is en die Meester ontken en wat slegs die Vader erken, en wat 

hulleself gevestig het in hierdie geloof, is nie in die hemel nie, en omdat hulle nie in 

staat is om enige invloei vanuit die hemel te ontvang nie, waar slegs die Meester alleen 

aanbid word, verloor hulle geleidelik die vermoë om te dink wat waar is oor enige 

onderwerp wat ook al, en in die finale instansie word hulle wat ons beskou as `n 

moroon, of spraakloos, of hulle spraak grens aan dwaashede en domheid, en babbel 

aaneen met hul arms swaaiend asof hy swak is in sy gewrigte. Hulle weer, soos die 

Socinians (die morele invloed), het die Goddelikheid van die Meester ontken en erken 

slegs net die Mensheid (Menswese) van Hom, is net soos die ander buite die hemele; 

hulle word `n bietjie na regs gebring en word neergelaat in die dieptes, en word totaal 

afgeskei van die res wat kom uit die christelike wêreld. Ten slotte, hulle wat verklaar en 

erken dat hulle glo in `n onsigbare Goddelikheid, wat hulle noem die siel van die heelal 

(Ens universi), waardeur alle dinge ontstaan het, en wat alle geloof in die Meester 

verwerp, vind uit dat hulle in geen God glo nie, aangesien hierdie Goddelikheid vir 

hulle is soos `n besitting van die natuur in haar eerste beginsels, wat nie `n voorwerp 

van geloof en liefde kan wees nie, omdat dit nie `n voorwerp van denke is nie. 3.1  

Sulkes het hulle lot tussen hulle wat bekend staan as die Naturaliste. Dit is anders met 

hulle wat buite die kerk gebore is, wat bekend staan as die heidene, hulle sal hierna 

behandel word. 

 

4. Klein kindertjies, van `n derde deel van die hemel, is almal ingewy in die 

erkenning en geloof dat die Meester hul Vader is, en daarna dat Hy die Skepper van 

almal is, dus die God van hemel en aarde. Dat kinders in die hemel opgroei  en perfek 

gemaak word deur middel van kennis, selfs tot die engele se intelligensie en wysheid 

toe, en dit sal in die volgende bladsye gesien word.  

 

5. Hulle wat van die kerk is kan nie twyfel dat die Meester die God van die hemel 

is nie, want Hyself leer, dat alle dinge van die Vader Syne is (Matt. 11:27; Joh. 16:15; 

17:2). En dat hy al die krag en die mag in die hemel en op aarde het. (Matt. 28:18). Hy 

sê “in die hemel en op aarde” omdat Hy wat die hemele regeer ook die aarde regeer, 

want die een hang van die ander af. 5.1 “regeer hemel en aarde,” beteken om te ontvang 

van die Meester alle goeie behorende tot die liefde en alle waarhede behorende tot die 

geloof, dus alle intelligensie en wysheid, en gevolglik alle geluk, in een woord, ewige 

lewe. Dit het die Meester ook geleer toe Hy gesê het, hy wat glo in die Seun, het ewige 

lewe; maar hy wat nie in die Seun glo nie sal geen lewe hê nie (Joh. 3:36). Weereens: 

Ek is die opstanding en die lewe, wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe, en 

elkeen wat lewe en in My glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. (Joh. 11:25, 26). En 

weereens: Ek is die weg en die waarheid, en die lewe (Joh. 14:6). 

 

6. Daar was sekere geeste wat, terwyl hulle op die aarde gelewe het, verklaar het 

om in die Vader te glo, maar van die Meester het hulle dieselfde idee soos van enige 

ander man, en daarom nie geglo het dat Hy die God van die hemele was nie. Vir hierdie 

rede was hulle toegelaat om rond en bont te swerwe en net soos hulle wens, navraag te 
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doen, of daar dalk `n ander hemel is as die hemel van die Meester. Hulle het vir 

verskeie dae gesoek, maar het nêrens so iets gevind nie. Hulle soek na `n plek van 

geluk in die hemele in glorie en dominansie, en omdat hulle nie in staat was om so `n 

plek na hulle begeerte te vind nie, en as vertel word dat die hemel bestaan nie uit sulke 

dinge nie, word hulle verontwaardig, en wens vir `n hemel waar hulle kon baas wees 

oor ander en verhewe wees in glorie soos dit wat in die wêreld is. 

 

II. Dit is die Goddelike van die Meester wat die hemele uitmaak. Dit 

is die gemeenskaplike geheel van die engele wat die hemel genoem word, want hulle 

maak die hemel uit, en tog dit wat die hemel uitmaak in die algemeen en in die 

besondere, is die Goddelike wat uitgaan van die Meester en wat invloei in die engele 

en word so deur hulle ontvang. En soos die Goddelike wat voortkom uit die Meester, 

is dit die goeie van die liefde en die waarheid van die geloof, die engele is die hemel 

in die mate wat hulle die goeie en waarheid ontvang van die Meester. 

 

8.  Elkeen in die hemele weet en glo en ontvang selfs wat hy wil, en doen niks 

van die goeie uit homself nie, en dat hy dink en glo niks van die waarheid uit homself 

nie, maar slegs van die Goddelike, dus van die Meester Self, ook dat die goeie uit 

homself nie goed is nie, en waarheid uit homself is nie waarheid nie, omdat dit in 

homself geen lewe het van die Goddelike nie. Meer nog, die engele van die mees 

innerlike hemel ontvang en voel duidelik die instroming, en hoe meer  van dit wat hulle 

daarvan ontvang soveel te meer voel hulle hulself in die hemel. Daarom is hulle meer 

in die liefde en geloof en in die lig van die intelligensie en wysheid, en in hemelse 

heerlikheid daaruit. Siende dat alles hiervan uitgaan, vanuit die Goddelike vanuit die 

Meester, en in hierdie dinge het die engele hulle hemel; dan is dit duidelik dat dit die 

Goddelike van die Meester is, en nie die engele as sodanig wat regmatig die hemele 

uitmaak nie. 8.1. Dit is hoekom die  hemel  in die Woord genoem word die “blyplek van 

die Meester” en “Sy troon”, en hulle wat daar is, word gesê dat hulle „in die Meester is‟ 

8.2  Maar op watter manier die Goddelike voortkom uit die Meester, en die hemele 

vervul sal word,  word vertel in die volgende. 

 

9. Engele gaan nog verder uit hulle wysheid. Hulle sê dat nie net alles wat goed 

en waarheid van die Meester is nie, maar so ook alles van die lewe. Hulle bevestig dat 

niks uit homself kan ontspring nie, maar slegs van iets voorgaande van homself, 

daarom ontspring alle dinge uit `n Eerste, wat hulle noem die eintlike essens (kern) van 

die lewe van alle dinge. En sodoende hou dinge aan om te bestaan, want voortdurende 

bestaan is `n eindelose voortspringing uit iets, en wat ookal nie voortdurend bymekaar 

gehou word deur `n bemiddelaar nie in verband met die Eerste, word onmiddellik 

verstrooi en verdryf. Hulle sê ook dat daar maar net Een Fontein van die lewe is, en dat 

`n mens se lewe `n klein stroompie daarvan is, wat, as dit nie voortdurend uit die 

fontein gevoed word nie, onmiddellik sal wegvloei. Ook sê hulle dat van hierdie Een 

Fontein van die lewe, wat die Meester is, niks voortgaan behalwe die Goddelike goeie 

en die Goddelike waarheid, en dat elkeen beïnvloed word daardeur in verhouding tot 

die mate van die ontvangs daarvan, hulle wat dit in geloof ontvang en daarin lewe, vind 

die hemel in hulleself. Terwyl hulle wat dit verwerp of verstik, verander dit na die hel, 

want hulle verander die goeie na die bose, en waarheid na valshede, dus verander hulle 
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die lewe na die dood. Weer, dat alles van die lewe van die Meester is, en hulle bevestig 

dit dat alle dinge in die heelal `n verhouding het met die goeie en die waarheid: die 

lewe van `n mens se wil, wat die lewe is van sy liefde, na die goeie; en die lewe van sy 

insig en intelligensie, wat die lewe van sy geloof is, na die waarheid. Siende dat alles 

wat goed en waar is van bo kom sal dit noodwendig so wees dat alles van die lewe ook 

van bo af moet kom. Dit is die geloof van die engele en weier alle dankie sê vir al die 

goeie wat hulle doen, en word ongelukkig en onttrek hulle as enigiemand enige goed 

aan hulle toeskrywe. Om goed te doen vir jou eie sak noem hulle nie goed nie, omdat 

dit vir die eie ek gedoen word. Maar om goed te doen ter wille van die goeie, noem 

hulle die goeie uit die Goddelike, en dit, sê hulle, is dit wat die hemele uitmaak, omdat 

dit goed is uit die Meester. 9.1   

 

10. Sulke geeste wat hulleself bevestig gedurende hulle lewe in die wêreld in die 

geloof dat die goeie wat hulle doen, en die waarheid wat hulle glo, uit 

hulleself is, of dit toe-eien as hulle eie (wat die geloof is van almal wat 

meriete in goeie aksies plaas, en eis geregtigheid vir hulleself) word nie in die 

hemel ontvang nie. Ander engele vermy hulle. Hulle sien op hulle neer as 

onnosel en as diewe; as onnosel omdat hulle voortdurend hulleself in die 

soeklig plaas en nie die Goddelike nie, en as diewe omdat hulle van die 

Meester steel dit wat Syne is. Dit is afkeurenswaardig in die hemel, want dit is 

die Goddelike van die Meester in die engele wat die hemele maak. 

 

11. Die Meester leer dat hulle wat in die hemel en in Sy kerk is, is in die Meester 

en die Meester is in hulle, as Hy sê: Bly in My soos Ek in julle. Net soos die 

loot geen vrug kan dra van homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie, so 

julle ook nie as julle in My bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in 

My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen 

nie. (Joh. 15:4,5). 

 

12. Van al hierdie kan nou gesien word dat die Meester tussen die engele van die 

hemel verkeer wat Sy eiendom is, en ook dat die Meester die ALLES is in alle 

dinge. Dit is die rede waarom die goeie van die Meester is, die Meester in die 

engele, want wat van die Meester is, is die Meester Self. Gevolglik is hemel 

vir die engele die goeie van die Meester, en nie enigiets uit hulself nie. 

 

13. III  In die hemel is die Goddelikheid van die Meester die liefde tot Hom 

en liefde teenoor jou naaste. Die Goddelike wat voortgaan uit die Meester 

word in die hemele genoem die Goddelike waarheid, vir `n rede wat nou-nou 

sal blyk. Hierdie Goddelike waarheid vloei in die hemele vanuit die Meester 

van Sy Goddelike liefde. Die Goddelike liefde en die Goddelike waarheid is 

daarom verwant aan mekaar soos wat die vuur van die son en die lig daarvan 

in die wêreld is. Liefde verteenwoordig die vuur van die son en die waarheid 

daaruit die lig van die son. Meer nog, deur ooreenstemming dui die vuur op 

die liefde, en lig-waarheid kom voort uit die liefde. 13.1  Vanuit hierdie is dit 

duidelik dat die Goddelike waarheid wat voortspruit uit die Meester se 

Goddelike liefde, is dit in sy kern die Goddelike goeie verbind met die 
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Goddelike waarheid. Synde so verbind met mekaar, verlewendig dit alle dinge 

van die hemel, net soos in die wêreld wanneer die son se hitte verenig met die 

lig, maak dit alle dinge op aarde vrugbaar, wat gebeur in die lente en somer. 

Dit is anders as die hitte nie verbind met die lig nie, dit is, wanneer die lig 

koud is, dan word alle dinge traag en lê asof dood. Met die engele is hierdie 

Goddelike goeie, wat vergelyk kan word met die hitte, die goeie van die 

liefde, en Goddelike waarheid, wat vergelyk word met die lig, en is dit waaruit 

die goeie van die liefde kom. 

 

14. Die Goddelike in die hemel wat die hemel maak, is liefde, omdat liefde `n 

geestelike samevoeging is. Dit verbind engele aan die Meester en verbind 

hulle met mekaar, en so `n verbinding is in die oë van die Meester almal één. 

Meer nog, liefde is die kern (essens) van almal se lewe, gevolglik het beide 

engele en die mens lewe. Enigiemand wat nadink, kan weet dat die mees 

innerlike lewenskrag van die mens is liefde, omdat hy warm groei in die 

teenwoordigheid van liefde en koud in die afwesigheid daarvan, en as hy 

daarvan weerhou word, sterf hy. 14.1 Maar dit moet onthou word dat die 

kwaliteit van sy liefde, dit is wat die kwaliteit van elkeen se lewe bepaal. 

 

15. In die hemel is daar twee onderskeibare liefdes, liefde tot die Meester en 

liefde teenoor jou naaste, in die innerlike van die derde hemel is dit liefde tot 

die Meester, in die tweede of middel hemel liefde teenoor jou naaste. Beide 

gaan uit vanaf die Meester, en beide maak die hemel. Hoe hierdie twee liefdes 

onderskei word en hoe hulle saamgevoeg is, kan in die helder lig gesien word, 

maar in die wêrel slegs vertroebeld. Om die Meester in die hemel lief te hê 

beteken nie om Hom as Persoon lief te hê nie, maar dit beteken om die goeie 

lief te hê wat van Hom af is. Om die goeie lief te hê, is om te wil en om goed 

te doen uit liefde. Om jou naaste lief te hê, beteken nie om `n metgesel lief te 

hê as persoon nie, maar om die waarheid lief te hê wat van die Woord is, en 

om waarheid lief te hê is om te wil en dit te doen. Dit maak dit duidelik dat 

hierdie twee liefdes verskillend is soos wat die goeie en die waarheid ook 

verskillend is, en dat hulle saamgevoeg is soos die goeie saamgevoeg is met 

die waarheid. 15.1 Maar dit kan skaars deur die mens begryp word, behalwe as 

hy weet wat liefde is, wat die goeie is, en wat die naaste is. 15.2  

 

16. Ek het verskeie kere met engele gepraat oor hierdie aspek. Hulle was verstom, 

hulle sê, dat die mens van die aardse kerk dit nie weet om die Meester lief te 

hê, en om jou naaste lief te hê, is om die goeie en die ware lief te hê, en om dit 

te doen vanuit die wil. Hulle behoort te weet dat mens nie liefde openbaar 

deur te wil en te doen wat iemand anders wens nie, wat in homself nie liefde 

is nie, ook dat die mens behoort te weet dat die goeie wat vanuit die Meester 

uitgaan, is `n gelykenis van Homself, omdat Hy daarin is. Dat hulle wat die 

goeie en die ware `n deel van hulle lewe maak deur te wil en dit te doen, word 

gelykenisse van die Meester en word met Hom saamgevoeg. Om te wil is om 

lief te hê om te doen. Dat dit so is leer die Meester ons uit Sy Woord wat sê: 

Wie My gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My 

liefhet, hóm sal My Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom 
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openbaar….en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. (Joh. 

14:21,23). En weereens, as julle My gebooie bewaar sal julle in My liefde bly. 

(Joh. 15:10). 

 

17. Alle ondervinding in die hemel getuig dat die Goddelike wat van die Meester 

af uitgaan en wat alle engele beïnvloed en wat die hemele maak, is die liefde, 

want alles en almal wat in die hemel is, is vorme van liefde en naasteliefde, en 

verskyn in onsegbare skoonheid, met liefde wat skyn vanaf hulle gesigte, en 

van hulle spraak en van elke besonderheid van hulle lewe. 17.1  Meer nog, daar 

is geestelike sfere van lewe wat uitstraal van, en wat elke engel en elke gees 

omring, waardeur hulle kwaliteit met betrekking tot die emosie en 

toegeneentheid van sy liefde bekend word, somtyds op `n groot afstand. Want 

by elkeen vloei hierdie sfere voort van die lewe van sy emosie of aandoening 

en gevolglike denke, of van die lewe van sy liefde en gevolglike geloof. Die 

sfere wat vanaf die engele uitgaan, is so vol liefde dat dit die mees innerlike 

van hulle wat met hulle verkeer, aanraak. Hulle was verskeie kere bemerk 

deur my en het my sodoende geaffekteer. 17.2  Dat dit liefde is waaruit engele 

hulle lewe het, is duidelik van die feit dat in die ander lewe draai elkeen 

homself na gelang van sy liefde. Hulle wat in liefde na die Meester is, en in 

liefde teenoor die naaste, draai hulleself altyd na die Meester, terwyl hulle wat 

verlief is op hulleself, draai hulself altyd weg van die Meester. Dit is so, 

alhoewel hulle liggame mag draai, aangesien hulle in die ander lewe spasie 

skik en aanpas na die staat van hul innerlike op dieselfde buurt, wat nie 

konstant is nie want hulle is in hierdie wêreld, maar is vasberade in 

ooreenstemming met die rigting van hulle gesigte. En tog is dit nie die engele 

wat hulself na die Meester keer nie, maar die Meester draai hulle wat lief is 

daarvoor om dinge te doen wat van Hom is, na Homself 17.3 Maar meer oor 

hierdie onderwerp hierna, waar die buurt in die ander wêreld behandel word. 

 

18. Die Goddelikheid van die Meester in die hemel is liefde, vir die rede dat liefde 

ontvanklik is vir almal en alle dinge wat in harmonie met haar is. Sy verlang 

na hulle, soek hulle, en drink hulle in asof dit spontaan is, want sy verlang 

onophoudelik om verryk en vervolmaak te word deur hulle. 18.1  Dit weet die 

mens ook, want met hom soek die liefde asof dit die store is van sy geheue en 

trek van alle dinge wat in ooreenstemming met homself is, versamel en 

rangskik hulle en onder homself, in homself sodat dit sy eie word. En onder 

homself dat dit sy bediendes kan wees, maar ander dinge wat nie in 

ooreenstemming is nie, verwerp en verban. Dat daar huidiglik in die liefde alle 

kapasiteit is om waarhede te ontvang in harmonie met homself, en `n verlange 

om dit te verbind met homself, was duidelik gemaak ook deur die feit dat 

sommiges wat eenvoudig van gees is in die wêreld, opgeneem was in die 

hemel, en terwyl hulle met die engele was kom hulle tot engele wysheid en 

hemelse seëninge. En vir die rede dat hulle liefgehad het, dit wat goed en waar 

was vir die saak daarvan, en wat dit in hulle lewe ingeplant het, en het 

daardeur bekwaam geword om die hemel te ontvang met alles wat 

onuitspreeklik is aldaar. Maar hulle wat verlief is op hulleself en op die wêreld 
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het geen kapasiteit om te ontvang van dit wat goed en waar is nie, hulle 

verafsku en verwerp dit, en by die eerste aanraking en ingang vlug hulle en 

assosieër hulleself met hulle in die hel wat verlief is soos hulle self. Daar was 

geeste wat vertwyfeling gehad het oor die feit dat daar sulke kapasiteite in die 

hemelse liefde was, en wens om te weet of dit die waarheid is. Hierop is hulle 

in `n staat van die hemelse liefde gebring, en was `n hele ent na vore gebring, 

waar daar `n engele hemel was, en daarvandaan het hulle met my gepraat, en 

sê dat hulle `n baie dieper innerlike geluksaligheid ervaar as wat hulle 

moontlikergewys kan uitdruk of beskryf in woorde, en hulle bekla dit 

grootliks dat hulle moes terugkeer na hulle vorige staat. Ander was ook in die 

hemel opgeneem en hoe hoër en hoe meer hulle in die innerlike beweeg, was 

hulle in vervoering hoe hulle meer en meer intelligensie en wysheid 

toegevoeg word wat deur die Meester toegelaat word, sodat hulle in staat 

gestel was om dinge gewaar te word wat voorheen vir hulle onbegryplik was. 

Hieruit is dit duidelik dat die liefde wat vanuit die Meester uitgaan, ontvanklik 

is vir die hemel en alle dinge daarin. 

 

19. Dat die liefde tot die Meester en liefde teenoor jou naaste in hulleself alle 

Goddelike waarhede bevat, word duidelik gemaak deur dit wat die Meester 

Self sê van hierdie twee liefdes, nl: Jy moet die Here jou God liefhê met jou 

hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en 

groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: jy moet jou naaste liefhê 

soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete (Matt. 

22: 37-40). “Die wet en die profete is die hele Woord, dus alles Goddelike 

waarheid”.  
 

20. IV Die 3de hemel is ingedeel in twee koninkryke. Soos daar oneindige 

verskeidenheid in die hemel is, en nie een gemeenskap  of enige engel is 

presies dieselfde soos die ander nie, 20.1 is daar in die hemel `n algemene, 

spesifieke en besondere of spesiale afdelings. Die algemene afdeling is 

verdeel in twee koninkryke, die spesifieke in drie koninkryke en die spesifieke 

in ontelbare gemeenskappe. Elkeen van hulle sal behandel word in dit wat 

gaan volg. Oor die algemene word gesê om koninkryk te wees omdat die 

hemel genoem word “die koninkryk van God”. 
 

21. Daar is engele wat die Goddelike wat vanaf die Meester uitgaan, meer innerlik 

ontvang, as ander wat minder in die innerlike ontvang. Die voriges word 

genoem die hemelse engele, en die ander die geestelike engele. As gevolg van 

hierdie verskil is die hemel verdeel in twee koninkryke, die een word genoem 

die Hemelse Koninkryk en die ander die Geestelike Koninkryk 21.1   
 

22. Soos wat die engele wat die hemelse koninkryk bewoon, en wat die Goddelike 

van die Meester meer in hulle innerlike ontvang, word hulle genoem die 

innerlike of hoër engele, en vir dieselfde rede word die hemel wat hulle beset, 

ook genoem die innerlike en hoër hemel. 22.1  Hulle word genoem hoër en laer 

omdat hierdie terme onderskei wat is die innerlike en wat is die uiterlike. 22.2   
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23. Die liefde waarin hierdie hemelse koninkryk verkeer word ook die hemelse 

liefde genoem, en die liefde in wie hulle verkeer wat in die geestelike 

koninkryk is, word dan die geestelike liefde genoem. Hemelse liefde is die 

liefde tot die Meester, en geestelike liefde is liefde tot die naaste. En as al die 

goeie tot die liefde behoort, word die goeie van die koninkryk ook genoem die 

hemelse, en die goeie van die ander die geestelike. Die twee koninkryke word 

onderskei van mekaar op dieselfde manier as die goeie of liefde vir die 

Meester onderskei word van die goeie van die liefde teenoor jou naaste. 23.1  

En soos wat die goeie of liefde tot die Meester die innerlike goeie is, en die 

liefde `n innerlike liefde, so is die hemelse engele dan ook innerlike engele, en 

word genoem die hoër engele. 

 

24. Die hemelse koninkryk word ook die Meester se priesterlike koninkryk 

genoem, en in die Woord Sy “Woonplek”, terwyl die geestelike koninkryk Sy 

koninklike koninkryk genoem word, en in die Woord “Sy troon”; en van die 

hemelse Goddelike was die Meester geroep en hulle het Hom genoem “Jesus”, 

terwyl van die geestelike kant was Hy genoem “Christus”. 

 

25. Die engele in die Meester se hemelse koninkryk, en uit hoofde van hul meer 

innerlike ontvangs van die Goddelike van die Meester, oortref by verreweg 

die engele van die geestelike koninkryk in glorie en wysheid, want hulle is in 

die liefde van die Meester en daarom is hulle nader en meer eng verbonde aan 

Hom. 25.1  Hierdie engele is so omdat hulle Goddelike waarhede in die 

innerlike ontvang het en nog steeds ontvang gedurende hulle lewe, en nie in 

die geheue en denke soos by die geestelike engele nie. Gevolglik het hulle 

Goddelike waarhede wat op hulle harte geskryf is, en hulle word dit gewaar 

asof hulle dit sien in hulleself, en sal nooit daaroor tob of dit waar is of nie. 

25.2  Hulle is soos wat beskryf word deur Jeremia: “Ek gee My wet in hul 

binneste en skrywe dit op hul hart; en Ek sal vir hulle `n God wees, en hulle 

sal vir My `n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy 

broer leer nie en sê: Ken JHWH; want hulle sal My almal ken, klein en groot 

onder hulle…(Jer. 31: 33, 34). In Jesaja word hulle genoem; geleer deur 

JHWH. (Jer. 54:13). Dat „geleer deur JHWH hulle is wat deur JHWH self 

geleer word, soos in Joh. 6:45,46 aan ons geleer word. 

 

26. Dit word gesê dat hierdie engele wysheid en glorie het, ver bokant die ander 

omdat hulle ontvang het en voortgaan om te ontvang al daardie Goddelike 

waarhede reg deur hulle hele lewe. Want sodra hulle Goddelike waarhede 

hoor, dan wil hulle en doen dit, in plaas van om dit te stoor in die geheue en 

agterna te probeer oorweeg of dit waar is of nie. Hulle weet oombliklik deur 

die invloei vanaf die Meester of die waarheid wat hulle hoor wel die waarheid 

is, want die Meester vloei direk in die mens se wil, maar onregstreeks deur sy 

wil in sy denke. Of wat dieselfde is, die Meester vloei direk in die goeie, maar 

onregstreeks deur die goeie in die waarheid. 26.1  Dit word genoem die goeie 

wat behoort tot die wil en die aksie daarvan, terwyl dit wat aan die geheue 

behoort en die gedagte daaraan, die waarheid genoem word. Meer nog, elke 
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waarheid word verander na die goeie en ingeplant in die liefde sodra dit binne 

die wil beland, maar solank as wat die waarheid in die geheue vertoef en in 

die denke daarvan, dan word dit nie die goeie nie, ook lewe dit nie, ook is dit 

nie geskik vir die mens nie, omdat die mens `n mens is van sy wil en 

intelligensie of begrip daarvan, en nie van sy begrip wat losgemaak is van sy 

wil nie. 26.2   

 

27. As gevolg van hierdie verskil tussen die engele van die hemelse koninkryk en 

die engele van die geestelike koninkryk, is hulle nie tesame nie, en het geen 

interaksie met mekaar nie. Hulle is in staat om slegs te kommunikeer deur 

tussengangers soos engele gemeenskappe, wat genoem word „hemels-

geestelik‟. Deur hulle vloei die hemelse koninkryk in die geestelike, 27.1  En 

hiervan is dit dan nou so, alhoewel die hemel in twee koninkryke verdeel is, 

maak dit in elk geval een koninkryk uit. Die Meester verskaf voortdurend 

sulke intermediêre engele deur wie daar kommunikasie en verbinding is. 

 

28. Omdat die engele van hierdie twee koninkryke ten volle behandel sal word in 

dit wat gaan volg, sal besonderhede hier weggelaat word. 

 

29. Daar is Drie Hemele. Daar is drie hemele wat totaal van mekaar verskil, nl. 

`n diepste of innerlike (innigste), of derde hemel, (wat hierbo in twee gedeel 

word) `n middel of `n tweede hemel, en `n buitenste of eerste hemel. Hulle het 

`n ordening en verwantskap tot mekaar soos die hoogste deel van die mens, of 

sy hoof, die middelste gedeelte, of liggaam, en die laer gedeelte of voete, of 

soos die boonste, die middelste en laer gedeeltes van `n drie verdieping huis. 

In dieselfde orde is die Goddelike, en afdaling uit die Meester ook in drievoud 

na die hemele. 

 

30. Die innerlike van die mens, wat behoort aan sy denke en geaardheid, is ook in 

dieselfde orde. Hy het `n mees innerlike, `n middel en `n uiterlike deel, want 

toe die mens geskape was, was alle Goddelike dinge bymekaar gebring binne 

in hom, sodat hy `n Goddelike orde in vorm kan hê, en gevolglik `n hemel in 

miniatuur 30.1  Vir hierdie rede dat die mens ook, as mens die innerlike 

waarneem, kommunikasie het met die hemele en kom na die dood tussen die 

engele, of tussen hulle van die innerlike, of in die middel, of in die uiterlike 

hemel, in verhouding met sy ontvangs van die Goddelike goeie en waarheid 

van die Meester gedurende sy lewe op in die wêreld. 

 

31. Die Goddelike wat vloei vanuit die Meester en wat ontvang word in die derde 

of innerlike hemel word genoem die hemelse, en gevolglik word die engele 

daar genoem die hemelse engele. Die Goddelike wat vloei vanuit die Meester 

en ontvang word deur die tweede of middel hemel word genoem die 

geestelike, en gevolglik word die engele daar genoem die geestelike engele. 

Terwyl die Goddelike wat vloei vanuit die Meester en ontvang word deur die 

buitenste hemel, word genoem die natuurlike, maar soos wat die natuurlike 

van daardie hemel nie soos die natuurlike van die wêreld is nie, het hulle die 

geestelike en die hemelse binne in hulle, en word daardie hemel die geestelik-
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natuurlike en die hemelse-natuurlike genoem. Gevolglik word die engele daar 

die geestelike-natuurlike en die hemels-natuurlike genoem. 31.1  Hulle wat die 

invloei van die middel of tweede hemel ontvang, wat dan die geestelike hemel 

is, word genoem die geestelike-natuurlike, en hulle wat die invloei vanaf die 

derde of innerlike hemel ontvang, wat die hemelse hemel is, word genoem die 

hemelse- natuurlike. Die geestelike-natuurlike engele en die hemelse-

natuurlike engele is verskillend van mekaar, maar nieteenstaande vorm hulle 

saam een hemel, omdat hulle in dieselfde graad is. 

 

32. In elke hemel is daar `n interne en `n eksterne, en hulle wat in die interne is, 

word genoem die interne engele, terwyl hulle wat in die eksterne is, die 

eksterne engele genoem word. Die interne en eksterne in die hemele, of in 

elke hemel, het dieselfde verhouding as die vrywillige intellektuele in die 

mens. Die interne kom ooreen met die vrywillige, en die eksterne na die 

intellektuele. Alles het vrywillig sy intellektuele, en kan nie bestaan sonder 

die ander nie. Die vrywillige kan vergelyk word met `n vlam en die 

intellektuele met die lig daarvan. 

 

33. Dit moet duidelik verstaan word dat met die engele dit die innerlikes is wat 

veroorsaak dat hulle in een hemel of die ander is, want soos wat hulle interne 

meer oop is vir die Meester is hulle in `n meer interne hemel. Daar is drie 

grade van innerlikes in elke engel en gees, en ook by die mens. Hulle in wie 

die derde graad oop is, is in die innerlike hemel. Hulle in wie die tweede graad 

oop is, of slegs die eerste, is in die middel of in die uiterlike hemel. Die 

innerlikes word geopen deur die ontvangs van die Goddelike goeie en 

Goddelike waarheid. Hulle wat geraak word deur Goddelike waarhede en dit 

dadelik toelaat in hulle lewe, dus in die wil en in hulle aksies daarvan, is in die 

mees innerlike van die derde hemel, en het hulle plek daar ooreenstemmend 

met hulle ontvangs van die goeie van die aandoening of emosie van die 

waarheid. Hulle wat nie onmiddellik die waarhede in die wil toelaat nie, maar 

slegs in die geheue, en dus in die verstand, en van die verstand of begrip dit 

wil en dit doen, is in die middelste of tweede hemel. Maar hulle wat moreel 

lewe en wat glo in `n Goddelike, en wat min omgee om onderrig te word, is in 

die uiterlike of eerste hemel. 33.1  Hieruit is dit duidelik dat die staat van die 

innerlike dit is wat die hemel maak, en dat die hemel in elkeen is, en nie buite 

jouself nie, soos wat die Meester leer toe Hy gesê het: “Die koninkryk kom 

nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê: Kyk hier! of, daar! nie; want 

die koninkryk is binne in julle. (Luk. 17:20, 21). 

 

34. Verder ook, alle perfeksie of vervolmaking vergroot na die innerlike en 

verminder of neem af na gelang van die uiterlike of eksterne, omdat die 

innerlike nader aan die Goddelike is, en in hulleself suiwer is, terwyl die 

eksterne of uiterlike meer verwyderd is van die Goddelike en is in hulleself 

veel growwer. 34.1  Intelligensie, wysheid, liefde, enigiets goeds en die daaruit 

voortvloeiende geluk is dit wat die engele se perfeksie saamstel; maar nie 

geluk geskei van hierdie nie, want so `n geluk of blydskap is ekstern en nie 



 14 

intern nie. Omdat by die engele van die innerlike hemel die innerlike geopen 

is in die derde graad en hulle volmaaktheid  oortref die volmaaktheid van die 

engele in die middelste hemel met onmeetbare weergaloosheid, wie se 

innerlike slegs geopen is in die tweede graad. So ook die volmaaktheid van 

hierdie engele wat in dieselfde mate die volmaaktheid van die buitenste hemel 

oortref. 

 

35. As gevolg van hierdie verskille in onderskeiding kan `n engel van een hemel 

nie tussen die engele van die ander hemele ingaan nie, dit is, niemand kan 

opvaar van `n laer hemel en niemand kan afdaal na `n laer hemel nie. Iemand 

wat van `n laer hemel opwaarts neig, word bevange met `n benoudheid selfs 

met `n angs, en is nie in staat om hulle te sien wat daar is nie, nog minder om 

met hulle te praat, terwyl die een wat van `n hoër hemel afdaal, ontneem word 

van sy wysheid, stotter in sy spraak, en is in groot nood. Daar was sommige 

van die uiterlike hemel wat nog nie geleer is dat die innerlike van engele is dit 

wat die hemele uitmaak nie, en wat geglo het dat hulle tot `n hoër hemelse 

geluk kan kom deur eenvoudig toegang te kry tot `n hemel waar hoër engele 

verkeer. Hulle was toegelaat om tussen hulle te verkeer. Maar toe hulle daar 

was, kon hulle niemand sien nie, alhoewel hulle baie hard gesoek het, 

alhoewel daar ook `n groot menigte teenwoordig was, want die innerlike van 

die nuwelinge was nog nie geopen in dieselfde graad as die innerlike van die 

engele aldaar nie, ook hulle sig was nie geopen nie. Daarom het hulle bevange 

geraak met so `n angs om die hart dat hulle skaars geweet het of hulle nog 

lewe of nie. Daarom het hulle haastig terug gevlug na die hemel waaruit hulle 

gekom het, baie bly om weer terug te wees tussen hulle eie wat soos hulle is, 

en sweer by hulleself dat hulle nie langer sal verlang na hoër dinge as wat in 

ooreenstemming met hulle stand is nie. Ook het ek gesien sommiges wat 

neergelaat word vanuit die hoër hemel, en hulle was ontneem van hulle 

wysheid totdat hulle nie meer geweet het hoe en wat hulle eie hemel was nie. 

Maar dit is anders, soos wat dit dikwels gedoen word, dat engele opgewek 

word deur die Meester vanuit `n laer hemel na `n hoër hemel, dat hulle Sy 

glorie kan aanskou, want dan word hulle vooraf voorberei, en word omsluit 

deur die intermediêre engele, deur wie hulle kommunikasie het met hulle 

tussen wie hulle verkeer. Van al hierdie dinge is dit duidelik dat die drie 

hemele totaal verskillend van mekaar is. 

 

36. Alhoewel, hulle wat in dieselfde hemel is kan affilieer met enigeen wat daar 

is, maar die heerlikhede van so `n affiliasie word gemeet deur die verwantskap 

van die goeie waaraan hulle gekom het, waarvan meer in die volgende 

hoofstukke gesê sal word.  

 

37. Alhoewel die hemele so verskillend van mekaar is dat daar geen 

kameraadskap tussen engele van een hemel en die ander hemel  kan wees nie, 

verbind die Meester tog al die hemele tesame deur beide direkte en 

onregstreekse invloeiing – direk uit Homself in al die hemele en bemiddel van 

die een hemel tot die ander. 37.1  Hy maak dus die drie hemele om een te wees 
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en almal in so `n kontak vanaf die Eerste (Ά) tot die Laaste (Ώ) dat niks wat 

onsamehangend is, moontlik is nie. Wat ookal nie verbind is met 

intermediasie met die Eerste, kan geen permanente bestaan hê nie, en word 

verstrooi en word dan niks. 37.2   

 

38. Slegs hy wat weet hoe die grade in verhouding staan met die Goddelike orde 

kan begryp hoe die hemele verskil van mekaar, of selfs wat bedoel word deur 

die interne en die eksterne mens. Die meeste mense in die wêreld het geen 

ander idee van wat is innerlik en wat is uiterlik nie, of van wat hoër is en wat 

laer is, of van wat suiwer is na growwer. Maar die verhouding van wat intern 

tot dit wat ekstern is, is onderbroke, en nie deurlopend nie. Die grade bestaan 

uit twee soorte, daardie wat deurlopend is en daardie wat nie is nie. 

Deurlopende grade is verwant soos die grade van die taning van `n lig vanaf 

sy helder vlam tot duisternis, of soos die grade van duisternis van die sig van 

voorwerpe in die lig tot dit wat in die skaduwee lê, of soos grade van 

suiwerheid in die atmosfeer van die bodem tot die top. Hierdie grade word 

bepaal deur afstand. Aan die ander kant, grade wat nie deurlopend is nie maar 

onderbroke, word onderskei soos die vroeëre en die latere, soos oorsaak en 

gevolg, en soos wat geproduseer en wat geproduseer is. Wie ookal na hierdie 

saak kyk sal sien dat in elke ding en alle dinge in die wêreld, wat dit ookal is, 

is daar sulke grade van opbrengs en verbinding, van een `n tweede, en van dit 

`n derde, en so voorts. Nie voordat iemand `n begrip het van hierdie grade, 

kan hy onmoontlik nie die verskille tussen die hemele verstaan nie, ook nie 

tussen die innerlike en uiterlike aanlegte van die mens nie, ook nie die verskil 

tussen die geestelike en die natuurlike wêreld nie, ook nie tussen die gees van 

die mens en sy liggaam nie. Dus kan hy ook nie die aard en bron van die 

korrespondensies en voorstellinge verstaan, of die aard van die natuurlike 

invloei nie. Die sensuele mens begryp nie hierdie verskille nie, want hulle 

maak vergroting en verkleining, selfs na aanleiding van hierdie grade, om dit 

te laat aanhou, en is daarvoor nie in staat om te snap wat geestelik of andersins 

suiwer natuurlik is nie. Gevolglik bly hulle buite en `n groot afstand weg van 

intelligensie. 38.1   

 

39. Ten slotte, `n sekere geheimenis aangaande die engele van die drie hemele, 

wat tot dusver nie in die mens se gedagtes opgekom het nie, omdat die grade 

nie verstaan word nie, mag genoem word. In elke engel, en elke mens is daar 

`n diepste innerlike, of ook genoem die hoogste graad, of `n diepste en 

hoogste „iets‟. Waarin die Goddelike primêr met Sy nabyheid invloei, en 

waarvan dit  die ander innerlikes reël in hom wat volg in ooreenstemming met 

die grade van orde. Hierdie diepste of hoogste graad mag genoem word die 

ingang van die Meester na die engel of mens binne in hom, en Sy eintlike 

blyplek in hulle. Dit is deur die reinheid van hierdie innerlike hoogste dat die 

mens `n mens is, en wat onderskei word deur irrasionele diere, want hulle het 

dit nie. Hieruit is dit dat die mens, anders as die diere, in staat is, met 

betrekking tot al sy innerlike wat behoort tot sy denke en geaardheid, deur die 

Meester Self grootgemaak, om te glo in die Meester, om geroer te wees deur 

liefde tot die Meester, en daardeur om Hom te sien, en om intelligensie en 
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wysheid te ontvang, en om uit die rede te praat. Dit is ook uit deugsaamheid 

van hierdie dinge dat hy tot in ewigheid lewe. Maar wat opgestel en voorsien 

is deur die Meester in die innerlike vloei, nie duidelik in ontvangste van elke 

engel nie, want dit is bokant sy denke en oortref sy wysheid.  

 

40. Hierdie is nou die algemene waarhede aangaande die drie hemele, maar in dit 

wat volg sal elke hemel in die besonder behandel word. 

 

41. VI. Die Hemele bestaan uit Ontelbare Gemeenskappe. Die engele van elke 

hemel is nie almal saam op een plek nie, maar is opgedeel in groter en kleiner 

gemeenskappe na aanleiding van die verskille van die goeie van die liefde en 

van die geloof waarin hulle is. Hulle wat in die goeie is vorm `n enkele 

gemeenskap. Die goeie in die hemel bestaan uit ontelbare verskeidenhede, en 

elke engel is asof hy sy eie goedheid is. 41.1 

 

42.  Meer nog, die engele gemeenskappe in die hemele is op `n groot afstand van 

mekaar want hulle goedheid verskil in die algemeen en in die besonderse. Want in die 

geestelike wêreld is die enigste grond van afstand, die verskil in die staat van die 

innerlike, dus in die hemel is die verskille in die staat van die liefde. Hulle wat baie 

verskil is apart, en hulle wat maar min verskil, is minder apart, en die ewebeeldiges 

(likeness) veroorsaak dat hulle saamgevoeg is. 42.1 

 

43. Almal in dieselfde gemeenskap word georganiseer in dieselfde mate ten opsigte 

van mekaar, hulle wat meer perfek is, dit is, hulle wat uitstaande is in die goeie, 

dus in die liefde, wysheid, en intelligensie, hulle is in die middel, hulle wat dan 

minder voortreflik is, wat `n klein entjie af staan in verhouding tot hulle 

volmaaktheid. Die rangskikking is soos lig wat stadig taan vanaf die middel tot 

die omtrek, hulle wat in die middel is, is in die grootste lig, en hulle nader aan 

die omtrek, bietjie verder weg, is in minder en minder lig. 

 

44. Gelykes word spontaan getrek asof dit hul gelykes is, want met hul gelykenis is 

hulle asof dit hulle eie is by hulle tuiste op aarde. Maar met ander is dit asof 

hulle tesame is met vreemdelinge, ook tuis, maar wanneer met hul eie gelykenis, 

is hulle in hul vryheid, en daarom in alle genot van die lewe. 

 

45.  Al hierdie dinge maak dit duidelik dat alles in die hemel deur die goeie 

geaffilieer is, en word onderskei na aanleiding van die kwaliteit van die goeie. 

Nieteenstaande, dit is nie die engele wat hulle as sodanig affilieer nie, maar die 

Meester waaruit al die goeie is. Die Meester lei hulle, verenig of skei hulle, en 

bewaar hulle in vryheid proporsioneel tot hulle goedheid. Dus hou Hy elkeen in 

die lewe van sy liefde en geloof, van sy intelligensie en wysheid, en die 

daaruitspruitende heerlikheid. 45.1 

 

46. Weereens, almal wat in die goeie is, selfs al het hulle mekaar nooit voorheen gesien 

nie, ken mekaar, net soos die mens in die wêreld sy bloedverwante ken, of sy naaste 

verwantskappe, en vriende. Omdat in die anderkantste lewe is daar net geestelike 
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„bloedverwante‟ verhoudinge en vriendskappe, en dit wat ontspring uit liefde en geloof. 

46.1  Hierdie dinge is aan my toegestaan om te sien, as ek in die gees is, en dus buite my 

liggaam was, en in gemeenskap met die engele. Sommige van hulle wat ek daar gesien en 

geken het van my kinderjare was so in `n staat soortgelyk soos dié van my gees, maar 

hulle wat vir my onbekend was, was in `n ongelyke of ander staat. 

 

47. Almal wat in dieselfde engele gemeenskap is, kom met mekaar ooreen in gelaat 

en uitdrukking in `n algemene sin, maar nie in die besondere nie. Hoe hierdie algemene 

ooreenkomste verwant is met die verskille in die besonderhede kan in `n sekere mate 

gesien word uit wesens wat verwant is aan mekaar in dié wêreld. Dit is wel bekend dat in 

elke ras is daar `n algemene ooreenkoms van gelaat en oë, waardeur dit geken kan word 

en onderskei kan word van ander rasse. Dit is wel meer waar van verskillende families. In 

die hemele is dit baie meer ten volle die geval, omdat daar alle aandoeninge of emosie 

van die innerlike voortskyn vanuit die aangesig, want daar is die aangesig die eksterne en 

verteenwoordiging van al daardie emosies. Niemand daar kan `n ander aangesig hê as wat 

in sy eie emosie of aandoening vervat is nie. Dit word ook getoon hoe hierdie algemene 

ooreenkoms verskil in besonderhede met individue in dieselfde gemeenskap. `n Gesig 

van `n engel het aan my verskyn, en dit was gevarieërd of verskillend in ooreenstemming 

met sulke emosies vir die goeie en die ware, soos in hulle wat behoort aan `n enkele 

gemeenskap. Hierdie veranderinge het vir `n lang tyd aangegaan, en ek merk dat 

dieselfde gesig in die algemeen aanhou om te dien as die grondwerk. Dus deur hierdie 

gesig word die emosies van die hele gemeenskap tentoongestel, waardeur die gesigte van 

hulle in dit gevarieërd is. Want, soos hierbo gesê, die gesigte van engele is die vorms van 

hulle innerlike, dus van die emosies wat behoort aan hul liefde en geloof. 

 

48.  Hieruit kom dit dan ook dat `n engel wat in wysheid uitmund kan onmiddelik die 

kwaliteit van `n ander raaksien net deur na sy gesig te kyk. In die hemel kan niemand sy 

innerlikes verberg deur sy gesigsuitdrukking, of dit veins nie, of om regtig te mislei deur 

een of ander kuns, of deur skeinheiligheid of huigelary. Daar is huigelaars wat 

deskundiges is in die vermomming van hul innerlikes en vorm hulle innerlikes in die 

vorm van daardie goeie waarin hulle is wat aan daardie gemeenskap behoort, en wat dus 

maak dat hulleself verskyn soos engele van die lig; en hulle insinueer hulleself in `n 

gemeenskap; maar hulle kan nie vir lank daar bly nie, want hulle begin om innerlike pyne 

en marteling te ondervind, en word loodkleurig in die gesig, en word asof hulle leweloos 

is. Hierdie veranderinge ontstaan uit die teenstrydigheid van die lewe wat invloei en wat 

hulle nou affekteer. Daarom werp hulle hulself in die hel waar hulle soort vertoef, en wil 

nie meer langer opstyg nie. So is hulle wat bedoel word deur hulle wat gevind word 

tussen die uitgenooide gaste by die fees wat nie geklee is met `n feeskleed nie, wat 

uitgewerp was in die uiterste buitenste duisternis. (Matt. 22: 11 en verder). 

 

 

49. Al die gemeenskappe van die hemel het kommunikasie met mekaar, alhoewel nie met 

openlike interaksie nie, want baie min gaan buite hulle eie gemeenskap in `n ander in. 

Om uit te gaan uit hulle eie gemeenskap is net so goed as wat jy weggaan van jouself af 

of van jou eie lewe, en om in te gaan in `n ander lewe wat minder geesverwant of passend 

is. Maar alle gemeenskappe kommunikeer deur `n uitbreiding van hulle sfeer wat 
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voortspruit uit die lewe van elkeen. Die sfeer van die lewe is die sfeer van die emosies 

van liefde en waarheid. Hierdie sfeer sprei of brei homself uit baie ver en wyd in die 

omliggende gemeenskappe, en verder en wyer in verhouding, want die emosies is die 

meer innerlike en perfekte. 49.1 In die maat van daardie uitbreiding het engele 

intelligensie en wysheid. Hulle wat in die heel binneste of innerlike hemel is, en ook in 

die middel daarvan, het uitbreiding in die algehele hemele, dus deel hulle in al die 

hemele, met mekaar, en elke individu met alles en almal. 49.2  Maar hierdie uitbreiding 

sal hierna meer dieper bekyk word, waar die vorm van die hemel ooreenstem met hoe die 

engele gemeenskappe georganiseer is, en ook die intelligensie en wysheid van engele sal 

behandel word, want in ooreenstemming met daardie vorm kom alle uitbreidings van die 

emosies en denke voort. 

 

50. Dit was hierbo gesê gewees dat in die hemele is daar groter en kleiner gemeenskappe. 

Die grootste bestaan uit miljoene maal miljoene engele, die kleineres uit etlike duisende, 

en van die heel kleinstes uit etlike honderde. Daar is ook sommiges wat alleen wandel, 

huis tot huis as‟t ware, en familie na familie. Alhoewel hulle in `n uitgespreide manier 

lewe, is hulle gerangskik in `n orde soos hulle wat in gemeenskappe bly, die wysstes in 

die middel en die meer eenvoudiges op die randgebied. Hulle is meer nader onder die 

Goddelike beskerming van die Meester, en is die beste van die engele.  

 

 

Voetnotas 

 
1.1   Die „voltrekking van die eeu‟ is die finale periode van die kerk (n. 4535, 10622) 

1.2  Die Meester se voorspelling in Matt. (24 en 25), aangaande die voltrekking van die eeu en Sy 

koms, en die gevolglike opvolgende uitgebreidheid (enormiteit) van die kerk en die finale  

oordeel, word verklaar in die voorredes tot hoofstukke 26-40 van Genesis (n. 3353-3356, 3486-

3489, 3650-3655, 3751-3757, 3897-3901, 4056-4060, 4229=4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-

4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071). 

1.3  Beide in die geheel en in die besonderhede van die Woord is daar `n interne of geestelike sin 

(n. 1143, 1984, 2135, 2333, 2395, 4442, 9048, 9063, 9086) 

1.4  Die Woord is geskryf geheel deur korrespondensies (ooreenstemminge) en vir hierdie rede 

het elke ding en alle dinge, `n geestelike betekenis (n. 1404, 1408, 1409, 1504, 1619, 1659, 1709, 

1783, 2900, 9086). 

1.5  In die woord beteken „son‟ die Meester in verband met liefde, en gevolglik liefde tot die 

Meester. (n. 1529, 1837, 2441, 2495, 4060, 7083, 10809). 

1.6  In die Woord beteken „maan‟ die Meester met betrekking tot die geloof, en gevolglik   geloof 

in die Meester (n. 1529, 1530, 2495, 4060, 4696, 7083,). 

1.7  In die Woord beteken „sterre‟ die kennis van die goeie en die ware (n. 3858, 3926, 4060,  

6335). 

1.8   „Stamme‟ (geslag, familie) beteken alle waarheid en die goeie in die geheel, dus alle dinge 

van die geloof en liefde (n. 3858, 3926, 4060, 6335). 

1.9   Die „koms van die Meester‟ beteken Sy teenwoordigheid in die Woord, en die openbaring 

daarvan (n. 3900, 4060). 

1.10   In die Woord word “wolke” gesien as die Woord in die letter of die sin van die letter (n. 

4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574) 

„Glorie‟ in die Woord beteken Goddelike waarheid soos dit in die hemel is in die interne sin van die 

Woord (n. 4809, 5922, 8267, 8427, 9429, 10574) 
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1.12   In die Woord word „n „trompet‟ of „ramshoring‟ uitgebeeld as die Goddelike waarheid in 

die hemel, en wat geopenbaar word vanuit die hemel (n. 8158, 8823, 8915); en „stem‟ het ook so 

`n betekenis (n. 6771, 9926). 

2.1    Christene was in die ander wêreld ondervra met betrekking tot hulle idee van die Een God 

en dit was bevind dat hulle die idee van drie Gode onderskryf (n. 2329, 5256, 10736, 10738, 

10821). `n Goddelike drie-eenheid in die Meester word erken in die hemel (n. 14,15, 1729, 2005, 

5256, 9303) 

3.1  `n Goddelike wat nie waargeneem kan word deur enige idee nie, kan nie waargeneem word 

deur geloof nie. (n. 4733, 5110, 5663, 6982, 6996, 7004, 7211, 9356, 9359, 9972, 10067, 10267).  

5.1  Die gehele hemel behoort aan die Meester (n. 2751, 7086). Hy het alle krag in die hemele en 

op die aarde (n. 1607, 10089 10827) Soos wat die Meester die hemel regeer, regeer Hy ook alle 

dinge wat afhanklik is daarvan, dus alle dinge in die wêreld (2026, 2027,4523, 4524). Slegs die 

Meester het die krag om die helle te verwyder, om te behoed teen die bose en die goeie te behou, 

en dus om te red (n. 10019). 

8.1  Die engele van die hemel erken dat alle goed van die Meester kom, en niks van hulself nie, 

en die Meester leef in hulle in Sy eie en nie in hulle eie nie. (n. 9338, 10125, 10151, 10157). 

Daarom, in die Woord word deur „engele‟ bedoel iets van die Meester. (n. 1925 2821, 3039, 

4085, 8192, 10528).  Verder ook, engele word „gode‟ genoem van die ontvangs van die 

Goddelike van die Meester (n. 4295, 4402, 7268, 7873, 8192, 8301). Weereens, alle goeie wat 

goed is, en alle waarheid wat waar is, en gevolglik alle vrede, liefde, naasteliefde, en geloof, is 

van die Meester (n. 1614, 2016, 2751, 2882, 2883, 2891, 2892, 2904). Ook alle wysheid en 

intelligensie (n. 109, 112, 121, 124). 

8.2  Van hulle wat in die hemel is, word gesê dat hulle binne in die Meester is (n. 3637, 3638). 

9.1  Die goeie van die Meester het die Meester innerlik in hom, maar die goeie van jou eie het dit 

nie (1802, 3951, 8480) 

13.1. In die Woord beteken „vuur‟ die hemelse liefde en innerlike liefde (n. 934, 4906, 5215). 

„Heilige en hemelse vuur‟ beteken Goddelike liefde, en alle aandoening of emosie wat by liefde 

hoort. (934, 4906, 5215). „Lig‟ van die vuur dui op die waarheid wat uitgaan van die goeie van 

die liefde en lig in die hemel dui op Goddelike waarheid. (n. 3195, 3485, 3636, 3643, 3993, 4302, 

4413, 4415, 9548, 9684,). 

14.1  Liefde is die vuur van die lewe, en die lewe is in elk geval daarvan (n. 4906, 5071, 6032, 

6314). 

15.1  Om die Meester lief te hê asook die naaste, is om te lewe volgens die Meester se gebooie (n. 

10143, 10153, 10310, 10578,10648). 

15.2   Om die naaste lief te hê is nie om die persoon lief te hê nie, maar om lief te hê wat in hom 

is van wat hy is; sy waarheid en sy goeie (5028, 10336). Hulle wat die persoon liefhet, en nie dit 

wat in hom is vir wat hy is nie; het die boosheid  en die goeie ewe lief (n. 3820). Naasteliefde is 

gewillige waarheid en word geaffekteer deur waarhede omrede die waarhede. (3876, 3877). 

Naasteliefde teenoor jou buurman doen wat goed en regverdig is, en geregtigheid, in elke werk en 

elke funksie. (n. 8120-8122.)  

17.1   Engele is vorms van liefde en naasteliefde (n. 3804, 4735, 4797, 4985, 5199, 5530, 9879, 

10177). 

17.2    `n Geestelike sfeer, wat `n sfeer van lewe is, vloei oor, en giet voort uit elke mens, gees, en 

engel, en omring hulle (n. 4464, 5179, 7454, 8630). Dit vloei van die lewe van hulle aandoening 

of emosie en gevolglik die denke. (n. 2489, 4464, 6206) 

17.3    Geeste en engele draai hulle gedurigdeur na hul liefdes, en hulle in die hemele draai hulle 

gedurig na die Meester (n. 10130, 10189, 10420, 10702).  

18.1    Daar is oneindige verskeidenheid, en nêrens is enige ding dieselfde nie. (n. 7236, 9009). 

Ook in die ander hemele is daar oneindige verskeidenheid (n. 684, 690, 3744, 5598, 7236). 

Verskeidenheid in die hemel is `n verskeidenhied van die goeie (n. 3744, 4005, 7236, 7833, 7836, 

9002). Alle gemeenskappe in die hemel, en alle engele in `n gemeenskap, word daardeur 
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onderskei van mekaar. (n. 690, 3241, 3519, 3804, 3986, 4067, 4149, 4263, 7236, 7833, 7836). 

Maar nieteenstaande word hulle almal een gemaak deur die liefde van die Meester (n. 457, 3986). 

21. 1    Die hemel as `n geheel is opgedeel in twee koninkryke, `n hemelse en `n geestelike 

koninkryk (n. 3887, 4138). Die engele van die hemelse koninkryk ontvang die Goddelike van die 

Meester in hulle vrywillige deel, dus meer innerlik as die geestelike engele, wat dit ontvang in 

hulle intellektuele deel. (n. 5113, 6367, 8521, 9936, 9995, 10124). 

22.1     Die hemele wat die hemelse koninkryk uitmaak word genoem die hoëre hemel, terwyl die 

wat die geestelike koninkryk uitmaak, die laere koninkryk genoem word. (n. 1068). 

22.2      Innerlike dinge word weerspieël deur hoër dinge, en hoër dinge dui op innerlike dinge. (n. 

2148, 3084, 4599, 5146, 8325). 

23.1     Die goeie van die hemelse koninkryk is die goeie van die liefde tot die Meester, en die 

goeie van die geestelike koninkryk is die goeie van die menseliefde tot die naaste (n. 3691, 6435, 

9468, 9680, 9683, 9780). 

25.1     Die hemelse engele oortref die wysheid van die geestelike engele op `n onmeetbare vlak. 

(n. 2718, 9995). Die aard van die verskil tussen hemelse engele en geestelike engele (n. 2088, 

2669, 2708, 2715, 3235, 3240, 4788, 7068, 8521, 9277, 10295). 

25.2      Die hemelse engele argumenteer nie oor die waarhede van die geloof nie, omdat hulle dit 

in hulself ontvang, maar geestelike engele argumenteer daaroor of dit waar is of nie. (n. 202, 337, 

597, 607, 784, 1121, 1384, 1898, 1919, 3246, 4448, 7680, 7877, 8780, 9277, 10786). 

26.1   Die Meester se instroming is in die goeie en deur die goeie in die waarheid, en nie die 

teenoorgestelde nie, dus in die wil en deur dit in die verstand of intelligensie, en nie die 

teenoorgestelde nie. (n. 5482, 5649, 6027, 8685, 8701, 10153). 

26.2    Die wil van die mens is sy gehele wese [esse] van sy lewe, en die ontvangs van die goeie 

van die liefde, terwyl sy denke of intelligensie die uitgaande [existere] van sy lewe daarvan is, en 

die ontvangste van die waarheid van die goeie van die geloof. (n. 3619, 5002, 9282,). Dus is die 

wil se lewe die hooflewe van die mens, en die lewe van die verstand of denke gaan daarvanaf uit. 

(n. 585, 590, 3619, 7342, 85, 9282, 10076, 10109, 10110). Wat ookal deur die mens ontvang 

word, word die lewe, en is geskik vir die mens (n. 3161, 9386, 9393). Die mens is `n mens deur 

sy wil en sy intelligensie of denke daarvan. (n. 8911, 9069, 9071,10109, 10110). Meer nog, 

elkeen wat wil en verstaan op die regte manier, is geliefd en gewaardeer deur ander, terwyl hy 

wat korrek verstaan en sy wil verkeerd rig, verwerp en verag word. (n. 8911, 10076). Ook na `n 

mens se dood bly hy soos sy wil en sy intelligensie was, terwyl die dinge wat betrekking het op 

die intelligensie en nie ook tot die wil nie, dan verdwyn, omdat hulle nie in die mens is nie. (n. 

9069, 9071, 9282, 9386, 10153). 

27.1     Tussen die twee koninkryke is daar kommunikasie en verbinding deur middel van engele 

gemeenskappe wat genoem word, die hemelse-geestelike (n. 4047, 6435, 8796, 8802).. Die 

instroming van die Meester deur die hemelse koninkryk in die geestelike (n. 3969, 6366). 

30.1      Alle dinge van die Goddelike orde word bymekaar gebring in die mens, en deur die 

skepping van die mens is dit `n Goddelike orde in vorm (n. 3628, 4219, 4220, 4223, 4523, 4524, 

5114, 5168, 6013, 6057, 6605, 6626, 9706, 10156, 10472). In die mens was die innerlike mens 

gevorm na die beeltenis van die hemel, en die uiterlike na die beeltenis van die wêreld, en dit is 

die rede hoekom die mens deur die antieke oudstes genoem was as `n mikro-kosmos. (n. 3628, 

4523, 5115, 6013, 6057, 9279, 9706, 10156, 10472). Dus is `n mens met sy innerlike, en deur die 

skepping `n hemel in die kleinste vorm na die gelykenis van die grootste, en so sal die mens ook 

word wanneer hy weer van nuuts af geskep of wedergebore word deur die Meester (n. 911, 1900, 

1928, 3624-3631, 3634, 3884, 4041, 4279, 4523, 4524, 4625, 6013, 6057, 9279, 9632). 

31.1     Daar is drie hemele, nl. die mees innerlike, die middel, en die uiterlike, of derde, tweede 

en eerste (n. 684, 9594, 10270). Dinge daarbinne volg in `n drieledige orde (n. 4938, 4939, 9992, 

10005, 10017). Die goeie van die mees innerlike of derde hemel word genoem die hemelse, die 

goeie van die middel of tweede hemel word genoem die geestelike, en die goeie van die mees 
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uiterlike of eerste hemel, die geestelik-natuurlike (4279, 4286, 4938, 4939, 9992, 10005, 10017, 

19968) 

33.1     Daar is soveel grade van lewe in die mens as wat daar hemele is, en dit word oopgemaak 

na die dood in ooreenstemming met sy lewe. (n. 3747, 9594). Die hemel is in die mens (n. 3884) 

Daarom dat hy wat die hemel in homself ontvang het in hierdie wêreld, kom in die hemel na sy 

dood. (10717). 

34.1      Innerlikes is meer perfek omdat hulle nader aan die Meester is. (n. 3405, 5146, 5147). In 

die innerlike is daar duisende en duisende dinge wat verskyn in die eksterne as een algemene ding 

(. 5707). Sover as wat die mens  gewek word vanaf die uiterlike na die innerlike, so ver kom hy in 

die lig en dus in die intelligensie en die verhoging is soos om uit `n wolk te verrys in die 

helderheid (n. 4598, 6183, 6313). 

37.1      Instroming van die Meester is direk van Homself en onregstreeks deur na die hemele in 

die ander, en op dieselfde manier in die van die mens se innerlike. (n. 6063, 6307, 6472, 9682, 

9683). Direkte instroming van die Goddelike vanaf die Meester (n. 6058, 6474, 6478, 8717, 

8728). Indirekte instroming deur die geestelike wêreld in die natuurlike wêreld (n. 4067, 6982, 

6985, 6996). 

37.2     Alle dinge ontspring van dinge wat voor homself gegaan het, dus van die Eerste, en op 

dieselfde manier bly dit bestaan, want die bestaande is ononderbroke besig om voort te stu, 

daarom is onverbinding aan iets nie moonlik nie. (n. 3626-3628, 3648, 4523, 6040, 6056). 

38.1      Dinge in die innerlike en dinge in die uiterlike is nie aaneenlopend nie maar afsonderlik 

en individueel volgens seker grade, en elke graad het sy grense. (n. 3691, 5114, 5145, 8603, 

10099). Een ding word van `n ander ding gevorm, en dinge so gevorm is nie deurlopend suiwer 

en growwer nie. (n. 6326, 6456). Nie voordat die verskille tussen wat innerlik is en wat uiterlik 

volgens sulke grade, ontvang is, sal die innerlike en uiterlike hemele nie duidelik verstaan word 

nie. (n. 5146, 6465, 10099, 10181). 

41.1      Daar is `n oneindige verskeidenheid, en nooit dieselfde ding soos die ander nie (n. 7236, 

9002). So is daar in die hemele oneindige verskeidenhede (n. 684, 690, 3744, 5598, 7236). 

Verskeidenhede in die hemele, wat oneindig is, is verskeidenheid van die goeie (n. 3744, 4005, 

7236, 7833, 7836, 9002). Hiedie verskeidenhede bestaan uit waarhede, wat veelsoortig is van 

elkeen van die goeie. (n. 3470, 3804, 4149, 6917, 7236). Dit is as gevolg hiervan dat al die 

gemeenskappe in die hemele, en al die engele in `n gemeenskap, anders  as die ander is (n. 690, 

3241, 3519, 3804, 3986, 4067, 4149, 4263, 7236, 7833, 836). Maar nieteenstaande maak hulle 

almal een deur die liefde van die Meester (n. 457, 3986). 

42.1     Al die gemeenskappe van die die hemel het `n konstante posisie in ooreenstemming met 

die verskille van hul staat van lewe, dus in ooreenstemming met die verskille van liefde en geloof. 

(n. 1274, 3638, 3639). Daar is wonderlike dinge in die ander lewe, dit is, in die geestelike wêreld, 

aangaande afstand, situasie, plek, ruimte en tyd. (n. 1273-1277).  

45.1     Alle vryheid behoort tot die liefde en aandoenning of emosie, want wat die mens liefhet, 

dit doen hy vrylik (n. 2870, 3158, 8987, 8990, 9555, 9591). 

46.1       Alle nabyheid, verhoudings, verbindinge, asof dit bande van bloed is, is in die hemel van 

die goeie en in ooreenstemming met sy ooreenkoms en verskille (n. 685, 917, 1394, 2739, 3612, 

3815, 4121). 

49.1       `n Geestelike sfeer, wat die sfeer van die lewe is, vloei uit elke mens, gees en engel, en 

omvat hulle (n. 4464, 5179, 7454, 5630). Dit vloei voort van die lewe van hulle emosie en denke. 

(n. 2459, 4464, 6206). Hierdie sfere brei hulleself uit tot ver in die engele gemeenskappe in 

ooreenstemming met die kwaliteit en bepaal die hoeveelheid van hul goeie. (n. 6598-6612, 8063, 

5794, 5797). 

49.2       In die hemel is die verdeling van alle goedere moontlik, omdat hemelse liefde deel met 

ander alles wat sy eie is (n. 549, 550, 1390, 1391, 10130, 10723). 
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*********************************************************************************

**                                           

   

Hemel en Hel  51 - 100 

 

Deur Emmanuel Swedenborg- 1688-1772 

 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

51. Elke gemeenskap is `n hemel in `n kleiner vorm, en elke engel in die 

kleinste vorm, dit is die goeie van die liefde en die geloof wat die hemel 

maak, en hierdie goeie is in elke gemeenskap van die hemel en in elke engel 

van `n gemeenskap. Dit maak nie saak dat hierdie goeie oral verskillend is en 

varieër van plek tot plek nie, dit bly nog steeds die goeie van die hemel, en 

daar is geen verskil nie, behalwe dat die hemel hier een kwaliteit het en daar `n 

ander. Dus, wanneer iemand opgelig word in enige gemeenskap van die hemel 

word gesê hy het na die hemel gekom en van hulle wat daar is word gesê om 

in die hemel te wees, en elkeen op sy eie. Dit weet almal in die ander lewe. 

Gevolglik, hulle wat buite of onder die hemel staan, en wanneer hulle op `n 

afstand gemeenskappe van engele sien, dan sê hulle die hemel is op daardie of 

op hierdie plek. Dit is vergelykbaar met burgerlike en militêre offisiere en 

ander diensdoenende personeel in `n koninklike paleis of kasteel, wat, 

alhoewel hulle apart beweeg in hulle eie kwartiere of kamers daarbo en 

benede, tog in dieselfde paleis of kasteel is, elkeen in sy eie posisie in die 

koninklike diens. Dit maak die woorde van die Meester duidelik toe Hy gesê 

het, in My Vader se huis is daar baie wonings, (Joh. 14:20); ook wat bedoel 

word deur die blyplekke in die hemel, en die hemele van die hemele, in die 

profete. 

 

52. Dat elke gemeenskap `n hemel is in `n kleiner vorm kan ook hierdeur gesien 

word dat elke gemeenskap daar `n hemelse vorm het soos die in die hemel as 

`n geheel. In die gehele hemel is hulle wat meer meerderwaardig as die res is, 

in die middel, met die res wat minder voortreflik is in die rondte in `n 

afnemende orde na die kante toe, (soos beskrywe in `n vorige hoofstuk, n. 43). 

Ons kan dit ook hierdeur sien, dat die Meester almal in die hele hemel so 

bestuur asof hulle `n enkele engel is, en dieselfde is waarvan alles in elke 

gemeenskap, en as gevolg daarvan kan `n hele engele gemeenskap somtyds 

verskyn in engele gedaante soos `n enkele engel, soos ek deur die Meester 

toegelaat was om te sien. Meer nog, wanneer die Meester in die midde van die 

engele verskyn, verskyn Hy nie soos een wat omring is deur baie nie, maar die 

verskyning is soos een, in `n engele vorm. Dit is hoekom die Meester in die 

Woord genoem word “`n engel”, en hoekom `n totale gemeenskap so genoem 

word. “Michael,” “Gabriël,” en “Raphael” is niks anders as engele 

gemeenskappe nie en word so genoem na hulle funksies. 52.1   

 

53.  Soos wat `n totale gemeenskap `n hemel is in `n verkleinde vorm, so is `n engel `n 

hemel in  die kleinste vorm. Want die hemel is nie buitekant die engel nie, maar dit is 
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binne in hom, siende dat die innerlike dinge wat by sy intellek hoort, gerangskik is in 

die vorm van die hemel, en dit vir die ontvangs van alle dinge van die hemel wat buite 

homself is. Dit ontvang hy ook in verhouding tot die kwaliteit van die goeie wat in hom 

is vanaf die Meester. Dit is uit hierdie dinge dat `n engel in die hemel is.     
 

54.  Dit kan onder geen omstandighede gesê word dat die hemel buite iemand is nie, 

want dit is binne in hom. Want dit is in ooreenstemming met die hemel wat in 

hom is dat elke engel die hemel ontvang wat buite homself is. Dit maak dit 

duidelik hoe groot die misleiding is as daar geglo word om in die hemel te kom 

deur eenvoudig net opgeneem te word deur die engele, sonder die inagname wat 

so `n persoon se innerlike lewe mag wees. Dus word die hemel aan elkeen 

gegee deur genade apart van die middele, 54.1 wanneer, in feite, tensy  die 

hemel binne die mens is, kan niks van die hemel wat buite is, na binne vloei en 

so ontvang word nie. Daar is baie geeste wat hierdie idee het. As gevolg van 

hierdie idee was hulle opgeneem gewees in die hemel, maar toe hulle daar kom, 

en omdat hulle innerlike lewe teenstrydig was met die engele lewe, begin hulle 

intellektuele vaardighede verblind raak totdat hulle soos gekke begin word, en 

hulle gemartel begin word in hulle vrywillige vaardighede totdat hulle  soos 

malmense begin te word. Kortliks gesê, as hulle wat in boosheid gewoon het, in 

die hemel kom, dan hyg hulle na asem en wriemel in die rondte, soos visse uit 

die water en in die lug, of soos diere in eter in `n lugpomp wanneer die lug 

daarvan klaar is. Hieruit kan gesien word dat die hemel nie buitekant die mens 

is nie, maar binne in hom. 54.2 .                 

 

55. Soos wat elkeen die hemel ontvang wat buite homself is in ooreenstemming met 

die kwaliteit van die hemel wat in hom is, net so op dieselfde manier ontvang 

almal die Meester, want dit is die Goddelikheid van die Meester wat die hemele 

maak. En vir hierdie rede, wanneer die Meester Hom manifesteer in Sy 

teenwoordigheid in enige gemeenskap, is Sy teenwoordigheid daar in 

ooreenstemming met die kwaliteit van die goeie waarin die gemeenskap is, 

maar nie dieselfde in een gemeenskap soos in die ander nie. Hierdie diversiteit 

is nie in die Meester nie, maar in die engele wat Hom sien vanuit hulle eie 

goedheid. En hulle word geaffekteer deur sy Verskyning in ooreenstemming 

met die kwaliteit van hulle liefde, hulle wat Hom liefhet met die innerlike, sal 

innerlik geaffekteer word, en hulle wat Hom minder liefhet, word minder 

geaffekteer, terwyl die boosheid wat buite die hemel is, gemartel word deur Sy 

teenwoordigheid. Wanneer die Meester in enige gemeenskap gesien word, word 

Hy gesien as `n engel, maar word onderskei van die ander deur die Goddelike 

wat deurskyn.    

 

56. Weereens, die hemel is waar die Meester erken word, waar daar in Hom geglo 

word en waar Hy geliefd is. Verskeidenheid in aanbidding van die Meester van 

die verskeidenheid van die goeie in die verskillende gemeenskappe is nie 

skadelik nie, maar voordelig, want die perfektheid van die hemel kom daar 

vandaan. Dit kan skaars duidelik gemaak word tot die begrip sonder om terme 

aan te wend wat in algemene gebruik in die geleerde wêreld is, en om daardeur 

te wys dat eenheid perfek kan wees, dat dit gevorm word deur verskeidenheid. 
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Elke geheel bestaan uit verskeie onderdele, want `n geheel sonder `n 

samestelling is niks, dit het geen vorm nie, en daarom geen kwaliteit nie. Maar 

wanneer `n geheel bestaan uit verskeie onderdele, en die onderdele is in `n 

perfekte vorm, waarin elkeen homself heg soos `n geesverwante vriend tot die 

ander in `n series, dan is die kwaliteit perfek. Dus is die hemel `n geheel van 

verskeie onderdele wat gerangskik is in die mees perfekte vorm, want die 

hemelse vorm is die mees perfekte vorm van alle vorms. Dat dit die gronde van 

alle perfeksionisme is, is duidelik van die natuur van alle skoonheid, 

welgevalligheid en genot, waardeur die sinne van die mens geaffekteer word, 

want hierdie kwaliteite ontspring en vloei van geen ander bron as van die 

konsert en harmonie van baie gelykluidende  geesverwante dele, wat of in `n 

orde saam bestaan, of wat mekaar volg in die orde, en nooit van `n geheel 

sonder baie onderdele nie. Hiervan kom die gesegde dat verskeidenheid sorg vir 

vreugde, en die gesteldheid van verskeidenheid, soos bekend, is wat die genot 

bepaal. Van al hierdie dinge kan soos in `n spieël gesien word dat 

perfeksionisme van verskeidenheid kom, selfs in die hemel. Want vanaf die 

dinge wat in die natuurlike wêreld bestaan, kan die dinge van die geestelike 

wêreld soos in `n spieël gesien word. 56.1   

 

57. Wat van die hemel gesê word, kan ook gesê word van die kerk, want die kerk is 

die Meester se hemel op aarde. Daar is ook baie kerke, elkeen word `n kerk 

genoem, en so ver as wat die goeie van die liefde en die geloof daarin regeer, 

dan is dit `n kerk. Hier ook vorm die Meester uit die verskeie dele `n eenheid, 

dit is, `n enkele kerk uit baie ander kerke 57.1  En soos wat daar baie gesê kan 

word van die mens en van die kerk in die besonder, kan gesê word van die kerk 

in die algemeen, naamlik, dat die kerk in die mens is en nie buite hom nie, en 

dat elke mens `n kerk is waarin die Meester teenwoordig is in die goeie van die 

liefde en in geloof 57.2  En weereens, dieselfde kan gesê word van `n man wat 

die kerk in hom het soos van `n engel wat die hemel in hom het, naamlik, dat hy 

`n kerk is in die kleinste vorm, soos `n engel in die hemel in die kleinste vorm 

is, en verder meer, dat `n mens wat die kerk in hom het, gelykstaande met `n 

engel, is `n hemel. Want die mens is geskape sodat hy in die hemel kan kom en 

om `n engel te word, gevolglik, hy wat die goeie van die Meester het, is `n 

mens-engel 57.3 . Wat die mens in gemeenskap met die engele het, en wat hy in 

kontras met die engele het, mag genoem word. Dit is toegestaan aan die mens, 

gelykstaande met `n engel om sy innerlike te konformeer na die gelykenis van 

die hemel, om so te word, so ver as wat hy in die goeie van die liefde is, `n 

gelykenis van die hemel. Maar dit is toegestaan aan die mens, en nie aan die 

engele nie, om sy eksterne te konformeer na die gelykenis van die wêreld, en so 

ver as wat hy in die goeie van die liefde is, om die wêreld in hom ondergeskik te 

hê aan die hemel en sodoende om die hemel te dien 57.4  En dan is die Meester 

in hom teenwoordig, beide in die wêreld as in die hemel net so asof hy in die 

hemel is. Want die Meester is in Sy Goddelike Orde beide in die wêrelde, 

siende dat God orde is. 57.5  
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58  Ten einde kan gesê word dat hy wat die hemel in homself het, het dit nie net in die 

grootste of die mees algemene dinge wat aan hom behoort nie, maar ook in elke 

mindere of besonderse ding, en dat hierdie mindere dinge herhaal in `n gelykenis as die 

grootste. Dit kom van die feit dat elkeen  sy eie liefde is, en is soos sy heersende liefde 

is. Dat dit wat heers vloei in die besonderhede en rangskik hulle, en ontlok oral `n 

ewebeeld of gelykenis van homself. 58.1  In die hemele is die liefde tot die Meester die 

heersende liefde, want daar word die Meester bemin bokant enigiets anders. Daarom is 

die Meester daar die Alles-in-alles, vloeiende in almal en alles, rangskik hulle, beklee 

hulle met `n gelykenis van Homself, en maak dit om `n hemel te wees waar Hy ookal 

is. Dit is wat `n engel maak om in die hemel te wees as die kleinste vorm, `n 

gemeenskap om in die hemel te wees in `n groter vorm, en al die gemeenskappe tesame 

geneem, `n hemel in die grootste vorm. Dat dit die Goddelike van die Meester is wat 

die hemel maak, en dat Hy die Alles-in-alles is, kan gesien word in: (n. 7-12). 

 

59 Die Hele Hemel saamgevat, reflekteer `n enkele mens. (Die Kosmiese 

Mens) Dat die hemel in sy hele kompleks `n enkele mens reflekteer, is 

`n hemelse geheim wat tot nou toe onbekend was in die wêreld, maar 

word ten volle erken in die hemele. Om dit te weet en die spesifieke en 

besondere dinge betreffende hierdie feit, is die hoof ding in die 

intelligensie van die engele daar, en daarvan hang baie dinge af 

waarsonder dit in hul algemene beginsels nie duidelik in hulle idees van 

hulle denke kan insak nie. Om te weet dat die hemele met hulle 

gemeenskappe `n enkele mens reflekteer, noem hulle die hemel die 

„Grootste Mens en die Goddelike Mens, of ook die Kosmiese Mens. 

59.1  Goddelik, want dit is die goddelike van die Meester wat die hemele 

maak. (sien bo, n. 7-12). 

 

60 Dat in so `n vorm en beeltenis die hemelse en geestelike dinge 

georganiseer en saamgevoeg is, kan nie deur hulle gesien word wat nie 

die regte idee van die geestelike en hemelse dinge het nie. Sulke mense 

dink dat die aardse en materieële dinge waarvan die mens se uiterlike 

natuur uit bestaan, dit is wat die mens maak, en dat apart van hierdie 

dinge die mens nie `n mens kan wees nie. Maar laat hulle weet dat dit 

nie van hierdie dinge is dat die mens `n mens is nie, maar sy vermoë om 

te verstaan wat die waarheid is en om te wil wat goed is. So `n insig en 

wil is die geestelike en hemelse dinge waaruit die mens gemaak is. Meer 

nog, dit is bekend dat elkeen se kwaliteit bepaal word deur die kwaliteit 

van sy intellek en wil, en dit is ook bekend dat hierdie aardse liggaam 

gevorm is om hierdie intellek  en wil te dien, en om knaphandig hulle 

gebruike in die uiterste sfeer van die natuur te volbring. Vir hierdie rede 

kan die liggaam op sigself niks doen nie, maar word altyd beweeg in `n 

totale dienstigheid na die bevel of versoek van die bevatlike intelligensie 

en die wil, selfs tot die mate dat wat die mens ookal bedink, spreek hy 

met sy tong en sy lippe, en wat hy ookal wil doen hy met sy liggaam en 

ledemate, dus is dit die intelligensie en die wil wat handel, terwyl die 

liggaam niks doen nie. Dus is dit die dinge van die intelligensie en die 
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wil wat die mens maak, en soos wat hierdie dinge handel in die mees 

kleinste besonderhede, van dit wat intern in dit wat ekstern is, want hulle 

moet gelyksoortig wees, daarom word die mens genoem `n innerlike of 

geestelike mens. Die hemel is so `n mens in sy grootste en mees 

perfekste vorm. 

 

61.  So is die engele se idee van die mens; die engele dink nie aan wat die mens met sy 

liggaam doen nie, maar slegs aan die wil waarop die liggaam reageer. Dit is wat hulle 

die mens noem, en die intelligensie wat hulle die mens noem so ver as wat dit reageer 

in harmonie met die wil. 61.1   

 

62. Die engele, en dit is waar, sien nie die hemel in sy hele kompleksiteit as die 

menslike vorm nie, want die hemel as `n geheel kom nie in die volle 

gesigseinder van enige engel nie, maar ver afgesonderde gemeenskappe, 

bestaande uit baie duisende engele, sien dit somtyds as in menslike vorm, en 

van `n gemeenskap, of as deel daarvan, en trek hul gevolgtrekking na die 

algemene, wat die hemel is. Want in die mees perfekte vorm is die algemene 

soos onderdele, en onderdele is soos die algemene, met so `n verskil as wat 

daar is tussen dieselfde dinge van groter of kleiner belangrikheid. Gevolglik, sê 

die engele dat, siende dat die Goddelike van wat innerlik of die hoogste is, sien 

alle dinge, daarom moet in die oë van die Meester die gehele hemel in `n 

menslike vorm wees. 

 

63. Siende dat die hemel so is, word dit regeer deur die Meester soos wat `n enkele 

mens regeer word, dus as `n eenheid. Alhoewel ons weet, bestaan die mens uit 

ontelbare verskeidenheid van dele, nie net as `n geheel nie, maar ook in elke 

deel – as `n geheel, van ledemate, organe, en ingewande, en in elke deel, `n 

reeks van vesels, senuwees, en bloed-are, dus liggaamsdele binne in 

liggaamsdele, en dele binne in ander dele – desnieteenstaande, as hy handel, 

handel hy soos `n enkele mens. Net so is die hemele ook onder die beskerming  

en rigting van die Meester.   

 

64.  So baie verskillende dinge handel soos een, omdat daar nie die kleinste dingetjie is 

wat nie iets doen vir die algemene welstand nie, en tree op vir die liggaam. Die 

algemene verrig `n diens vir sy liggaamsdele, en die liggaamsdele vir die algemene, 

want die algemene is saamgestel uit die dele en die dele maak die algemene uit. 

Daarom, hulle voorsien aan mekaar, het agting vir mekaar, en is op so `n manier met 

mekaar saamgestel dat elke ding en alle dinge `n verhouding met die algemene en sy 

goeie het. Dit is hoekom hulle soos een reageer. In die hemele is daar soortgelyke 

affiliasies. Daar is hulle saamgevoeg in ooreenstemming met die gebruike in 

soortgelyke vorm, en gevolglik, hulle wat nie presteer in gebruikswaarde en nuttig is vir 

die algemene goeie nie, word uit die hemel verban as iets ongelyksoortig. Om benut te 

word is om die goeie te wil vir ander ter wille van die algemene goeie, maar om die 

goeie te wil vir ander, nie ter wille van die algemene goeie nie, maar vir die self, is nie 

om die goeie te wil nie.  Hierdie laaste is die hoogste selfliefde, terwyl die vorige `n 

liefde vir die Meester is op die hoogste vlak. Daarom is dit so dat hulle wat in die hemel 
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is, soos een handel, en dit doen hulle uit die Meester en nie uit hulleself nie, want hulle 

kyk op na Hom as die Enigste Een, die bron van alle dinge, en hulle beskou Sy 

koninkryk as die algemene, die goeie wat dit werd is om gesoek te word. Dit is wat 

bedoel word deur die woorde van die Meester: “Maar soek eers die koninkryk van God 

en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” (Matt. 6:33). “Om 

Sy geregtigheid te soek”, beteken om Sy goeie te soek. 64.1  Hulle wat in die wêreld is, 

het hulle land se goeie lief meer as hulle eie, en hulle naaste se goeie as hulle eie, en so 

is hulle wat in die ander lewe die Meester se koninkryk soek en liefhet, want daar neem 

die koninkryk die plek in van die land op aarde, en hulle wat lief is om goed te doen 

aan ander, nie met die „self‟ aan die einde nie, maar met die goeie aan die einde, liefde 

vir jou naaste, want in die hemel is die goeie die naaste. 64.2   Al hierdie beskrewe dinge 

is die Grootste Man, of Die Kosmiese Man, dit is, die hemel. 

 

65.  Soos wat die gehele hemel `n enkele mens reflekteer, en dit is `n Goddelike 

geestelike mens in die grootste vorm, so hemels is die mens opgestel of ingerig 

in liggaamsdele en onderdele en gedeeltes, en word dieselfde genoem. Meer 

nog, engele weet in watter deel van die liggaam hulle gemeenskap is. Hierdie 

gemeenskap, sê hulle, is in `n sekere deel of provinsie van die kop, of in `n 

sekere deel of provinsie in die bors, of in `n sekere deel of provinsie in die 

lendene, en so aan. In die algemeen, die hoogste, of derde hemel, vorm die hoof 

tot by die nek, die middel, of tweede hemel, vorm die bors tot by die lendene en 

knieë, die laagste of eerste hemel vorm die voete tot by die sole, en ook die 

arms tot by die vingers. Want die arms en hande behoort tot die laagste dele van 

die mens, alhoewel hulle aan die kante is. Hieruit is dit weereens duidelik 

hoekom daar drie hemele is. 

   

66. Die geeste wat onder die hemel is, is grootliks verstom as hulle hoor dat die 

hemel is nie net bokant hulle nie maar ook benede, want hulle het dieselfde 

geloof soos die mens op aarde, dat die hemel nêrens anders is as daar bo nie, 

want hulle weet nie dat die rangskikking van die hemele is soos die 

rangskikking van sy ledemate, organe, en ingewande van die mens, sommige 

wat binne is, en sommige wat buite is. Daarom hulle verwarde idees aangaande 

die hemele. 

 

67. Hierdie dinge aangaande die hemel as die Grootste Mens word so voorgestel, 

omdat dit wat volg betreffende die hemel, kan glad nie verstaan word totdat 

hierdie dinge bekend is nie, ook kan daar nie `n duidelike idee gevorm word oor 

die vorm van die hemel nie, van die verbinding van die Meester met die hemel, 

van die verbinding van die hemel met die mens, van die instroming van die 

geestelike wêreld in die natuurlike, of selfs `n idee van die korrespondensies of 

ooreenkomstige – onderwerpe om te behandel in hulle eintlike orde wat nou sal 

volg. Om `n sekere lig op bostaande onderwerpe te werp,  was dit daarom so 

voorgestel soos hierbo. 

 

68. Elke Gemeenskap in die Hemel Reflekteer `n enkele mens. Ek was dikwels 

toegelaat om te sien dat elke gemeenskap van die hemel reflekteer `n enkele 
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mens, en is in die gelykenis van `n mens. Daar was `n gemeenskap waarin baie 

te kenne gegee het hoe om die engele se lig na te boots. Hulle was die 

skynheiliges en huigelaars. Toe hulle geskei was van die engele, sien ek die 

totale gemeenskap kom voor soos `n enkele vae of onduidelike liggaam, en dan 

met verloop van tyd, in die menslike vorm, maar nog steeds vaag, en ten laaste 

so duidelik soos `n mens. Hulle wat in daardie man was, en die man uitmaak, 

was in die goeie van die gemeenskap, die ander wat nie in die man was nie, en 

maak nie deel van hom uit nie, was die huigelaars en skynheiliges, hulle was 

uitgegooi en die vorige was behou, en so was `n skeiding bewerkstellig. 

Skynheiliges is soos om goed te praat en goed te doen, maar beskou hulleself in 

alles en almal. Hulle praat oor die Meester soos engele doen, hemel, liefde, en 

hemelse lewe, en handel ook korrek, sodat hulle moet voorkom om dit te wees 

wat hulle bely. Maar hulle denke is anders, hulle glo niks, en hulle wens die 

goeie slegs aan hulleself toe. Hulle “goed doen” is vir hulleself, of as dit ter 

wille van ander is, doen hulle dit net vir die skyn, en dus nog steeds vir hulle eie 

saak. 

 

69. Ek was ook toegelaat om `n totale engele gemeenskap te sien verskyn, waar die 

Meester sigbaar teenwoordig was, en hulle het voorgekom as een in menslike 

vorm. Daar het hoog in die ooste iets verskyn wat soos `n wolk gelyk het, die 

gloeiende wit het na rooi verander, en met klein sterretjies rondom dit, wat 

stadig gesak het, en soos wat dit geleidelik gesak het, het dit helderder geword, 

en ten laaste verskyn as `n perfekte menslike vorm. Die klein sterretjies rondom 

die wolk was engele, wat so verskyn het kragtens die lig van die Meester. 

 

70. Dit moet verstaan word dat, alhoewel almal in die hemelse gemeenskap, as 

hulle bymekaar gesien word, die gelykenis van `n mens het, maar nie een 

gemeenskap is dieselfde mens soos die ander nie. Gemeenskappe verskil met 

mekaar soos die gesigte van verskillende individue van dieselfde gesin, vir die 

redes hierbo gegee. (n.47), dit is, hulle verskil ooreenkomstig met die 

verskeidenheid van die goed waarin hulle is en wat hulle vorm bepaal. Die 

gemeenskappe van die diepste of hoogste hemel, en in die middel daar, is hulle 

wat die mees perfekste en pragtigste menslike vorms het. 

 

71. Dit is werd om genoem te word dat hoe groter die aantal in `n gemeenskap in 

die hemel is, hoe meer vorm hulle `n eenheid, soveel meer volmaak is die 

menslike vorm, want die verskeidenheid gerangskik in `n hemelse vorm is dit 

wat die volmaaktheid saamstel, soos dit hierbo gewys is (n. 56), en hoeveelheid 

gee die verskeidenheid. Meer nog, elke gemeenskap van die hemel vergroot in 

hoeveelheid op `n daaglikse basis, en soos wat dit in totaal  vermeerder, word 

dit al hoe meer volmaak. Dus word nie net die gemeenskap meer volmaak nie, 

maar die totale hemel in die algemeen ook. Omdat dit bestaan uit 

gemeenskappe. Soos wat die hemel wen in volmaaktheid deur die vergroting 

van die totaal, is dit dus duidelik hoe verkeerd hulle is wat daarin glo dat die 

hemel gesluit kan word deur die leuen dat dit miskien vol kan word, want die 

teenoorgestelde is waar, dat dit nooit gesluit kan word nie, maar word meer 



 29 

volmaak deur die groter en groter volheid daarvan. Daarom begeer die engele 

niks meer as dat nuwe engele gaste na hulle toe moet kom nie. 

 

72. Elke gemeenskap, as dit verskyn as `n geheel, is in die vorm van `n mens, 

omrede dat die hemel as `n geheel daardie vorm het, meer nog, in die mees 

perfekste vorm, soos wat die vorm van die hemel is, is daar `n gelykenis van die 

dele tot die geheel, en van mindere of kleinere vorms tot die grootste. Die 

mindere of kleinere vorms en dele van die hemel is die gemeenskappe waaruit 

dit bestaan, wat ook hemele is in die mindere of kleinere vorm (sien 51-58). Die 

gelykenes is altyddurend omdat in die hemele is die goeie van alles van `n 

enkele liefde, dit is, van `n enkele oorsprong. Hierdie enkel liefde, wat die 

oorsprong van die goeie is van alles in die hemel, is liefde tot die Meester vanaf 

die Meester. Dit is hiervan dat die totale hemel in die algemeen is, elke 

gemeenskap minder algemeen, en elke engel in die besonder, is die gelykenis 

van die Meester, soos hierbo aangetoon. (n. 58) 

 

73.  Daarom is Elke Engel in `n Volledige Menslike Vorm. In die voorafgaande twee 

hoofstukke was dit aangetoon dat die hemel in sy hele kompleksiteit, en daarom ook 

elke gemeenskap, reflekteer as `n volledige enkel mens. Van die opvolging van redes 

daar voortspruitend, moet dit volg dat dit ook waar is van elke engel. Soos wat die 

hemel `n mens is in die grootste vorm, en `n gemeenskap in die hemel in `n mindere 

mate of vorm, so is `n engel dit in die kleinste of minste vorm. Want in die mees 

perfekste vorm, soos wat die vorm van die hemel is, is daar `n gelykenis van die geheel 

in die deel en in die deel in die geheel. Dit is so vir die rede dat die hemel `n algemene 

gelykop deling is, want dit deel alles wat dit besit met elkeen, en elkeen ontvang alles 

wat hy het van hierdie deling. Omdat `n engel dus so `n ontvanger is, is hy `n hemel in 

die kleinste vorm, en dan ook `n mens, sover as wat hy die hemel ontvang, is hy `n 

ontvanger; `n hemel (sien bo n. 57). Dit word so beskryf in die Apokalips:- “ En  hy het 

sy muur gemeet op honderd-vier-en-veertig el, volgens `n mens se maat, wat die maat 

van `n engel is”. “Jerusalem” beteken hier die Meester se kerk, en in `n meer verhewe 

vorm, die “Hemel”. 73.1, die “muur” beteken die waarheid, wat `n verdediging is teen 

die aanslag van valshede en boosheid; 73.2   “honderd-vier-en-veertig”, beteken alle 

goeie en waarhede in die geheel 73.3, “maat” beteken dit wat `n ding is, 73.4,  `n “mens” 

beteken een in wie die goeie en die ware in die algemeen en in die besonder is en dus in 

wie die hemel is. En dit is van hierdie dinge dat die engel `n mens is, en word gesê, “die 

maat van `n mens, wat die maat van `n engel is.” Dit is die geestelike betekenes van 

hierdie woorde. Sonder hierdie betekenes, hoe kan gesien word dat die “muur van die 

Heilige Jerusalem” die “maat van `n mens is, wat die maat van `n engel is?” 73.5.  

 

74.  Kom ons kyk nou na ervaring. Dat engele in menslike vorms is, of mense, was, is 

deur my duisende kere gesien. Ek het met hulle gepraat as mens teenoor mens, somtyds 

met een, somtyds met baie ander, en ek het hoegenaamd niks in hulle vorm gesien wat 

hulle anders gemaak het as die menslike vorm nie, en was af en toe verras om hulle so 

te vind. En dit kan nie gesê word dat dit `n misleiding of `n visioen van die fantasie is 

nie. Ek was toegelaat om engele te sien terwyl ek ten volle wakker was of in die besit 

van al my liggaamlike gewaarwordinge, en in `n staat van duidelike waarneming. En ek 

het dikwels aan hulle vertel dat die mens in die Christelike wêreld in so `n blinde 
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onkunde is aangaande engele en geeste, om te glo dat hulle intellekte sonder `n vorm is, 

selfs suiwerder vorms, waarvan hulle geen idee het behalwe as iets eteries waarin daar 

`n sekere lewenskrag is. En as hulle aan die engele niks menslik toeskryf nie, behalwe 

`n dink fasiliteit, glo hulle, siende dat die engele geen oë het nie, kan hulle nie sien nie, 

dat hulle nie ore het nie, daarom kan hulle nie hoor nie, en om nie `n mond of tong te hê 

nie, kan hulle nie praat nie. Hierop antwoord die engele dat hulle bewus is dat so `n 

geloof deur baie in die wêreld gehandhaaf word, en is oorwegend onder die geleerdes, 

en tot hulle verbasing, onder die geestelikes. Die rede, sê hulle, is dat die geleerdes, wat 

die leiers is en wat eerste so `n idee van engele en geeste versin het, ontvang deur hulle 

vanaf die denke-begrip van die eksterne mens, en hulle wat daaruit dink, en nie van die 

innerlike lig van die algemene idee ingeplant in elk en iedereen nie, moet sulke 

denkbeelde fabriseer, omdat die denke-begrip van die eksterne mens neem slegs in wat 

aan die natuur behoort, en niks buite die natuur nie, dus hoegenaamd niks van die 

geestelike wêreld nie. 74.1  Van hierdie leiers as gidse het hierdie valse denke 

aangaande die engele uitgebrei na ander wat nie vir hulleself dink nie, maar die 

gedagtes van hulle leiers aanvaar, en het dit hulle eie geloof gemaak, en om dit met 

hulle eie verstand te beskou, kan hulle nie maklik daarvan terugtrek nie, en is in die 

meeste gevalle tevrede om dit te konformeer. Die engele sê, verder meer, dat die 

eenvoudiges in geloof en hart nie so `n idee van engele het nie, maar aan hulle dink as 

die mens in die hemel, en vir die rede dat hulle nie deur geleerdheid dit uitgeblus het 

wat in hulle ingeplant is uit die hemel nie, en het geen begrip van enigiets ander as weg 

van die vorm af nie. Dit is hoekom engele in kerke, wanneer dit in beeldhoukuns of in 

geveerde vorm uitgebeeld is, altyd voorgestel word as `n mens. In die opsig van hierdie 

insig vanaf die hemel sê hulle dit is die Goddelike wat vloei in sulke dinge en is in die 

goeie van die geloof en die lewe. 

 

75. Van al my ervaring, wat nou uit baie jare tel, is ek in staat en bevestig dat 

engele volledige mense is in vorm, wat gesigte het, oë, ore, liggame, arms, 

hande en voete, dat hulle mekaar sien en hoor, en spreek onder mekaar, en in 

`n wêreld wat niks kortkom nie soos wat dit aan die mens behoort, behalwe, 

hulle is nie geklee in materieële liggame nie. Ek het hulle in hulle eie lig 

gesien, wat die lig van die middagson in die wêreld met baie grade oortref, en 

in daardie lig kan hulle kenmerke meer duidelik  en met onderskeiding gesien 

word as die gesigte van die mens op aarde. Dit is ook aan my toegestaan om `n 

engel te sien van die mees innerlike hemel. Hy het `n meer skitterende en 

glansende gesig as die engele van die laer hemele. Ek het hom aandagtig 

bestudeer, en hy het `n menslike vorm in sy volle volmaaktheid.  

 

76. Maar dit moet onthou word dat die mens nie die engele met sy liggaamlike oë 

kan sien nie, maar slegs met die oë van die gees binne in hom. 76.1, omdat  sy 

gees in die geestelike wêreld is, en al die dinge van die liggaam is in die 

natuurlike wêreld. Meer nog, soos wat die liggaamlike orgaan van sig, wat die 

oë is, te grof is, soos elkeen dan weet, om te sien selfs die kleinste dinge van 

die natuur behalwe deur `n vergrootglas, kan nogtans nog minder sien wat 

daarbo is in die sfeer van die natuur, soos wat alle dinge in die geestelike 

wêreld is. Desnieteenstaande, hierdie dinge kan deur die mens gesien word as 
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hy weggetrek word van die sig van die liggaam, en die sig van die gees is 

geopen, en dit kan onmiddelik bewerkstellig word wanneer dit die plesier van 

die Meester is dat die mens hierdie dinge moet sien, en in so `n geval weet die 

mens nie of dit wat hy sien met sy liggaamlike oë is nie. So was engele gesien 

deur Abraham. Lot, Manoah, en die profete, en dus ook, die Meester was 

gesien deur die dissipels na Sy opstanding; en op dieselfde manier het ek 

engele gesien. Omdat die profete op hierdie manier gesien het, was hulle 

genoem “sieners” en was gesê; “die man met die ge-opende oog” (Num. 24:3), 

en om hulle in staat te stel om te sien, was genoem, “om hulle oë te open”, 

soos met Elisa se bediende, waarvan ons lees: “En Elisa het gebid en gesë: 

JHWH, open tog sy oë, dat hy kan sien; en JHWH het die oë van sy dienaar 

geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur 

rondom.” (2 Kon. 6:17).   

 

77. Goeie geeste, met wie ek gepraat het aangaande hierdie aspek, was diep 

bedroef oor sulke onkunde in die kerk aangaande die toestand van die hemel 

en van die geeste, en in hulle misnoë het hulle my aangekla om positief te 

verklaar dat hulle nie vormlose intellekte is nie, en ook nie eteriese 

„asemhalings‟ is nie, maar dat hulle mense in elke vorm is, en kan sien, hoor, 

en het gevoel met elkeen van hulle wat in hierdie wêreld is. 77.1   

 

Dit is van die Meester se Goddelike Mensheid (Menswese) dat die Hemel as `n 

Geheel en gedeeltelik die Mens reflekteer.      

 

78.  Dit volg uit `n gevolgtrekking van alles wat al gesê is en gewys was in die 

voorafgaande hoofstukke, naamlik; (1) Dat die God van die Hemel die Meester is. (2) 

Dat dit die Goddelike van die Meester is wat die hemel maak. (3) Die hemel bestaan uit 

ontelbare gemeenskappe, en elke gemeenskap is `n hemel in `n kleiner vorm, en elke 

engel in die kleinste vorm. (4) Alle hemele in sy totaal reflekteer `n enkele mens. (6) 

Daarom is elke engel `n volledige menslike vorm. Al hierdie dinge lei tot die 

gevolgtrekking dat as dit die Goddelike is wat die hemel maak, moet die hemel in `n 

menslike vorm wees. Dat hierdie Goddelike die Meester se Goddelike Mensheid 

(Menswese) is, kan steeds meer duideliker gesien word, omdat in `n samevatting, in dit 

wat versamel is, `n versameling uit die Arcana Coelestia, geneem en geplaas is as `n 

aanhangsel aan die einde van hierdie hoofstuk. Dat die Meester se menslikheid 

Goddelik is, en dat dit nie waar is dat Sy Mensheid (menswese) nie Goddelik is nie, 

soos hulle wat in die kerk is, glo nie, kan ook in dieselfde uitreksels gesien word, ook in 

die hoofstuk oor die Meester, in die Nuwe Jerusalem en sy Hemelse Doktrine, aan die 

einde. 

 

79.  Dat dit waar is, is aan my bewys deur baie ervaring, en oor iets wat nou gesê 

sal word. Geen engel in die hemele verstaan die Goddelike Wese anders as in 

menslike vorm nie, en wat merkwaardig is, is dat hulle wat in die hoër hemele 

is, nie in staat is om aan die Goddelike op `n ander manier te dink nie. Die 

noodsaaklikheid om so te kan dink, kom van die Goddelike Self, want dit vloei 

in, en ook van die vorm van die hemel in harmonie waarmee hulle denke 



 32 

voortspruit. Want elke gedagte van `n engel versprei in die hemel, en die engele 

het intelligensie en wysheid in die mate van daardie uitbreiding. Dit is as gevolg 

hiervan dat almal in die hemel die Meester erken, omdat slegs in Hom bestaan 

die Goddelike Mensheid. Nie net is dit alles aan my vertel deur die engele nie, 

maar wanneer ek in die innerlike sfere opgeneem word, word ek dit ook gewaar. 

Hierdeur is dit duidelik dat hoe wyser die engele is, hoe meer duidelik ervaar 

hulle hierdie waarheid, en dit is hiervan dat die Meester deur hulle so gesien 

word, want die Meester word gesien in `n Goddelike engele vorm, wat dan die 

menslike vorm is, deur hulle wat dit erken en glo in `n sigbare Goddelike Wese, 

maar  nie deur hulle wat glo in `n onsigbare Goddelike nie. Want die voriges 

kan hulle Goddelike Wese sien, maar die laastes kan nie. 

 

80. Omdat die engele geen persepsie het van `n onsigbare Goddelike nie, wat hulle 

noem `n Goddelike sonder vorm, maar gewaar slegs `n sigbare Goddelike in 

menslike vorm, is hulle gewoond om te sê dat alleen die Meester `n mens is, en 

dat dit van Hom is dat hulle mense is, en dat elkeen `n mens is in die mate van 

sy ontvangs van die Meester. Deur die Meester te ontvang verstaan hulle die 

ontvangs van die goeie en die waarheid wat van Hom is, siende dat die Meester 

in Sy eie goeie en Sy eie waarheid is, en dit noem hulle wysheid en 

intelligensie. Elkeen weet, sê hulle, dat intelligensie en wysheid die mens 

uitmaak, en nie `n gesig sonder hierdie nie. Die waarheid hiervan word duidelik 

gemaak deur die verskyning van die engele van die innerlike hemele, want 

hulle, wat in die goeie en die waarheid van die Meester is, en gevolglik in die 

wysheid en intelligensie, is in die mooiste en perfekste menslike vorm, terwyl 

die engele van die laer hemele in `n menslike vorm is wat minder perfek en 

mooi is. Aan die ander kant, hulle wat in die hel is, verskyn in die lig van die 

hemel skaars as `n mens, maar eerder as monsters, omdat hulle nie in die goeie 

en waarheid is nie, maar in boosheid en valsheid, en gevolglik in die 

teenoorgestelde van wysheid en intelligensie. Om hierdie rede word hulle lewe 

nie genoem „lewe‟ nie, maar die geestelike dood. 

 

81. Omdat die hemel as `n geheel en in dele, en uit die Meester se Goddelike 

Mensheid, `n mens weerspieël, sê die engele dat hulle in die Meester is, en 

sommiges sê dat hulle in Sy liggaam is, bedoelende dat hulle in die goeie van 

Sy liefde is. En dit word self deur die Meester geleer as Hy sê: “Bly in My soos 

Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die 

wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.” (Joh. 15:4-10). 

 

82. Omdat daar so `n begrip van die Goddelike in die hemel bestaan, om te dink aan 

die Meester in `n menslike vorm wat in elke mens ingeplant is, ontvang hy 

enige instroming vanaf die hemel. Dit het die antieke oudstes van hom gedink, 

en so doen die moderne denkrigting, beide buite die die kerk en ook in die kerk. 

Die eenvoudiges sien Hom as die Antieke Een in glinsterende lig. Maar hierdie 

insig is uitgeblus in almal wat deur self-intelligensie en deur `n lewe van 

boosheid die invloei van die hemele verwerp het. Hulle wat dit uitgeblus het 

deur self-intelligensie verkies `n onsigbare God, terwyl hulle wat dit uitgeblus 
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het deur `n lewe in die boosheid, verkies geen God nie, nie een van hierdie 

groepe is bewus dat daar so `n insig bestaan nie, omdat hulle dit nie het nie, en 

tog is dit die Goddelike hemelse wat primêr in die mens invloei vanaf die 

hemele, omdat die mens uit die hemel gebore is, en niemand kan sonder `n 

begrip van die Goddelike, die hemel binnegaan nie. 

 

83. Om hierdie rede is dit dat hy wat geen begrip of konsepsie van die hemel het 

nie, dit is, die begrip van die Goddelike waaruit die hemele ontstaan, kan nie 

opgerig word tot op die eerste trappie van die hemel nie. Sodra so `n iemand 

nader kom aan die hemel, word `n weerstand en `n sterk afsku ervaar, en vir die 

rede dat sy innerlike, wat veronderstel is om die hemel te ontvang, nou gesluit is 

omdat hy nie in die vorm van die hemel is nie, en hoe nader hy aan die hemel 

kom, hoe digter sluit sy innerlike hom toe. So is die lot van hulle binne die kerk 

wat die Meester verwerp en Hom ontken, en van hulle wat, soos die Socinians, 

Sy Goddelikheid ontken. Maar die lot van hulle wat gebore is buite die kerk, en 

wat onkundig is oor die Meester, omdat hulle nie die Woord het nie, sal hierna 

beskryf word. 

 

84.  Dat die mense van die ou tyd `n idee gehad het van die Goddelike as  menslik, 

is duidelik deur die manifestasie van die Goddelike aan Abraham, Lot, Joshua, 

Gideon, Manoah en sy vrou, en ander. Hulle het die Goddelikheid gesien as `n 

mens, maar nieteenstaande Hom  aanbid as die God van die universele, en noem 

hom die God van die hemele en van die aarde, en ook JHWH. Dat dit die 

Meester is wat deur Abraham gesien is, leer Hy onsself in Joh. 8:56; en dat dit 

Hy was wat gesien was deur die res is duidelik uit Sy woorde: “Niemand het 

ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, 

dié het Hom verklaar.” (Joh. 1:18, 5:37). 

 

85. Maar dat God `n mens kan wees kan skaars begryp word deur hulle wat alle 

dinge oordeel uit die dinge van die verstands-begrippe van die eksterne mens, 

want die sensuele mens dink oor die Goddelike uit die wêreld en wat daarin is, 

en dus van `n Goddelike en geestelike mens op dieselfde manier as `n 

liggaamlike en natuurlike mens. Hierdeur kom hy tot die gevolgtrekking dat as 

God `n mens is, moes Hy so groot wees soos die uitspansel, en as Hy die 

hemele en die aarde regeer, moet dit gedoen word deur ander, soos dié van die 

konings in die wêreld. As hy vertel word dat daar nie `n uitbreiding van ruimte 

soos in die wêreld is nie, sal hy dit nie in die minste verstaan nie. Want hy wat 

slegs uit die natuur en sy lig dink, moet dink ooreenkomstig met so `n 

uitbreiding soos dit verskyn voor sy oë. Maar dit is die grootste fout om so oor 

die hemel te dink. Uitbreiding daar is nie soos die uitbreiding in die wêreld nie. 

In die wêreld is die uitbreiding beslissend, en dus meetbaar, maar in die hemel 

is dit nie beslissend nie, en dus nie meetbaar nie. Maar uitbreiding in die hemel 

sal verder behandel word in verband met ruimte en tyd in die geestelike wêreld. 

Verder meer, elkeen weet hoe ver die sig van die oë kan uitbrei, naamlik tot die 

son en tot die sterre, wat so ver is, en wie ookal dieper dink, weet dat die 

innerlike sig, wat die gedagtes is, het `n meer wyer uitbreiding, meer nog, die 



 34 

meer innerlike sig moet baie meer wyer uitgebreid wees. Wat moet ons dan sê 

oor die Goddelike sig, wat die mees innerlike en hoogste sig van almal is? 

Omdat die gedagtes so `n uitbreiding het, word alle dinge in die hemel gedeel 

met elkeen aldaar, so is ook alle dinge van die Goddelike wat die hemele 

uitmaak en vul dit op, soos getoon in die voorafgaande hoofstukke. 

 

86. Hulle in die hemel verwonder hulle dat die mens kan glo dat hulle intelligent is, 

wat, om te dink oor God, te dink aan iets onsigbaar, dit is, onbegryplik onder 

enige vorm, en dat hulle diegene wat anders dink, onintelligent en simpel noem, 

wanneer die teenoorgestelde waar is. Hulle voeg daaraan toe: “Laat hulle wat 

hulle self glo om intelligent te wees, hulleself ondersoek, wanneer hulle nie op 

die natuur van God let nie, sommiges die natuur wat voor hulle oë is, ander die 

onsigbare kant van die natuur, as hulle nie so blind is om te weet wat en wie 

God is, wat `n engel is, wat `n gees is, wat hulle siel is wat moet bly lewe na die 

dood, wat die lewe van die hemel in die mens is, en baie ander dinge waaruit die 

intelligensie bestaan. Anders as hulle wat hulle simpel en eenvoudig noem, weet 

hulle al hierdie dinge soos wat hulle daarmee op hulle pad te doene kry. Hulle 

het `n idee van hulle Godheid, dat Hy die Goddelike in menslike vorm is, van `n 

engel dat hy `n hemelse mens is, van hulle siel wat voort lewe na die dood en 

dat dit soos `n engel is, en van `n lewe van die hemel in die mens wat `n lewe is 

ooreenstemmend met die Goddelike gebooie. “Dit is wat die engele intelligent 

noem, en geskik vir die hemel, maar die ander, aan die ander kant, noem hulle 

nie intelligent nie. 

 

Uittreksels uit die Arcana Coelestia in verband met die Meester en Sy Goddelike 

Mensheid 

 

[2] Die Goddelike was in die Meester vanaf die begin (n. 4641, 4963, 5041, 5157, 

6716, 10125). Die Meester alleen het `n Goddelike saad (n. 1438). Sy siel was JHWH 

(n. 1999, 2004, 2005, 2018, 2025). Dus was die Meester se innerlike die Goddelikheid 

Homself, terwyl die kleed van die moeder was (n. 5041). Die Goddelike Homself was 

die Wese [Esse] van die  uitstroming [existere] van daardie Wese [Esse]  (n. 3194, 

3210, 10269, 10738). [3] Binne in die kerk waar die Woord is, en daardeur word die 

Meester geken, moet die Meester se Goddelike nie ontken word nie, ook nie die 

Heiligheid wat van Hom af uitgaan (n. 2359). Hulle binne in die kerk wat nie die 

Goddelike erken nie, het geen verbinding met die Goddelike nie, maar dit is anders met 

hulle wat buite die kerk is (n. 10205). Die essensieële van die kerk is om die Meester se 

Goddelikheid te erken, en sy eenheid met die Vader (n. 10083, 10112, 10370, 10730, 

10738, 10816-10820). [4] Die heerlikheid van die Meester word behandel in die Woord 

op baie plekke. (n. 10828). En in die innerlike sin van die Woord, oraloor. (n. 2249, 

2523, 3245). Die Meester verheerlik Sy Mensheid, maar nie Sy Goddelike nie, siende 

dat dit verheerlik was in Homself. (n. 10057). Die Meester het in die wêreld gekom om 

die mens in Hom te verheerlik (n. 3637, 4287, 9315). Die Meester het Sy menslikheid 

verheerlik deur middel van die Goddelike liefde wat in Hom was van die begin af. (n. 

4727). Die Meester se lewe in hierdie wêreld was Sy liefde teenoor die hele menslike 

geslag (n. 2253). Die Meester se liefde oortref alle menslike verstand en denke (n. 
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2077). Die Meester het die menslike geslag gered deur Sy Mensheid te verheerlik (n. 

4180, 10019, 10152, 10655, 10659, 10828). Andersins sou die gehele menslike geslag 

vergaan het in die ewige dood. (n. 1676). Die status van die Meester se verheerliking en 

vernedering (n. 1785, 1999, 2159, 6866). Verheerliking met betrekking tot die  Meester 

is die vereniging van Sy Menslike natuur met die Goddelike, en om te verheerlik is om 

Goddelik te maak (n. 1603, 10053, 10828). Toe die Meester Sy Mensheid verheerlik 

het, het Hy alles wat menslik was afgegooi wat van Sy moeder was, totdat Hy op die 

laaste nie meer haar seun was nie. (n. 2159, 2574, 2649, 3036, 10830). [5] Die Seun 

van God van die ewigheid was die Goddelike waarheid in die hemel (n. 2628, 2798, 

2803, 3195, 3704). Toe die Meester in die wêreld was het Hy Sy Menslike Goddelike 

waarheid gemaak van die Goddelike goeie wat in Hom was. (n. 2803, 3194, 3195, 

3210, 6716, 6864, 7014, 7499, 8127, 8724, 9199). Die Meester het toe alle dinge in 

Homself rangskik in `n hemelse vorm, wat in ooreenstemming is met die Goddelike 

waarheid. (n. 1928, 3633). Vir hierdie rede was die Meester genoem die Woord, wat 

Goddelike waarheid is (n. 2533, 2813, 2859, 2894, 3393, 3712). Die Meester alleen het 

`n insig en denke oor Homself, en dit was ver bokant enige engel se insig en denke (n. 

1904, 1914, 1919). Die Goddelike waarheid wat Hyself was, het die Meester verenig 

met die Goddelike goeie, wat in Homself was (n. 10047, 10052, 10076). Die vereniging 

was wederkerig (n. 2004, 10067). [6]  Deur die wêreld te verlaat het die Meester ook Sy 

Menslike Goddelikheid goed gemaak (n. 3194, 3210, 6864, 7499, 8724, 9199, 10076). 

Dit is wat bedoel word as gesê word Hy kom van die Vader en keer terug na die Vader 

(n. 3194, 3210). Dus het Hy een geword met die Vader (n. 2751, 3704, 4766). Sedert 

daardie vereniging het die Goddelike waarheid uitgestroom vanuit die Meester (n. 

3704, 3712, 3969, 4577, 5704, 7499, 8127, 8241, 9199, 9398). Hoe die Goddelike 

waarheid uitstroom, ter illustrasie (n. 7270, 9407). Dit was deur Sy eie krag dat die 

Meester die Mensheid verenig het met die Goddelike (n. 1616, 1749, 1752, 1813, 1921, 

2025, 2026, 2523, 3141, 5005, 5045, 6716). Hieruit is dit duidelik dat die Meester se 

Mensheid nie soos die menslikheid van enige ander mens is nie, deurdat dit ontvang is 

van die Goddelike Homself (n. 10125, 10825, 10826). Sy eenheid met die Vader, 

waaruit Sy siel is, was nie soos tussen twee persone nie, maar tussen siel en liggaam (n. 

3737, 10824). [7] Die mees antieke mense kon nie die Goddelike Wese [esse] aanbid 

nie, maar kon slegs die Goddelike Uitgaande [existere] aanbid, wat die Goddelike 

Mensheid is, daarom het die Meester in hierdie wêreld gekom met die doel om die 

Goddelike Uitgaande of Existere van die Goddelike Esse te word. (n. 4687, 5321). Die 

antieke mense het die Goddelike erken omdat Hy aan hulle verskyn het in `n menslike 

vorm, en dit was Sy Goddelike Mensheid (n. 5110, 5663, 6845, 10737). Die Oneindige 

Wese [Esse] kan in die hemel vloei met die engele en met die mens slegs deur middel 

van die Goddelike Mensheid (n. 1676, 1990, 2016, 2034). In die hemel kan geen ander 

Goddelike as die Goddelike Mensheid  waargeneem word nie. (n. 6475, 9303, 10064, 

10267). Die Goddelike Mensheid van die Ewigheid was die Goddelike waarheid in die 

hemel en die Goddelike wat deur die hemele beweeg, dus was dit die Goddelike 

Uitstroming [existere] wat agterna in die Meester die Goddelike Wese [Esse] geword 

het, en daaruit die Goddelike Existere in die hemel (n. 3061, 6280, 6880, 10579). Wat 

die staat van die hemel was voor die Meester se koms (n. 6371-6373). Die Goddelike 

was nie waarneembaar behalwe as Hy deur die hemele beweeg (n. 6982, 6996, 7004). 

[8] Die inwoners van die gehele aarde aanbid die Goddelike in `n menslike vorm, dit is, 
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die Meester ( n. 6700, 8541-8547, 10736-10738). Hulle het gejuig toe hulle verneem 

dat die Godheid werklik `n Mens geword het (n. 9361). Hulle almal wat in die goeie is 

en wat die Goddelike in die Menslike vorm aanbid, word deur die Meester ontvang (n. 

9359). Die Godheid kan nie bedink word, behalwe in die menslike vorm nie,  en wat 

nie verstaanbaar is nie, val nie in enige idee nie, so ook nie in geloof nie. (n. 4733, 

5110, 5663, 7211, 9356, 10067, 10267). Daarom word die Godheid aanbid in `n 

Menslike vorm deur die meeste van die aardse inwoners, en dit is die effek van die 

invloei vanaf die hemel (n. 10159). Almal wat in die goeie is ten opsigte van hul 

lewenswyse, as hulle dink aan die Meester, dink aan die Goddelike Mens, en nie van 

die Mens geskei van die Goddelike nie, maar dit is anders met hulle wat nie in die goeie 

van hul lewenswyse is nie (n. 2326, 4724, 4731, 4766, 8878, 9193, 9198). In die kerk in 

hierdie dae  kan hulle wat in die boosheid ten opsigte van hulle lewenswyse is, en hulle 

wat in geloof verwyderd van die naasteliefde, wat dink oor die Mensheid van die 

Meester wat apart is van die Goddelike, kan nie eers begryp of dit omvat wat die 

Goddelike Mens is nie, -hoekom kan hulle nie? (n. 3212, 3241, 4689, 4692, 4724, 

4731, 5321, 6872, 8878, 9193, 9198). Die Meester se menslikheid is Goddelik omdat 

dit van die Wese [Esse] van die Vader is, van Sy Siel, - geïllustreer deur die vader in sy 

gelykenis in die kinders (n. 10269, 10372, 10823). En ook omdat dit van die Goddelike 

liefde, wat die uiterste Wese [Esse] van Sy lewe vanaf die oneindigheid is. (n. 6872). 

Elke mens is soos sy liefde is (n. 6872, 10177, 10284). Die Meester het Sy volle 

Mensheid, beide innerlik as uiterlik, Goddelik gemaak. (n. 1603, 1815, 1902, 1926, 

2083, 2093). Daarom, baie anders as enige mens, het Hy weer opgestaan met Sy gehele 

liggaam (n. 1729, 2083, 5078, 10825). [9] Dat die Meester se menslikheid Goddelik is, 

word erken deur Sy alomteenwoordigheid in die heilige Avondmaal (n. 2343, 2359). 

Ook van Sy transformasie voor Sy drie dissipels (n. 3212). Ook uit die Woord van die 

Ou Testament, deurdat Hy daarin God genoem word. (n. 10154), en word genoem 

JHWH (n. 1603, 1736, 1815, 1902, 3035, 5110, 6281, 6303, 8846, 9194, 9315). In die 

sin van die letterlike word daar `n onderskeid gemaak tussen die Vader en die Seun, dit 

is, tussen JHWH en die Meester, maar nie in die innerlike sin van die Woord nie, 

waarin die engele van die hemel is (n. 3035). In die Christelike wêreld was die Meester 

se Mensheid as nie Goddelik verklaar, dit was gedoen deur `n Raad (Nicea – 325 na 

Messiah) vir die mense se gerief, dat Hy erken moet word as die Meester se vicaris-

generaal  (n. 4738). [10] Christene was in die ander lewe ondersoek in verband met 

hulle idee van een God, en dit was gevind dat hulle aan `n idee van drie gode vashou. 

(n. 2329, 5256, 10736-10738, 10821). `n Goddelike drie-eenheid in een Persoon, 

bestaande uit Een God, is begryplik, maar nie in drie persone nie (n. 2329, 5256, 

10736-10738, 10821). `n Goddelike drietal in die Meester word erken in die hemel (n. 

14,15, 1729, 2004, 5256, 9303). Die drietal in die Meester is die Goddelike Homself, 

genoem die Vader, die Goddelike Mens, genoem die Seun, en die Goddelike wat 

uitstroom (JHWH–Ruach), of die Heilige Gees, en hierdie Goddelike drietal is EEN. (n. 

2149, 2156, 2288, 2319, 2329, 2447, 3704, 6993, 7182, 10738, 10822, 10823). Die 

Meester Homself leer dat  die Vader en Hy Een is (n. 1729, 2004, 2005, 2018, 2025, 

2751, 3704, 3736, 4766). Ook dat die Heilige Goddelike van Hom af uitgaan en in Syne 

(n. 3969, 4673, 6788, 6993, 7499, 8127, 8302, 9199, 9228, 9229, 9264, 9407, 9818, 

9820, 10330). [11] Die Goddelike Mensheid vloei in die hemel en dit maak die hemel 

(n. 3038). Die Meester is Die Alles in die hemel en is die lewe van die hemel. (n. 7211, 
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9128). In die engele woon die Meester en dit wat Sy eie is (n. 9338, 10125, 10151, 

10157). Gevolglik is hulle wat in die hemel is, binne in die Meester (n. 3637, 3638) Die 

Meester se verbinding met die engele word gemeet deur hulle ontvanklikheid van die 

goeie van die liefde en menseliefde vanuit Hom (n. 904, 4189, 4205, 4211, 4220, 6280, 

6832, 7042, 8819, 9608, 9682, 9683, 10106, 10810). Die totale hemel het `n 

verhouding met die Meester (n. 551, 552) Die Meester is die algemene middelpunt van 

die hemel (n. 3633, 3641). Almal in die hemel keer hul na die Meester, wat bokant die 

hemele is (n. 9829, 10130, 10189). Nietemin, die engele draai hulself nie na die 

Meester nie, maar die Meester draai hulle na Hom toe. (n. 10189). Dit is nie die 

teenwoordigheid van die engele met die Meester nie, maar die Meester se 

teenwoordigheid met die engele (n. 9415). In die hemel is daar geen verbinding met die 

Goddelike Self nie, maar verbinding met die Goddelike Mensheid (n. 4211, 4724, 

5663). [12] Die hemel korrespondeer of kom ooreen met die Goddelike van Mens in die 

Meester; gevolglik is die hemel in die algemeen soos `n enkele mens, en om hierdie 

rede word die hemel genoem die Grootste Mens (n. 2996, 2997, 3624-3649, 3741-3745, 

4625). Die Meester is die enigste Mens, en die ander is `n mens wat die Goddelike van 

Hom af ontvang (n. 1849). Sover as wat hulle dit van Hom ontvang is hulle mens en `n 

gelykenis van Hom (n. 8547). Daarom is engele vorms van liefde en menseliefde in 

menslike vorm, en dit van die Meester (n. 3804, 4735, 4985, 5199, 5530, 9879, 10177). 

[13] Die hele hemel is die Meester s‟n. (n. 2751, 7086). Hy het alle mag in die hemel 

sowel as op aarde (n. 1607, 10089, 10827). Soos wat die Meester die hele hemel regeer, 

regeer Hy ook oor alles wat daarvan afhanklik is, dus al die dinge in die wêreld (n. 

2025, 2026, 4523, 4524). Slegs die Meester het die krag om die helle te verwyder, om 

te weerhou van die boosheid, en om dit in die goeie te hou, dus om te red (n. 10019). 

 

Daar is `n ooreenstemming van alle dinge van die hemel met al die 

dinge van die mens 

 

87. Wat alles ooreenstemminge is, is nie vandag bekend nie, oor verskeie redes, 

maar die hoofrede is dat die mens homself teruggetrek het van die hemel deur 

die eieliefde en liefde vir die wêreld. Want hy wat homself liefhet en die wêreld 

bokant alles, gee ag slegs aan wêreldse dinge, want dit het aantrekkingskrag tot 

die eksterne gewaarwordinge en versadig die natuurlike drange, en hy gee nie 

ag op die geestelike dinge nie, want die geestelike doen `n beroep op die interne 

gewaarwordinge en bevredig die denke, daarom  gooi hy dit eenkant, en sê, dit 

is te hoog vir sy verstand. Dit was nie so met die oues in die antieke tyd nie. 

Aan hulle was die kennis van die ooreenstemminge of korrespondensies die 

hoof kennis. Deur middel daarvan het hulle intelligensie en wysheid bekom, en 

deur middel daarvan het hulle wat in die kerk is, kommunikasie met die hemel 

gehad, want die kennis van die kommunikasie of ooreenstemming is die kennis 

van die engele. Die mees antieke mense, wat hemelse mense was, het oor die 

ooreenstemminge gedink soos die engele gedink het. En daarom het hulle met 

die engele gepraat, en die Meester het dikwels aan hulle verskyn, en hulle was 

deur Hom geleer. Maar in hierdie dae is hierdie kennis so totaal en hopeloos 

verlore dat niemand weet wat korrespondensie of ooreenstemming is nie. 87.1   
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88. Sedertdien is dit so, dat sonder `n persepsie wat korrespondensie is, kan daar nie 

`n suiwer kennis van die geestelike wêreld of sy invloei in die natuurlike wêreld 

wees nie, ook nie wat die geestelike is met betrekking tot die natuurlike nie, of 

enige helder kennis oor die gees van die mens, wat ook die siel genoem word, 

en sy werking in die liggaam, ook nie van die mens se status na die dood nie. 

Dit is nodig om te verduidelik wat korrespondensie of ooreenstemming is en die 

natuur daarvan. Dit sal die weg voorberei in dit wat volg. 

 

89. Eerste, wat is korrespondensie? Die gehele natuurlike wêreld korrespondeer 

of kom ooreen of is in ooreenstemming met die geestelike wêreld, en nie net 

met die natuurlike wêreld in die algemeen nie, maar ook in die fynste 

besonderthede daarvan, en as gevolg hiervan is alles in die natuurlike wêreld 

wat ontspring uit die geestelike wêreld, `n korrespondent. Dit moet verstaan 

word dat die natuurlike wêreld spring voort en het permanente bestaan uit die 

geestelike wêreld. Alles wat uitgesprei is onder die son en wat hitte en lig 

ontvang van die son, is wat genoem word die natuurlike wêreld; en alle dinge 

wat hulle bestaan hieruit ontvang, behoort tot die wêreld. Maar die geestelike 

wêreld is die hemel, en alle dinge in die hemele behoort tot daardie wêreld. 

 

90. Omdat die mens beide `n hemel en `n wêreld in die kleinste vorm is, en na die 

gelykenis van die grootste (sien bo, n. 57), is daar in hom beide `n geestelike en 

`n natuurlike wêreld. Die innerlike dinge wat aan sy verstand behoort, wat `n 

verband tot die intelligensie en wil het, maak sy geestelike wêreld uit, terwyl die 

uiterlike dinge wat by die liggaam hoort, en verband hou met die 

gewaarwordinge en aktiwiteite, maak die natuurlike wêreld uit. Gevolglik, alles 

in sy natuurlike wêreld (dit is, in sy liggaam, sy gewaarwordinge en aktiwiteite) 

wat `n bestaan het vanuit die geestelike wêreld (dit is, in sy liggaam, sy 

gewaarwordinge en sy wil) word genoem`n korrespondent. 

 

91. Vanaf die menslike gesig kan gesien word wat korrespondensie is. In `n gesig 

wat nog nie geleer het om te veins nie, kan al die emosies van die verstand 

hulleself aanbied om te sien in die natuurlike vorm, as `n tipe. Dit is hoekom die 

gesig die indeks van die denke genoem word, naamlik, dit is die mens se 

geestelike wêreld wat aangebied word in die natuurlike wêreld.  So ook, wat 

behoort by die intelligensie en verstaan daarvan, word voorgestel as spraak, en 

wat behoort tot die wil word aangebied deur die bewegings van die liggaam. So, 

wat ookal `n uitwerking het op die liggaam, of dit in die gesig is, in die spraak, 

of in liggaamlike bewegings, word genoem korrespondensies. 

 

92. Al hierdie dinge wys ook wat die  interne mens is naamlik, dat dit die interne is 

wat genoem word die geestelike mens, en die eksterne, wat genoem word die 

natuurlike mens; ook dat die een verskil van die ander soos die hemel is van die 

wêreld, ook dat alle dinge wat plaasvind en voortkom uit die eksterne of 

natuurlike mens, gebeur en kom voort van die innerlike of geestelike mens. 
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93. Soveel kan gesê word oor die korrespondensie van die mens se interne of 

geestelike met sy eksterne of natuurlike, nou sal die korrespondensie van die 

gehele hemel met alles wat daarmee saamhang tot die mens, behandel word. 

 

94. Dit was gewys gewees dat die  gehele hemel reflekteer in `n enkele mens, en dat 

dit in `n afbeelding van `n man is en daarom genoem word die Grootste Man, of 

Kosmiese Mens. Dit is ook gewys dat baie engele gemeenskappe, waaruit die 

hemel bestaan, is so gerangskik soos wat die ledemate, organe, en ingewande in 

`n mens is, dit is, sommiges is in die kop, sommiges in die bors, sommiges in 

die arms, en sommige in elkeen se besonderheid. (sien bo, n. 59-72); gevolglik 

sal die gemeenskappe in enige lid daar korrespondeer tot dieselfde lid in die 

mens, daardie in die bors tot die bors van die mens, daardie in die arms, tot die 

arms van die mens, en so met die res ook. Dit is van hierdie korrespondensie of 

ooreenkomste dat die mens `n permanente voortbestaan het, want slegs uit die 

hemel alleen het die mens `n permanente voortbestaan. 

 

95.  Die hemel is verdeel in twee koninkryke; (die buitenste of natuurlike hierby 

uitgesluit) een word genoem die hemelse koninkryk en die ander die geestelike 

koninkryk en dit kan gesien word hierbo in sy eie hoofstuk. Die hemelse koninkryk 

korrespondeer in die algemeen tot die hart en alle dinge van die hart in die gehele 

liggaam. Net so in die mens se hart en longe van die twee koninkryke, die hart regeer 

daar deur die slagare en are, en die longe deur die seningagtige en motoriese  vesels, 

beide van hulle tesame in elke uitoefening van die beweging. Dus is daar in elke mens 

in sy geestelike wêreld, wat genoem word die geestelike mens, is daar twee koninkryke, 

een van die wil en die ander van die intelligensie, die wil regeer deur die emosies vir 

die goeie, en van die bevatlikheid, of intelligensie deur die emosies vir die waarheid, en 

hierdie koninkryke korrespondeer tot die koninkryke van die hart en van die longe in 

die liggaam. Dit is dieselfde in die hemele, die hemelse koninkryk is die vrywillige of 

ongedwonge deel van die hemel, en in dit regeer die goeie van die liefde, die  geestelike 

koninkryk is die intellektuele deel van die hemel, en in dit regeer die waarheid. Dit is 

wat korrespondeer tot die funksies van die hart en die longe in die mens. Dit is op 

grond van hiedie korrespondensie dat in die Wêreld die hart die wil voorstaan en so ook 

die goeie van die liefde, en die “asem” van die longe verteenwoordig die bevatlikheid 

en die waarheid van die geloof. Vir dieselfde rede word emosies toegeskryf aan die 

hart, alhoewel hulle nie in oog van hulle is nie. 95.1    

 

96.  Die korrespondensie of ooreenstemming van die twee koninkryke van die 

hemel met die hart en longe is die algemene ooreenstemming van die hemel met 

die mens. Daar is `n minder algemene ooreenstemming met elkeen van sy 

liggaamsdele, organe en ingewande, en wat dit is sal ook verduidelik word. In 

die Groot Man, wat die hemel is, hulle wat in die hoof is, oortref al die ander in 

al die goeie, siende dat hulle in die liefde, vrede, onskuld, wysheid, en 

intelligensie staan, en gevolglik in vreugde en geluk. Hierdie dinge vloei in die 

hoof van die mens en die dinge wat aan die hoof behoort en korrespondeer 

daarmee. In die Groot Man, of hemel, is hulle wat in die bors is in die goeie van 

die naasteliefde en in geloof, en dit vloei in die bors van die mens en 

korrespondeer daarmee. En hulle wat in die lendene en die organe en toegewy is 
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aan voortplanting, is in die egtelike liefde. Hulle in die voete is die laagste goeie 

van die heme, wat genoem word die geestelik-natuurlike goeie. Hulle in die 

arms en hande is in die krag van waarheid van die goeie. Hulle wat in die oë is, 

is in die verstandigheid en intelligensie. Hulle in die ore is in die aandag en 

gehoorsaamheid. Hulle in die neusgate is in gewaarwording, hulle in die mond 

en tong is in die vermoë om vanaf intelligensie oor te skakel na gewaarwording, 

hulle in die niere is in die waarheid soekend, afsondering en teregwysing, hulle 

in die lewer en pankreas, en milt, is in verskeie suiwerings van die goeie en die 

waarheid, en so ook die res. Al hierdie dinge vloei in soortgelyke dinge van die 

mens en korrespondeer met hulle. Hierdie invloei van die hemel is in die 

funksies en gebruike van die liggaamlike dele, en die gebruike, siende dat dit 

van die geestelike wêreld af kom, neem `n vorm aan van sulke dinge soos wat in 

die natuurlike wêreld is, en dus bied hulle hulself aan in uitdrukking. 

 

97. Vir dieselfde redes het hierdie selfde liggaamsdele, die organe, en ingewande `n 

soortgelyke betekenis in die Woord; want alles daar het `n betekenes in 

ooreenstemming met die korrespondensie. Dus stel die “kop” voor die 

intelligensie en wysheid, die :bors”, naasteliefde, die “lendene”, die egtelike 

liefde, die “arms en hande”, die krag van die waarheid, die “voete”, dit wat 

natuurlik is, die “oë” Intelligensie, die “neusgate”, gewaarwording, die “ore”, 

gehoorsaamheid, die “niere”, die deursoeking van die waarheid, en so aan. 97.1    

  So word dit dan van `n man gesê in die alledaagse taal, as hy intelligent en wys is, dat 

hy `n goeie kop het. Of hy wat vrygewig is, dat hy `n boesemvriend is, van een wat `n 

helder waarneming het, hy `n fyn reukvermoë het, van een wat intelligent is, dat hy `n 

skerp sig het, van een wat magtig is, dat hy lank handig is  van een wat sy wil uit liefde 

laat geld, dat dit gedoen word vanuit die hart. Hierdie en baie ander uitdrukkings in die 

taal van die mens is van ooreenstemminge, want dit is van die geestelike wêreld, 

alhoewel die mens onkundig daaroor is. 

 

 Dat daar so `n ooreenstemming van alle dinge van die hemel is met al die dinge van 

die mens, was aan my duidelik gemaak deur baie ervaring, soveel so, dat ek oortuig 

daarvan is soos in enige duidelike feit waar twyfel nie kan bestaan nie. Maar dit is nie 

nodig om al hierdie ervaringe hier neer te skryf nie, ook sal dit nie toelaatbaar wees as 

gevolg van die oorvloed daarvan nie. Dit kan vorentoe gesien word in die Arcana 

Coelestia, waar ooreenstemminge, verteenwoordigings, die invloei van die geestelike 

wêreld in die natuurlike wêreld, en die interaksie tussen siel en liggaam, behandel 

word. 98.1   

 

99.  . Maar nieteenstaande dat alle dinge van die mens se liggaam, ooreenstem of 

korrespondeer met die dinge van die hemel, is dit nie op grond van sy eksterne vorm 

dat die mens `n gelykenis van die hemel is nie, maar in die opsig van sy innerlike vorm, 

want dit is die mens se innerlike wat die hemel ontvang, terwyl die eksterne die wêreld 

ontvang. Daarom, so ver as wat sy innerlike die hemel ontvang, is die mens in die opsig 

`n hemel in die kleine, na die gelykenis van die grootste. Maar so ver as wat die 

innerlike nie die hemel ontvang nie, is hy nie `n hemel na die gelykenis van die grootste 

nie, alhoewel sy eksterne of uiterlike, wat die wêreld ontvang, mag in die vorm in 
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ooreenstemming met die orde van die wêreld wees, en dus op verskeie vlakke pragtig. 

Want die bron van uiterlike skoonheid wat behoort by die liggaam, is in die ouers en 

die vorming in die baarmoeder, en word agterna gepreserveer deur die algemene invloei 

van die wêreld.. Vir hierdie rede verskil die vorm van die natuurlike mens grootliks van 

die vorm van sy geestelike mens. Wat die vorm van die mens se gees is, het ek op 

verskeie kere aangetoon, en in sommiges wat pragtig en bekoorlik in voorkoms is, was 

die gees gesien as misvormd, swart en monsteragtig dat dit `n gelykenis van die hel 

genoem kan word, nie van die hemel nie, terwyl in ander wat nie so mooi was nie, was 

die gees pragtig gevorm, suiwer, en engelagtig. Meer nog, die gees van die mens 

verskyn na die dood soos dit in die liggaam was toe hy nog op die aarde geleef het.   

 

100.  Maar ooreenstemminge of korrespondensie is toepasbaar baie meer wyer as 

wat dit by die mens toepasbaar is; want daar is die ooreenstemminge van die 

hemele met mekaar. Die tweede of middel hemel korrespondeer met die derde 

of innerlike hemel, en die eerste of heel buitentse hemel kom ooreen met die 

tweede of middel hemel, en dit korrespondeer met die liggaamlike vorme in 

die mens wat genoem word liggaamsdele, organe, en ingewande. Dit is die 

liggaamsdele van die mens waarin die hemele uiteindelik eindig, en waarop dit 

staan asof dit `n basis is. Maar hierdie Arcanum (geheimenis) sal meer volledig 

op `n ander plek ontvou word. 

 

 
Voetnotas 

 

52.1.  In die Woord word die Meester `n engel genoem (n. 6280, 6831, 8192, 9303). `n Hele 

engele gemeenskap word `n engel genoem, en Michael en Raphael is engele gemeenskappe, so 

genoem na aanleiding van hulle funksies (n. 8192). Die gemeenskappe van die hemel en die 

engele het nie name nie, maar word onderskei deur die kwaliteit van hulle goeie, en deur die 

idee daarvan (n. 1705, 1754). 

 

54.1.  Die hemel is nie `n vergunning uit genade apart van die middele nie, maar in 

ooreenstemming met die lewe, maar elke ding van die lewe waardeur die mens na die hemel 

gelei word deur die Meester, behoort aan die genade, dit is wat bedoel word deur genade (n. 

5057, 10659), As die hemel gegun was uit genade apart van die middele, moes dit vir almal 

gegun word (n. 2401). Aangaande sommige bose geeste wat uitgegooi was van die hemel wat 

geglo het dat die hemel was gegun aan almal uit genade apart van die middele (n. 4226) 

 

54.2.   Die hemel is in die mens (n. 3884). 

 

56.1.  Elke geheel bestaan uit harmonie en in ooreenstemming met baie onderdele. Andersins 

het dit geen kwaliteit nie (n. 457). Hieruit is die algehele hemel `n geheel (n. 457). En vir die 

rede dat almal daar `n strewe het na die eindpunt, wat die Meester Self is (n. 9828). 

 

57.1.  As die goeie die karakteristieke en essensiële van die kerk was, en nie die waarheid apart 

van die goeie nie, sou die kerk een gewees het (n. 1255, 1316, 2952, 3267, 3443, 3451, 3452). 

Van die goeie maak alle kerke een kerk voor die Meester (n. 7396, 9276). 
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57.2.  Die kerk is in die mens, en nie buite hom nie, en die kerk in die algemeen word 

opgemaak deur die mens wat die kerk in hom het (n. 3884, 6637). 

 

57.3.  `n Mens wat in die kerk is, is `n hemel in die kleinste vorm na die gelykenis van die 

grootste, omdat sy innerlike, wat aan sy denke behoort, so gerangskik is na die gelykenis van 

die hemel, en gevolglik vir die ontvangs van alle dinge van die hemel (n. 911, 1900, 1928, 3624 

3634, 3884, 4041, 4279, 4523, 4625, 6013, 6067, 9279, 9632). 

 

57.4.  Die mens het `n interne en `n eksterne, sy innerlike of interne is gevorm deur die 

skepping na die gelykenis van die hemel, en sy eksterne na die gelykenis van die wêreld, en om 

hierdie rede was die mens deur die ou antieke mense genoem die mikrokosmos (n. 3628, 4523, 

4524, 5115, 5368, 6013, 6057, 9279, 9706, 10156, 10472). Daarvoor was die mens geskape 

sodat die wêreld in hom die hemele kan dien, en dit vind plaas met die goeie, maar dit is die 

teenoorgestelde met die bose, in wie die hemele die wêreld dien (n. 9278, 9283). 

 

57.5.  Die Meester is orde, siende dat die Goddelike goeie en waarheid wat uitgaan vanaf die 

Meester, die orde maak. (n. 1728, 1919, 2011, 2258, 5110, 5703, 8988, 10336, 10619). 

Goddelike waarhede is wette van orde (n. 2447, 7995). Sover as wat `n mens lewe volgens die 

orde, dit is, sover as wat hy in die goeie lewe in ooreenstemming met die Goddelike waarheid, 

is hy `n mens, en die kerk en hemel is in hom (n. 4839, 6605, 8513, 8547). 

 

58.1.  Die heersende of dominante liefde vir elke-een is in elke ding en alle dinge van sy lewe, 

dus in elke ding en alle dinge van sy denke en wil. (n. 6159, 7648, 8067, 8853). Die mens is 

soos die heersende kwaliteit van sy lewe (n. 987, 1040, 1568, 3570, 6571, 6935, 6938, 8853-

8858, 10076, 10109, 10110, 10284). Wanneer liefde en geloof regeer dan is hulle in al die 

besonderhede van die mens se lewe, alhoewel hy dit nie weet nie. (n. 8854, 8864, 8865). 

 

59.1.  Hemel in sy hele samestelling kom voor in die vorm van `n mens (n. 2996, 2998, 3624-

3649, 3741-3745, 4625). 

 

61.1.  Die wil van die mens is die totale wese of kern [esse] van sy lewe, en sy verstands-begrip 

of intelligensie is die uitstroming [existere] van sy lewe daarvan. (n. 3619, 5002, 9282) Die 

hooflewe van die mens is die lewe van die wil, en van dit kom die lewe van die verstands-

begrip voort. (n. 585, 590, 3619, 7342, 8885, 9282, 10076, 10109, 10110). 

 

64.1.  In die Woord is “geregtigheid” `n eienskap van die goeie, en van “reg” van die waarheid, 

daarom, om “geregtigheid en reg” te doen, is om te doen wat goed en waar is. (n. 2235, 9857). 

 

64.2.  In die hoogste sin is die Meester die naaste, gevolglik, om die Meester lief te hê is om dit 

wat in Hom is, lief te hê, dit is om die goeie en die ware lief te hê, omdat die Meester in alles is 

wat van Hom is. (n. 2425, 3419, 6706, 6711, 6819, 6823, 8123). Daarom is die naaste al die 

goeie wat van die Meester is, en om te wil en doen wat goed is, is om die naaste lief te hê. (n. 

5028, 10336). 

 

73.1  “Jerusalem” beteken die kerk (n. 402, 3654, 1966). 

 

73.2.  Die “muur” beteken om die waarheid te verdedig teen die aanslag van valshede en 

boosheid (n. 6419). 

 

73.3.  “Twaalf” beteken alle waarhede en die goeie in die samestelling (n. 577, 2089, 2129, 

2130, 3272, 3858, 3913). Soortgelyk “twee-en-sewentig” en “honderd-vier-en-veertig, want dit 



 43 

kom van twaalf vermenigvuldig met twaalf (n. 7973). Alle nommers in die Woord beteken iets 

(n. 482, 487, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 5265). 

Veelvuldige nommers het net so `n betekenis as die eenvoudige nommers waaruit hulle te 

voorskyn kom deur vermenigvuldiging (n. 5291, 5335, 5708, 7973). 

 

73.4.  “Maatstaf of Maat” in die Woord beteken die kwaliteit van `n ding in verband met 

waarheid en die goeie. (n. 3104, 9603). 

 

73.5.  In verband met die geestelike of interne sin van die Woord, sien die verduideliking van 

“Die Wit Perd” in die Apokalips, en die Aanhangsel tot “Die Hemelse Doktrine”. 

 

74.1.  Tensy die mens uitstyg bokant die gevoels-begrip van die eksterne mens, het hy baie min 

wysheid (n. 5089). Die wyse mens dink bokant hierdie gevoels-begrip (n. 5089, 5094). Wanner 

die mens bokant hierdie dinge uitstyg, kom hy in helderder lig, en op die einde in die hemelse 

lig (n. 6183, 6313, 6315, 9407, 9730, 9922). Die verheffing en ontrekking van hierdie dinge 

was bekend aan die antieke volke (n. 6313). 

 

76.1.  In die opsig tot die innerlike is die mens `n gees (n. 1594). En die gees is die mens 

homself, en dit is van daardie gees dat die liggaam lewe (n. 447, 4622, 6054). 

 

77.1.  In sover as wat elke engel `n ontvanger is van die Goddelike orde vanaf die Meester, is 

hy in `n menslike vorm, volmaak en pragtig in die mate van sy ontvangste (n. 322, 1880, 1881, 

3633, 3804, 4622, 4735, 4797, 4985, 5199, 5530, 6054, 9879, 10177, 10594). Dit is deur 

middel van die Goddelike waarheid dat orde bestaan; en die Goddelike goeie is noodsaaklik vir 

orde (2451, 3166, 4390, 4409, 5232, 7256, 10122, 10555). 

 

87.1.  Hoe ver die kennnis van die ooreenstemminge al die ander kennis oortref (n. 4280). Die 

kennis van die korrespondensie of ooreenstemmine was die hoofkennis van die antieke volkere, 

maar teenswoordig is dit totaal vergete. (n. 3021, 3419, 4280, 4749, 4844, 4964, 7729, 10252). 

Die kennis oor die ooreenstemminge het floreer onder die Oosterse nasies en in Egipte (n. 

5702, 6692, 7097, 7779, 9391, 10407).  

 

95.1.  Die ooreenkoms van die hart en longe met die Groot Mens, wat die hemel is, van 

ervaring (3883-3896), die hart kom ooreen met hulle in die hemelse koninkryk, en die longe 

met hulle in die geestelike koninkryk (n. 3884-3887). Daar is in die hemel `n polsslag soos die 

van die hart, en `n asemhaling soos die van die longe, maar innerlik (n. 3884, 3885, 3887). Die 

pols van die hart verander ooreenkomstig tot die staat van liefde, en die asemhaling 

ooreenkomstig die staat van die naasteliefde en geloof. (n. 3886, 3887, 3889). In die Woord 

beteken die hart die wil, en “van die hart” beteken van die wil (n. 2930, 7542, 8910, 9113, 

10336). In die Woord beteken die “hart” ook liefde. En “van die hart” beteken dan liefde (n. 

7542, 9050, 10336). 

 

97.1.  In die Woord beteken die “bors” naasteliefde (n. 3934, 10081, 10087). Die lendene en 

organe vir voortplanting beteken liefde in die huwelik (n. 3021, 4280, 4462, 5050-5052). Die 

“arms” en “hande” beteken die krag van die waarheid (n. 878, 3091, 4931-4937, 6947, 7205, 

10019). Die “voete” beteken die natuurlike (n. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952). Die 

“oë” beteken verstand of intelligensie (n. 2701, 4403-4421, 4523-4534, 6923, 9051, 10569). 

Die “neusgate” beteken waarneming (n. 3577, 4624, 4625, 4748, 5621, 8286, 10054, 10292). 

Die “ore” beteken gehoorsaamheid (n. 2542, 3869, 4523, 4653 5017, 7216, 8361, 8990, 9311, 

9397, 10061). Die “niere” beteken die noukeurige ondersoek en korrigering van die waarheid 

(n. 5380-5386, 10032). 
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98.1.  Die ooreenkoms van al die lede van die liggaam met die Groot Mens, of hemel, in die 

algemeen en in die besondere, van ervaring (n. 3021, 3624-3649, 3714-3750, 3883-3895, 4039-

4054, 4218-4228, 4318-4331, 4523-4533, 4622-4633, 4652-4660, 4791-4805, 4931-4953, 

5050-5061, 5171-5189, 5377-5396, 5552-5573, 5711-5727, 10030). Die invloei van die 

geestelike wêreld in die natuurlike wêreld of hemel in die wêreld, en die invloei van die siel in 

alle dinge van die liggaam, van ervaring (n. 6053-6058, 6189-6215, 6307-6326, 6466-6495, 

6598-6626). Die interaksie tussen die siel en die liggaam, deur ervaring (n. 6053-6058, 6189-

6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626). 

 

********************************************************************** 

  

 

Van die Hemel tot die Hel  101 – 150 

 

Emanuel Swedenborg- 1688-1772 

 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

101. Dit moet veral verstaan word dat alle korrespondensie met die hemel is met die 

Meester se Goddelike Menswees of Mensheid, omdat die hemel van Hom is, en Hy is 

die hemel, soos getoon in die vorige hoofstukke. Want as die Goddelike Mensheid nie 

in alle dinge van die hemel vloei nie, en in ooreenstemming met die korrespondensies 

in alle dinge van die wêreld, sal geen engel of mens bestaan nie. Hieruit is dit weer 

duidelik hoekom die Meester `n mens geword het en Sy Goddelikheid beklee het vanaf 

die eerste tot die laaste met `n Menslike liggaam.  Dit was omdat die Goddelike Mens, 

waaruit die hemel bestaan voor die Meester se koms, nie langer meer genoegsaam was 

om alle dinge te onderhou nie, vir die rede dat die mens, wat die fondasie is van die 

hemele, die orde omver gewerp en vernietig het. Wat die Goddelike Mens was voor die 

Meester se koms, en wat die toestande van die hemele te alle tye was, kan gesien word 

in die uittreksels wat in die vorige hoofstuk bygevoeg is. 

 

102.  Engele is verbaas as hulle hoor dat daar mense is wat alle dinge toeskryf aan die 

natuur en niks aan die Goddelikheid nie, en wat ook glo dat hulle liggaam, waarin 

soveel wonders van die hemel saangebring is, `n produk van die natuur is. Hulle is nog 

meer verbaas dat die mens glo dat die rasionele deel van die mens uit die natuur is, 

wanneer, as die mens sy denke net bietjie wil lig, dat sulke effekte nie van die natuur is 

nie, maar van die Goddelike, en dat die natuur geskape is slegs vir die bekleding van 

die geestelike en om dit aan te bied in `n korresponderende vorm in die uiterste van die 

orde. Sulke mense is gelyk aan uile, wat in die duisternis sien, maar in die lig sien hulle 

niks nie. 

 

103.  Daar is `n Ooreenstemmende Korrespondensie van die Hemel met alle dinge 

van die Aarde. Wat korrespondensie is, was verduidelik in die voorafgaande hoofstuk, 

en dit was daar gewys dat elke ding en alle dinge van die dierlike liggaam 

korrespondensies is. Die volgende stap is om te wys dat alle dinge van die aarde, en in 

die algemeen alle dinge in die uitspansel, is korrespondensies. 
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104.  Alle dinge van die aarde word onderskei in drie soorte, wat genoem word 

koninkryke, nl. die diereryk of koninkryk, die planteryk, en die mineraleryk. Die dinge 

van die diereryk is korrespondensies in die eerste graad, omdat hulle lewe, die dinge 

van die planteryk is in die tweede graad, omdat hulle slegs groei, die dinge  van die 

mineraleryk is korrespondensies in die derde graad, omdat hulle nie groei of lewe nie. 

Korrespondensies in die diereryk is lewende skepsels of wesens van verskillende 

soorte, beide hulle wat kan loop en kruip op die grond en daardie wat vlieg in die lug, 

wat ons nie spesiaal sal noem nie, omdat hulle wel bekend is. Korrespondensies in die 

planteryk is almal dinge wat groei en volop is in tuine, woude, velde, en graslande, 

hulle ook, hoef nie genoem te word nie, omdat hulle ook wel bekend is. 

Korrespondensies in die mineraleryk is metale meerr of min van edel aard, edelstene en 

nie-edelstene, verskillende grondsoorte, en ook die water. Behalwe al die dinge wat die 

mens hieruit produseer deur sy aktiwiteite vir gebruik, is korrespondensies, soos 

voedsel van allerande soorte, klerasie, woonplekke, en ander geboue, en baie ander 

dinge. 

 

105.  Al die dinge bokant die aarde, soos die son, maan, en die sterre, en daardie in die 

atmosfeer, soos wolke, mis, reen, weerlig, en donder, is net so korrespondensies. Dinge 

ontstaan deur die teenwoordigheid of afwesigheid van die son, soos lig en skaduwee, 

hitte en koue, is ook korrespondensies, sowel as dit wat opeenvolgend daaruit ontstaan, 

soos die seisoene van die jaar, lente, somer, herfs, en winter, en die tye van die dag, 

oggend, middag aand en die nag. 

 

106.  In kort, alle dinge wat `n bestaan het in die natuur, van die kleinste tot die grootste 

daarvan, is korrespondensies. 106.1  Hulle is korrespondensies omdat die natuurlike 

wêreld met al die dinge in dit, ontspring en is onderwerp of lewe en bestaan vanuit die 

geestelike wêreld, en beide wêrelde vanuit die Goddelike. Dit word gesê dat hulle 

bestaan, want alle dinge bestaan uit dit waaruit dit kan voortspring, en bestaan is `n 

voortdurende en permanente „voortspring‟ vanuit die vorige, omdat niks uit homself 

kan bestaan nie, maar slegs uit dit wat hom vooraf gegaan het, dus vanaf die Eerste, en 

as dit daarvan geskei word sal dit totaal vergaan en verdwyn. 

 

107.  Alle dinge in die natuur wat voortspring en bestaan in ooreenstemming met die 

Goddelike orde is korrespondensies. Goddelike orde word veroorsaak deur die 

Goddelike goeie wat vanaf die Meester vloei. Dit begin in Hom, gaan voort vanaf Hom 

deur die hemele in opvolging tot in die wêreld, en hou op in die uiterlikes van die mens, 

en alles daar wat in ooreenstemming is met die orde is `n korrespondensie. Alles daar is 

in ooreenstemming met die orde wat in die goeie is en is perfek vir diens, want alles 

wat goed is, is goed in die mate van sy gebruik, terwyl sy vorm `n verhouding het met 

die waarheid, waarheid is die vorm van die goeie. En vir hierdie rede het alles in die 

hele wêreld en van die natuur daarvan wat in die Goddelike orde is, `n verwysing na die 

goeie en die waarheid. 107.1   

 

108.  Dat alle dinge in die wêreld voortspring vanuit die Goddelike, en beklee word met 

sulke dinge in die natuur wat hulle in staat stel om te bestaan en om dienste te lewer, en 
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dus om te korrespondeer, is duidelik vanuit die verskillende dinge wat beide in die 

diereryk en planteryk gesien kan word. In beide is daar dinge wat enigeen wat innerlik 

dink, kan sien dat dit van die hemel is. `n Paar uit `n enorme hoeveelheid kan ter 

illustrasie genoem word, en eerste sommige dinge vanuit die diereryk. Baie is daarvan 

bewus dat kennis is daar ingeprent soos dit is in elke dier. Bye weet hoe om heuning te 

maak uit blomme, om selle te bou uit was waarin hulle die heuning stoor, om sodoende 

vir hulleself en die familie voedesel op te gaar, selfs vir die winter. Dat `n nuwe 

generasie gebore mag word, lê die koningin aanhoudend eiers, en die res versorg hulle 

verder en bedek hulle. Hulle leef in `n soort regering wat aan almal bekend is deur 

instink. Hulle behou die werkende bye en jaag die hommelbye uit, deur hulle vlerke te 

ontneem, behalwe ander wonderlike dinge wat in hulle ingeplant is deur die hemel ter 

wille van hulle dienste, dien hulle was oral die menslike ras op verskillende maniere bv. 

vir kerse, hulle heunig om ekstra soetigheid tot die voedsel by te dra ens. [2] Weereens, 

watter wonders sien ons in wurms, die gemeenste gedierte in die diereryk. Hulle weet 

hoe om voedsel te verkry uit die blare wat vir hulle geskik is, en daarna op die 

bestemde tyd om hulle te omklee met `n omhulsel om sodoende in `n „baarmoeder‟ te 

gaan, om sodoende `n nageslag van hulle eie voort te bring. Sommige word eerste in `n  

nimf of papie verander, wat sydrade om hulle spin, en wanneer dit oor is, kom hulle te 

voorskyn met `n totaal ander liggaam, uitgerus met vlerke waarmee hulle in die lug kan 

vlieg asof dit in hulle hemel is en vier hulle huwelike en lê eiers en voorsien so `n 

nageslag vir hulleself. [3] Behalwe hierdie spesiale gevalle, weet alle kreature wat vlieg 

in die lug waar om hul voedsel te vind, hulle weet hoe om neste vir hulleself te bou, die 

een soort op die manier en die ander soort weer op `n ander manier, hoe om die eiers in 

die neste te lê, en hoe om daarop te sit, hoe om die kleintjies wat uitbroei te voed, en 

om hulle uit die „huis‟ te sit wanneer hulle geskik is om self te beweeg. Hulle weet ook 

watter vyande om te vermy, en die vriende met wie hulle kan assosieer, en dit van 

vroeg af, om nie eers die wonders in die eiers te noem nie, waarin alle dinge gereed lê 

in hulle orde vir die vorming en voeding van die kuikens. Behalwe nog baie ander 

dinge. [4] Hy wat dink uit enige wysheid van die rede sal nooit sê dat hierdie instinkte 

is van enige ander bron as die geestelike wêreld nie, waar die natuurlike dien in die 

voorsiening in bekleding en al die ander benodigdhede wat nodig is. Die diere van die 

aarde en die voëls van die lug is gebore in al hierdie kennis, terwyl die mens, wat baie 

verder ontwikkel is, is nie daarin gebore nie, vir die rede dat die diere in die orde van 

hulle lewe gebly het, en nie in staat was om te verwoes wat in hulle was vanuit die 

geestelike wêreld nie, omdat hulle nie `n rasionele aanleg het nie. Die mens, aan die 

ander kant, wie se denke uit die geestelike wêreld is, het dit wat in hom is verderwe en 

laat ontaard deur `n lewe wat teenstrydig is met die orde, wat sy rasionele aanleg 

voorkeur gegee het, en was dit nodig dat hy gebore word in totale onkunde en daarna 

eers teruggelei moet word deur Goddelike metodes in die orde van die hemel. 

 

109.  Hoe die dinge in die planteryk korrespondeer kan gesien word uit baie 

voorbeelde, soos dat klein saadjies tot groot bome uitgroei, vervaardig blare, produseer 

blomme, en dan vrugte, waarin hulle weer sade wegbêre, hierdie dinge gebeur in 

opeenvolging en bestaan saam in `n orde so wonderlik as dat dit onbeskryflik is in `n 

paar woorde. Volumes kan daaroor gevul word, en tog sal daar `n dieper geheimenis 

(arcana) by betrokke wees, wat die dienste daarvan meer nader beskryf, wat die 
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wetenskap nie in staat is om uit te put nie. Siende dat hierdie dinge ook van die 

geestelike wêreld is, dit is, van die hemel, wat in die menslike vorm is, (wat hierbo in 

sy eie hoofstul aangetoon is), so het al die besonderhede in hierdie koninkryk `n sekere 

verhouding tot sulke dinge in die mens, soos sommige in die geleerde wêreld weet. Dat 

alle dinge in hierdie koninkryk ook korrespondensies is, was aan my duidelik gemaak 

deur baie ervarings. Dikwels as ek in die tuine was en na die bome gekyk het, die 

vrugte, blomme, en die plante daar, het ek die korrespondensies in die hemele herken, 

en het met hulle gepraat wat daar was, en was geleer waarvandaan en wat hulle is. 

 

110.  Maar op die huidige tydstip kan niemand die geestelike dinge in die hemele weet 

waarmee die natuurlike dinge in die wêreld korrespondeer nie, behalwe vanuit die 

hemel, siende dat kennis van die korrespondensies nou totaal verlore is. Maar die 

geaardheid van die korrespondensies van geestelike dinge met die natuurlike sal ek bly 

wees om te illustreer deur voorbeelde. Die diere van die aarde korrespondeer in die 

algemeen tot emosie, mak en sagte diere tot goeie emosies, woeste en waardelose diere 

tot bose emosies. In besonder, beeste en hulle jonges korrespondeer tot die emosies van 

die natuurlike denke, skape en lammertjies tot die emosies van die geestelike denke, 

terwyl voëls korrespondeer, ooreenkomstig hulle spesies, tot intellektuele dinge van die 

natuurlike of die geestelike denke. 110.1  Vir hierdie rede was verskeie diere, soos 

beeste en hulle kleintjies, ramme, skape, lammertjies, ook duiwe en tortelduiwe, 

toegewy aan `n geheiligde gebruik (offerande) in die Israelitiese Kerk, wat `n 

verteenwoordige kerk was, en offerandes en verbrande aanbiedinge was van hulle 

gemaak. Want hulle korrespondeer in die diens tot geestelike dinge, en in die hemel 

was hierdie dinge verstaan in ooreenstemming met die korrespondensies. Bowendien, 

diere ooreenkomstig hulle soorte en spesies – omdat hulle lewe het, is emosies, en die 

lewe van elkeen is uitsluitlik van emosie en in ooreenstemming met emosie, gevolglik, 

elke dier het `n ingebore kennis wat in ooreenstemming is met sy lewe se emosie. Die 

mens is `n dier sover as wat dit sy natuurlike mens betref, en is daarom vergelykbaar 

met diere in algemene taal; byvoorbeeld, as hy sag geaard is, word hy `n skaap genoem 

of `n lammetjie, as hy woes is, is hy `n beer of `n wolf, as hy slu is, is hy `n jakkals of 

`n adder, ens. 

 

111.  Daar is soortgelyke korrespondensies met die dinge in die planteryk. In die 

algemeen, `n tuin korrespondeer tot die intelligensie en wysheid van die hemel, en vir 

hierdie rede word die hemel genoem die „Tuin van God‟, en „die Paradys‟; 111.1  en die 

mens noem dit die hemelse paradys. Bome, in ooreenstemming met hulle spesies, 

korrespondeer met die gewaarwording en kennis van die goeie en die waarheid wat die 

bron is van intelligensie en wysheid. Vir hierdie rede het die antieke mense, wat bekend 

was met korrespondensies, hulle heilige aanbidding in bosse en woude gehou; 112,2  en 

vir dieselfde rede word bome so dikwels in die Woord gemeld, en die hemel, die kerk 

en die mens word met hulle vergelyk, soos die wynstok , die olyf, die seder, en ander, 

en die goeie werke wat deur die mens gedoen word, word vergelyk met vrugte. Ook die 

vrugte wat van bome verkry word, en meer spesiaal van die graanoes van die veld, 

korrespondeer met emosies vir die goeie en die waarheid, omdat hierdie emosies voed 

die geestelike lewe, soos wat die voedsel van die aarde doen aan die natuurlike lewe; 

111.3  en brood van graan, in `n algemene sin, omdat dit die voedsel is wat spesiaal die 
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lewe onderhou, en omdat dit vir alle voedsel staan, korrespondeer dit tot die emosie vir 

al die goeie. Dit is op grond van hierdie korrespondensie dat die Meester Homself die 

brood van die lewe noem; en dat brood `n heilige gerbruik of diens vervul het in die 

Israelitiese Kerk, deurdat dit op die tafel geplaas was in die tabernakel en word genoem 

“die brood van gesigte”, ook die  Goddelike aanbidding wat uitgevoer was by 

offerandes en verbrande aanbiedinge was genoem “brood”. Bowendien, as gevolg van 

hierdie korrespondensies is die mees heilige aandidding in die Christelike Kerk, die 

„Heilige Nagmaal‟ waarin brood en wyn gegee word 111.4  Uit hierdie paar voorbeelde 

word die geaardheid van korrespondensies gesien. 

 

112.  Hoe die verbinding van die hemel met die wêreld te weeg gebring word deur 

middel van korrespondensies sal ook in `n paar woorde vertel word. Die Meester se 

koninkryk is `n koningkryk van doelstellings, wat dienste behels; of wat dieselfde ding 

is, `n koninkryk van dienste vir sekere doelstellings. Vir die rede is die uitspansel so 

geskep en gevorm deur die Goddelike dat dienste oral geklee was op so `n manier  dat 

dit `n handeling voorstel, of in effek, eerste in die hemel en daarna op die aarde, dus 

deur grade en in opeenvolging, af tot die heel buitenste dinge van die natuur. Gevolglik 

dan, die korrespondensie van natuurlike dinge met geestelike dinge, of van die wêreld 

met die hemel, is deur dienste, en dienste is dit wat saambind of saamvoeg, en die 

vorms waarin die dienste geklee word is korrespondensies en is saambindings tot die 

mate dat hulle vorms van diens is. In die natuur van die wêreld in sy drievoudige 

koninkryk, is alle dinge wat bestaan in ooreenstemming met die orde en is vorms van 

dienste, en dit is hoekom die dinge in die natuur korrespondensies is. Maar in die geval 

van die mens, so ver as wat hy in ooreenstemming met die Goddelike orde is, dit is, 

sover as wat hy sy Meester liefhet en naasteliefde bedryf teenoor sy broers, is dit 

handelinge van dienste in vorm, en korrespondensies, en hierdeur is hy verbind met die 

hemel. Om die Meester lief te hê en die naaste beteken in die algemeen om dienste te 

lewe. 112.1  Bowendien, dit moet verstaan word die mens is die middel waardeur die 

natuurlike wêreld en die geestelike wêreld saamgevoeg is, dit is, die mens is die 

medium vir daardie vereniging, omdat daar in hom `n natuurlike wêreld is en ook `n 

geestelike wêreld (sien bo, n. 57). Gevolglik, tot die mate wat die mens geestelik is, is 

hy die medium tot vereniging. Nietemin, behalwe vir hierdie mediumskap van die 

mens, gaan `n Goddelike invloei nog aan in die wêreld in al die dinge wat aan die mens 

behoort, maar nie tot in sy rasionele aanleg nie. 

 

113.  Alle dinge wat in ooreenstemming met die Goddelike orde is, korrespondeer met 

die hemel, dus, alle dinge teenstrydig met die Goddelike orde korrespondeer met die 

hel. Alle dinge wat korrespondeer met die hemel het `n verhouding met die goeie en die 

waarheid, maar dit wat korrespondeer met die hel het `n verhouding met die bose en 

valsheid. 

 

114.  Iets sal nou gesê word oor die kennis van korrespondensies en sy gebruike. Dit 

was hierbo gesê  dat die geestelike wêreld, wat die hemel is, verenig is met die 

natuurlike wêreld deur middel van korrespondensies, daarom is deur middel van 

korrespondensies kommunikasie met die hemel aan die mens toegestaan. Want die 

engele van die hemel dink nie uit natuurlike dinge nie, soos wat die mens doen nie, 
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maar sodra die mens `n kennis opgedoen het van korrepondensie, is hy daartoe in staat, 

met betrekking tot sy geestelike of interne mens om met hulle te verenig. Dat daar so `n 

vereniging van die hemel met die mens mag wees word daarop gewys dat die Woord 

was geheel geskryf deur middel van korrespondensies, elke ding en alle dinge in dit is 

korrespondensies. 114.1  Daarom, as die mens `n kennis het van korrespondensies sal hy 

die geestelike sin van die Woord verstaan, en dit sal aan hom gegee word dat hy die 

arcana (geheime) sal ken waarvan hy niks sal sien in die sin van die letter nie. Want 

daar is `n letterlike sin en daar is `n geestelike sin in die Woord, die letterlike sin word 

opgemaak uit sulke dinge wat in die wêreld is, en die geestelike sin uit sulke dinge wat 

in die hemel is. En so `n Woord, waarin elke ding tot op die laaste jota en titel `n 

korrespondensie is, was aan die mens gegee omdat die vereniging van die hemel met 

die wêreld word bewerstellig deur middel van korrespondensies. 114.2   

 

115.  Ek is vanuit die hemel geleer dat die mees antieke mense op aarde, wat hemelse 

mense was, uit korrespondensie gedink het, die natuurlike dinge van die wêreld voor 

hulle oë het vir hulle gedien as `n middel van denke op hierdie manier, en dat hulle in 

kameraadskap was met die engele en het met hulle gepraat omdat hulle so kon dink, en 

dus deur hulle was die hemel verenig met die wêreld. Vir hierdie rede was daardie 

periode genoem “Die Goue Eeu”, waarvan gesê word deur antieke skrywers dat die 

inwoners van die hemel bly met die mens en assosieer met hulle soos vriende met 

vriende. Maar daarna het daar `n periode gevolg toe die mens begin dink, nie uit 

korrespondensie self nie, maar uit `n kennis van korrespondensie, en daar was nog 

steeds `n vereniging van die hemel met die mens, maar minder intiem. Hierdie periode 

was genoem “Die Silwer Eeu”. Na dit het daar mense gevolg wat `n kennis gehad het 

van korrespondensies, maar het nie uit daardie kennis gedink nie, omdat hulle in die 

natuurlike goeie was, en nie, soos die ander voor hulle in die geestelike goeie nie. 

Hierdie periode was genoem “Die Koper Eeu”. Na dit het die mens uiterlik begin word, 

en uiteindelik liggaamlik-stoflik, en toe was die kennis van korrespondensie totaal 

verlore, en saam met dit `n kennis van die hemel en van die baie dinge wat aan die 

hemel behoort. Dit was uit korrespondensie dat hierdie eeue genoem was vanaf goud, 

silwer en koper, 115.1 en vir hierdie rede is dit van korrespondensie dat goud op die 

hemelse goeie dui waarin die mees antieke mense verkeer het, silwer is die geestelike 

goeie waarin die antieke mense verkeer het wat die eerstes opgevolg het, en koper is die 

natuurlike goeie waarin die opvolgers van hulle weer verkeer het, terwyl yster, waarvan 

die laaste eeu sy naam gekry het, dui op harde waarheid apart van die goeie. 

 

116.  Die Son in die Hemel. In die hemel word niks van die son van die wêreld, of 

enigiets van die son gesien nie, omdat dit ten volle natuurlik is. Want die natuur het sy 

oorsprong uit die son, en wat ookal deur middel van die son geproduseer word, word 

genoem die natuurlike. Maar die geestelike, waaraan die hemel behoort, is bokant die 

natuurlike en totaal afsonderlik van dit wat natuurlik is, en daar is geen kommunikasie 

tussen die twee nie, behalwe deur korrespondensies. Wat die onderskeid tussen die 

twee is, kan verstaan word uit dit wat alreeds gesê is oor grade (n. 38), en wat die 

kommunikasie is van wat gesê is in die twee voorafgaande hoofstukke aangaande 

korrespondensies. 
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117.  Alhoewel die son van die wêreld nie in die hemel gesien word nie, ook nie 

enigiets van die son nie, is daar tog `n son, en lig en hitte, en alle dinge wat in die 

wêreld is, met ontelbare ander dinge, maar nie van soortgelyke oorsprong nie, siende 

dat dinge in die hemel geestelik van aard is, en dit in die wêreld is natuurlik. Die son 

van die hemel is die Meester Self, die lig daar is die Goddelike waarheid en die hitte die 

Goddelike goeie wat vanaf die Meester uitgaan as die son. Van hierdie bron is alle 

dinge wat ontspring en wat in die hemele gesien word. Hierdie lig en hitte en dinge wat 

bestaan daaruit, sal behandel word in die opvolgende hoofstukke.  In hierdie hoofstuk 

sal ons slegs spreek oor die son aldaar. In die hemel word die Meester gesien as `n son, 

vir die rede dat Hy Goddelike liefde is, waaruit alle geestelike dinge, en deur middel 

van die son van die wêreld alle natuurlike dinge, hulle oorsprong en bestaan het. Dit is 

liefde wat skyn soos `n son. 

 

118.  Dat die Meester in die hemel as `n werklike son gesien word, was ek nie alleen 

vertel deur die engele nie, maar dit is ook af en toe aan my toegestaan om dit te sien, en 

daarom, wat ek gehoor en gesien het aangaande die Meester as `n son, sal ek bly wees 

om in `n paar woorde te vertel. Die Meester word gesien as `n son, nie in die hemel nie, 

maar hoog bokant die hemele, en nie direk bokant of op die toppunt nie, maar voor die 

aangesig van die engele op `n middel hoogte. Hy word gesien op `n redelike afstand, op 

twee plekke, een voor die regteroog en die ander voor die linkeroog. Voor die regteroog 

word Hy presies soos `n son gesien. Maar voor die linkeroog word Hy nie gesien as `n 

son nie, maar as `n maan, wat wit gloei soos die maan van ons aarde, en van dieselfe 

groote, maar meer glinsterend, en omring deur baie kleiner mane, as‟t ware; elkeen van 

hulle met dieselfde glinstering, witheid en glorie. Die Meester word so verskillend 

gesien in ooreenstemming met die kwaliteit van die ontvangs van die Meester, dus 

word Hy gesien op een manier deur hulle wat Hom ontvang met die goeie van die 

liefde, en op `n ander manier deur hulle wat Hom ontvang in die goeie van die geloof. 

Hulle wat Hom ontvang met die goeie van die liefde, sien Hom as `n son, vurig en 

vlammend, in ooreenstemming met hulle ontvangs van Hom, is hulle in Sy hemelse 

koninkryk, terwyl hulle wat Hom ontvang met die goeie van die geloof, sien Hom as `n 

maan, wit en skitterend in ooreenstemming met hulle ontvangs van Hom, en hulle is in 

Sy geestelike koninkryk. 118.1  Dit is so omdat die goeie van die liefde korrespondeer 

met vuur, daarom, in die geestelike sin is vuur die liefde, en die goeie van die geloof 

korrespondeer met lig, en in die geestelike sin is lig die geloof. 118.2  En die Meester 

verskyn voor die oë omrede die innerlikes, wat aan die denke behoort, sien deur die oë, 

van die goeie van die liefde deur die regteroog, en van die goeie van die geloof deur die 

linkeroog; 

118.3 siende dat met engele en ook met die mens korrespondeer alle dinge aan die 

regterkant met die goeie waaruit die waarheid ontstaan, en aan die linkerkant 

met waarheid wat uit die goeie is. 118.4  Die goeie van die geloof is in sy wese 

waarheid uit die goeie. 

 

119.  Dit is hoekom die Meester in die Woord met betrekking tot die liefde vergelyk 

word met die “son”, en met betrekking tot die geloof, word Hy vergelyk met die 

“maan”, ook dat die son op die liefde vanuit die Meester tot die Meester dui, en die 

maan dui op die geloof vanuit die Meester in die Meester, soos in die volgende 
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aanhaling: “En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die 

son sal sewevoudig wees, soos die lig van sewe dae…” (Jes. 30:26). “En Ek sal jou 

uitblus, sal Ek die hemel oordek en sy sterre verdonker; ek sal die son met wolke 

oordek, en die maan sal sy lig nie laat skyn nie. Al die skynende ligte aan die hemel, dié 

sal ek om jou ontwil duister maak, en Ek sal duisternis oor jou land gee.” (Eseg. 

32:7,8). “Want die sterre van die hemel en sy Orions sal hulle lig nie laat skyn nie; die 

son is duister by sy opgang en die maan laat sy lig nie skyn nie.” (Jes. 13:10). “…die 

son en die maan word swart, en die sterre trek hul glans terug” (Joël 2:10). “…en die 

son het swart geword soos `n harige sak, en die maan het geword soos bloed… en die 

sterre van die hemel het op die aarde geval.” (Openb. 6:12, 13)  “…sal die son 

verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie.” (Matt. 24:29). En nog baie ander 

plekke. In hierdie uittreksels dui die “son” op die liefde, en die “maan” op die geloof, 

en die “sterre” die kennis van die goeie en die waarheid. 119.1  Dit word gesê; word 

verdonker, om sy lig te verloor, om van die hemel te val, totdat hulle nie meer is nie. 

Dat die Meester gesien word as `n son in die hemel is ook duidelik uit Sy verskyning 

toe Hy Homself verheerlik het voor Petrus, Jakobus en Johannes. Dat Sy gesig wel 

geskyn het soos die son (Mat. 17:2). Hierdie dissipels het die Meester gesien toe hulle 

onttrek is uit die liggaam, en was in die lig van die hemel. Dit was as gevolg van 

hierdie korrespondensie dat die antieke mense, met wie daar `n verteenwoordige kerk 

was, hulle gesigte na die son gedraai het in die ooste waar hulle in Goddelike 

aanbidding was, en vir dieselfde rede het hulle hul tempels `n oostelike aangesig gegee. 

 

120.  Hoe groot die Goddelike liefde is en wat dit is kan gesien word deur vergelykings 

met die son van die wêreld, dat die liefde se son baie meer vurig is, as jy dit wil glo, 

baie meer vurig as ons son. Vir hierdie rede vloei die Meester nie sonder mediums in 

die hemele nie, maar die warmte en hitte van Sy liefde word gaandeweg getemper op 

Sy pad. Hierdie tempering word getoon as stralende bande om die son; boonop, die 

engele is gesluier met `n dun aanpasbare wolk om te verhoed dat hulle beskadig word 

deur die invloeiing. 120.1   Vir hierdie rede is die hemele min of meer naby in 

ooreenstemming met die ontvangs. Omdat die hoër hemele in die goeie van die liefde 

is, is hulle die naaste aan die Meester as die son, en soos wat die laer hemele in die 

goeie van die geloof is, is hulle verder weg van die Meester. Maar hulle wat in die “niks 

wêrd” is, soos hulle in die hel, is die verste weg, op verskillende afstande in 

ooreenstemming met hulle opponering tot die goeie. 120.2    

 

121.  Alhoewel, wanneer die Meester in die hemele verskyn, wat baie dikwels gebeur, 

verskyn Hy nie as, of omring deur `n son nie, maar in die vorm van `n engel, maar 

onderskeibaar van die engele deur `n Goddelike skittering vanuit Sy aangesig, siende 

dat Hy daar in persoon is, want in die persoon is die Meester voortdurend omvat deur 

die son, maar hy is teenwoordig slegs deur die „kyk‟ daarna. Want dit is `n algememe 

gebeurtenis in die hemel vir persone om die skyn te hê om te verskyn en om 

teenwoordig te wees in `n plek ver weg van die plek waar hulle werklik is. Hierdie 

teenwoordigheid word genoem die teenwoordigheid van interne sig, wat later behandel 

sal word. Ek het ook die Meester gesien buite die son in `n engele vorm, op `n hoogte 

`n bietjie onderkant die son, ook nader in dieselfde vorm, met `n skitterende gesig, en 

eenkeer in die midde van engele as `n vlam-agtige uitstraling. 
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122.  Vir die engele verskyn die son van die wêreld soos `n digte duisternis in 

teenstelling met die son van die hemel, en die maan soos `n duisternis teenoor die maan 

van die hemel, en vir die rede dat die wêreld se driftigheid korrespondeer tot die liefde 

vir die self, en die lig daarvan korrespondeer tot dit wat vals is van daardie liefde, en 

die liefde vir die self is die direkte teenoorgestelde van die Goddelike liefde; en wat 

vals is van daardie liefde is die direkte teenoorgestelde van die Goddelike waarheid, en 

die teenoorgestelde van die Goddelike liefde en die Goddelike waarheid is vir die 

engele `n digte duisternis. Daarom, in die Woord, - om die son en die maan van hierdie 

wêreld te aanbid en voor hulle neer te buig, dui op die liefde vir die self en die valshede 

wat daaruit ontspring, en dit word gesê dat diesulkes afgekap sal word Deut. 4: 19; 

16:3-5; Jer. 8:1,2; Eseg. 8:15, 16, 18; Openb. 16:8; Matt. 13:6). 122.1   

 

123.  Soos dit van hierdie Goddelike liefde is wat in en van Hom is wat die Meester 

verskyn in die hemel soos `n son, so draai al die hemele hulle voortdurend na Hom, - 

hulle in die hemelse koninkryk draai na Hom as `n son en hulle in die geestelike 

koninkryk na Hom as `n maan. Maar hulle in die hel draai hulleself na die 

teenoorgestelde duisternis en verdikte ondeurdringbaarheid, dit is, hulle draai terug na 

„agterwaarts‟, weg van die Meester af, en vir die rede dat almal in die helle in die liefde 

is vir die self en die wêreld, is hulle dus in antagonisme teenoor die Meester. Hulle wat 

hulleself gedraai het na die verdigte duisternis wat in die plek is van hierdie wêreld se 

son, is in die agterste helle, en word genoem genii; terwyl hulle wat hulleself draai  na 

die duisternis wat in die plek van die maan is, is in die helle wat meer in die voorgrond 

is, en word genoem geeste. Dit is hoekom dat van hulle wat in die helle is, gesê word 

dat hulle in die duisternis is, en hulle in die hemele in die lig. “Duisternis” dui op die 

valsheid van die bose, en “lig” die waarheid van die goeie. Hulle draai hulleself omdat 

almal in die ander lewe kyk na wat heers in hul innerlikes, dus na hul liefdes, en met 

engele en geeste bepaal die innerlikes die die aangesig, en in die geestelike wêreld word 

die kwartiere nie vasgestel nie, soos in die natuurlike wêreld nie, maar word bepaal 

deur die gesig. Ten opsigte van sy gees draai die mens hom net soos die engele doen, 

terugwaarts van die Meester as hy in die liefde van die self en die wêreld is, en na die 

Meester as hy in die liefde tot die Meester en sy naaste is. Maar van al hierdie dinge is 

die mens onkundig oor, omdat hy in die natuurlike wêreld is waar kwartiere bepaal 

word deur die opkoms en ondergaan van die son. Maar omdat dit nie maklik deur die 

mens verstaan kan word nie, sal dit verder opgehelder word wanner Kwartiere, Ruimte 

en Tyd in die hemel bespreek word. 

 

124.  Omdat die Meester die son van die hemele is, en alles wat van Hom is kyk op na 

Hom, is Hy dan ook die algemene middelpunt, die bron van alle rigting en alles 

bepalend. 124.1  So is alles ook na ondertoe wat in Sy teenwoordigheid is, onder Sy 

bevel en beskerming, beide in die hemele en op aarde. 

 

125.  Van alles wat gesê en gewys is in die vorige hoofstukke aangaande die Meester 

kan nou in `n duideliker lig gesien word, naamlik; dat Hy die God van die hemele is (n. 

2-6), dat dit Sy Goddelikheid is wat die hemele maak (n. 7-12). Dat die Meester se 

Goddelikheid in die hemel is liefde tot Hom en die naaste (n. 13-19). Dat daar `n 

korrespondensie is van alle dinge van die wêreld met die hemele, en deur die hemele 
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met die Meester. (n. 87-115). Ook dat die son en die maan van die wêreld 

korrespondensies is (n. 105). 

 

126.  Lig en Hitte in die Hemel. Hulle wat uit die natuurlike dink, kan nie begryp dat 

daar lig in die hemele is nie, en tog is daar so `n lig in die hemele wat die wêreld se 

middagson met baie grade oorskry. Daardie lig het ek dikwels gesien, selfs gedurende 

die aand en nag. Ek het altyd gewonder wanneer ek gehoor het die engele sê dat die lig 

van hierdie aarde is `n bietjie meer as `n skaduwee in vergelyking met die lig in die 

hemel, maar deur dit te gesien het, kan ek daaroor getuig dat dit so is. Die helderheid en 

glorie van die lig van die hemel is so dat dit nie beskryf kan word nie. Alle dinge wat 

ek in die hemele gesien het, was gesien in daardie lig, dus meer helder en duidelik as 

dinge in hierdie wêreld. 

 

127.  Die lig van die hemel is nie `n natuurlike lig, soos die lig van die aarde nie, maar 

`n geestelike lig, omdat dit van die Meester is as `n son, en daardie son is die Goddelike 

liefde (soos gesien kan word in die voorafgaande hoofstuk.) Dit wat uitgaan vanaf die 

Meester as `n son, word in die hemele genoem die Goddelike waarheid, maar in sy 

essensie is dit die Goddelike goeie verenig met die Goddelike waarheid. Hieruit het die 

engele lig en hitte,  lig van die Goddelike waarheid en ook hitte is van so `n bron, dit is 

dan duidelik dat dit geestelik is en nie natuurlik nie. 127.1   

 

128.  Die Goddelike waarheid is lig vir die engele omdat die engele geestelik is en nie 

natuurlik nie. Geestelike entiteite sien deur hulle son, en natuurlike wesens deur hulle 

son. Dit is uit die Goddelike waarheid dat engele intelligensie het, en hulle intelligensie 

is hulle innerlike sig, wat invloei en produseer hulle uiterlike sig, daarom, wat ookal in 

die hemel deur die Meester gesien word as die son, word gesien in dié lig. 128.1  Dit is 

dus die bron van lig in die hemel, en daardie lig kan varieër in ooreenstemming met die 

ontvangs  van die Goddelike waarheid vanaf die Meester, of wat dieselfde is, in 

ooreenstemming met die intelligensie en wysheid waarin die engele is, dus verskillend 

in die hemelse koninkryk en in die geestelike koninkryk, en verskillend in elke 

gemeenskap. In die hemelse koninkryk verskyn die lig as vlammend omdat die engele 

daar die lig ontvang van die Meester as `n son, maar in die geestelike koninkryk is die 

lig skitter wit, omdat die engele daar die lig ontvang vanaf die Meester as `n maan (sien 

bo, n. 118). So ook verskil die lig in die verskillende gemeenskappe, hulle wat in die 

middel is, in groter lig, en hulle in die buitekant, in verminderde lig (sien n. 43). In kort, 

die engele het lig in dieselfde graad waarin hulle die ontvangers van die  Goddelike 

waarheid is, dit is, wat in intelligensie en wysheid is vanaf die Meester; 128.2 en dit is 

hoekom die engele van die hemel genoem word die „engele van die lig‟. 

 

129.  Soos wat die Meester in die hemele die Goddelike waarheid is, en Goddelike 

waarheid is lig, so word Hy in die Woord genoem „Lig‟, net so is alle waarheid in Hom, 

soos in die volgende aanhalings: “En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is 

die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar 

sal die lig van die lewe hê.” (Joh. 8:12). “Solank as Ek in die wêreld is, is Ek die lig van 

die wêreld.” (Joh. 9:5). “En Jesus sê vir hulle: Nog `n klein tydjie is die lig by julle. 

Wandel solank as wat julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie 

in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as wat julle die lig het, glo 



 54 

in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word…Ek het as `n lig in die wêreld 

gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie”. (Joh. 12:35,  36, 

46). “En dit is die oordeel: Dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die 

duisternis liewer gehad as die lig..(Joh. 3:19). “Die waaragtige lig wat elke mens 

verlig..” (Joh. 1:9). “Die volk wat in die duisternis sit het `n groot lig gesien, en die wat 

sit in die land van die skaduwee van die dood, vir hulle het `n lig opgegaan.” (Matt. 

4:6). “Wat Uself omhul met lig soos met `n kleed, wat die hemel uitspan soos `n 

tentdoek.” (Psalm 104:2).  En nog op talle ander plekke! 

 

130.  Dat lig in die hemele geestelik is en daardie lig is die Goddelike waarheid, mag 

ook van die feit afgelei word dat die mens sowel as die engele geestelike lig het, en het 

verligting vanuit daardie lig so ver as wat hulle in intelligensie en wysheid van die 

Goddelike waarheid  is. Die mens se geestelike lig is die lig van sy intelligensie, en die 

onderwerp van daardie lig is waarhede, wat hy analities organiseer in groepe, vorms en 

verstand, en daaruit in `n ry gevolgtrekkings maak. 130.1  Die natuurlike mens weet nie 

dat die lig waarin die intelligensie sulke dinge sien, `n regte lig is nie, want hy sien dit 

nie met sy oë nie, en neem dit nie waar met sy denke en verstand nie.  En tog is daar 

baie wat hierdie lig herken, en onderskei dit van die natuurlike lig waarin hulle is wat 

natuurlik dink en nie geestelik nie. Hulle wat slegs die wêreld in berekening bring, dink 

natuurlik, en skryf alle dinge toe aan die natuur, maar hulle wat die hemele in 

berekening bring, dink geestelik en skryf alle dinge toe aan die Goddelike. Dit is 

dikwels aan my toegestaan om waar te neem en ook om te sien, dat daar `n ware lig is 

wat die verstand verlig, heeltemal  duidelik verskillend van die lig wat natuurlik  

genoem word [lumen]. Ek was innerlik met grade opgelig in daardie lig, en my 

intelligensie was so verlig dat dit my in staat gestel het om waar te neem wat ek nog 

nooit voorheen waargeneem het nie, en ten slotte sulke dinge wat ek nie eers kan omvat 

en begryp uit die natuurlike lig nie. Somtyds het ek verontwaardig gevoel dat ek nie 

hierdie dinge kon verstaan wanneer dit so duidelik en helder waargeneem was in die lig 

van die hemel nie. 130.2  Omdat daar `n lig is wat aan die intelligensie behoort, word 

dieselfde dinge gesê oor die oog, dat dit kan sien en is in die lig wanneer dit waarneem, 

en is in onduidelik wanner dit nie waarneem nie, ens. 

 

131.  Dus is die lig van die hemel die Goddelike waarheid, daardie lig is ook die 

Goddelike wysheid en intelligensie; daarom, om opgelig te word in die  lig van die 

hemel beteken dieselfde as om opgelig te word in intelligensie en wysheid en 

verligting. Vir hierdie rede het die engele lig in dieselfde graad as wat hulle 

intelligensie en wysheid het. Die lig van die hemele is Goddelike wysheid, en in 

daardie lig word die karakter van elkeen herken. Die innerlikes van elkeen lê ontbloot 

vir elkeen net soos dit is, met nie die minste wat weggesteek kan word nie. En die 

innerlike engele is lief daarvoor dat alle dinge wat aan hulle behoort, bloot gelê word, 

siende dat hulle wil niks anders as die goeie nie. Dit is anders met hulle wat onder die 

hemele geleë is, wat nie wil wat goed is nie, en vir die rede vrees hulle grootliks om in 

die lig van die hemel gesien te word. En wonderlik om te vertel, terwyl hulle in die 

helle aan mekaar vertoon as mense, vertoon hulle in die lig van die hemel as monsters, 

met `n skrikwekkende gesig en liggaam, die presiese replika van hulle eie boosheid. 

131.1  Ten opsigte van sy gees, vertoon die mens, wanneer gesien word deur die engele, 



 55 

op `n soortgelyke manier, as hy goed is as mens, pragtig in ooreenstemming met sy 

goeie, as hy boos is, soos `n monster, en lelik in ooreenstemming met sy boosheid. Uit 

hierdie is dit duidelik dat in die lig van die hemel word alle dinge duidelik, en vir die 

rede dat die lig van die hemel die Goddelike waarheid is. 

 

132.  Soos wat Goddelike waarheid die lig in die hemele is, so ook is alle waarhede 

waar hulle ookal is, of dit binne in `n engel is, of buite hom, of dit binne in die hemele 

is of buite dit, dit gee nog lig. Nietemin, waarheid buite die hemele skitter koud, soos 

iets sneeuerig, sonder hitte, omdat hulle nie hulle kern uit die goeie trek nie, soos wat 

die waarhede in die hemele doen nie; daarom verdwyn daardie koue lig sodra die lig 

van die hemele daarop val, en as daar boosheid onder dit is, verander dit in duisternis. 

Dit het ek telkemale gesien, met baie ander  noemenswaardige dinge aangaande die 

skittering van die waarheid, wat ek hier moet weglaat. 

 

133.  Iets sal nou gesê word oor die hitte in die hemele. Daardie hitte is in sy kern 

liefde. Dit gaan uit vanaf die Meester as die son, wat Goddelike liefde is in die Meester 

tot die Meester, soos gewys in die vorige hoofstuk. Dit is daarom duidelik, dat die hitte 

van die hemele, soos die lig van die hemele, geestelik is, omdat dit van dieselfde bron 

is. 133.1  Daar is twee dinge wat vanaf die Meester uitgaan as `n son, die Goddelike 

waarheid, en die Goddelike goeie; Goddelike waarheid word gemanifesteer in die 

hemele as lig, en die Goddelike goeie as hitte, en tog is die Goddelike waarheid en die 

Goddelike goeie so verenig dat hulle nie twee is nie, maar een. Nietemin, met die 

engele is hulle geskei, want daar is engele wat meer ontvang van die Goddelike 

waarheid as die Goddelike goeie. Hulle wat meer ontvang van die Goddelike goeie is in 

die Meester se hemelse koninkryk, en hulle wat meer ontvang van die Goddelike 

waarheid is in Sy geestelike koninkryk. Hulle wat beide ontvang in dieselfde graad is 

die mees perfekte engele. 

 

134.  Die hitte van die hemel, soos die lig van die hemel, is oral verskillend. Dit is 

verskillend in die hemelse koninkryk van wat dit is in die geestelike koninkryk, en dit is 

verskillend in elke gemeenskap daarin. Dit verskil beide in graad en kwaliteit. Dit is 

meer intens en meer suiwer in die Meester se hemelse koninkryk, omdat die engele daar 

meer Goddelike goeie ontvang, en dit is minder intens en suiwer in Sy geestelike 

koninkryk, omdat die engele daar meer Goddelike waarheid ontvang. Ook verskil die 

hitte in die verskillende gemeenskappe in ooreenstemming met die ontvangs daarvan. 

Daar is hitte in die helle, maar dit is vuil en onrein hitte. 134.1  Die hitte in die hemel is 

wat bedoel word deur te sê, heilige en hemelse vuur, en die hitte van die helle deur 

ontheilige en helse vuur. Beide bedoel liefde – hemelse vuur beteken liefde tot die 

Meester en liefde tot die naaste en alle emosies van daardie liefde, en helse vuur 

beteken liefde vir die self en liefde vir die wêreld en elke lus en sinlike luste van 

daardie liefde. Dat liefde hitte is van `n geestelike oorsprong word gewys dat `n 

persoon gloei warm met liefde, want in ooreenstemming met die sterkte en geaardheid 

van sy liefde, word `n mens ontbrand en hy gloei warm; en die hitte van sy liefde word 

gemanifesteer wanneer dit geopponeer word. Uit dit is dit ook die gewoonte om te praat 

van, om te ontbrand, om warm te word, oorkook, met vuur en vlam, alles ten opsigte 
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van die emosies van die liefde vir die goeie en - die sinlike lus van die liefde vir die 

bose. 

 

135.  Liefde gaan voort uit die Meester as `n son en word in die hemel gevoel as hitte, 

omdat die innerlikes van die engele in `n staat van liefde is vanuit die Goddelike goeie 

wat van die Meester is; en gevolglik is hulle uiterlikes wat warm gloei in `n staat van 

hitte. Vir hierdie rede korrespondeer  hitte en liefde tot mekaar in die hemel dat elkeen 

daar in hitte en liefde is, soos wat sy liefde is, ooreenkomstig tot dit wat hierbo gesê is. 

Hierdie wêreld se hitte kom glad nie in die hemel nie, omdat dit te grof is, en dit is 

natuurlik, en nie geestelik nie, maar met die mens is dit anders, omdat hy beide in die 

geestelike wêreld en die natuurlike wêreld is. Wat hulle gees betref, word hulle warm in 

die presiese ooreenkomstigheid met hulle liefdes, maar in die liggaam word hulle warm 

beide van hitte van hulle gees en van die hitte van die wêreld. Die eerstes vloei in die 

laastes, omdat hulle ooreenkom. Die gesteldheid van die korrespondensies van die twee 

soorte van hitte kan gesien word in uit die dierlike lewe, in daardie liefde van diere- 

waarvan die hoof doel is die liefde om `n nageslag van hulle eie soort voort te bring en 

word aktief in ooreenstemming met die teenwoordigheid en invloed van hitte van die 

son van die wêreld, en dit is die hitte van die lente en die somer seisoene vanaf die 

Goddelike orde. Hulle wat glo dat die wêreld se hitte invloei en maak daardie liefde 

opgewonde, is grootliks verkeerd, want daar kan nie `n invloei wees van die natuurlike 

in die geestelike nie, maar slegs van die geestelike binne in die natuurlike. Hierdie 

invloei is van die Goddelike orde, maar die ander sal in teenstelling wees met die 

Goddelike orde. 135.1  

 

136.  Engele, soos die mens, het `n intelligensie en `n wil. Die lig van die hemel stel die 

lewe van hulle intelligensie saam, omdat daardie lig die Goddelike waarheid en 

Goddelike wysheid daaruit is, en die hitte van die hemel stel die lewe van die wil saam, 

omdat daardie hitte die Goddelike goeie is en die Goddelike liefde daaruit. Die hoë 

mate van lewe van die engele is van hitte, en van die lig slegs so ver as wat daar hitte in 

is. Dat lewe van hitte is word gewys deur die feit dat wanneer hitte weggeneem word, 

gaan die lewe tot niet. Dieselfde is waar van geloof sonder liefde of waarheid sonder 

die goeie, siende dat waarheid wat genoem word waarheid van die geloof, lig is, en die 

goeie wat genoem word die goeie van die liefde, is hitte. 136.1  Dit word meer duidelik 

gesien deur die hitte en lig van die wêreld waarmee die hitte en lig van die hemel 

korrespondeer. Deur die wêreld se hitte, wanneer verenig is met lig, soos in die lente en 

somer, verhaas alle dinge op die aarde en groei vinniger, maar die lig geskei van die 

hitte sal niks vinniger wees of groei nie, maar alles lê dormand en sterf af. Hulle is nie 

verenig in die winter nie, wanneer hitte afwesig is maar die lig bly nog. Van hierdie 

korrespondensie word die hemel genoem die paradys, siende dat die waarheid daar 

verenig is met die goeie, of geloof met liefde, soos die lig met die hitte op aarde in die 

lente. Al hierdie maak die waarheid duidelik in sy eie hoofstuk (n. 13-19), dat die 

Goddelike van die Meester in die hemel is liefde tot Hom en so ook welwillendheid aan 

jou naaste.  

 

137.  In Johannes word daar gesê: “In die begin was die woord, en die Woord was by 

God, en die Woord was God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie 

een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van 
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die mense. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur Hom ontstaan. En die Woord 

het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het Sy heerlikheid aanskou…” (Joh. 

1:1-14). Duidelik word die Meester hier genoem “die Woord”, want dit word gesê dat 

“die Woord het vlees geword”. Maar wat word spesifiek bedoel deur “die Woord”, dit 

is nie bekend nie en sal daarom verduidelik word. Hier beteken “die Woord” die 

Goddelike waarheid wat in die Meester is en van die Meester is; 137.1  en dit is ook 

hoekom dit ook genoem word “die Lig” wat die Goddelike waarheid is, soos alreeds in 

hierdie hoofstuk gewys. Dat dit deur middel van die Goddelike waarheid is dat alle 

dinge geskape en gemaak is, sal nou verduidelik word. [2] In die hemel het die 

Goddelike waarheid al die krag, en apart daarvan is daar hoegenaamd geen krag nie 

137.2  Vanuit die Goddelike waarheid word die engele „kragte‟ genoem, en is kragte tot 

die mate dat hulle ontvangers of houers daarvan is. Deur middel daarvan het hulle die 

oorhand oor die helle en oor alles wat hulle opponeer. `n Duisend vyande daar kan nie 

staan teen `n enkele straaltjie van lig uit die hemel nie, wat Goddelike waarheid is. Soos 

wat die engele engele is deur die ontvangs van Goddelike waarheid, volg dit dan dat die 

totale hemel van geen ander bron is nie, siende dat die hemele bestaan uit engele. [3]  

Dat daar so `n krag is in die Goddelike waarheid, kan hulle nie glo wat geen ander idee 

van die waarheid het as dat dit deur die denke of spraak is, wat in homself geen krag het 

nie. Maar Goddelike waarheid het krag in homself, en so `n krag dat deur middel 

daarvan was die hemele geskep en die wêreld met alle dinge daarop en daarin. Dat daar 

so `n krag is, kan gewys word deur twee vergelykings – deur die krag van die waarheid 

en die goeie in die mens, en deur die krag van die lig en die hitte van die son in die 

wêreld. Deur die krag van die goeie en waarheid in die mens, in dat alles wat die mens 

doen, doen hy vanuit sy intelligensie en wil – vanuit sy wil deur middel van die goeie 

en van sy intelligensie deur middel van die waarheid, want alle dinge in die wil het `n 

verhouding tot die goeie en alle dinge in die intelligensie het `n verhouding tot die 

waarheid. Dit maak dit duidelik dat die hele  liggaam gevorm is vir die dienstigheid tot 

die goeie en die waarheid, gevolglik gevorm deur die goeie en die waarheid. [4] Deur 

die krag van die hitte en lig van die son in die wêreld, in dat alles wat groei in die 

wêreld, soos bome, graan, blomme, grasse, vrugte, en sade, kom ten volle tot bestaan en 

wasdom deur middel van die hitte en lig van die son, wat wys watter krag daar in hom 

is deur die produsering hiervan. Wat moet die krag van die Goddelike lig, wat 

Goddelike waarheid is, nie wees nie? Omdat die hemel sy bestaan hieruit het, het die 

wêreld ook sy bestaan hieruit, siende dat die wêreld sy bestaan deur middel van die 

hemele het, soos dit alreeds aangetoon is. Van al hierdie kan die betekenis van die 

woorde “alle dinge het deur Hom (die Woord) ontstaan, en sonder Hom (die Woord) het 

nie een ding ontstaan nie, “ ook  “en die wêreld het deur Hom (die Woord) ontstaan”, 

dit is, deur Goddelike waarheid vanaf die Meester. 137. 4.  Vir dieselfde rede, in die 

„Boek van die Skepping‟ word eerste oor die lig gespreek, en dan die dinge wat van die 

lig is (Gen. 1:3,4). Vir hierdie rede ook het alle dinge in die universum, beide in die 

hemel en in die wêreld, `n verhouding tot die goeie en die waarheid en tot hulle 

vereniging, ten einde enigiets te wees. 

 

139.  Dit moet verstaan word dat die Goddelike goeie en die Goddelike waarheid wat 

van die Meester as `n son is in die hemele, nie in die Meester is nie, maar is van die 

Meester. In die Meester is daar slegs die Goddelike liefde, wat die Wese [Esse} is 
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waaruit die Goddelike goeie en die Goddelike waarheid ontspring. Uitgaande [existere] 

van wese [esse] word bedoel by uitgaande [proceed]. Dit ook, kan duidelik gemaak 

word deur `n vergelyking met die wêreld se son. Die hitte en lig wat in die wêreld is, is 

nie in die son nie, maar is van die son. Daar is slegs vuur in die son, en dit is van 

hierdie dat hitte en lig voortspring en verder gaan of uitgaan. 

 

140.  Siende dat die Meester as `n son die Goddelike liefde is, en Goddelike liefde is 

die Goddelike goeie homself, dat die Goddelike wat vanaf die Meester uitgaan, wat Sy 

Goddelikheid in die hemel is, dan genoem word, ter wille van onderskeiding, die 

Goddelike waarheid, alhoewel dit in der waarheid die Goddelike goeie is wat verenig 

het met die Goddelike waarheid. Hierdie Goddelike waarheid is wat genoem word „die 

Heiligheid‟ wat uit Hom voortgaan. 

 

141.  Die vier Kwartiere in die Hemel. Beide in die hemel en in die wêreld is daar 

vier kwartiere, oos, suid, wes en noord, en word bepaal in elke wêreld deur sy eie  son; 

in die hemel deur die son van die hemel, wat die Meester is, in die wêreld deur sy eie 

son. En tog is daar groot verskille tussen hulle. In die eerste plek, in die wêreld wat 

genoem word die suide waar die son op sy grootste hoogte is bokant die aarde, in die 

noorde waar dit in die oorkantste posisie is onder die aarde, oos waar dit opkom by sy 

dag-en-nagewening, en wes waar dit ondergaan. Dus, in die wêreld is dit van die suide 

dat al die kwartiere bepaal word, maar in die hemel word dit die ooste genoem waar die 

Meester as `n son gesien word, teenoorgesteld hiervan is die weste, aan die regtertkant 

is die suide in die hemel, en aan die linkerkant die noorde, en dit is in watter rigting die 

gesig en liggaam ookal gedraai is. Dus, in die hemel is dit van die ooste dat alle 

kwartiere bepaal word. Dit word genoem die ooste [orions] waar die Meester gesien 

word as `n son, omdat alle oorsprong [origo] van lewe uit Hom is as `n son, bowendien, 

sover as wat engele hitte en lig ontvang, of liefde en intelligensie vanaf die Meester, 

word gesê dat Hy oor hulle opkom [exoriri]. Vir dieselfde rede word die Meester 

genoem die Ooste [Oriens] in die Woord. 141.1 

 

142.  `n Ander geval is dat vir die engele is die ooste altyd voor hulle gesig, die weste 

agter hulle, die suide na die regterkant, en die noorde na die linkerkant. Maar siende dat 

dit nie maklik verstaan word in die wêreld nie, vir die rede dat die mens die gesig na 

elke kwartier draai, sal dit verduidelik word. Die totale hemel draai homself na die 

Meester as sy algemene middelpunt, en na daardie middelpunt draai alle engele 

hulleself. Ook op die aarde, soos wel bekend, is daar `n neiging van alle dinge om na 

die middelpunt te draai, maar daar is hierdie verskil in hierdie draai in die wêreld, en 

word genoem die middelpuntsoekende krag, asook gravitasie. Die innerlikes van die 

engele is inderwaarheid na vore gedraai, en siende dat die innerlikes hulleself 

manifesteer in die gesig daarvan, is dit die gesig wat die kwartiere bepaal. 142.1.  

 

143.  Dit is nog moeiliker om in die wêreld te verstaan dat in elke draai van hulle gesig 

en liggaam, die engele die ooste voor hulle gesig het, siende dat die mens 

ooreenkomstig sy draai, elke kwartier voor sy gesig het. Dit sal ook verduidelik word. 

Alhoewel engele, soos die mens, hulle liggame en hulle gesigte in elke rigting kan rig, 

het hulle nogtans die ooste altyd voor hulle oë. Maar die draai van engele is anders as 

die van die mens, omdat hulle van verskillende oorsprong is. Hulle kom dieselfde voor, 
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maar is nie. Die oorsprong van hierdie draai is die heersende liefde, en hiervan en 

hieruit word alle rigtings van engele en geeste bepaal, omdat, soos nounet gesê, hulle 

innerlikes inderwaarheid vorentoe gedraai is na die algemene middelpunt, wat in die 

hemel die Meester as `n son is, gevolglik is hul heersende liefde gedurig voor hulle oë, 

omdat hulle liefde altyd voor hulle innerlikes is, en die gesig het sy bestaan uit die 

innerlikes, want dit is hulle uiterlike vorm, en in die hemele is hierdie liefde die 

Meester as `n son omdat dit van Hom is dat hulle hul liefde het. 143.1  En omdat die 

Meester in die engele is met Sy liefde, is dit die Meester wat veroorsaak dat hulle na 

Hom kyk waarheen hulle ookal draai. Dit kan nie meer verder verduidelik word nie, 

maar dit sal duideliker gemaak word aan die verstand in die onderstaande hoofstukke, 

veral waar verteenwoordigers en verskynings, en tyd en ruimte  in die hemel behandel 

word. Dit was aan my toegestaan om te sien en te weet dat die engele die Meester 

konstant voor oë het, en ook om dit waar te neem uit baie ervaring, want wanneer ek 

ookal in die teenwoordigheid van die engele was, het ek die Meester se 

teenwoordigheid voor my gesig ervaar, nie werklik gesien nie, maar tog waarneembaar 

in `n lig, en engele het dikwels getuig dat dit so is. Soos wat die Meester konstant voor 

die oë van die engele is, so word dit gesê in die wêreld van hulle wat in die Meester glo 

en wat Hom lief het dat hulle die Meester voor hulle oë en gesig het, en hulle kyk op na 

die Meester, en sien die Meester. Hierdie uitdrukkings het hulle oorsprong in die 

geestelike wêreld, waarvan daar baie dinge is in die menslike spraak, alhoewel hulle 

oorsprong onbekend is aan die mens. 

 

144.  Hierdie draai na die Meester is een van die wonderlikste dinge in die hemel. Daar 

mag baie engele op een plek bymekaar wees, sommige draai hulle liggaam en gesig die 

een rigting en die ander na die ander rigting, en tog sien almal die Meester voor hulle, 

en elkeen het die suide aan sy regterkant, die noorde aan sy linkerkant, en die weste 

agter hom. `n Ander wonderlike ding is dat, alhoewel die engele net na die ooste kyk, 

het hulle ook `n uitkyk oor die ander drie kwartiere, maar die uitkyk oor of na hierdie is 

met innerlike sig, wat aan die denke of gedagtes behoort. En dit is weer `n ander 

wonderlike ding dat in die hemel word niemand toegelaat om agter iemand te staan en 

na die agterkant van sy kop te kyk nie, want dit sal die invloei van die goeie en die 

waarheid vanaf die Meester versteur. 

 

145.  Die Meester word deur die engele gesien, en die engele word deur die Meester 

gesien, maar op `n ander manier. Engele sien die Meester voor hulle oë, maar die 

Meester sien die engele in die voorhoof, en dit vir die rede dat die voorhoof 

korrespondeer met die liefde, en dit is deur liefde dat die Meester in hulle wil invloei, 

terwyl dit deur die intelligensie is, waarmee die oë korrespondeer, dat Hy veroorsaak 

dat Hy gesien kan word 145.1  

 

146.  Die kwartiere in die hemele wat vorm gee aan die Meester se hemelse koninkryk 

verskil van die kwartiere in die hemele wat vorm gee aan Sy geestelike koninkryk, vir 

die rede dat Hy deur die engele gesien word in Sy hemelse koninkryk as as `n son, maar 

deur die engele in die geestelike koninkryk as `n maan, en waar die Meester in die ooste 

gesien word. Die afstand daar tussen die posisie van die son en van die maan is dertig 

grade, en daar is net so `n verskil in die posisie van die kwartiere. Dat die hemel in twee 

gedeel is, wat genoem word die hemelse koninkryk en die geestelike koninkryk, kan 
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gesien word in sy eie hoofstuk (n. 20-28); en dat die Meester in die hemelse koninkryk 

gesien word as `n son, en in die geestelike koninkryk as `n maan (n.118). Maar dit volg 

nie dat die hemel deurmekaar raak as gevolg hiervan nie, want nie net kan die 

geestelike engele nie opvaar na die hemelse engele nie, so-ook kan die hemelse engele 

nie afdaal na die geestelike engele nie, soos hierbo gesien kan word (n. 35) 

 

147.  Dit maak die gesteldheid van die Meester se teenwoordigheid in die hemele 

duidelik, dat Hy oral is waar en met elkeen in die goeie en die waarheid wat uitgaan 

van Hom, gevolglik is Hy met die engele wat Sy eie is, soos alreeds hierbo gesê (n. 12). 

Die waarneming van die Meester se teenwoordigheid is in die innerlikes, en dit is 

hiervan dat hulle oë sien, en dit is uit hierdie voortdurendheid dat hulle die Meester sien 

buite hulleself. Dit wys wat bedoel word deurdat die Meester in hulle is en hulle in 

Hom, in ooreenstemming met Sy eie woorde: “Bly in My, soos Ek in julle…” (Joh 

15:4). “Wie My vlees eet en My bloed drink, bly in My en Ek in hom.” (Joh. 6:56). 

 

148.  Almal in die hemel het hulle eie woonplek in ooreenstemming met die kwartiere. 

Hulle wat in die liefde van die goeie is, woon teenoor die ooste en die weste, hulle wat 

in duidelike waarneming is, in die ooste, en hulle wat in vertroebelde waarneming is 

teenoor die weste. Hulle wat in die wysheid is uit die goeie van die liefde bly teenoor 

die suide en noorde – hulle wat in die helder lig van die wysheid is, teenoor die suide, 

en hulle wat in vertroebelde lig is, teenoor die noorde. Die engele van die Meester se 

geestelike koninkryk en hulle van sy hemelse koninkryk bly op soortgelyke manier, 

maar verskillend siende dat hulle goeie van die liefde en die lig van die waarheid 

verskil, want in die hemelse koninkryk is daar die liefde tot die Meester, en die lig van 

die waarheid daaruit is wysheid, terwyl in die geestelike koninkryk is daar die liefde 

teenoor die naaste, wat welwillendheid genoem word, en die lig van die waarheid 

daaruit is intelligensie, wat ook geloof genoem word ( sien bo,  n. 23) Die kwartiere in 

die twee koninkryke verskil ook met dertig grade, soos hierbo alreeds gesê (n. 146). 

 

149.  Net so bly die engele in elke gemeenskap in dieselfde orde teenoor mekaar – 

teenoor die ooste is daardie wat in `n groter graad van liefde en welwillendheid teenoor 

die naaste is, teenoor die weste hulle wat dit in `n mindere mate is, teenoor die suide 

hulle wat in `n groter lig van wysheid en intelligensie is, en teenoor die noorde hulle 

wat dit in `n mindere mate is. Hierdie rangskikking heers omdat elke gemeenskap die 

hemel verteenwoordig, en is self `n hemel in `n kleiner vorm (sien bo, n. 51-58). 

Dieselfde rangskikking heers in die vergaderings. Hulle word in hierdie orde gebring 

deur die deugsaamheid van die vorm van die hemel, waaruit elkeen weet waar sy eie 

plek is. Die Meester het dit ook voorsien dat daar in elke gemeenskap hulle is van 

allerande soorte, vir die rede dat in vorm is die hemel oral dieselfde, en tog, die 

rangskikking van die hele hemel verskil van die rangskikking van `n gemeenskap wat 

algemeen is in sy dele, siende dat die gemeenskappe teenoor die ooste dié in die weste 

heeltemal ten bowe gaan, en hulle teenoor die suide gaan dié teenoor die noorde 

heeltemal ten bowe. 

 

150.  Omrede dit, dui die kwartiere in die hemel op sulke dinge wat behoort tot hulle 

wat woon in hulle – die ooste dui op liefde en sy goeie wat duidelik ervaar word, die 
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weste dieselfde, maar vertroebeld ontvang, die suide wat wysheid en intelligensie 

ontvang in duidelike lig, en die noorde dieselfde maar in vertroebelde lig. En as gevolg 

van hierdie aanduiding van die kwartiere in die hemel, het hulle `n soortgelyke 

aanduiding in die interne of geestelike sin van die Woord, 150.1  siende dat die interne 

of geestelike sin van die Woord is in totale ooreenstemming met dit wat in die hemel is. 

 

oooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooo 
 

Voetnotas 

 

106.1  Alle dinge wat in die wêreld is en sy drie koninkryke korrespomdeer met die 

hemelse dinge wat in die hemel is, dit is, die dinge in die natuurlike wêreld 

korrespondeer met die dinge in die geestelike wêreld (n. 1632, 1881, 2758, 2760-2763, 

2987-3003, 3213-3227, 3483, 3624-3649, 4044, 4058, 4116, 4366, 4939, 5116, 5377, 

5428, 5477, 9280). Deur korrespondensies is die natuurlike wêreld verenig met die 

geestelike wêreld (n. 8615) Vir hierdie rede is die hele natuur `n teater en 

verteenwoordigend van die Meester se koninkryk. (n. 2758, 2999, 3000, 3483,  4938, 

4939, 8848, 9280). 

 

107.1  Elke ding in die universum, beide in die hemel en in die wêreld, wat in 

ooreenstemming is met die orde, het `n verwysing na die goeie en die waarheid (n. 

2451, 3166, 4390, 4409,  5232, 7256, 10122); en met die vereniging van hierdie, ten 

einde om iets te wees. (n. 10555). 

 

110.1  Uit korrespondensie dui diere hulle emosie aan, mak en bruikbare diere het goeie 

emosies, woeste en nuttelose diere het bose emosies (n. 41, 45, 46, 142, 143, 246, 714, 

716, 719, 2179, 2180, 3519, 9280); geillustreer deur ervaring van die geestelike wêreld 

(n. 3218, 5198, 9090). Invloei van die geestelike wêreld in die lewe van diere. (n. 1633, 

3646)  Vee en hul kleintjies, uit korrespondensie dui op emosie van die natuurlike 

denke (n. 2180, 2566, 9391, 10132, 10407) Wat die skaap aandui (n. 4169, 4809), en 

lammers (n. 3994, 10132). Vlieënde wesens dui op intellektuele dinge (n. 40, 745, 776, 

778, 866, 988, 991, 5149, 7441); met `n verskil ooreenkomstig genus en spesie, uit 

ervaring in die geestelike wêreld (n. 3219) 

 

111.1  Uit korrespondensie dui `n tuin en `n paradys op intelligensie en wysheid (n. 

100, 108); uit ervaring (n. 3220) Alle dinge wat `n korrespondensie het, het in die 

Woord dieselfde betekenis (n. 2896, 2987, 2989  2990, 2991, 3002, 3225) 

 

111.2  Bome dui op waarnemings en soorte kenis (n. 103, 2163, 2682, 2722, 2972, 

7692). Vir hierdie rede het die antieke mense hulle Goddelike aanbidding in bosse en 

onder bome gehou in ooreenstemming met hulle korrespondensies (n. 2722, 4552,) 

Invloei van die hemel in voorwerpe in die planteryk, soos in bome en plante (n. 3648). 

 

111.3  Uit korrespondensie dui voedsel op sulke dinge as om die geestelike lewe te 

voed (n. 3114, 4459, 4792, 4976, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 

5588, 5655, 5915, 6277, 8562, 9003). 
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111.4  Brood dui op alle goeie wat die geestelike lewe van die mens voed (n. 2165, 

2177, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 9323, 9545 10686) So was 

die betekenis van die brode wat op die tafel was in die tabernakel (n. 3478, 

9545) Offerandes in die algemeen was brood genoem (n. 2165) Brood sluit alle 

voedsel in (n. 2165) Dus dui dit op alle hemelse en geestelike voedsel (n. 276, 

680, 2165, 2177, 3478, 6118, 8410).  

 

112.1  Elke goeie het sy genot sowel as die kwaliteit uit sy diens en in 

ooreenstemming met die diens, daarom, soos wat die diens is, so is die goeie 

(n. 3049, 4984, 7038) Engele lewe bestaan in die goeie van die liefde en 

naasteliefde, dit is, in die lewering van dienste (n. 454) Die Meester, en 

gevolglik die engele, kyk slegs na die mens se doeleindes, wat dienste is (n. 

1317, 1645, 5854) Die Meester se koninkryk is `n koninkryk van 

doelstellings en dienslewering (n. 454, 696, 1103, 3645, 4054, 7038). Om die 

Meester te dien is om dienste te lewer (n. 7038). Elke ding en alle dinge in 

die mens is gevorm vir diens. (n. 3626, 4104, 5189, 9297); Die diens is vóór 

die organiese vorms in die mens waardeur die diens gelewer word, omdat 

dienslewering van die invloei van die Meester deur die hemel is (n. 4223, 

4926) Bowendien, die mens se innerlikes, wat uit sy denke bestaan, groei tot 

volwassenheid en is gevorm van diens  en vir diens (n. 1964, 6815, 9297) 

Gevolglik is die mens soos die dienste met hom (1568, 3570, 4054, 6571, 

6935, 6938, 10284). Dienste is die  eerste en die laaste, dus die alles van die 

mens (1964). 

 

114.1   Die Woord is ten volle uit korrespondensies geskryf. (n. 8615). Deur middel van 

die Woord het die mens `n vereniging met die hemel (n. 2899, 6943, 9396, 9400, 9401 

10375, 10452) 

 

114.2  Wat betref die geestelike sin van die Woord, sien die werkie oor „Die Wit Perd‟ 

waarna verwys word in Openbaringe. (sien 251-300) 

 

115.1  Goud uit die korrespondensie dui op die hemelse goeie (n. 113, 1551, 1552, 

5658, 6914, 6917, 9510, 9874, 9881) Silwer dui op die geestelike goeie, dit is, waarheid 

uit `n hemelse oorsprong (n. 1551, 1552, 2954, 5658) Koper dui op die natuurlike goeie 

(n. 425, 1551) Yster dui op waarheid in die uiterste van die orde. (n. 425, 426) 

 

118.1  Die Meester word in die hemel gesien as `n son, en is die son van die hemel (n. 

1053, 3636, 3643, 4060). Die Meester word gesien as `n son in Sy hemelse koninkryk, 

waar die liefde tot Hom regeer, en as `n maan deur hulle wat in Sy geestelike koninkryk 

is, waar welwillendheid tot die naaste en geloof regeer (n. 1521, 1529-1531, 1837, 

4696) Die Meester word gesien as `n son op `n middel hoogte voor die regteroog, en as 

`n maan voor die linkeroog (n. 1053, 1521, 1529-1531, 3636, 3643, 4321, 5097, 7078, 

7083, 7173, 7270, 8812, 10809) Die Meester word gesien as `n son en as `n maan 

(n.1531, 7173) Die Meester se Goddelikheid Homself is ver verhewe bokant Sy 

Goddelikheid in die hemel (n. 7270, 8760). 
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118.2  “Vuur” in die Woord dui op liefde, beide in die goeie sin en in die slegte sin (n. 

934, 4906, 5215). Heilige of hemelse vuur dui op Goddelike liefde (n. 934, 6314, 6832) 

Helse vuur dui die liefde vir die self en vir die wêreld en elke sinlike lus van hierdie 

liefdes. ( n. 1861, 5071, 6314, 6832, 7575, 10747). Liefde is die vuur van die lewe en 

die lewe homself is die realiteit daarvan (n. 4906, 5071, 6032, 6314,) “Lig” dui op die 

waarheid van die geloof (n. 3195, 3485, 3636, 3643, 3993, 4302, 4413, 4415, 9548, 

9684). 

 

118.3  Die sig van die linkeroog korrespondeer met die waarhede van die geloof, en die 

sig van die regteroog met hulle goeie (n. 4410, 6923) 

 

118.4  Die dinge aan die mens se regterkant het `n verhouding met die goeie wat van 

die waarheid is. (n. 9495, 9604). 

 

119.1  “Sterre” en “konstellasies” in die Woord dui op kennis van alle soorte of die 

goeie en die waarheid. (n. 2495, 2849, 4697) 

 

120.1  Wat die Meester se Goddelike liefde is, en hoe groot dit is, geillustreer deur 

vergelykings met die vuur van hierdie wêreld se son (n. 6834, 6849, 8644). Die Meester 

se Goddelike liefde is liefde teenoor die hele menslike geslag om dit te red (n. 1820, 

1865, 2253, 6872). Die liefde wat eerstens uitgegeen het van die vuur van die Meester 

se liefde gaan nie die hemel binne nie, maar word gesien as `n stralende belt rondom 

die son (n. 7270). Die engele  word versluier met `n korresponderende dun wolk, om te 

voorkom dat hulle beseer word deur die gloed van brandende liefde (n. 6849). 

 

120.2  Die Meester se teenwoordigheid met die engele is in verhouding tot die ontvangs 

van die goeie van die liefde en geloof vanaf Hom (n. 904, 4198, 4320,  6280, 6832, 

7042, 8819, 9680, 9682, 9683, 10106, 10811). Die Meester verskyn aan elke een in 

ooreenstemming met dit wat Hy is (n. 1861, 3235, 4198, 4206). Die helle is op `n 

afstand van die hemele omdat hulle nie die teenwoordigheid van die Goddelike liefde 

kan uitstaan nie. (n. 4299, 7519, 7738, 7989, 8137, 8265, 9327). Vir hierdie rede is die 

helle ver verwyder van die hemele, en dit is die “groot golf” (n. 9346, 10187). 

 

122.2  Die son van die wêreld word nie deur die engele gesien nie, maar iets donkers in 

sy plek daar agter, teenoorgesteld aan die son van die hemel of die Meester. (n. 7078, 

9755). In die teenoorgestelde sin dui die son op die liefde vir die self (n.  2441), en in 

die sin “om die son te aanbid” dui op die aanbidding wat teenoorgesteld is tot hemelse 

liefde of tot die Meester (n. 2441, 10584). Vir hulle in die helle is die son soos `n dik 

duisternis. (n. 2441). 

 

124.1  Die Meester is die algemene middelpunt na wie alle dinge draai (n. 3633, 3641) 

 

127.1  Alle lig in die hemel is van die Meester as `n son (n. 1053, 1521, 3195, 3341, 

3636, 3643, 4415, 9548, 9684, 10809). Die Goddelike waarheid wat voortgaan van die 

Meester verskyn in die hemel soos lig, en voorsien al die lig in die hemel (n. 3195, 

3222, 3223,  5400, 8644, 9399, 9548, 9684). 
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128.1  Die lig van die hemel verlig beide die sig en die intelligensie van engele en 

geeste. (n. 2776, 3138) 

 

128.2  Die lig in die hemel is in harmonie met die intelligensie en wysheid van die 

engele (n. 1524, 1529, 1530, 3339). Verskille in lig in die hemel is soveel as wat daar 

gemeenskappe is, en soos wat daar in die hemele eindelose verskeidenheid is van die 

goeie en die waarheid, so is daar in wysheid en intelligensie  (n. 684, 690, 3241, 3744, 

3745, 4414, 5598, 7236, 7833, 7836). 

 

129.1  In die Woord dui “kleding” op waarhede, omdat waarhede beklee die goeie (n. 

1073, 2576, 5248, 5319, 5954, 9216, 9952, 10536). Die Meester se kledeng, toe Hy 

verheerlik was, dui op Goddelike waarheid wat uitgaan van Sy Goddelike liefde (n. 

9212, 9216). 

 

130.1  Die mens is rasioneel omdat sy intelligensie verlig is deur die lig van die hemel 

(n. 1524, 3138, 3167, 4408, 6608, 8707, 9128, 9399,  10569). Die intelligensie is verlig 

omdat dit `n ontvanger van die waarheid is (n. 6222, 6608, 10659) Die intelligensie is 

verlig tot die mate dat die mens waarheid ontvang in die goeie vanaf die Meester. (n. 

3619). Die intelligensie is soos die waarheid van die goeie waardeur dit gevorm word 

(n. 10064). Die intelligensie het lig vanuit die hemel, soos wat die sig lig het vanuit die 

wêreld (n. 1524, 5114, 6608,  9128). Die lig van die hemel vanaf die Meester is altyd 

teenwoordig by die mens, maar dit vloei slegs in daardie graad in wat die mens in 

waarheid is van die goeie. (4046, 4214). 

 

130.2  Wanneer die mens opgerig word vanuit die sensuele, kom hy in `n sagter lig, en 

na `n rukkie in die hemelse lig (n. 6313, 6315, 9407). Wanneer die mens opgerig word 

in die intelligensie is daar `n werklike verhoging in die lig van die hemel (n. 3190). Hoe 

groot `n lig was wat waargeneem was toe ek uitgetrek was uit die wêreldse idees (n. 

1526, 6608). 

 

131.1  Hulle in die helle, in hulle eie lig, wat is soos die lig van steenkool wat brand, 

kom vir hulleself voor as mense, maar in die lig van die hemel kom hulle voor soos 

monsters (n. 4531, 4533, 4674, 5057, 5058, 6605, 6626). 

 

133.1  Daar is twee bronne van hitte en ook twee bronne van lig, die son van die wêreld 

en die son van die hemel  (n. 3338, 5215, 7324). Hitte vanaf die Meester as `n son is die 

emosie van die liefde (n. 3636, 3643) Daarom is geestelike hitte in sy essensie liefde (n. 

2146, 3338, 3339, 6314). 

 

134.1  Daar is hitte in die helle, maar dit is besoedelde hitte (n. 1773, 2757, 3340). Die 

reuk daarvan is soos die reuk van mis en menseontlasting in die wêreld en op sy ergste 

soos die reuk van dooie liggame (n. 814, 815, 817, 819, 820, 943, 944, 5394). 
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135.1  Daar is `n geestelike invloei, maar nie fisies nie, dit is, daar is `n invloei vanaf 

die geestelike wêreld in die natuurlike, maar nie van die natuurlike wêreld in die 

geestelike nie (n. 3219, 5119, 5259, 5427, 5428, 5477, 6322, 9109, 9111)  

 

136.1  Waarhede apart van die goeie is nie waarhede in hulleself nie omdat hulle nie 

lewe het nie, want waarhede het al hulle lewe uit die goeie (n. 9603). Hierdie waarhede 

apart van die goeie is soos `n liggaam sonder `n siel (n. 3180, 9154). Waarhede apart 

van die goeie word nie aanvaar deur die Meester nie (n. 3180, 9154) Wat waarheid 

apart van die goeie, dit is, wat geloof sonder die liefde is, en wat waarheid van die 

goeie of geloof van die liefde is (n. 1949-1951, 1964, 5830, 5951) Dit is presies 

dieselfde ding of jy sê waarheid of geloof, of wanneer jy sê die goeie of die liefde, 

siende dat die waarheid van die geloof is en die goeie van die liefde (n. 2839, 4352, 

4353, 4997, 7178, 7623, 7624, 10367) 

 

137.1  In die Heilige Skrifte dui „Woord‟ op verskeie dinge, naamlik, spraak, gedagtes 

van die denke, en enige iets wat werklik bestaan, ook iets, en in die hoogste sin 

Goddelike waarheid, en die Meester. (n. 9987) “Woord” dui op die Goddelike waarheid 

(n. 2803, 2894, 4692, 5075, 5272, 9383,9987) “Woord” dui ook op die Meester. (n. 

2533, 2857). 

 

137.2  Die Goddelike waarheid wat uit die Meester gaan het al die krag (n. 6948, 8200) 

Waarheid van die goeie het al die krag in die hemel (n. 3091, 3563, 6344, 6423, 8304, 

9643, 10019, 10182). Engele word genoem kragte, en is kragte deur die ontvangs van 

die Goddelike waarheid van die Meester (n. 9639). Engele is ontvangers van die 

Goddelike waarhede vanaf die Meester en daarom word hulle somtyds in die Woord 

gode genoem (n. 4295, 4402, 7873, 8192, 8301). 

 

137.3  Die intelligensie is `n ontvangste van die waarheid, en die wil `n ontvangste van 

die goeie (n. 3623, 6125, 7503, 9300, 9930). Daarom het alle dinge in die intelligensie 

`n verhouding met die goeie (n. 803, 10122). 

 

137.4  Goddelike waarheid wat uitgaan van die Meester is die enigste ware ding (n. 

6880, 7004, 8200). Deur middel van die Goddelike waarheid was alle dinge geskep en 

gemaak (n. 2803, 2884, 5272, 7678).  

 

141.1  In die hoogste sin is die Meester die ooste [oriens], omdat Hy die son van die 

hemel is, wat gedurigdeur opkom en nooit ondergaan nie (n. 101, 5097). 

 

142.1  In die hemel draai almal na die Meester (n. 9828, 10130, 10189, 10420) 

Nietemin, dit is nie die engele wat hulleself na die Meester draai nie, maar die Meester 

draai die engele  na Hom toe (n. 10189) Dit is nie die engele wat by die Meester 

teenwoordig is nie, maar die Meester is teenwoordig met die engele (n. 9415) 

 

143.1  In die geestelike wêreld draai almal hulle konstant na hulle liefdes, en die 

kwartiere daar het hul oorsprong of begin in die aangesig en word daardeur bepaal (n. 

10130, 10189, 10420, 10702). Die aangesig is gevorm na `n korrespondensie met die 
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innerlikes (n. 4791-4805, 5695.) Daarom skyn die innerlikes vanaf die gesig (n. 3527, 

4066, 4796) Met die engele maak die gesig dit een met die innerlikes (n. 4796, 4797, 

4799, 5695, 8250) Die invloei van die innerlikes in die gesig en sy spiere (n. 3631, 

4800). 

 

145.1  Die voorhoof korrespondeer met hemelse liefde, daarom dui die “voorhoof “in 

die Woord op daardie liefde (n. 9936) Die oog korrespondeer met die intelligensie, 

omdat die intelligensie die innerlike sig is (n.2701, 4410,  4526, 9051, 10569). Vir 

hierdie rede, “om die oë op te slaan: en “om te sien” dui daarop om te verstaan, waar te 

neem, en op te merk (n. 2789, 2829, 3198, 3202, 4083, 4086, 4339, 5684) 

 

147.1  In die Woord dui “die Meester se vlees” op Sy Goddelike Menswees, en die 

Goddelike goeie van sy liefde (n. 3813, 7850, 9127, 10283). En “die Meester se bloed” 

dui op Goddelike waarhede en die heiligheid van die geloof (n. 4735, 4978, 6978, 7317, 

7326, 7846, 7850, 7877, 9127, 9393, 10026, 10033, 10152, 10210) 

 

150.1  In die Woord dui die “ooste” op die liefde wat duidelik ontvang word (n. 1250, 

3708), die “weste” die liefde wat onduidelik ontvang word (n. 3708, 9653), die “suide” 

`n staat van lig, dit is, van wysheid en intelligensie (n. 1458, 3708, 5672), en die noorde 

daardie staat in onduidelikheid. (n. 3708). 

 

oooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooo 

 

 

Hemel en Hel 151 – 200 

 

Deur Emmanuel Swedenborg- 1688-1772 

 

Arcana Coelestia – geheime van die hemele 

 

 

151. Die teenoorgestelde is waar van hulle wat in die hel is. Hulle wat daar is,. 

kyk nie op na die Meester as `n son, nog minder as `n maan nie, maar hulle 

kyk terugwaarts weg van die Meester af na die digte duisternis wat in die 

plek van die son van die wêreld is, en na die duisternis wat in die plek van 

die aarde se maan is. Hulle wat genoem word genii kyk na die digte 

duisternis wat in die plek is van die aarde se son, en hulle wat genoem word 

geeste kyk na die duisternis wat in die plek van die maan is. 151.1  Dit was 

hierbo getoon  (n. 122) dat die wêreld se son en die aarde se maan word nie 

in die geestelike wêreld gesien nie, maar in die plek van hierdie son `n digte 

duisternis teenoor die son van die hemel, en in die plek van hierdie maan, `n 

duisternis teenoor die maan van die hemel. Vir hierdie rede is die kwarte 

(wyk of buurt of  leefkwartiere) van hulle in die hel die teenoorgestelde van 

die kwarte (wyk of buurt of leefkwartiere) van die hemel. Die ooste vir hulle 

is waar die digte duisternis is, die weste is waar die son van die hemel is, die 

suide is aan hul regterkant, en die noorde is aan hul linkerkant, en dit ook in 
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elke draaiing van hul liggame. Ook hulle aanskyn kan nie anders nie, omdat 

die gehele neiging en  gevolglike vaste voorneme van hulle innerlike neig en 

strewe na daardie rigting. Dit was hierbo gewys (n.143) dat die neiging en 

gevolglike vaste voorneme van die innerlike van almal in die ander lewe in 

harmonie met sy liefde is. Die liefde van hulle in die helle is die liefde van 

die self of eie ek, en van die wêreld, en hierdie liefdes is wat aangedui word 

deur die wêreld se son en die aarde se maan. (n. 122), en hierdie liefdes is die 

teenoorgestelde tot die liefe tot die Meester en liefde teenoor die naaste, 151.2  

en dit is die rede hoekom hulle hulself terugwaarts draai in ooreenstemming 

met hul wyk of buurt, hulle wat in die boosheid is uit liefde vir hulleself, 

woon van die ooste tot die weste, en hulle wat in die falsheid van die bose 

lewe – van die suide tot die noorde. Maar meer sal hieroor gesê word 

hieronder, waar die helle behandel word. 

 

152. Wanneer `n bose gees tussen die goeie geeste kom is die woonkwartiere so 

verward dat die goeie skaars weet waar die ooste is. Dit het ek somtyds sien 

gebeur, en het ook van geeste daarvan gehoor wat daaroor gekla het. 

 

153. Somtyds word bose geeste gesien wat hulle wend na die woonkwartiere van 

die hemel, hulle het dan intelligensie en  insig van die waarheid; dan verklaar 

hulle dat die waarheid wat hulle gehoor en ontvang het falsiteite is, en nie 

waarhede nie, en hulle wens dat falsiteite die waarheid moet wees. In die 

opsig van die omdraaiing was ek vertel gewees dat met die bose kan die 

intellektuele gedeelte van die brein so gedraai word, maar nie die vrywillige 

deel nie, en dat dit voorsien is deur die Meester dat elkeen die bekwaamheid 

sal hê om te sien en waarhede te erken, maar dat geeneen waarhede kan 

ontvang tensy hy in die goeie is nie, siende dat dit die goeie is, en nooit die 

bose wat die waarhede ontvang, ook dat die mens `n soortgelyke 

bekwaamheid het dat hy beter kan word  deur middel van die waarhede. 

Nietemin, hy word beter gemaak slegs so ver as wat hy in die goeie is, 

gevolglik kan op so `n manier die mens hom wend na die Meester, maar as 

sy lewe boos is, draai hy homself onmiddelik terug en bevestig in homself 

die valshede van sy boosheid, wat teenstrydig is met die waarhede wat hy 

verstaan en gesien het. 

 

154. Verandering van die status van engele in die hemel. By die verandering 

van die status van engele met betrekking tot liefde en geloof, en wysheid en 

intelligensie daaruit, word bedoel hulle veranderinge met betrekking tot die 

status van lewe. Status is `n karaktertrek van lewe en van dit wat aan die 

lewe behoort, en siende dat die engele se lewe `n lewe is van liefde en 

geloof, en van wysheid en intelligensie daaruit, is status `n karaktertrek van 

hierdie dinge en word genoem status van liefde en geloof, en status van 

wysheid en intelligensie. Hoe die status by engele verander, sal nou vertel 

word. 
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155.  Engele is nie konstant in dieselfde staat met betrekking tot die liefde nie, en 

gevolglik in dieselfde staat in die opsig tot wysheid, want al die wysheid is van hulle 

liefde en in ooreenstemming met hul liefde. Sommige tye is hulle in `n staat van intense 

liefde, somtyds in `n staat van liefde wat nie so intens is nie. Die staat neem af met 

grade vanaf die hoogste graad tot die laagste. Wanneer hulle in die hoogste graad van 

liefde is, is hulle in die lig en warmte van hulle lewe, of in `n helder en genoeglike 

staat, maar in hulle laer of mindere graad van liefde, is hulle in die skaduwee en in die 

koue, of in `n obskure en ongelukkige staat. Van hierdie laaste staat keer hulle weer 

terug na die eerste, en so aan, hierdie afwisseling volg die een na die ander met 

verskeidenheid. Daar is `n opeenvolging van hierdie status soos die gevarieërde status 

van lig en skaduwee, of hitte en koue, of oggend, middag, aand en nag, dag na dag in 

die wêreld, met `n onophoudelike verskeidenheid reg deur die jaar. Daar is ook `n 

ooreenstemming, `n oggend ooreenstemming tot die status van hul liefde in sy 

helderheid, middag tot die status van hulle wysheid in sy helderheid, aand tot die status 

van hulle wysheid in sy onduidelikheid, en nag tot `n status van geen liefde of wysheid 

nie. Maar dit moet verstaan word dat daar geen ooreenstemming is van die nag met die 

status van lewe van hulle in die hemel nie, alhoewel daar is wat korrespondeer tot die 

dagbreek wat die oggend vooraf gaan, wat korrespondeer met die nag is met hulle in 

die hel 155.1   Van hierdie korrespondensie beteken  “dag” en “jaar” in die Woord status 

van lewe in die algemeen, “hitte” en “lig” beteken liefde en wysheid, “oggend” die 

eerste en hoogste graad van liefde, “middag” wysheid in sy lig, “aand” wysheid in sy 

skaduwee, “dagbreek” die onduidelikheid wat die oggend vooraf gaan, en “nag” die 

afwesigheid van liefde en wysheid. 155.2   

 

156.  Tesame met die staat van die engele se innerlike wat behoort tot hul liefde en 

wysheid, verander die verskillende dinge wat buite hulle is en wat hulle met hulle 

oë kan sien, want die dinge buite hulle neem `n voorkoms aan wat in 

ooreenstemming is met die dinge binne in hulle. Maar wat hierdie dinge is, en 

watter soort dinge dit is, sal later vertel word in die hoofstuk oor  

Verteenwoordiging, en Verskynings in die Hemel. 

 

157. Elke engel ondergaan en gaan deur sulke veranderinge van status, en ook elke 

gemeenskap in die algemeen, en nogtans elkeen anderster, vir die rede dat hulle 

verskil in liefde en wysheid, hulle in die middel is in `n meer perfekte staat as hulle 

verder van die middel aan die buiterand of omtrek (sien  n. 43, 128). Maar dit sal 

vervelend wees om hierdie verskille te spesifiseer, aangesien die veranderinge wat 

elkeen ondergaan in ooreenstemming is met die kwaliteit van sy liefde en geloof 

is. Hieruit kan dit gebeur dat terwyl een in die helderheid en verrukking verkeer, 

dat `n ander een in onduidelikheid of dofheid verkeer, en `n gebrek aan heerlikheid 

ervaar, en dit terselfdertyd binne dieselfde gemeenskap. So kan die status in die 

verskillende gemeenskappe verskil, dit is anders in die gemeenskappe van die 

Goddelike koninkryk van wat dit is in die geestelike koninkryk. Hierdie verskille 

in die veranderinge in die status is in die algemeen soos die variasies van die status 

van die dae in verskillende klimate op aarde, vir sommige is dit die oggend, terwyl 

dit vir ander die aand is, en vir sommiges is dit warm en vir ander is dit koud. 
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158. Ek is vanuit die hemele geleer hoekom daar sulke veranderinge van status is. Die 

engele sê daar is baie redes daarvoor – eerstens, die genot van die lewe en van die 

hemel, wat hulle het vanuit die liefde en wysheid van die Meester, sal stadigaan sy 

waarde verloor as hulle pal daarin verkeer, soos dit gebeur met hulle wat in 

bekoring en plesier verkeer sonder enige  verskeidenheid. `n Tweede rede is dat 

engele, sowel as die mens, het wat hulle eie is [proprium], wat selfliefde is, en 

alles wat in die hemel is word weggehou van dit wat hulle eie is, en so ver as wat 

hulle weggehou word daarvan deur die Meester, is hulle in liefde en wysheid, maar 

sover as wat hulle nie weggehou word nie, is hulle in die eieliefde, en omdat almal 

liefhet wat sy eie is en daardeur getrek word 158.1 het hulle `n verandering van 

status of opvolgende  verwisselinge. `n Derde rede is dat hulle op hierdie manier 

volmaak is, want hulle word nou gewoond om in liefde tot die Meester gehou te 

word en hulle te weerhou van die liefde vir hulleself, ook dat by verwisselinge 

tussen genoegdoenning en die afwesigheid van genoegdoenning, die waarneming 

van die goeie word meer voortreflik 158.2 Die engele voeg by dat hulle 

veranderinge van status nie deur die Meester veroorsaak word nie, siende dat die 

Meester soos `n son voortdurend invloei met hitte en lig, dit is, met liefde en 

wysheid, maar die oorsaak is in hulleself, deurdat hulle liefhet wat hulle eie is, en 

dit lei hulle voortdurend weg. Dit was geillustreer deur `n vergelyking met die son 

van die wêreld, dat die oorsaak van die veranderinge van die staat van hitte en 

koue en van lig en skaduwee, jaar na jaar, en dag na dag, is nie die son nie, siende 

dat die son onveranderd staan, maar die oorsaak is die aarde. 

 

159.  Ek het gesien hoe die Meester soos `n son aan die engele van die hemelse 

koninkryk verskyn in hulle eerste staat, in hulle tweede staat, en in die derde staat. 

Ek sien die Meester soos `n son, ten eerste gloeiend en skitterend met `n prag wat 

nie beskryf kan word nie, en ek word vertel dat so is die verskyning van die 

Meester soos `n son aan die engele in hulle eerste staat. Agterna verskyn daar `n 

groot donker belt rondom die son, en hierdeur word die eerste gloed en skittering, 

wat dit so `n prag gee, meerendeels verdof, en ek word vertel dat so is die 

verskyning van die son aan hulle in die tweede staat. Dan blyk dit dat die belt 

donkerder in grade  groei, en die son gloei al hoe minder, en in grade en in lengte 

neem dit `n witterige skyning aan, en ek was gesê dat so is die verskynig van die 

son aan hulle in die derde staat. Na dit, was dit gesien dat daardie skynende 

witheid na die linkerkant geskuif word nader aan die maan van die hemel, en om 

homself by te voeg tot haar lig. En gevolglik skyn die maan voort met 

buitegewone prag, en ek was vertel dat dit die vierde staat is van hulle in die 

hemelse koninkryk en die eerste staat van hulle in die geestelike koninkryk, en dat 

in beide koninkryke se verandering in status het sulke  verwisselinge, maar nie in 

die hele koninkryk tegelyk nie, maar in een gemeenskap na die ander. Bowendien, 

ek was vertel dat hierdie verwisselinge nie vasgestel is nie, maar kom op hulle 

vroëer of later sonder hulle vooraf kennis. En dit was bygevoeg dat die son op 

sigself nie verander of verskuif nie, maar dit neem die  voorkoms aan in 

ooreenstemming met hulle opvolgende opklimming van status, siende dat die 

Meester verskyn aan elkeen in ooreenstemming met wat sy status is, daarom 

gloeiend as iemand in intense liefde is en minder gloeiend en skyn op die einde wit 
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as sy liefde afneem, en die kwaliteit van elke een se status was verteenwoordig 

deur die ondeursigtige belt wat die son noop om hierdie klaarblyklike afwykings in 

sy gloeiing en sy lig. 

 

160.  Wanneer engele in die laaste van hierdie range is, wat beteken dat hulle in hulle 

eie is, begin hulle om treurig te voel. Ek het met hulle gepraat wanneer hulle in 

hierdie toestand was en het hulle droefheid gesien, maar hulle sê hulle hoop om 

spoedig weer terug te keer na hulle vorige staat, en dus weer in die hemel soos dit 

was.  

 

161. Daar is ook veranderinge van status in die helle, maar dit sal later beskryf word 

wanneer die helle beskryf word. 

 

162. XVIII. Tyd in die Hemel. Alhoewel daar `n opvolging en vordering van alle 

dinge in die hemel is, soos in die wêreld, het engele geen begrip van tyd en ruimte 

nie, en so in sy totaliteit dat hulle selfs nie eers weet wat tyd en ruimte is nie. Tyd 

in die hemel sal hier bespreek word en ruimte in sy eie hoofstuk. 

 

163. Engele weet nie wat tyd is nie, alhoewel daar `n opeenvolgende vordering van alle 

dinge is, net soos in die wêreld, en dit so totaal dat daar geen verskil is nie, en die 

rede is dat in die hemel, in plaas van jare en dae, is daar die verandering van status, 

en waar daar jare en dae is, is daar tye, maar waar daar `n verandering van status 

is, is daar net die status. 

 

164.  In die wêreld is daar tye omdat die son van die wêreld skynbaar vooruitgaan van 

een graad na `n ander, en produseer tyd wat genoem word seisoene van die jaar, en 

buitendien, die aarde draai en produseer tye wat genoem word tye van die dag, 

alles deur verwisselinge. Met die son van die hemele is dit anders. Hy maak nie 

jare en dae deur opeenvolgende vordering en revolusies nie, maar in sy verskyning 

maak dit die verandering van status, en dit, soos dit alreeds gewys is in die vorige 

hoofstuk, word nie gedoen deur vasgestelde verwisselinge nie. Gevolglik is daar 

geen idee van tyd moontlik by die engele nie, maar in die plek daarvan het hulle `n 

idee van die status (sien bo n. 154). 

 

165.  Die engele het geen idee wat van tyd ontleen is, soos wat die mens op die wêreld 

het nie, ook het hulle nie `n idee oor tyd en wat daarop betrekking het nie, hulle 

weet nie eens wat bedoel word deur terme van tyd soos jaar, maand, week, dag, 

uur, vandag, môre en gister nie. Wanneer engle hierdie terme hoor (want engle 

word altyd geassosieër met die mens deur die Meester), in plaas daarvan ervaar 

hulle tyd as `n status en wat aan status behoort. Dus word die natuurlike denke van 

die mens verander na `n geestelike denke met engele. Dit is hoekom tye in die 

Woord eerder status aandui, en die terme van tye, soos hierbo genoem, dui 

ooreenstemmende geestelike dinge aan 156.1  

 

166.  Dit is waar van alle dinge wat uit tyd bestaan, soos die vier seisoene van die jaar, 

wat genoem word lente, somer, herfs, en winter, die vier periodes van die dag, 
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oggend, middag, aand en nag, en die vier ouderdomme van die mens, die 

kindsheid, jongelingsjare, manlikheid, en ouderdom, en alle ander dinge wat of uit 

tyd bestaan of het in opeenvolging in ooreenstemming met tyd. Om te dink aan 

hierdie dinge, dink `n mens uit die gesigspunt van tyd, maar `n engel uit die 

gesigspunt van status, en gevolglik wat daar in hulle is van tyd met die mens, is by 

die engele verander na die idee van status. Lente en oggend word verander na die 

idee van die status van liefde en wysheid soos dit is in engele in hulle eerste status, 

somer en middag word verander na die idee van liefde en wysheid soos dit is in die 

tweede status, herfs en aand soos dit is in die derde status, nag en winter in die idee 

van so `n staat soos dit bestaan in die hel. Dit is hoekom hierdie periodes `n 

soortgelyke betekenis het in die Woord (sien bo n. 155). Dit maak dit duidelik hoe 

natuurlike dinge in die gedagtes van die mens die geestelike word by die engele 

wat by die mens is. 

 

167.  Omdat engele geen idee het van tyd nie, so het hulle `n idee van die ewigheid wat 

verskillend is van die van die mens op hierdie aarde. Ewigheid beteken vir die 

engele ewige status, nie ewige tyd nie 167.1  Ek het gedink aan die ewigheid, en 

was in staat, met die idee van tyd, om waar te neem wat by ewigheid bedoel word, 

naamlik, sonder einde, maar nie wat van „ewigheid‟ bedoel word nie, dus, nie wat 

God gedoen het van die ewigheid voor die skepping nie. Toe angs as gevolg 

hiervan in my verstand opgekom het, was ek opgeneen in die sfere van die hemel, 

en dus in die waarneming wat die engele gehad het met betrekking tot die 

ewigheid, en dit word toe vir my duidelik dat oor die ewigheid daar gedink moet 

word, nie van die gesidspunt van tyd nie, maar uit die gesigspunt van status, en so 

kan die betekenis „van die ewigheid‟ verstaan word. Hierdie dinge het net so met 

my gebeur. 

 

168.  Wanneer engele met die mens spreek, druk hulle hulself nooit uit in natuurlike 

idees eie aan die mens nie, of alles wat van tyd, ruimte, materie, en dinge wat 

gelyksoortig is, maar in geestelike idees, alles wat van status is en hulle 

verskillende veranderinge binne in die engele en buite hulle. Nogtans, wanneer 

hierdie engele idees, wat geestelik is, in die mens invloei, word dit in `n oomblik 

verander na natuurlike idees eie aan die mens, wat perfek korrespondeer met die 

geestelike idees. Nie die engel of die mens is bewus dat dit gebeur nie, maar so is 

die invloei van die hemel in die mens. Sekere engele was toegelaat om meer nader 

in te kom in my denke, selfs in die natuurlike gedagtes waarin daar baie dinge was 

van tyd en ruimte, maar as hulle niks verstaan nie, onttrek hulle hul skielik, en 

nadat hulle onttrek het, hoor ek hulle praat en sê dat hulle in die duisternis was. [2] 

Dit was aan my toegestaan om deur ervaring te weet hoe onkundig die engele is 

aangaande tyd. Daar was `n sekere een van die hemel wat in staat was om die 

natuurlike idees soos wat die mens het, binne te dring. En nadat hy dit gedoen het, 

praat ek met hom soos man teenoor man. Eerstens het hy nie geweet wat dit was 

wat ek tyd genoem het nie, en ek was verplig om aan hom alles daaroor te vertel, 

hoe die son verskyn en oor die aarde gedra word, en sodoende jare en dae te 

produseer, en hoe jare daarby ingedeel word in vier seisoene, en ook in maande en 

weke, en dae in vier-en-twintig ure, en hoe hierdie tye herhaal word deur 
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vasgestelde verwisselinge, en hoe dit die bron van tye is. Toe hy dit gehoor het, 

was hy verbaas en sê dat hy niks daarvan geweet het nie, maar slegs wat status is. 

[3]  Deur met hom te praat het ek bygevoeg dat dit bekend is in die wêreld, want 

die mens spreek asof hulle weet dat daar geen tyd in die hemel is nie, en sê van 

hulle wat gesterf het dat hulle “die dinge van tyd” agtergelaat het, bedoelende om 

hierdie wêreld te verlaat het. Ek het ook gesê dat sommiges weet dat tyd in sy 

oorsprong status is, want hulle weet dat tye in presiese ooreenstemming is met die 

staat van hulle emosies, kort aan hulle wat in die aangename en behaaglike status 

is, en lank aan hulle wat in `n onplesierige en verdrietige staat is, en verskeie in `n 

staat van hoop en verwagting, en dit lei daarom dat geleerde mense navra doen wat 

tyd en ruimte is, en sommige weet dat tyd behoort aan die natuurlike mens. 

 

169. Die natuurlike mens mag dink dat hy van alle dinge ontneem sal word as die idee 

van tyd, ruimte en materiële dinge weggeneem sal word, want op al hierdie dinge 

rus die gedagtes van die mens 169.1  Maar laat hulle weet dat sover as wat die 

denke deelneem aan tyd, ruimte en materie, is hulle beperk en begrens, maar is 

onbeperk en verlengbaar solank as wat hulle nie hieraan deelneem nie, siende dat 

die denke in daardie mate verhewe bokant wêreldlike dinge is. Dit is die bron van 

wysheid vir die engele, en sulke wysheid word genoem onverstaanbaar, omdat dit 

nie val in die idees wat ten volle opgemaak is van dit wat materieel is. 

 

170. Verteenwoordigers en Verskynings in die Hemel. Die mens wat dink uit die 

natuurlike lig alleen is nie in staat om te begryp dat daar alles in die hemel is soos 

wat dit is op die aarde, en vir daardie rede, en uit die natuurlike lig soos wat hy 

voorheen gedink het, en hom in die idee vestig dat engele niks anders as 

bewussyne of intellekte is, en dat so `n bewussyn soos eteriese asems is, en het 

geen sintuie soos wat die mens het nie, dus geen oë, en as gevolg daarvan is daar 

geen sig nie, en tog het die engele alle sintuie soos wat die mens het, en ver meer 

voortrefliker, en die lig waarmee engele sien is by verre helderder as die lig 

waarby die mens sien. Dat engele `n mens is in `n meer volledige vorm, en geniet 

elke gewaarwording – (sien n. 73-77), en dat die lig in die hemel by verre baie 

helderder is as die lig in die wêreld (n. 126-132). 

 

171.  Die geaardheid van die voorwerpe wat vir die engele sigbaar is in die hemel kan 

nie in `n paar woorde beskryf word nie. Vir die grootste deel is hulle soos dinge op 

aarde, maar in vorm baie meer perfek, en in totaal baie meer volop. Dat sulke 

dinge in die hemel bestaan is duidelik deur dinge wat deur die profete gesien was – 

soos by Esegiél met betrekking tot die nuwe tempel en die nuwe aarde, (soos 

beskryf vanaf hoofstuk 40 tot 48), deur Johannes (vanaf die eerste hoofstuk van 

die Apokalips tot die laaste), en deur ander, soos beskryf beide in die historiese en 

profetiese deel van die Woord. Hierdie dinge was deur hulle gesien toe die hemel 

vir hulle oopgemaak was, en dit word gesê dat die hemel oopgemaak word as die 

innerlike sig, wat die sig van `n mens  se gees is, oopgemaak word. Want dit wat 

in die hemel is, kan nie deur die oë van die mens se liggaam gesien word nie, maar 

kan gesien word deur die oë van sy gees, en wanneer dit goed is in die oë van die 

Meester, word dit dan geopen, en die mens is dan teruggetrek van die natuurlike 
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lig waar hy met sy liggaamlike sintuie is en word opgelig in die geestelike lig, 

waar hy hom nou met sy gees bevind. In daardie lig was die dinge in die hemel 

gesien deur my. 

 

172.  Alhoewel die dinge wat gesien word in die hemel in `n groot deel soos die dinge 

is wat op die aarde is, maar in essensie of in wese tog verskillend van hulle, want 

die dinge in die hemel kom voort uit die son van die hemel, en dit op aarde uit die 

son van die wêreld. Die dinge wat kom uit die son van die hemel word genoem die 

geestelike, en dit wat voortkom uit die son van hierdie wêreld, die natuurlike. 

 

173.  Die dinge wat voortkom in die hemel kom nie voort op dieselfde manier as die op 

die aarde nie. Alle dinge in die hemel kom voort uit die Meester in 

ooreenstemming met die innerlikes van die engele. Want engele het beide 

innerlikes en uiterlikes. Alle dinge in hulle innerlike het `n verhouding tot liefde en 

geloof, dus tot die wil en verstand, omdat die wil en verstand hulle ontvanklikheid 

of vergaarbak is, terwyl hulle eksterne of uiterlikes korrespondeer met hulle 

innerlikes. Dat eksterne dinge korrespondeer met die innerlike dinge, kan gesien 

word hierbo (n. 87-115). Dit word geillustreer deur dit wat hierbo gesê was 

aangaande die hitte en lig van die hemel, dat engele hitte het in ooreenstemming 

met die kwaliteit van hulle liefde, en lig in ooreenstemming met die kwaliteit van 

hulle wysheid. (n. 128-134). Dieselfde is waar van alle ander dinge wat hulle 

aanbied  aan die sintuie van die engele. 

 

174.  Wanneer ek toegelaat was om in die geselskap van engele te wees, vertoon die 

dinge daar presies dieselfde as daardie in die wêreld, en so duidelik dat ek nie sou 

weet dat ek nie in die wêreld en in `n koning se paleis is nie. Ek het ook met 

engele gespreek soos man teenoor man. 

 

175.  As alle dinge wat korrespondeer met die innerlike ook hulle verteenwoordig, word 

hulle genoem verteenwoordigers, en soos wat hulle verskil in elke geval in 

ooreenstemming met die status van die innerlike, word hulle genoem die 

verskynings. Nietemin, die dinge wat voor die oë van engele verskyn in die hemel 

en wat waargeneem word deur hul sintuie, verskyn voor hul oë en sinne as 

volledig lewend soos dinge op aarde verskyn aan die mens, en selfs meer helder, 

en waarneembaar. Daar is verskynsels wat ook nie werklik is nie, wat dinge is wat 

sigbaar word, maar korrespondeer nie met die innerlike nie. 175.1  Hierdie sal later 

behandel word.    

 

176. Om te wys watter dinge dit is wat aan die engele verskyn volgens die 

ooreenstemminge, sal ek hier net een noem ter wille van illustrasie. Deur hulle wat 

intelligent is, word tuine en parke vol van bome en blomme van enige soort gesien. 

Die bome is geplant in die mees pragtigste orde, verbind om `n boomryke spil te 

vorm met geboogde toegangsweë en omsingelde wandelpaaie, almal meer mooier 

as wat woorde kan beskryf. Daar loop die intelligentes, en versamel blomme en 

weef kranse waarmee hulle klein kindertjies versier. Verder, daar is sekere bome 

en blomme daar wat nooit gesien is nie en kan nie op aarde bestaan nie. Die bome 
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dra vrugte wat in ooreenstemming is met die goeie van die liefde, waarin die 

intelligensie is. Hierdie dinge word deur hulle gesien omdat `n tuin of park en 

vrugtebome en blomme korrespondeer met die intelligensie en wysheid 176.1  Dat 

daar sulke dinge in die hemel is, is ook op die aarde bekend, maar slegs aan hulle 

wat in die goeie is en wat nie die lig van die hemel uitgeblus het deur middel van 

die natuurlike lig en sy dwaalbegrippe nie, want as hulle aan die hemel dink dan sê 

hulle dat daar sulke dinge is waaraan niemand nog aan gedink het en wie se oë nog 

nooit so iets gesien het nie.   

 

177. Die bekleding waarmee die engele verskyn. Siende dat engele mense is, en lewe 

onder mekaar soos mense op aarde, het hulle ook klere en woonplekke en baie 

ander dinge, alhoewel met die verskil dat hulle in `n meer perfekte staat verkeer en 

alle dinge met hulle ook in `n groter perfeksie.  Want engele se wysheid gaan die 

van die mens ver ten bowe met so `n graad dat dit genoem kan word dat dit 

onuitspreeklik is, so is dit met alle dinge wat deur engele waargeneem en gesien 

kan word, soveel so dat alle dinge wat waargeneem kan word korrespondeer met 

hulle wysheid (sien bo, n. 173). 

 

178. Die klere of gewade waarmee engele geklee is, soos al die ander dinge met hulle, 

korrespondeer, en omdat hulle korrespondeer het hulle `n wesenlike bestaan (sien 

bo n. 175). Hulle bekleding korrespondeer met hulle intelligensie, en daarom klee 

almal in die hemel hulle in ooreenstemming met hulle intelligensie, en omdat die 

een meer intelligent as die ander een is, sal sy gewaad die ander oortref. Die mees 

intelligentste het klere aan wat vlammend brand asof daar vuur in is, ander het 

weer gewade wat glinster asof daar lig in is, die minder intelligentes het gewade 

aan wat wit glinster of wit sonder die glinstering, en hulle wat nog meer 

onintelligent is, het gewade van verskillende kleure aan. Maar die engele van die 

heel binneste hemel is nie geklee nie. 

 

179.  Soos wat die gewade van die engele korrespondeer met hulle intelligensie, 

korrespondeer dit ook met die waarheid, siende dat alle intelligensie van die Goddelike 

waarheid is, en daarom is dit dieselfde ding wanneer jy sê die engele is geklee in 

ooreenstemming met intelligensie of in ooreenstemming met die Goddelike  waarheid, 

Die gewaad van sommiges gloei asof daar `n vlam in is, en die van ander glinster asof 

daar lig in is, omdat `n vlam korrespondeer met die goeie, en lig korrespondeer met die 

waarheid van die goeie 179.1 Sommiges het gewade wat wit glinster en wit sonder die 

glinstering, en ander gewade  van verskillende kleure, omdat by die minder 

intelligentes is die Goddelike goeie en waarheid met minder skittering, en word ook op 

verskillende maniere ontvang, 179.2   glinsterende wit en gewone wit korrespondeer met 

die waarheid, 179.3   en kleure tot hulle verskeidenheid 179.4  Hulle in die innerlike 

hemel is nie geklee nie, omdat hulle in die onskuld is, en onskuld korrespondeer met 

naaktheid 179.5   

 

180   Soos wat die engele in die hemel bekleed is met gewade, so het hulle 

in die wêreld verskyn met klere aan, soos hulle wat aan die profete 

verskyn het of soos hulle wat gesien is by die Meester se graftombe. 
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Wie se voorkoms soos die van weerlig was, en hulle gewade glinsterend 

en wit (Matt. 28:3, Mark 16:5, Luk. 24:4, Joh. 20:12, 13), en hulle wat 

in die hemel gesien is deur Johannes. Wat gewade aan het van fyn linne, 

en wit (Apokalips 4:4, 19:14). En omdat intelligensie van die Goddelike 

waarheid is; was die gewaad van die Meester toe Hy verheerlik is, 

stralend en glinsterend wit soos die lig (Matt. 17:2, Mar. 9:3, Luk. 9:29). 

Siende dat lig Goddelike waarheid is en uitgaande vanaf die Meester 

(sien bo, n. 129), so sal gewade in die Woord die Waarheid aandui en 

intelligensie vanuit die waarhede soos in die Apokalips. Hulle wat nie 

hulle gewaad besoedel het nie sal saam met My wandel in wit, want 

hulle is waardig. Hy wat sal oorwin sal geklee word in wit klere (3:4,5) 

Geseënd is hy wat wat waak en sy klere bewaar (16:15). En van 

Jerusalem, wat `n kerk beteken wat in die waarheid is, 180.1  dit is 

geskryf in Jesaja: Ontwaak, beklee jou met sterkte, o, Sion, trek jou 

sierlike klere aan, o Jerusalem (52:1). En in Eségiël: Ook het Ek jou 

beklee met veelkleurige kleure…en Ek het jou gehul in fyn linne en jou 

oordek met sy. (16:10, 13), en so is daar baie ander gedeeltes. Maar hy 

wat nie in die waarheid is nie, word gesê; “nie geklee met `n 

bruilofskleed nie.” Soos in Matthéüs. Toe die koning kom en Hy sien `n 

man wat nie `n bruilofskleed aan het nie, sê Hy toe vir hom; “Vriend, 

hoe het jy hier ingekom sonder `n bruilofskleed aan?” Daarna is hy in 

die buitenste duisternis gewerp. (22: 11-13). Die huis van die 

huweliksfees beteken die hemel en die kerk omrede die verbinding van 

die Meester met die hemel en die kerk deur middel van Sy Goddelike 

waarheid; en vir hierdie rede word die Meester in die Woord genoem 

die Bruidegom en Eggenoot, en die hemel, met die kerk, word genoem 

die bruid en eggenote. 

 

181    Dat die gewade van die engele nie net voorkom as gewade nie, maar 

dat dit egte klere is, is duidelik uit die feit dat die engele dit beide kan 

voel en sien, dat hulle baie gewade het en dat hulle dit kan uittrek en 

aantrek, en dat hulle dit wat nie in gebruik is nie, versorg, en dit weer 

aantrek wanneer dit nodig word. Dat hulle geklee is met `n 

verskeidenheid van gewade, het ek `n duisend keer gesien. As ek vra 

waar kry julle hierdie klere, dan sê hulle vanaf die Meester, en dat hulle 

dit as geskenke ontvang, en somtyds is hulle onwetend daarmee geklee. 

Hulle sê ook dat hulle gewade verander in ooreenstemming met die 

verandering van hulle status, dat in die eerste en tweede staat hulle 

gewade blink en glinsterend wit is, en in die derde en vierdie staat, `n 

bietjie minder blink, en dit ook van die korrespondensie, omdat hulle 

verandering van status het betrekking op intelligensie en wysheid (sien 

bo, n. 154, 161).    

 

182    Soos wat elkeen in die geestelike wêreld sy klere het in 

ooreenstemming met sy intelligensie, dit is, in ooreenstemming met 

waarheid wat die bron van intelligensie is, so ook hulle in die helle, 
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omdat hulle geen waarhede het nie, kom hulle voor in gewade wat 

verflenter, vuil, smerig en toiingrig is, elkeen in ooreenstemming met sy 

kranksinnigheid, en hulle het niks anders  om hulle te klee nie. Dit word 

vir hul in elk geval toegestaan deur die Meester om gekleed te wees, 

andersins sou hulle kaal gesien word. 

 

183   Die plekke van die tuistes en woonplekke van die engele. Soos wat daar 

gemeenskappe in die hemel is en die engele leef soos mense, het hulle ook tuistes en 

verblyfplekke, en alles verskil volgens en in ooreenstemming met elkeen se status van 

die lewe. Dit is manjefiek vir hulle in die hoër waardigheid, en minder manjefiek vir 

hulle in die laer toestande. Ek het meermale met engele gepraat oor die plekke waar 

hulle woon in die hemel en aan hulle gesê dat daar op aarde skaars iemand vandag sal 

wees wat sal glo dat hulle woonplekke het, sommiges omdat hulle hulle nie kan sien 

nie, sommiges dat hulle nie weet dat engele mense is nie, en sommige omdat hulle glo 

dat die engele-hemel die hemel is wat hulle met hulle oë rondom hulle kan sien, en 

siende dat dit leeg voorkom dat hulle eteriese liggame moet hê, hulle gevolgtrekking is 

dus dat hulle in die eter lewe. Meer nog, hulle begryp nie hoe daar sulke dinge in die 

geestelike wêreld kan wees nie, omdat hulle niks van die geestelike af weet nie. [2] Die 

engele antwoord dat hulle bewus is van die onkunde wat tot op hierdie dag heers op 

aarde, en tot hulle verbasing hoofsaaklik in die kerke, en meer by die intelligente mense 

as by hulle wat meer eenvoudig is. Hulle sê dat dit geweet kan word uit die Woord dat 

engele mense is, omdat hulle wat gesien was, was gesien as mense, en die Meester, wat 

al Sy Menslike saam met Hom geneem het, het op dieselfde manier verskyn. Dan moet 

dit geweet word dat, aangesien die engele mense is, het hulle ook hulle vasgestelde 

blyplekke soos woonhuise, en vlieg nie rond in die lug nie, soos sommige in hulle 

onkunde dink, wat die engele kranksinnigheid noem, en alhoewel hulle geeste genoem 

word is hulle nie winde nie. Dit, sê hulle, kan verstaan word as die mens slegs 

onafhanklik dink van hulle verkreë denkbeelde wat verkeerd is oor engele en geeste, 

soos wat hulle doen deur dit nie te bevraagteken en om dit te onderwerp aan direkte 

denke en te ondersoek of dit so is of nie. Want almal het `n algemene idee dat engele in 

`n menslike vorm is en het huise wat genoem word herehuise of wonings van die 

hemel, wat enige huis of woning op die aarde oortref in prag, maar hierdie algemene 

idee, wat van die hemel af invloei, val onmiddelik uiteen as dit gebring word by nadere 

ondersoek en navraag of dit so is of nie, wat veral by die geleerdes gebeur, wat deur 

hulle eie intelligensie die hemele vir hulself gesluit het asook die invloei van hemelse 

lig. [3] En dieselfde gebeur met die geloof in `n lewe van die mens na die dood. 

Wanneer een daaroor praat, en dink terselfdertyd aan die siel uit die lig van die 

wêreldse geleerdheid, of van die doktrine van die vereniging weer met die liggaam, hy 

glo dat na die dood hy weer lewe soos `n mens, en tussen engele as hy goed gelewe het, 

en dat hy die prag van die dinge sal sien en sal heerlikheid belewe, maar sodra hy sy 

gedagtes rig op die doktrine van die hereniging met die liggaam, of hierdie teorie 

aangaande die siel, en die vraag word geopper  of die siel so is, en of dit waar kan wees, 

word sy vorige idees verdryf. 

 

184   Maar dit is beter om die bewyse aan te bied uit ondervinding. Wanneer ek met die 

engele gesels het van aangesig tot aangesig, was ek saam met hulle in hulle wonings. 
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Hierdie wonings is presies soos die wonings op die aarde wat ons huise noem, maar 

baie mooier. In hulle is daar kamers, voorvertrekke, en slaapkamers in groot getalle, 

daar is ook  binnehowe, pleine, tuine en blombeddings asook grasperke oral om die 

wonings. Waar hulle saam woon is die huise naby aan mekaar gerangskik die een langs 

die ander in die vorm van `n stad, met lane, strate en publieke pleine in vierkante of 

driehoeke, presies soos die stede van die aarde. Ek was toegelaat om deur hulle te stap 

en bekyk elke kant, en somtyds gaan ek `n huis binne. Dit het gebeur wanneer my 

innerlike sig geopen was, en ek was ten volle wakker 184.1   

 

185 Ek het plekke in die hemel gesien met so `n prag dat dit nie beskryf kan word 

nie. Bo skitter dit asof dit van suiwer goud gemaak is, en onder asof dit 

gemaak is van kosbare klippe, sommiges meer uitmuntend en pragtiger as die 

ander. Dit was dieselfde binne. Beide woorde en kennis bly in gebreke om die 

versierings te beskryf wat die kamers versier. Aan die kant wat na die suide 

kyk, is daar parke, waar alles ook skitter, in sommige plekke skitter die blare 

so asof dit gemaak is van silwer, en vrugte asof dit gemaak is van goud, 

terwyl die blomme in hulle beddings `n reënboog vorm met hulle kleure. 

Anderkant die grens, waar die sig eindig, word ander paleise gesien. So is die 

argitektuur van die hemel dat jy kan sê dat die kuns in sy kuns lê, en geen 

wonder nie, die kuns op sigself is uit die hemel. Die engele sê dat sulke dinge 

en nog meer tallose ander dinge voor hulle oë aangebied word deur die 

Meester, en hierdie dinge is meer aangenaam vir hulle verstand as vir hulle 

oë, omdat in elkeen van hulle sien hulle `n korrespondering, en deur die 

korrespondering, wat Goddelik is. 

 

186 Wat betref die korrespondensies was ek ook vertel dat nie net slegs die 

paleise en huise nie, maar alle dinge en elke aparte ding, beide binne en buite 

hulle, korrespondeer met die innerlike dinge wat hulle van die Meester kry, 

die huis op sigself korrespondeer met hulle goeie, en in die besonder die 

dinge binne die huis met die verskeie dinge waaruit die goeie bestaan 186.1 en 

die dinge buite die waarheid ontleen van die goeie, en ook hulle 

gewaarwordinge en kennis 186.2 en soos wat hierdie dinge korrespondeer met 

die goeie en waarheid wat hulle het van die Meester, korrespondeer dit met 

hulle liefde, en met die wysheid en intelligensie vanuit die liefde, siende dat 

die liefde aan die goeie behoort, wysheid aan die goeie en waarheid tesame, 

en intelligensie aan die waarheid vanuit die goeie. Dit is wat die engele 

gewaar word as hulle aanskou wat om hulle is, en so is hulle denke meer 

behaaglik vir hulle as wat die oë kan sien.  

 

187 Dit maak dit duidelik hoekom die Meester Homself die tempel in Jerusalem 

noem (Johannes 2:19, 21), 187.1  naamlik, omdat die tempel Sy Goddelike 

Mensheid verteenwoordig, ook hoekom die Nuwe Jerusalem gesien word as 

met suiwer goud beklee, sy hekke van pêrels, en sy fondasies uit kosbare 

edelgesteentes (Apokalips 21), naamlik, omdat die Nuwe Jerusalem die kerk 

voorstel of aandui, wat agterna gevestig sou word, die twaalf hekke is 
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waarhede wat lei tot die goeie, en die fondasies die waarhede waarop die kerk 

gebou is. 187.2  

 

188    Die engele waaruit die Goddelike koninkryk van die Meester bestaan, bly 

vir die grootste deel in verhewe plekke wat voorkom soos berge van grond of 

aarde, en die engele wat die Meester se  geestelike koninkryk uitmaak, bly in 

minder verhewe plekke wat voorkom soos heuwels, terwyl die engele in die 

laagste gedeeltes van die hemel woon, bly in plekke wat voorkom soos 

rotslyste van klip. Hierdie dinge kom voort uit korrespondensie, want 

innerlike dinge korrespondeer met die hoër dinge, en uiterlike dinge met die 

laer dinge. En dit is hoekom “berg” in die woord hemelse liefde beteken, en 

“heuwels” geestelike liefde, en rotse beteken “geloof” 188.1  

 

189    Daar is ook engele wat nie geassosieërd saam lewe nie, maar heeltemal 

apart, huis aan huis. Hulle bly in die midde van die hemel, aangesien hulle die 

beste van die engele is. 

 

190    Die huise waarin die engele bly is nie opgerig, soos wat die huise op aarde 

opgerig word nie, maar word deur die Meester kosteloos aan hulle gegee, aan 

elkeen in verhouding met die ontvangs van die goeie en die waarheid. Hulle 

verander ook net `n klein bietjie na gelang van veranderinge van die staat van 

die innerlike van die engele (sien bo, n. 154-160). Elke ding, wat dit ookal is, 

wat die engele besit hou hulle as `n ontvangste van die Meester, en elke ding 

wat hulle nodig het, word aan hulle gegee.  

 

191    Ruimte in die hemel. Alle dinge in die hemel verskyn, net soos in die 

wêreld, om op sy plek te wees, en in ruimte, en tog het die engele geen 

denkbeeld of idee van plek of ruimte nie. Dit klink miskien na `n paradoks, 

maar ek sal poog om hierdie skynbare paradoks in `n helderder lig te plaas, 

want dit is van groot belang. 

 

192    Alle veranderinge van plek in die geestelike wêreld word geaffekteer deur 

veranderinge van die staat van die innerlikes, wat beteken dat die verandering 

van plek is niks anders as `n verandering in status nie 192.1  Op hierdie manier 

is ek deur die Meester in die hemele opgeneem en ook na die aardes in die 

universum, en dit was my gees wat so gereis het, terwyl my liggaam op 

dieselfde plek gebly het  192.2  So is al die bewegings van die engele, en as 

gevolg daarvan het hulle nie afstand nie, en deurdat hulle nie afstande het nie, 

het hulle ook nie ruimte nie, maar in plaas van ruimte het hulle die state van 

hulle veranderinge. 

 

193    Soos die verandering van plek geaffekteer word is dit duidelik dat 

benadering die ewebeeld of gedaante van die staat van die innerlike is, en 

afskeidings of aparthede is ongelyksoortiges, en vir hierdie rede is hulle nader 

aan mekaar wat in dieselfde staat is, en die ander in die staat van 

ongelyksoortigheid, is verder van mekaar verwyder, en spasie of ruimte in die 
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hemel is doodeenvoudig die eksterne toestand wat korrespondeer tot die 

innerlike status. Vir dieselfde rede is die hemele afsonderlik van mekaar, ook 

die gemeenskappe van elke hemel, en die individu van elke gemeenskap, en 

dit is ook hoekom die helle totaal afsonderlik is van die hemele, omdat hulle 

in die teenoorgestelde staat is. 

 

194    Vir dieselfde rede, weereens, enigeen in die geestelike wêreld wat intens 

verlang om in die teenwoordigheid van `n ander te wees, kom in sy 

teenwoordigheid, want hy sien sodoende die persoon in sy gedagtes, en plaas 

homself in sy staat, en omgekeerd, iemand skei homself as van iemand anders 

so ver as wat hy afkerig tot hom staan. En siende dat alle afkerigheid van die 

teenstrydighed van die emosie af kom, en van verskille of onenigheid van 

denke, en wanneer in daardie wêreld verskeie bymekaar is op een plek, is 

hulle sigbaar vir mekaar solank as wat hulle saamstem, maar verdwyn sodra 

hulle begin verskil. 

 

195    Weereens, as enigiemand van een plek na `n ander wil gaan, of dit in sy eie 

stad is, of in sale, of in die tuine, of na ander buite sy eie gemeenskap, is hy 

vinniger daar as wat hy hom voorgeneem het, want hy het dit intens begeer, 

maar stadiger as hy dit nie begeer nie, die afstand kan verleng of verkort word 

in ooreenstemming met die begeerte, alhoewel die afstand dieselfde bly. Dit 

het ek baie keer tot my verbasing gesien. Al hierdie dinge maak dit duidelik 

hoe afstande, en gevolglik ruimte, totaal in ooreenstemming is met die staat 

van die innerlikes van die engele 195.1  en siende dat dit so is, kan geen idee 

of begrip van ruimte in hulle gedagtes opkom nie, alhoewel daar ruimtes om 

hulle is, net soos op aarde. 
 

196    Dit kan geillustreer word deur die gedagtes van die mens deurdat spasie of 

ruimte behoort nie tot die denke nie, want wat ookal intens bedink word word 

voor jou geplaas as iets wat teenwoordig is. Weereens, wie ookal hieroor 

nadink, weet dat sy sig herken ruimte slegs deur intermedieêre voorwerpe op 

die aarde wat op dieselfde tyd gesien word, of deur op te roep wat hy alreeds 

weet van daardie afstand. Dit gebeur as gevolg van die samehang of 

kontinuïteit en in wat in kontinuïteit is, is daar geen verskyning van afstand 

nie. En dit is meer waar van die engele, omdat hulle sig soos `n eenheid werk 

met hulle gedagtes, en hulle gedagtes werk soos `n eenheid met hulle emosies 

en dinge vertoon nader of verder, en ook gevarieërd, in ooreenstemming met 

die status van hulle innerlikes, soos alreeds hierbo genoem. 

197    Dit volg dus hieruit dat in die Woord beteken plekke en afstand of ruimte, 

en alle ander dinge wat op enige manier verwys na ruimte, verwys na die 

status, soos bv. afstand, nader, verder weg, weë, reise, vertoef, myle en 

“furlong”, pleine, velde, tuine, stede en strate, beweging, maateenhede van 

verskillende soorte, lank, breed, hoog en diep, en ontelbare ander dinge, want 

die meeste dinge in die mens se gedagtes van die wêreld neem iets op van 

ruimte en tyd. [2] Ek sal net hier noem wat word bedoel met lengte, breedte, 

en hoogte in die Woord. In hierdie wêreld is dit wat lank en breed is, wel lank 
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en breed in verhouding met ruimte, en dieselfde is waar oor hoogte. Maar in 

die hemel, waar daar geen denke van ruimte is nie, beteken lengte `n staat van 

die goeie, breedte `n staat van die waarheid, en hoogte die verskil tussen hulle 

in ooreenstemming met die grade (sien n. 38). Dit is die betekenis van hierdie 

drie dimensies, omdat lengte in die hemel van die ooste tot die weste is, en 

hulle wat daar woon is in die goeie van die liefde, terwyl breedte in die hemel 

van suid na noord is, en hulle wat daar woon is in die waarheid van die goeie. 

(sien n. 148), terwyl hoogte in die hemel op beide van toepassing is ten 

opsigte van grade. Dit is hoekom lengte, breedte en lengte hierdie 

spesifikasies het in die Woord, soos in Esegiël (vanaf hoofstuk 40 tot 48), 

waar die nuwe tempel en die nuwe aarde, met die kamers, voorhowe, hekke, 

deure, vensters en hele omgewing beskrywe word deur mates wat gegee is in 

lengte, breedte, en hoogte, waardeur `n nuwe kerk, en die goeie en die 

waarhede wat daar in is, voorgestel word. Waarvoor anders sal daardie mates 

dan wees? [3] Net so word die Nuwe Jerusalem beskrywe in die Apokalips in 

hierdie woorde: “En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot 

as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op duisend-

vyfhonderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk.” (Openb. 21:16). 

Omdat “Die Nuwe Jerusalem” hier die nuwe kerk simboliseer, sal hierdie 

afmetings die dinge van die kerk simboliseer, “lengte” is die goeie van die 

liefde, “breedte” die waarheid van die goeie, “hoogte” die goeie en die 

waarheid met betrekking tot die grade. “Twaalf duisend myl” alle goeie en 

waarhede in die hele kompleks. Anders, hoe kan daar gesê word `n hoogte 

van twaalf duisend myl, dieselfde as die lengte en die breedte? Dat “breedte” 

in die Woord die waarheid voorstel is duidelik vanuit Dawid-JHWH: “…en 

my nie oorgegee het in die hand van my vyand nie; U het my voete op vrye 

grond laat staan.” (Psalm 31: 9). “Uit die benoudheid het ek Jah aangeroep; 

Jah het my verhoor in die ruimte.” (Psalm 118:5). Behalwe ander gedeeltes 

(soos in Jesaja 8:8 en Habakkuk 1:6. So is dit in ander gevalle. 

198    Van al hierdie dinge kan gesien word, dat alhoewel daar baie „spasie‟ of 

ruimte in die hemel is net soos op die aarde, word niks daar bereken in 

ooreenstemming met ruimte nie, maar in ooreenstemming met die status 

waarin die engel verkeer, en gevolglik kan spasie of ruimte daar nie gemeet 

word soos in die wêreld nie, maar kan slegs gesien word vanaf die status en in 

ooreenstemming met die status van die innerlikes van die engele daar. 198.1   

199    Die primëre oorsaak is dat die Meester teenwoordig is by elke-een in die 

mate van sy liefde en geloof, 199.1 en dat dit in ooreenstemming is met die 

Meester se teenwoordigheid dat alle dinge lyk of dit naby of ver is, want dit is 

hiervan dat alle dinge in die hemel bepaal word. Dit is ook hierdeur dat 

engele wysheid het, want dit is deur hierdie dat hulle `n verlenging van 

gedagtes het en deur dit `n gelyke aandeel van alle dinge in die hemele het, 

kortliks, dit is deur hierdie dat hulle geestelik dink, en nie natuurlik soos die 

mens nie. 
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200    Die vorm van die Hemel wat die Affiliasies en Kommunikasie daar 

bepaal. Wat die vorm van die hemel is kan gesien word in sommige 

maatstawwe van wat getoon is in die voorafgaande hoofstukke, en dat die 

hemel is beide in sy grootste en in sy kleinste afdelings (n. 72), gevolglik dat  

elke gemeenskap `n hemel is in `n mindere vorm, en elke engel in die kleinste 

vorm (n. 51-58), en dat die totale hemel `n enkele mens reflekteer, sodat elke 

gemeenskap van die hemel `n man reflekteer in `n kleiner vorm, en elke engel 

in nog `n kleiner vorm (n. 59-77), dat die wystes in die middel is, en die 

minder wyses ongeveer op die buitenste rande, en dit is ook waar van elke 

gemeenskap (n. 43), en dat hulle wat in die goeie van die liefde is bly van die 

ooste tot die weste in die hemel, en hulle wat in die waarheid van die goeie is,  

van die suide tot die noorde, en dieselfde is waar van elke gemeenskap (n. 

148, 149). Alles hierdie is in ooreenstemming met die vorm van die hemel, 

gevolglik kan die slotsom hieruit getrek word wat die vorm in die algemeen 

is. 200.1   

**********************************************************************

********************** 

Voetnotas 

151.1 Wie en wat hulle is wat genoem word genii, en wie en wat hulle is wat geeste 

genoem word (n. 947, 5035, 5977, 8593, 8625). 

151.2 Hulle wat in hulle eieliefde en die wêreld is, draai hulle rug na die Meester (n. 

10130, 10189, 10420, 10702). Liefde tot die Meester en liefdadigheid tot die 

naaste maak die hemel, terwyl selfliefde en tot die wêreld die hel uitmaak, 

omdat die twee die teenoorgesteldes is. (n. 2041, 3610, 4225,    4776, 6210, 

7366, 7369, 7490, 8232, 8678, 10455, 10741-10745) 

155.1 In die hemel is daar `n staat wat korrespondeer met die dagbreek wat die oggend 

vooruit gaan, maar geen staat wat korrespondeer met die nag nie (n. 6110). Die 

“dagbreek” stel `n middelstaat voor tussen die laaste en die eerste (n. 10134) 

155.2  Afwisseling van status ten opsigte van verligting en waarneming gebeur in die 

hemel, soos die tye in die dag op die wêreld (n. 5672, 5962, 6110, 8426, 9213, 10605). 

In die Woord dui “dag” en “jaar” op alle status in die algemeen (n. 23, 487, 488,  493, 

893, 2788, 3462, 4850, 10656). “Oggend” beteken die begin van `n nuwe status, en `n 

staat van liefde (n. 7218, 8426, 8427, 10114, 10134). “Aand” dui op `n staat van 

taanende lig en liefde. ( n. 10134, 7947). 

158.1 `n Mens se eie neiging is om homself lief te hê (n. 694, 731, 5660). Die Meester 

kan nie teenwoordig wees, behalwe as dit wat die mens se eie is, eenkant geplaas word 

nie. (n. 1023, 1044). Dit word daadwerklik eenkant geplaas wanneer iemand in die 

goeie gehou word deur die Meester Self (n. 9334-9336, 9447, 9452-9454, 9938). 
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158.2  Die engele word perfek gemaak tot in alle ewigheid (n. 4803, 6648). In die 

hemele is een staat nie dieselfde as die ander nie, en hiervan is daar `n groterwordende 

proses van perfeksie  (n. 10200). 

165.1  Tye in die Woord dui op status (n. 2788, 2837, 3254, 3356, 4814, 4901, 4916, 

7218, 8070, 10133, 10605). Engele dink apart van die idee van tyd en ruimte. (n. 3404), 

die redes waarom (n. 1274, 1382, 3356, 4882, 4901, 6110, 7218, 7381). Wat `n “jaar” 

beteken in die Woord (n. 487, 488, 493, 893, 2906, 7828, 10209). Wat `n “maand” 

beteken (n.3814). Wat `n “week” beteken (n. 2044, 3845). Wat `n “dag” beteken (n.23, 

487, 488, 6110, 7680, 8426, 9213,10132, 10605). Wat “vandag” beteken (n. 2838, 

3998, 4304, 6156, 6984, 9939). Wat beten “môre” (n. 3998, 10497). Wat beteken 

“gister” (n. 6983, 7114, 7140). 

167.1 Die mens het `n idee van die ewigheid wat geassosieer is met tyd, maar engele 

apart van tyd (n. 1382, 3404, 8325) 

169.1  Die mens dink nie soos die engele dink nie, behalwe van die idee van tyd (n. 

3404). 

175.1  Alle dinge wat vir die engele sigbaar is, is verteenwoordigend (n. 1971, 3213-

3226, 3342, 3457, 3485, 9481, 9457, 9576, 9577). Die hemele is vol verteenwoordigers 

(n. 1521, 1532, 1619). Die verteenwoordiges is baie mooier omdat hulle meer innerlik 

in die hemele is (n. 3475). Siende dat die verteenwoordigers van die lig van die hemel 

is, is hulle werklike verskynsels. (n. 3485). Die Goddelike invloei word verander na 

verteenwoordigers in die hoër hemele, en daarom in die laer hemele ook (n.2179, 3213, 

9457, 9481, 9576, 9577.). Daardie dinge wat voor die oë van die engele verskyn in 

sulke vorme soos dit is in die natuur, dit is, soos dit in die wêreld is, word 

verteenwoordigers genoem (n. 9457). Interne dinge word dus verander na eksterne 

dinge (n. 1632, 2987-3002). Wat verteenwoordigers in die hemel is, word duidelik 

gemaak deur verskeie voorbeelde (n, 1521, 1532, 1619-1628, 1807, 1973, 1974, 1977, 

1980, 1981, 2299, 2601, 2761, 2762, 3217, 3219, 3220, 3348, 3350, 5198, 9090, 

10276). Alle dinge wat in die hemele gesien word is in akkoord met korrespondensies 

en word verteenwoordigers genoem (n. 3213-3226, 3342, 3475, 3485, 9481, 9456, 

9576, 9577). Alle dinge wat korrespondeer verteenwoordig dan ook, en dui eweneens 

op dit wat hulle verteenwoordig (n. 2896, 2987, 2989-2991, 3002, 3225). 

176.1  `n “Tuin” of “park” dui op intelligensie en wysheid (n. 100, 108, 3220). Wat 

bedoel word by “Die Tuin van Eden” en die “Tuin van JHWH” (n. 99, 100, 1588). Hoe 

pragtig word die dinge in die parke in die ander lewe gesien (n. 1122, 1622, 2296, 

4528, 4529). “Bome” dui op gewaarwordinge en kennis, waarvan wysheid en 

intelligensie af kom (n. 103, 2163, 2682, 2722, 2972, 7692). “Vrugte” dui op die goeie 

van die liefde en die goeie van die naasteliefde (n. 3146, 7690, 9337). 

197.1  Vanuit die korrespondensie beteken “gewade” in die Woord, die waarheid (n. 

1073, 2576, 5319, 5954, 9212, 9216, 9952, 10536). Vir die rede dat waarhede die goeie 

inklee (n. 5248). `n “bedekking” dui op iets intellektueëls, omdat die intelek die 

ontvanger van waarhede is. (n. 6378). “Skitterende gewade van fyn linne”, dui die 
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waarhede van die Goddelike aan (n. 5319, 9469). “Vlam” dui op geestelike goedheid, 

en die lig daarvan die waarheid van die goeie (n. 3222, 6832). 

179.2  Engele en geeste verskyn gekleed met gewade in ooreenstemming met hul 

waarhede, dus in ooreenstemming met hulle intelligensie (n. 165, 5248, 5954, 9212, 

9216, 9814, 9952, 10536). Die gewade van die engele is skitterend, ander is weer nie 

(n. 5248). 

197.3  In die Woord beteken “glinsterend wit” en “wit” die waarheid omdat dit van die 

lig van die hemel af kom. (n. 3301, 3993, 4007). 

197.4  Kleur in die hemel is  bont of veelkleurig vanaf die lig daar (n. 1042, 1043, 

1053, 1624, 3993, 4530, 4742, 4922)  Kleure beteken verskillende dinge behorende tot 

die intelligensie en wysheid (n. 4530, 4677, 4922, 4966). Die kosbare stene in die Urim 

en Thummim beteken, in ooreenstemming met hul kleure,  alle dinge van die waarheid 

van die goeie in die hemele (n. 9865, 9868, 9905). Sover as wat rooi deel het aan 

kleure, dui dit op die goeie, en sover as wat wit daar aan deel het, dui dit op die 

waarheid. (n.9466). 

179.5  Almal in die mees innerlike hemele is onskuldiges of reines, en as gevolg 

daarvan kom hulle naak voor (n. 154, 156, 297, 2736, 3887, 8375, 9960). 

Onskuldigheid word in die hemel aangebied as naaktheid (n. 165, 8378, 9960). Vir die 

onskuldige en die kuises is naaktheid nie `n skande nie, omdat hulle sonder oortreding 

is (n. 165, 213, 8375). 

180.1. “Jerusalem” stel `n kerk voor waar daar ware doktrines is (n. 402, 3654, 9166). 

184.1  Engele het stede, paleise en huise (n. 940-942, 1116, 1626-1631, 4622.). 

186.1  “Huise” met hulle inhoud dui op die dinge in `n mens wat tot sy denke behoort, 

dus tot sy innerlike (n. 710, 2233, 2331, 2559, 3128, 3538, 4973, 5023, 6639, 6690, 

7353, 7848, 7910, 7929, 9150), gevolglik die dinge wat betrekking het tot die goeie en 

die waarheid (n. 2233, 2331, 2559, 4982, 7848, 7929). “Kamers” en “slaapkamers” dui 

aan innerlike dinge daar (n. 3900, 5694, 7353). Die “Dak van die huis” verwys na dit 

wat die diepste binne in lê (n. 3652, 10184). `n “Huis van hout” dui op dit wat 

betrekking het op die  goeie, en `n  ”huis van klip” wat betrekking het op die waarheid. 

(n. 3720). 

186.2  `n “Tuin” of “park” dui intelligensie en wysheid aan (n. 100, 108, 3220). Wat 

bedoel word by “die Tuin van Eden” en “die Tuin van JHWH” (n. 99, 100, 1588). Hoe 

pragtig is die dinge wat in die parke gesien word, aan die anderkant (n. 1122, 1622, 

2296, 4528, 4529) “Bome” dui op gewaarwording, insig en kennis, waaruit wysheid en 

intelligensie spruit (n. 103, 2163, 2682, 2722, 2972, 7692). “Vrugte” dui op die goeie 

van die liefde en die goeie van die naasteliefde. (n. 3146, 7690, 9337). (herhaling van 

176.1) 
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187.1  In die hoogste sin dui “die Huis van God” op die Meester se Goddelike 

Mensheid in die opsig van die Goddelike goeie, en “die tempel” dieselfde in die opsig 

tot die Goddelike waarheid, en in `n relatiewe sin, hemel en die kerk in die opsig tot die 

goeie en die waarheid (n. 3720) 

187.2  “Jerusalem” dui die kerk aan in wie daar ware doktrine is (n. 402, 3654, 9166). 

“Hekke” dui aan die inleiding tot die doktrine van die kerk, en deur die doktrine, die 

inleiding binne in die kerk in (n. 2943, 4477, 4478). “Fondasie” dui op waarheid 

waarop die hemel, die kerk, en doktrine op gefundeer is. 

188.1  (Daar is niks in die teks onder 188.1 nie) 

188.2  In die Woord word dit wat innerlik is, uitgedruk deur dit wat hoër is, en dit wat 

hoër is dui op dit wat innerlik is. (n. 2148, 3084, 4599, 5146, 8325). Wat “hoog” is dui 

op wat intern is, en netso die hemel (n. 1735, 2148, 4210, 4599, 8153). (188.2 In die 

hemel word berge, koppies, vallye, en lande presies net so gesien soos in die wêreld (n. 

10608). Die engele wat in die goeie van die liefde is, bly in die berge, op die koppies 

hulle wat in die goeie van die naasteliefde is, en op die rotse hulle wat in die goeie van 

die geloof is. (n. 8581, 10580). “Koppies” dui op die goeie van die naasteliefde (6435, 

10438). “Rotse” dui op die goeie en die ware van die geloof (n. 8581, 10580). “Klip” of 

“Steen” wat uit wit bestaan, dui ook op die waarhede van die geloof (n. 114, 643, 1298, 

3720, 6426, 8609, 10376). Dit is hoekom berge die hemel voorstel (n. 8327, 8805 

9420)..En die “Kruin van die berg” stel voor die hoogste punt van die hemel (n. 9422, 

9434, 10608). Dit is ook hoekom die antieke volkere hulle aanbidding bo in die berge 

gehad het (n. 796, 2722) 

192.1 Plekke en spasies of ruimte in die Woord dui op `n sekere status (n. 2625, 2837, 

3356, 3387, 7381, 10580). Afstand dui op die verskil in die status van die lewe (n. 

9104, 9967). In die geestelike wêreld is beweging en verandering van plek 

veranderinge van die status van die lewe, omdat dit daarin ontstaan het (n. 1273-1275, 

1377, 3356, 9440.). Dieselfde is waar van reise. (n. 9440, 10734), illustrasie deur 

ondervinding (n. 1273-1277, 5605).  Vir hierdie rede is dit “om te reis” beteken in die 

Woord om te lewe en vooruit te gaan in die lewe, en “om te vertoef” het dieselfde 

betekenis (n.3335, 4554, 4585, 4882, 5493, 5605, 5996, 8345, 8397, 8417, 8420, 8557). 

Om saam met die Meester te gaan beteken om saam met Hom te lewe. (n. 10567). 

 192.2  `n Mens kan `n lang afstand ten opsigte van sy gees gelei word deur middel van 

die verandering van sy status terwyl sy liggaam in dieselfde plek bly, ook deur 

ondervinding (n. 9440, 9967, 10734). Wat beteken dit om deur “die gees na `n ander 

plek gelei te word”. (n. 1884) 

195.1  Plekke en spasies, of ruimtes word aangebied tot die sig van engele in 

ooreenstemming met die status van die innerlikes van die engele en geeste (n. 5605, 

9440, 10146). 
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198.1   In die Woord beteken lengte die goeie (. 1613, 9487). “Breedte” beteken die 

waarheid (. 1613, 3433, 3434, 4482, 9478, 10179). Hoogte beteken die goeie en die 

waarheid ten opsigte van hulle nuwe grade. (n. 9489, 9773, 10181) 

199.1.  Die verbinding en teenwoordigheid van die Meester met die engele is in 

ooreenstemming met hulle ontvangs van die liefde en naasteliefde vanaf Hom. (n. 290, 

681, 1954, 2658, 2886, 2888, 3001, 3741-3743, 4318-4319, 4524, 7211, 9128.). 

200.1  Die totale hemel met betrekking tot alle engele en hulle gemeenskappe, is 

georganiseerd deur die Meester in ooreenstemming met Sy Goddelike orde, omdat dit 

die Goddelike van die Meester saam met die engele is wat die hemele maak. (n. 3038, 

7211, 9128, 9338, 10125, 10151, 10157, ) Wat betref die hemelse vorm (n. 4040-4043, 

6607, 9877). 

************************************************************ 

 

 

Hemel en Hel 201-250 

 

Emmanuel Swedenborg- 1688-1772 

 

Arcana Coelestia- geheime van die hemele 

 

201.  Dit is belangrik om te onthou wat die vorm van die hemel is, omdat die affiliasie 

daar nie net slegs in ooreenstemming met dit is nie, maar ook alle wederkerige  

kommunikasie, en gevolglik hiervan is alle verlenging van die denke en emosies, en 

dus ook al die intelligensie en wysheid van die engele. Dit volg dus dat elke een daar is 

wys tot die mate dat hy in die vorm van die hemel is, en ís dus `n vorm van die hemel. 

Dit maak geen verskil as jy sê in die vorm van die hemel, of in die orde van die hemel, 

siende dat die vorm van enige ding is van sy orde en in ooreenstemming met die orde. 
201.1   

 

202.  Laat ons eers vir `n oomblik beskou wat word bedoel om te wees soos die vorm 

van die hemel. Die mens was geskape beide in die vorm van die hemel en in die vorm 

van die wêreld; sy innerlike in die vorm van die hemel, en sy uiterlike in die vorm van 

die wêreld (sien bo, n. 57); en in die vorm beteken dieselfde ding as in ooreenstemming 

met die vorm. Maar soos wat die mens deur die boosheid van sy wil en gevolglike 

falsiteite van sy denke in homself die afbeelding of vorm van die hemel verwoes het, 

dit is, die vorm soos wat die hemel daar uitsien, en in die plek daarvan die vorm van die 

hel ingebring het, is sy innerlike toegemaak alreeds van die geboorte af, en dit is 

hoekom die mens gebore is in suiwer onkunde, terwyl diere van alle soorte nie so is nie. 

Sodat die mens die vorm of afbeelding van die hemel in hom kan herstel, moet hy 

geleer word al daardie dinge wat behoort by die orde. Die Woord bevat al die wette van 

die Goddelike orde, want sy voorskrifte is die wette van die Goddelike orde, daarom tot 

die mate dat die mens dit weet en lewe in ooreenstemming daarvan, dan word sy 
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innerlike weer geopen en die orde of afbeelding van die hemel word weer nuut gevorm. 

Dit maak dit duidelik wat bedoel word deur te wees in die vorm van die hemel, nl. om 

te leef in ooreenstemming met daardie dinge wat in die Woord is. 202.1   

 

203.  Sover as wat enigiemand in die vorm van die hemel is, is hy in die hemel, in der 

waarheid `n hemel in die kleinste vorm, (n. 57); gevolglik is hy  in dieselfde mate in die 

intelligensie en wysheid, en soos dit hierbo gesê is, al die gedagtes of denke van sy 

insig en al die emosies van sy wil brei hulleself uit op elke kant in die hemel in 

ooreenstemming met sy vorm, en wonderlike kommunikasie met die gemeenskappe 

daar, en hulle op hulle beurt met hom 203.1 [2] Daar is sommige wat nie glo dat 

gedagtes en emosies hulleself regtig rondom hulleself uitbrei, en glo dat dit binne in 

hulself is, omdat wat hulle dink sien hulle binne in hulleself, en nie op `n afstand nie, 

maar hulle is grootliks verkeerd. Want soos wat die sig van die oog `n uitstrekking het 

tot veraf geleë voorwerpe, en word geaffekteer in ooreenstemming met die orde van die 

dinge wat gesien word in daardie uitstrekking, so is die innerlike sig, wat van die insig 

of verstand is, en het `n soortgelyke uitbreiding in die geestelike wêreld, alhoewel dit 

nie deur die mens gewaar word nie, vir die rede hierbo gegee (n. 196). Die enigste 

verskil is dat die sig van die oog word geaffekteer op `n natuurlike manier, omdat dit 

geaffekteer word deur dinge in die natuurlike wêreld, terwyl die sig van die 

intelligensie of insig geaffekteer word op `n geestelike manier, omdat die dinge in die 

geestelike wêreld, wat `n verhouding het met die goeie en die waarheid; het die mens `n 

onkunde hiervan en dat hy nie bewus is dat daar enige lig is wat die insig verlig nie, en 

sonder daardie lig kan die mens glad nie dink nie. (n. 126-132). [3] Daar was `n sekere 

gees wat gedink het dat sy gedagtes van homself was, dus sonder enige verlenging buite 

homself en kommunikasie daarby met gemeenskappe buite homself. Dat hy mag leer 

dat dit nie waar is nie, was sy kommunikasie met buur gemeenskappe afgesny, en 

gevolglik was nie net sy denke weggeneem nie, maar het neergeval asof hy leweloos 

was, en soos wat dit geleidelik herstel het, keer hy terug na sy eie staat van denke. [4] 

Toe die ander geeste dit sien, het hulle erken dat alle denke en emosie, en gevolglik, 

alles van die lewe, vloei in in ooreenstemming met kommunikasie, siende dat alles van 

die mens se lewe bestaan in sy vermoë om te dink en om geroer te word deur emosie, of 

wat dieselfde is, in sy vermoë om te verstaan en te wil. 203.2    

 

204.  Maar dit moet verstaan word dat intelligensie en wysheid  verskil by almal in 

ooreenstemming met hierdie kommunikasie, hulle wie se intelligensie en wysheid 

gevorm is uit opregte waarhede en die goeie het kommunikasie met gemeenskappe in 

ooreenstemming met die vorm van die hemel, terwyl hulle wie se intelligensie en 

wysheid en die goeie nie gevorm is uit opregte waarhede en die goeie nie, het `n 

gebroke en onsamehangende kommunikasie, siende dat dit nie in gemeenskappe wat in 

rye is waar daar `n vorm van hemel is nie. Aan die ander kant, hulle wat nie in 

intelligensie en wysheid is nie, omdat hulle in falsiteite vanuit die bose is, het 

kommunikasie met gemeenskappe in die hel, en hulle uitbreiding word bepaal deur die 

graad van hulle goedkeuring. Dit moet ook geweet word dat hierdie kommunikasie met 

gemeenskappe is nie so `n kommunikasie met hulle wat duidelik waarneembaar vir 

hulle daar is nie, maar is `n kommunikasie met wat hulle regtig is, wat binne in hulle is 

en wat uit hulle uitvloei. 204.1   
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205.  Daar is `n affiliasie van almal in die hemel in ooreenstemming met geestelike 

verwantskappe, dit is, verwantskappe van die goeie en die waarheid in hulle orde. Dit is 

so in die hele hemel, so in elke gemeenskap, so in elke huis. As gevolg hiervan sal 

engele wat in die goeie en die ware is, mekaar herken, soos wat gesinslede deur 

bloedbande en huwelik mekaar herken hier op aarde, presies asof hulle mekaar al van 

kleintyd af geken het. Die goeie en die ware in elke engel wat sy intelligensie en 

wysheid saamstel, is geaffilieer op hierdie manier, hulle herken mekaar op hierdie 

manier, en soos wat hulle mekaar herken, sluit hulle nou saam, 205.1  en gevolglik hulle 

in wie die goeie en die waarheid so saamgestel is in ooreenstemming met die hemel, 

sien dinge wat op mekaar volg in `n reeks, en hoe hulle wyd met mekaar saamhang, 

maar hulle in wie die goeie en waarheid nie so verenig is in ooreenstemming met die 

vorme  

van die hemel, sien dit glad nie. 

206.  In elke hemel is daar so `n vorm, en in ooreenstemming daarmee het die engele 

kommunikasie en uitbreiding van gedagtes en emosies, en dit in ooreenstemming 

hiermee het hulle intelligensie en wysheid. Maar die kommunikasie van een hemel met 

`n ander is verskillend, dit is, van die derde of innerlike met die tweede of middel 

hemel, en met dit met die eerste of uiterlike hemel. Maar die kommunikasie tussen die 

hemele moet nie kommunikasie genoem word nie, maar „invloei‟. Hieroor sal nou iets 

gesê word. Onthou daar is drie hemele afsonderlik van mekaar en dit kan gesien word 

hierbo in sy eie hoofstuk (n. 29-40). 

 

207.  Dat daar van die een hemel tot die ander een `n invloei is en nie kommunikasie 

nie, kan gesien word uit hul relatiewe posisie. Die derde of innerlike hemel is heel bo, 

die tweede of middel hemel is onder hom, en die derde of buitenste hemel is nog verder 

na onder. Daar is `n soortgelyke rangskikking in al die gemeenskappe in elke hemel, as 

voorbeeld, sommige bly op hooggeleë plekke wat soos berge lyk (n. 188); op die top 

waar hulle van die innerlike hemel woon, onder hulle is die gemeenskappe van die 

tweede hemel, en weer onder hulle die gemeenskappe van die heel buitenste hemel. 

Dieselfde is waar oral oor, beide op die verhewe plekke en in hulle wat nie verhewe is 

nie. `n Gemeenskap van die hoër hemel kan slegs kommunikasie (sien bo, n. 100) met 

`n laer hemel hê deur middel van die invloei van gedagtes. 

 

208.  Een hemel is verbind met `n ander, of gemeenskap van een hemel met `n 

gemeenskap van `n ander hemel slegs deur die Meester alleen, beide deur direkte of 

deur bemiddelde invloei, direk van Homself, en deur bemiddeling deur die hoër hemel 

in orde tot in die laer hemele 208.1 Soos wat die verbinding of samevoeging van die 

hemele deur hierdie invloeiing net van die Meester alleen is, is daar die grootste 

voorsorg getref teen enige engel van die hoër hemel wat wil neerkyk binne in `n 

gemeenskap van `n laer hemel en om met enigeen daar te praat; want so `n engel word 

onmiddelik ontneem van sy intelligensie en wysheid. Die rede hiervoor sal ook vertel 

word. Soos daar drie grade van hemel is, het engele ook drie grade van lewe, daardie in 

die innerlike hemel het hulle derde of innerlike graad oop, terwyl hulle eerste en tweede 

graad gesluit is,  terwyl diegene in die tweede of middelste hemel se tweede graad oop 

is en eerste en derde graade gesluit is, en hulle in die laagste of buitenste hemel het 

hulle eerste graad oop en die tweede en derde is gesluit. Gevolglik, sodra `n engel van 
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die derde hemel afkyk na `n gemeenskap van die tweede hemel en praat met enigeen 

daar, word sy derde graad onmiddelik gesluit, en siende dat sy wysheid in daardie graad 

woon, word hy dus ontneem van sy wysheid, want hy het niks in die tweede of eerste 

graad nie. Dit is wat bedoel word deur die woorde van die Meester in Matthéüs 24:17, 

18: ”Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op 

die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie”. En in Lukas 17:31,32: “In 

daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie 

afkom om dit weeg te neem nie; en so ook moet hy wat op die land sal wees, nie 

omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot!”. 

209.  Geen invloei is moontlik vanaf die laer hemel in die hoër hemele nie, omdat dit 

teenstrydig is met die orde, maar daar is invloei vanaf die hoër hemele na die laer 

hemel. Meer nog, die wysheid van die engele van die hoër hemel oortref die wysheid 

van die engele van die laer hemel soos `n „triljoen teen een‟, en dit is `n ander rede 

hoekom die engele van die laer hemele nie met die engele van die hoër hemel kan 

gesprek voer nie, inderwaarhed, as hulle na hulle rigting kyk kan hulle hul nie sien nie, 

die hoër hemel vertoon aan hulle soos iets wolkerigs bokant hulle koppe. Maar die 

engele van die hoër hemel kan hulle in die laer hemele wel sien, maar sal nie maklik 

met hulle praat nie wat so kan hulle hul wysheid en intelligensie verloor. 

 

210.  Die gedagtes en emosies sowel as die spraak van die engele van die innerlike 

hemel word nooit waargeneem deur die engele van die middel hemel nie, omdat dit wat 

daar is so verhewe is. Maar wanneer dit die Meester behaag word daar in die laer 

hemele iets gesien wat soos `n vlam lyk, en van die gedagtes en emosies in die middel 

hemel word daar in die buitenste hemel iets gesien wat skitter, en somtyds `n wolk wat 

met `n verskeidenheid wit gloei. En van daardie wolk, sy opstyging, sy neerdaling en 

vorm, wat daar gesê word is in `n sekere mate bekend. 

 

211.  Van al hierdie kan gesien word wat die vorm van die hemel is, naamlik, dat dit op 

sy mees perfekste is in die innerlike hemel, in die  middel hemel is dit ook perfek, maar 

in `n laer graad, en in die buitenste hemel nog `n graad laer, ook dat die vorm van een 

hemel het sy permanente bestaan van `n ander een deur middel van invloei vanaf die 

Meester. Maar wat kommunikasie deur invloei is kan nie verstaan word tensy dit 

bekend is wat die grade van hoogte is, en hoe hulle verskil van die grade van lengte en 

breedte. Wat hierdie verskillende grade is, kan hierbo gesien word (n. 38). 

 

212.  Wanneer dit kom by die besonderhede van die vorm van die hemel en hoe dit  

voortgaan en vloei, kan self die engele nie begryp nie. `n Sekere begrip daarvan kan 

gevorm word van die vorm van al die dinge in die menslike liggaam, as dit ondersoek 

word deur `n wyse ondersoeker; want dit was hierbo getoon, in hulle onderskeie 

hoofstukke, dat die totale hemel `n mens reflekteer (sien n. 59-72) en dat al die dinge in 

die mens korrespondeer met die hemele (n. 87-102). Hoe onverstaanbaar en 

onverklaarbaar daardie vorm is, is duidelik slegs in `n algemene manier deur die 

senuwee weefsels en vesels, waarby elke deel en alle dele van die liggaam saamgeweef 

is. Wat hierdie vesels of weefsels is, en hoe hulle voortgaan en vloei in die brein, kan 

die oë nie alles waarneem nie; want ontelbare vesels is so inmekaar geweef, dat as dit 

saamgeneem word, kom dit voor soos `n sagte aaneenlopende massa, en tog is dit op 
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grond hiervan dat met hierdie elke ding en alle dinge van die wil en die intelligensie 

vloei met die uiterste duidelikheid in handelinge. Hoe hulle hulself in die liggaam inter 

geweef het is duidelik uit die verskillende netwerke, soos die van die hart, die 

dermsisteem, en ander, en ook van die knope wat genoem word limfkliere waarin baie 

vesels ingaan van elke deel en daar intergeweef raak, en dan weer daaruit saamgesmelt 

om voort te gaan na hulle funksies, en dit oor en oor, behalwe ook dinge in elke lid, 

orgaan en spier. Wie ookal hierdie vesels en sy baie wonders ondersoek met die oog 

van wysheid, sal totaal verstom staan. En tog is die dinge wat met die oog gesien kan 

word maar net `n paar, en dié wat nie gesien kan word nie is nog meer wonderlik, 

omdat hulle aan die innerlike sfeer van die natuur behoort. Dit is dan duidelik dat 

hierdie vorm korrespondeer met die vorm van die hemel, omdat al die werkinge van die 

intelligensie en die wil is binne in en is in ooreenstemming daarmee, want dit is in 

ooreenstemming met hierdie vorm, wat `n mens ookal wil kom spontaan tot aksie, en 

wat hy ookal dink, sprei deur die vesels van hulle begin tot by hul einde, wat die bron is 

van sensasie, aangesien dit die vorm van denke en wil is, dit is `n vorm van 

intelligensie en wysheid. So is die vorm wat korrespondeer tot die vorm van die hemel. 

En hiervan kan dit geweet word dat so is die vorm in ooreenstemming waarmee elke 

emosie en gedagte van engele hulself uitbrei, en so ver as wat die engele in hierdie 

vorm is, is hulle in intelligensie en wysheid. Dat hierdie vorm van die hemel van die 

Goddelike Mensheid van die Meester is kan hierbo gesien word (n. 78-86). Al hierdie 

dinge word gesê om dit duidelik te maak dat die hemelse vorm so is dat selfs in sy 

algemeenheid sal dit nooit totaal geken word nie, dat dit selfs vir die engele 

onverstaanbaar is. 

 

213.  Regering in die hemele. So is die hemele opgedeel in gemeenskappe, en die 

groter gemeenskappe bestaan uit sommige honderde van duisende engele (n. 50), en 

almal in die gemeenskap, alhoewel in die goeie, is hulle nie almal in die wysheid nie (n. 

43), dan moet dit volg dat daar een of ander regering moet wees, want orde moet 

gehandhaaf word, en alle dinge van die orde moet oor gewaak word. Maar die regerings 

in die hemele verskil van mekaar, hulle is van een soort in gemeenskappe wat die 

Meester se hemelse koninkryk uitmaak, en van `n ander soort wat in die gemeenskappe 

wat die geestelike koninkryk uitmaak, hulle verskil ook ten opsigte van die funksies 

van die verskillende gemeenskappe. Nietemin, geen ander regering as `n regering van 

wedersydse liefde is moontlik in die hemel nie, en `n regering van wedersydse liefde is 

`n hemelse regering. 

 

214.  Die regering in die Meester se hemelse koninkryk word genoem „regverdigheid 

en geregtigheid‟ omdat almal in daardie koninkryk in die goeie van die liefde is tot die 

Meester en wat ookal van die goeie is, word genoem regverdig. Regering daar behoort 

slegs aan die Meester. Hy lei hulle en leer hulle die dinge van die lewe. Die waarhede 

wat genoem word die waarhede van geregtigheid is op hul harte geskryf; elkeen ken dit, 

neem dit waar, en sien dit; 214.1  en gevolglik word die dinge van die geregtigheid nooit 

bevraagteken nie, maar slegs dinge van regverdigheid, wat aan die lewe behoort. 

Aangaande hierdie dinge sal die minder wyses diegene wat meer wys is, konsulteer, en 

hulle op hulle beurt sal die Meester konsulteer en so antwoorde verkry. Hulle hemel, dit 

is, hulle innerlike vreugde, is om regverdig uit die Meester te lewe. 
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215.  In die Meester se geestelike koninkryk word die regering “reg en geregtigheid” 

genoem, omdat hulle in daardie koninkryk in die geestelike goeie is, wat die goeie is uit 

naaste liefde teenoor sy naaste, en die goeie daarin is die [esse] van die waarheid, 215.1  

en waarheid behoort tot die reg, soos wat die goeie behoort aan regverdigheid 215.2   Dit 

ook, word deur die Meester gelei, maar deur bemiddeling (n. 208); en gevolglik het 

hulle goewerneurs, minder of meer na gelang van die behoefte van die gemeenskap 

waarin hulle is. Hulle het ook wette na gelang hulle saam lewe. Die goewerneurs 

bestuur alle dinge in ooreenstemming met die wette, wat hulle verstaan omdat hulle 

wys is, en in twyfelagtige dinge word hulle deur die Meester verlig. 

 

216.  Soos die regering uit die goeie, wat die soort regering is wat bestaan in die 

Meester se hemelse koninkryk, genoem „regverdigheid en geregtigheid‟, en die 

regering van die waarheid, wat die soort regering is wat bestaan in die Meester se 

geestelike koninkryk, en genoem word „reg‟, so is die terme „reg en geregtigheid‟ in die 

Woord gebruik wanneer die hemel en die kerk behandel word; „geregtigheid‟ beteken 

die hemelse goeie, en „reg‟ die geestelike goeie, watter „goeie‟, soos hierbo gesê, in sy 

essensie die waarheid is, soos in die volgende aanhalings: “Tot vermeerdering van die 

heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om 

dit te bevestig en dit te versterk deur reg en geregtigheid, van nou af tot in ewigheid 

(Jesaja 9:7). Deur „Dawid” hier word die Meester bedoel; 216.1  en deur “Sy koninkryk” 

word hemel bedoel, wat duidelik is deur die volgende aanhaling: “Kyk, daar kom dae, 

spreek JHWH, dat Ek vir Dawid `n regverdige Spruit sal verwek, en as koning sal Hy 

regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.” (Jer. 23:5). “Sion” 

beteken ook die hemel en die kerk. 216.2  “Ek, JHWH is wat goedertierenheid, reg en 

geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek `n behae…” (Jer. 9:24). “En 

Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in 

reg.” (Hos. 2:18). “O, JHWH, U goedertierenheid is tot in die hemele…U geregtigheid 

is is soos die berge van God, U oordele is `n groot watervloed…” (Psalm. 36:6,7).  

“…Vra hulle My na die regverdige verordininge; hulle het `n behae in die toenadering 

tot God.” (Jes. 58:2).    

 

217.  In die Meester se geestelike koninkryk is daar verskeie vorms van regering, wat 

verskil in die verskillende gemeenskappe, en die verskeidenheid is in ooreenstemming 

met die funksies wat uitgevoer word deur die verskillende gemeenskappe, en die 

funksies hiervan is in ooreenstemming met die funksies van alle dinge in die mens 

waarmee hulle korrespondeer. Dat dit ook verskillend is, is wel bekend, die hart het sy 

funksie, die longe `n ander, die lewer weer `n ander, die pankreas en milt weereens `n 

ander, en elke sensoriese orgaan sy eie. En in die liggaam vervul hierdie organe 

verskillende dienste, dus is daar verskillende dienste wat deur die gemeenskappe in die 

Die Groot Mens verrig word, wat die hemel is vir die gemeenskappe wat korrespondeer 

met hierrdie organe. Dat daar `n korrespondensie is van al die dinge in die hemel met al 

die dinge van die mens kan gesien word in sy eie hoofstuk hierbo. (n. 87-102). Maar al 

hierdie vorme van regering stem oor een ding saam, dat hulle omsien na die  openbare 

goeie as hulle mikpunt, en in daardie goeie na die goeie van die individu, 217.1  En dit is 

so omdat almal in die totale hemel onder die beskerming van die Meester staan, wat 
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almal liefhet, en van die Goddelike liefde dit verordineer het dat daar `n algemene goeie 

sal wees, waarvan elke individu sy eie goeie ontvang. Bowendien ontvang elkeen die 

goeie in ooreenstemming hoe hy die algemene goeie liefhet, want sover as wat hy die 

algemene goeie liefhet, het hy alles en almal lief; en siende dat hierdie liefde die liefde 

uit die Meester is, word hy tot daardie mate liefgekry deur die Meester, en die goeie 

kom na hom toe. 

 

218.  Uit al hierdie kan gesien word wat die goewerneurs daar is, naamlik, dat hulle 

voortreflik is in liefde en wysheid, en daarom begeer hulle die goeie vir almal, en uit 

wysheid weet hulle hoe om voorsienning te maak vir die  realisasie van daardie goeie. 

Sulke goewerneurs sal nie domineer of dikteer nie, maar hulle versorg en dien ( om te 

dien beteken om goed te doen aan ander uit liefde vir die goeie, en om te versorg 

beteken om toe te sien dat die goeie gedoen word), ook maak hulle hulself nie groter as 

ander nie, maar minder, want hulle plaas die goeie van die gemeenskap en van die 

naaste  in die eerste plek, en plaas hulle eie goeie heel laaste, en wat ookal in die eerste 

plek is, is groter en wat laaste is, is die kleinste. Nietemin, die regeerders het eer en 

glorie, hulle woon in die midde van die gemeenskap, in `n hoër posisie as die res, en 

ook in pragtige paleise, en hierdie eer en glorie aanvaar hulle, nie vir eie gewin nie, 

maar ter wille van gehoorsaamheid, want almal daar weet hulle het hierdie eer en glorie 

vanaf die Meester gekry, en op grond daarvan moet hulle gehoorsaam. Dit is wat 

bedoel word deur die woorde van die Meester aan Sy dissipels toe Hy gesê het: “En 

elkeen onder julle wat die eerste wil word, moet julle dienaar wees, net soos die Seun 

van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien…” (Mat. 20:27, 

28). “….maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie `n leier is, soos 

een wat dien.” (Luk. 22:26). 

 

219.  Ook in elke huis is daar `n regering in `n kleiner vorm. In elke huis is daar `n 

meester en daar is bediendes, die meester is lief vir die bediendes en die bediendes is 

lief vir hul meester, gevolglik dien hulle mekaar uit liefde. Die meester leer hulle hoe 

om te leef, en sê wat gedoen moet word, die bediendes gehoorsaam en voer hulle pligte 

uit. Om nuttig te wees is die grootste vreugde van elkeen se lewe. Dit wys dat die 

Meester se koninkryk is `n koninkryk van nuttighede. 

 

220.  Ook in die helle is daar regerings, want sonder regering kan hulle nie in toom 

gehou word nie, maar die regerings daar is die teenoorgestelde van die regerings in die 

hemele, hulle is regerings van die liefde vir hulleself. Elkeen daar wens om aan die 

ander te dikteer en om oor ander te heers. Hulle haat diegene wat hulle nie begunstig 

nie, en maak hulle voorwerpe van hulle wraak en woede, want so is die natuur van die 

liefde vir die self. Daarom word die meer boosaardigste oor hulle aangestel as 

goewerneurs, en hulle word gehoorsaam uit vrees. 220.1 Maar meer hieroor hieronder 

waar die helle behandel sal word. 

 

221.  Goddelike aanbidding in die Hemel.  Goddelike aanbidding in die hemel is nie 

anders in die eksterne Goddelike aanbidding soos dit op aarde is nie, maar by die 

innerlike of interne is dit anders. In die hemele, soos op aarde, is daar doktrines, 

prediking, en kerk geboue. In essensie is die doktrines daar oral dieselfde, maar in die 
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hoër hemele bevat dit meer innerlike wysheid as in die laere. Die prediking is in 

harmonie met die doktrines, en soos wat hulle huise en paleise het (n. 183-190), so het 

hulle ook kerk geboue, waarin daar gepreek word. Sulke dinge bestaan in die hemel, 

omdat die engele voortdurend volmaak gemaak word in wysheid en liefde. Want hulle 

besit, soos die mens, intelligensie en `n wil, en beide hulle intelligensie en wil is in staat 

om voortdurend meer perfek of volmaak gemaak te word, die intelligensie deur middel 

van waarhede, en die wil deur middel van die goeie van die liefde. 221.1   

 

222.  Maar wesenlike Goddelike aanbidding in die hemele bestaan nie daaruit om kerk 

toe te gaan om `n preek te hoor nie, maar in `n lewe van liefde, liefde vir die 

medemens, en geloof, in ooreenstemming met die doktrine – prediking in kerke dien 

alleenlik as `n metode van onderrig in die dinge van die lewe. Ek het met engele 

gepraat oor hierdie onderwerp, en het hulle vertel dat dit in die wêreld geglo word dat 

Goddelike aanbidding bestaan slegs uit die bywoning van die kerk, om na die preek te 

luister, onderhouding van die sakrament van die avondmaal drie of vier keer per jaar, 

en die uitoefening van ander handelinge van aanbidding ooreenkomstig die vereistes 

van die kerk, ook om spesiale tye aan gebed af te staan, en met sulke tye jou vroom te 

gedra. Die engele sê al hierdie dinge is uiterlike handelinge wat gedoen moet word, 

maar is van nul en gener waarde as daar nie `n innerlike vorm daaruit voortkom nie, 

wat `n lewe is in ooreenstemming met die voorskrifte wat die doktrine leer. 

 

223.  Dat ek mag leer uit hulle byeenkoms in plekke van aanbidding, was ek met tye 

toegelaat om hul dienste by te woon en om hulle prediking te hoor. Die prediker staan 

in `n preekstoel na die ooste. Hulle wat in die lig van die wysheid is meer as ander, sit 

reg voor hom; hulle wat in minder lig is, sit na die regterkant en linkerkant van hulle. 

Daar is `n sirkulêre rangskikking van die sitplekke, sodat almal in die prediker se 

gesigsveld is, en niemand wat aan die kante sit, is buite sy sig nie. By die ingang, wat 

aan die oostekant van die gebou is, en aan die linkerkant van die preekstoel, staan hulle 

wat ingewy moet word. Niemand word toegelaat om agter die preekstoel te staan nie, 

want as daar enigiemand daar is, raak die prediker verward. Dit is dieselfde as 

enigiemand van mening verskil, en vir hierdie rede moet die een wat verskil sy gesig 

wegdraai. Die wysheid van die prediking is sodanig dat dit bokant alle vergelykings 

met die prediking van hierdie wêreld is, want hulle in die hemel is in innerlike lig. Die 

kerk geboue in die geestelike koninkryk is klaarblyklik met klip gebou, en daardie in 

die hemelse koninkryk met hout, omdat klip korrespondeer met die waarheid, en hulle 

in die geestelike koninkryk is in die waarheid, terwyl hout korrespondeer met die goeie, 

en hulle in die hemelse koninkryk is in die goeie. 223.1  In daardie koninkryk word die 

kerk geboue nie genoem kerke nie, maar „Huise van God‟. In daardie koninkryk is hulle 

sonder prag, maar in die geestelike koninkryk is hulle min of meer vol prag. 

 

224.  Ek het ook met een van die predikers gesels aangaande die heilige staat waarin 

hulle is wanneer hulle luister na die prediking in die kerke. Hy sê dat elkeen vroom en 

godsdienstig, eerbiedig en heilig is en in harmonie met sy innerlike wat behoort aan die 

liefde en geloof, want heiligheid self is in liefde en geloof, omdat die Goddelike van die 

Meester in hulle is. Hy het ook gesê dat hy nie weet wat uitwaartse heiligheid is apart 

van liefde en geloof nie, en wanneer hy daaraan dink, sê hy, dat dit dalk iets is wat die 
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heiligheid namaak in sy uiterlike voorkoms, of is konvensioneel skynheilig; en dat so `n 

heiligheid ontvlam en word onderhou deur onegte vuur van die liefde van die self en 

die wêreld. 

 

225.  Al die predikers is van die Meester se geestelike koninkryk; nie een is van die 

hemelse koninkryk nie. Hulle is van die geestelike koninkryk omdat die engele daar in 

die waarhede van die goeie is, en alle prediking moet van die waarheid wees. Daar is 

geen predikers van die hemelse koninkryk nie omdat hulle wat daar is in die goeie van 

die liefde is, en hulle sien en neem waarhede waar vanaf die goeie, maar praat nie 

daaroor nie, maar alhoewel die engele in die hemelse koninkryk die waarhede en 

prediking daar waarneem en sien, deur middel van prediking, word hulle verlig in die 

waarhede wat hulle alreeds weet, en word volmaak deur baie waarhede wat hulle nie 

voorheen geweet het nie. Sodra hulle waarhede hoor, erken hulle dit en neem dit waar, 

en die waarhede wat hulle waarneem, het hulle lief, en deur in ooreenstemming 

daarmee te lewe, is om dit deel van hul lewe te maak, en verklaar om te lewe in 

ooreenstemming met die waarheid is om die Meester lief te hê. 225.1   

 

226.  Alle predikers word deur die Meester aangestel, en het daaruit `n gawe van 

prediking. Niemand anders word toegelaat om in die kerke te preek nie. Hulle word nie 

priesters genoem nie, maar predikers. Hulle word nie priesters genoem nie omdat die 

hemelse koninkryk die priesterdom van die hemel is; want priesterdom beteken die 

goeie van die liefde van die Meester, en hulle in die hemelse koninkryk is in daardie 

goeie, terwyl die geestelike koninkryk die koningskap van die hemele is, want 

koningskap beteken die waarheid van die goeie, en hulle in die geestelike koninkryk is 

in die waarheid (sien bo, n. 24) 226.1  

 

227.  Die doktrines waarmee hulle prediking in akkoord is, kyk almal na die lewe as die 

doel, en nie een kyk na die geloof apart van die lewe nie. Die doktrines van die 

innerlike hemel is meer vol van die wysheid as die doktrines van die middel hemel, en 

dit weer meer vol van intelligensie as die doktrines van die buitenste hemel, want in 

elke hemel word die doktrines aangepas tot die persepsies of waarneming van die 

engele. Die kern of essensie van al die doktrines is die erkenning van die Goddelike 

Mensheid van die Meester. 

 

228.  Die Krag van die Engele in die Hemel. Dat die engele krag besit kan nie 

verstaan word deur hulle wat niks weet van die geestelike wêreld en sy invloed in die 

natuurlike wêreld nie. Hulle dink dat engele geen krag het omdat hulle geestelik is en is 

selfs so suiwer en onstoflik dat geen oog hulle kan sien nie. Maar hulle wat meer 

innerlik kyk na die oorsaak van dinge, het `n ander uitkyk. Sulkes weet dat al die krag 

wat `n mens het is van sy intelligensie en wil (want sonder dit is hy kragteloos om selfs 

`n partikeltjie in sy liggaam te beweeg), en sy intelligensie en wil is sy geestelike mens. 

Dit beweeg die liggaam en sy lede na willekeur; en wat hy ookal dink, dit spreek die 

mond en die tong, en wat dit ookal wil, dit doen die liggaam, en skenk sy krag na 

willekeur. Soos wat die mens se wil en intelligensie gereël word deur die Meester deur 

middel van engele en geeste, so ook word alle dinge van die liggaam gereël, omdat dit 

van die wil en intelligensie is, en as jy dit wil glo, sonder die invloei vanaf die hemel, 
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sal die mens nie een tree stap nie! Engele was toegelaat om my voete te beweeg, my 

aksies, en my tong en spraak, net soos wat hulle wil, en dit deur die invloei in my wil 

en gedagtes, en daarby het ek geleer dat uit myself kan ek niks doen nie. Ek was 

agterna deur hulle vertel dat elke mens so gereguleer word, en hy kan dit weet uit die 

doktrine van die kerk en van die Woord, want hy bid dat God Sy engele sal stuur om 

hom te lei, om sy voetstappe te bewaar, om hom te onderrig, en om hom te inspireer 

wat om te dink en wat om te sê, en baie ander dinge, alhoewel hy anders glo en sê as hy 

by homself dink apart van hierdie doktrine. Al hierdie dinge word gesê om bekend te 

maak watter krag die engele met die mens het. 

 

229.  Maar so groot is die krag van engele in die geestelike wêreld dat as ek sou bekend 

maak al dit wat ek ondervind het met betrekking daarop, sal dit die geloof oortref. 

Enige obstruksie daar wat verwyder moet word omdat dit teenstrydig is met die 

Goddelike orde, gooi die engele neer na onder en word omgekeer net deur `n poging 

van die wil en om te kyk daarna. Dus het ek berge gesien wat beset was deur boosheid 

wat uitgegooi en omgekeer was, en somtyds geskud van die een end tot die ander soos 

in `n aardbewing; ook word groot rotse gekloof van bo na onder, en die boosheid wat 

daarop was, was opgeslurp. Ek het ook honderde-duisende bose geeste gesien wat  

verstrooi was deur engele en neergegooi in die hel. Nommers of hoeveelheid speel geen 

rol teen hulle nie, ook nie allerhande uitvindsels of ander middele nie, of sluheid, of 

enige ander kombinasie nie, want hulle sien deur alles, en verstrooi dit in `n oomblik. 

(Maar meer hiervan sal gesien word in die verslag oor “Die Verwoesting van 

Babilon”.) Sulke kragte het die engele in die geestelike wêreld. Dit is duidelik uit die 

Woord dat hulle ook dieselfde kragte het in die natuurlike wêreld wanneer dit toegelaat 

word; by voorbeeld, dat dit aan hulle gegee was om totale weermagte te verwoes, en dat 

hulle `n pestilensie veroorsaak het waar sewentig-duisend mense gesterf het. Van 

hierdie engel word gesê: “Maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te 

verwoes, het dit JHWH berou oor die onheil, en Hy het aan die engel wat die 

verwoesting onder die volk moes aanrig, gesê: Genoeg, trek jou hand terug. En Dawid 

het die engel gesien hoe die engel onder die volk doodslaan.” (2 Sam. 24:16,17). Daar 

is ook nog ander gedeeltes. Omdat die engele sulke kragte het, word hulle genoem 

“kragte”; soos by Dawid: “Loof JHWH, Sy engele, kragtige helde…” (Psalm 103:20). 

 

230.  Maar dit moet verstaan word dat die engele geen krag uit hulleself het nie, maar 

dat al hulle krag van die Meester af kom, en dat hulle krag het solank as wat hulle dit 

erken. Wie van hulle ookal glo dat hy krag uit homself het, word oombliklik so swak 

dat hy nie eers in staat is om selfs een bose gees te weerstaan nie. Vir hierdie rede skryf 

die engele geen meriete van enige aard aan hulleself toe nie, en is afkerig tot alle lof en 

glorie oor enige ding wat hulle doen, en skryf alle lof en glorie toe aan die Meester. 

 

231.  Dit is die Goddelike waarheid wat voortkom uit die Meester wat al die krag in die 

hemele het, want die Meester in die hemel is die Goddelike waarheid verenig met die 

Goddelike goeie (sien n. 126-140). Tot die mate wat die engele ontvangers van hierdie 

waarheid is, is hulle kragte. 231.1  Bowendien, elkeen is sy eie waarheid en sy eie goeie 

omdat elkeen soos sy intelligensie  en wil is. Die intelligensie behoort tot die waarheid 

omdat alles daarvan van die waarhede is, en die wil behoort tot die goeie omdat alles 
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daarvan van die goeie is, en wat enigeen verstaan, noem hy waarheid en wat hy ookal 

wil noem hy goed. Hieruit is dit dat elkeen sy eie waarheid en sy eie goedheid is. 231.2  

Daarom, sover as   wat `n engel die waarheid van die Goddelike en die goeie van die 

Goddelike is, is hy `n krag, omdat die Meester tot daardie mate in hom is. En soos wat 

geeneen se goeie en waarheid nie dieselfde is soos die ander een nie, want in die hemel, 

soos in die wêreld, is daar `n eindelose verskeidenheid (n. 20), so ook is die krag van 

een engel nie soos die krag van `n ander engel nie. Hulle wat die arms uitmaak van die 

Grootste Mens, of hemel, het die grootste krag, omdat hulle meer in waarheid is as die 

ander, en binne in hulle waarhede vloei die goeie uit die totale hemel. Bowendien gaan 

die krag van die hele „mens‟ oor na sy arms, en deur middel hiervan oefen die hele 

liggaam sy kragte uit. Dit is vir hierdie rede dat in die Woord die “arms” en “hande” die 

kragte aandui. 231.3 Op grond hiervan word daar somtyds `n naakte arm in die hemel 

gesien wat so kragtig is dat dit in staat is om alles op sy pad in duisende stukkies te 

breek, al is dit ook `n rots op aarde. Eenkeer het dit na my toe beweeg en ek raak bewus 

daarvan dat dit my bene kan vergruis tot in die kleinste atome toe. 

 

232.  Dit was hierbo aangetoon (n. 137) dat die Goddelike waarheid wat uitgaan van die 

Meester, het al die krag, en dat engele krag het tot die mate dat hulle ontvangers is van 

die Goddelike waarheid vanuit die Meester. Maar engele is sover ontvanklik van die 

Goddelike waarheid as wat hulle ontvanklik is van die Goddelike goeie, want waarhede 

het al hul krag vanaf die goeie, en niks apart van die goeie nie. So ook, die goeie het al 

sy krag uit die waarheid, en niks apart van die waarheid nie. Krag ontspring van die 

samevoeging van hierdie twee. Dieselfde is waar van geloof en liefde, want dit is 

dieselfde as jy sê waarheid of geloof, siende dat alles van die geloof die waarheid is; 

ook is dit dieselfde wanneer jy sê die goeie of die liefde, siende dat alles van die liefde 

die goeie is. 232.1  Die groot krag wat engele het deur middel van waarhede van die 

goeie word ook hierdeur gewys, dat wanneer `n bose gees slegs deur `n engel se oë 

aangestaar word, val hy in `n beswyming, en kom nie voor soos `n mens nie, en dit 

totdat die engel sy aangesig wegdraai.. So `n effek word veroorsaak deur die kyk van 

die oë van `n engel, omdat die sig van engele van die lig van die hemel is, en die lig van 

die hemel is Goddelike waarheid (sien bo, n. 126-132). Bowendien, die oë 

korrespondeer met die waarheid vanaf die goeie. 232.2   

 

233.  Siende dat waarheid van die goeie al die krag het, so het die falshede van die 

boosheid hoegenaamd geen krag nie; 233.1  en omdat almal in die hel in falshede is 

vanuit die bose, het hulle geen krag teen die waarheid en die goeie nie. Maar watter 

krag hulle tussen hulleself het, en watter krag die bose geeste het voordat hulle na die 

hel gestuur word, sal hierna vertel word. 

 

234.  Die Spraak van Engele. Engele speek met mekaar net soos mense op aarde, en 

oor verskeie onderwerpe, soos oor huishoudelike sake, en oor dinge van die burgerlike 

staat, en van morele en die geestelike lewe. En daar is geen verskil behalwe dat hulle 

spraak meer intelligent is as die van die mens, omdat dit van `n meer interne denke is. 

Ek was toegelaat om dikwels met hulle te assosieër, en om met hulle te praat as vriend 

teenoor vriend, en somtyds as vreemdeling teenoor vreemdeling, en ek was toe in `n 

staat soos hulle, en ek weet nie anders dat ek besig was om met hulle te praat asof ek 

met mense op die aarde praat. 
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235.  Engele spraak, soos die menslike spraak, word gespreek in woorde, dit word ook 

hoorbaar ge- uiter en kan gehoor word; want engele, soos die mens, het `n mond, tong 

en ore, en `n atmosfeer waarin die klank van hulle spraak geuiter kan word. Hoewel dit 

`n geestelike atmosfeer is wat aangepas is tot die engele, wat geestelik is. In hulle 

atmosfeer kan engele asemhaal en uiter woorde deur middel van hulle asem, soos die 

mens doen in hulle atmosfeer. 235.1   

 

236.  Almal in die totale hemel het dieselfde taal, en hulle almal verstaan mekaar, naby 

of ver, behoort hulle aan mekaar. Taal word nie daar geleer nie maar is instinktief met 

almal, want dit vloei uit hulle opregte emosie en gedagtes, en die toon van hul spraak 

korrespondeer met hul emosies, en hulle vokale klank uitspraak wat woorde is, 

korrespondeer met die idees van denke wat ontstaan vanuit die emosies, en weens die 

korrespondensie is die spraak op sigself geestelik, want dit is emosie wat weerklink en 

dit deur die spraak. [2] Enigeen wat enigsins hieraan dink kan sien dat alle denke van 

die emosie is wat behoort by die liefde, en dat die idees van die gedagtes is die verskeie 

vorme waarin die algemene emosie versprei is, want geen gedagte of idee is moontlik 

apart van die emosie nie – die siel en lewe van die gedagtes is van emosie. Dit stel 

engele in staat om te weet, slegs uit die spraak van ander, wat hy is – uit die toon wat sy 

emosie is, en van die vokale klank-uitspraak of woorde, wat sy denke is. Die wyser 

engele weet wat die heersende emosie is uit `n enkele paar woorde in `n ry, want 

daardie emosie is dit waaraan hulle aandag gee. [3] Dit is bekend dat elke individu `n 

verskeidenheid van emosies het, een emosie wanneer in vreugde, `n  ander een wanneer 

in pyn, `n ander een wanneer in liefde – ook vir die naaste, `n ander emosie wanneer in 

angs, of in eer, of in glorie, en so aan. Maar die heersende emosie of liefde is in al 

hierdie, en vir hierdie rede weet die wyser engele, omdat hulle daardie liefde ervaar, uit 

die spraak die totale staat van die ander. [4] Dit is aan my toegestaan om dit te weet uit 

baie ervaring. Ek het engele gehoor wat ander se karakter en sy lewe blootlê slegs deur 

hom te hoor spreek. Hulle sê ook dat van enige idee van `n ander se gedagtes kan hulle 

alles weet van sy lewe, omdat van daardie idees weet hulle wat sy heersende liefde is, 

waarin alle dinge in sy orde is. Hulle weet ook dat die mens se „Boek van die Lewe‟ 

niks anders is nie. 

 

237.  Engele taal het niks in gemeen met die menslike taal nie, behalwe sekere woorde 

wat die klank is van `n spesifieke emosie, nogtans is dit waar nie van die woorde 

homself nie, maar oor die klanke; waaroor iets oor hierdie onderwerp gesê sal word in 

dit wat volg. Dat engele taal niks in gemeen het met die menslike taal nie is duidelik uit 

die feit dat engele nie in staat is om `n enkele woord in die menslike taal te uiter nie. 

Dit was probeer maar hulle kon dit nie regkry nie, omdat hulle niks kon uiter behalwe 

dit wat in totale ooreenstemming is met hulle emosies, en wat ookal nie in 

ooreenstemming is nie, is onverenigbaar met hulle totale lewe, want die lewe behoort 

tot die emosie, en hulle spraak is van hulle lewe. Ek was vertel dat die eerste taal van 

die mens op ons aarde ooreenstem met die engele taal omdat hulle dit vanaf die hemel 

gehad het, en dat die Hebreeuse taal kom in sekere aspekte daarmee ooreen. 
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238.  Soos wat die spraak van die engele korrespondeer met hulle emosie, en hulle 

emosie behoort tot hulle liefde, en soos die liefde van die hemele die liefde tot die 

Meester en die naaste is, (sien bo, n. 13-19), is dit duidelik hoe keurig en genotvol hulle 

spraak moet wees, en dit affekteer nie net die ore nie maar ook die innerlike van die 

denke van hulle wat daarna luister. Daar was `n sekere gees met `n verharde hart met 

wie `n engel gespreek het. Op die einde was hy so geaffekteer deur dit wat gesê was dat 

hy trane gestort het, en sê dat hy nog nooit van tevore gehuil het nie, maar hy kon hom 

nie beteuel nie, want dit was die liefde wat spreek. 

 

239.  Die spraak van engele is verder vol van wysheid omdat dit voortkom vanuit hulle 

innerlike gedagtes, en hulle innerlike gedagtes is wysheid, soos hulle innerlike emosie 

die liefde is, en in hulle spraak verenig die liefde en die wysheid. Vir hierdie rede is 

hulle spraak so vol wysheid en hulle kan in `n enkele woord dit uitdruk wat die mens 

nie in duisend woorde kan uitdruk nie, ook die idees van hul denke  bevat dinge wat 

buite die mens se begripsvermoë lê, en dan ook die krag van sy uitdrukking. Dit is 

hoekom gesê word dat die dinge wat gehoor en gesien word in die hemele, 

onuitspreeklik is, soos wat die oor nog nie gehoor het en die oog nog nie gesien het nie. 

[2] Dat dit waar is was ek ook toegelaat om te leer uit ondervinding. Met tye het ek die 

staat van engele binnegegaan, en in daardie staat het ek met hulle gepraat, en dan het ek 

alles verstaan. Maar wanneer ek teruggebring is in my vorige staat, en dus in die 

natuurlike denke eie tot die mens, en wens om terug te roep wat ek gehoor het, dan kon 

ek nie; want daar was duisende van dinge onaangepas tot die idee van die natuurlike 

denke, en daarom onuitspreeklik, behalwe deur die veelkleurigheid van die hemelse lig 

, en dus nie deur menslike woorde nie. [3] Die idees van die denke van die engele 

waaruit hulle woorde ontspring is modifikasies van die lig van die hemel, en die 

emosies waaruit die toon van die woorde ontspring is variasies van die warmte van die 

hemel, die lig van die hemel is Goddelike waarheid of wysheid, en die hitte van die 

hemel is die Goddelike goeie of liefde (sien bo, n. 126-140), en die engele het hulle 

emosie vanaf die Goddelike liefde, en hulle denke van die Goddelike wysheid. 239.1   

 

240.  Omdat die spraak van engele direk voorkom uit hul emosie, en die idees van hul 

denke of gedagtes, is die verskilende vorme waarin hul algemene emosie verdeel is 

(sien bo, n. 236), engele kan hulle in `n oomblik uitdruk wat `n mens nie kan doen in `n 

halfuur nie, en hulle kan ook in `n paar woorde dit uitdruk wat op `n hele paar bladsye 

geskryf staan, en dit ook was aan my bewys deur baie ervaring 240.1  Dus, die engele se 

idees van denke of gedagtes en die woorde van hulle spraak maak dit een, soos oorsaak 

en effek, want wat in die idee van die gedagtes is as `n oorsaak word aangebied in 

woorde as effek, en dit is hoekom elke woord so baie dinge in homself bevat. Al die 

besonderhede van die engele se gedagtes, en dus van engele spraak‟ verskyn wanneer 

dit aangebied word om te sien soos `n dun golf van omstromende atmosfeer, waarin 

daar ontelbare dinge in hulle orde is wat ontleen is van engele wysheid, en dit gaan 

binne `n andereen se gedagtes en affekteer hom. Die idees van die denke van almal, 

beide engel en mens, word aangebied om te sien in die lig van die hemel, wanneer dit 

die Meester behaag. 240.2   

 

241.  Die spraak van die engele in die Meester se hemelse koninkryk kom ooreen met 

die spraak van die engele van die Meester se geestelike koninkryk, maar dit is meer van 
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`n interne denke. Hemelse engele is in die goeie van die liefde tot die Meester, en 

daarom spreek hulle uit wysheid; terwyl die geestelike engele in die goeie van die 

naasteliefde is, wat in essensie die waarheid is (n. 215), en daarom spreek hulle uit 

intelligensie, want wysheid is van die goeie, en intelligensie is van die waarheid. Om 

hierdie rede is die spraak van die hemelse engele soos `n sagte stroompie, asof dit 

deurlopend is, maar die spraak van die geestelike engele is effe trillerig en geskei. Die 

spraak van die hemelse engele het baie van die toon van die klinkers “u” en “o” in; 

terwyl die spraak van die geestelike engele meer van die toon van die “e” en “i”*; want 

die klinkers staan vir toon, en in daardie toon is daar emosie, en die toon van die spraak 

van engele korrespondeer met hulle emosie, soos hierbo alreeds gesê (n. 236); terwyl 

die klank artikulasie, wat woorde is, korrespondeer met die idees van die denke wat 

ontspring uit emosie. Terwyl die klinkers nie essensieël in `n taal is nie, maar slegs dien 

as metode om die tone en woorde te verhef na die verskillende emosies in 

ooreenstemming tot elkeen se staat, so word die klinkers in die Hebreeuse taal nie 

uitgespreek nie, en word ook verskillend vertolk. Hieruit is `n mens se kwaliteit in die 

opsig van sy emosie en liefde bekend aan die engele. Ook in die spraak van die hemelse 

engele is daar nie harde konsonante nie (medeklinkers), en dit is raar as die een 

konsonant oorgaan na `n ander sonder die invoeging van `n woord wat begin met `n 

klinker. Dit is hoekom ons in die Woord so baie die woordjie “en” tussenin gevoeg kry 

, soos gesien kan word deur hulle wat die Woord in Hebreeus lees, waarin hierdie 

invoegsel sag is, en begin en eindig met `n klinker klank. Weereens, in die Woord, en 

in Hebreeus kan dit in dieselfde mate gesien word deur die woord wat gebruik word of 

dit behoort aan die hemelse klas of die geestelike klas, dit is, of dit die goeie of die 

waarheid betrek. Daardie wat die goeie betrek maak grootliks van die „u‟ en “o” klanke 

gebruik, en somtyds `n bietjie van die “a”, terwyl hulle wat die waarheid betrek, 

gebruik maak van die klanke van die “e” en die “i”. Omdat dit veral in die tone is dat 

die emosie homself uitdruk, so in die menslike spraak, wanneer ernstige onderwerpe 

bespreek word, soos bv. die hemel [caelum] en God [Deus], word daardie woorde 

verkies wat die klinkers “u” en “o” bevat; en musiek tone, wanneer sulke temas 

uitgedruk moet word, styg dit tot dieselfde volheid; maar nie as minder verhewe temas 

vertolk word nie. Deur hierdie metode is die musikale kuns in staat om emosies van 

verskillende dieptes uit te druk. *[Soos wat hierdie klinkers in Europese tale 

uitgespreek word – Vert.] 

 

242.  In engele spraak is daar `n soort simfonie wat nie beskryf kan word nie; 242.1 wat 

kom van die uitstorting en verspreiding van gedagtes en emosies waarui die spraak 

vloei, in ooreenstemming met die hemel, en alle affiliasie en alle kommunikasie in die 

hemel is in ooreenstemming met daardie vorm. Die engele is geaffilieer in 

ooreenstemming met die vorm van die hemel, en dat hulle gedagtes en emosies in 

ooreenstemming daarmee vloei kan hierbo gesien word. (n. 200-212). 

 

243.  Spraak soos daardie in die geestelike wêreld is inherent in elke mens in sy 

innerlike intellektuele deel, maar die mens weet dit nie, omdat hierdie spraak by die 

mens nie soos by engele, gelyksoortig tot emosie is nie, nietemin, dit is wat veroorsaak 

dat die mens, wanneer hy in die ander lewe ingaan hy tot dieselde spraak kom as die 
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geeste en engele, en dus om te weet hoe om te praat sonder instruksies. 243.1  Maar 

later meer hieroor. 

 

244.  In die hemel, soos alreeds hierbo gesê, het almal dieselfde spraak, maar gevarieër 

in die opsig dat die spraak van die meer wyses meer intern en voller is en vol van 

variasies van emosies en idees van gedagtes, terwyl die spraak van die minder wyses 

meer ekstern is en minder vol, en die spraak van die eenvoudiges is nog meer ekstern, 

bestaande uit woorde waarvan die betekenis bymekaar gemaak moet word op dieselfde 

manier as wanneer `n mens met `n ander mens gesels. Daar is ook spraak deur die gesig 

wat beëindig word in iets welluidend gemodifiseer deur idees. Daar is ook spraak 

waarin hemelse verteenwoordigers gemeng word met die idees, en wat voortgaan van 

die idee na sig. Daar is ook spraak deur gebare wat korrespondeer met emosie en 

verteenwoordig dinge soos daardie wat uitgedruk word deur hulle woorde. Daar is ook 

spraak deur middel van die algemene van die emosies en die algemene van die 

gedagtes. Daar is spraak soos donder, en nog baie ander. 

 

245.  Die spraak van die bose en  duiwelse geeste is net so natuurlik vir hulle omdat dit 

van die emosie is, maar dit is van die bose emosies en gevolglik besoedelde en vuil 

idees, waarteen die engele totaal afkeurig is. Dus is die wyse van praat in die hel net die 

teenoorgestelde as die in die hemel, en gevolglik kan bose geeste nie die spraak van 

engele verduur nie, en engele kan ook nie die duiwelse spraak  verduur nie. Vir die 

engele is duiwelse spraak soos `n aaklige reuk wat om die neusgate draai. Die spraak 

van huigelaars, wat so is deur te veins as engele van die lig en in die opsig van woorde 

maak hulle die engele na, maar in die opsig van die emosie en gevolglike idees van die 

gedagtes is dit direk die teenoorgestelde. Gevolglik, wanneer die innerlike natuur van 

hulle spraak waargeneem word deur die wyser engele, soos net hulle dit kan waarneem, 

word dit gehoor as `n gekners van tande, en slaan met afgryse. 

 

246.  Die Spraak van Engele met die Mens. Engele wat met die mens praat, praat nie 

in hulle eie taal nie, ook nie in enige taal wat nie bekend is aan die mens nie, maar in 

die mens se eie taal, of in `n taal waarin hy gemaklik is. Dit is so omdat wanneer engele 

met die mens praat, draai hulle hulself na hom toe en verbind homself met hom, en 

hierdie verbinding of samesmelting van die engel met die mens veroorsaak dat beide in 

dieselfde denke of gedagtes is, en omdat die mens se denke  met sy geheue saamhang, 

en dit is die bron van sy spraak, het die twee dieselfde taal. Bowendien, wanneer `n 

engel of `n gees na `n mens toe kom en deur hom na hom te draai om sodoende met 

hom saam te smelt, gaan hy so in die totale geheue van daardie mens in dat hy skaars 

bewus is dat hy homself nie weet wat ookal die mens weet nie, insluitende sy taal. [2] 

Ek het met engele hieroor gepraat en hulle sê dalk het hulle gedink dat hulle my 

aanspreek in my moedertaal, want dit is so waargeneem, en tog was dit ek wat gepraat 

het en nie hulle nie, en dat dit duidelik was van die feit dat engele nie `n enkele woord 

in die menslike taal kan uiter nie. (sien n. 237). Bowendien, die menslike taal is 

natuurlik en hulle is geestelik, en geestelike entiteite kan nie uitdrukking gee aan 

enigiets op `n natuurlike manier nie. Hierop reageer hulle deur te sê dat hulle bewus is 

dat hulle samesmelting met die mens met wie hulle praat is met sy geestelike denke, 

maar omdat sy geestelike denke in sy natuurlike denke invloei, en sy natuurlike denke  
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saamhang met sy geheue, kom die taal van die mens en al sy kennis vir hulle voor asof 

dit hulle eie is; en dit is so vir hierdie rede, dat terwyl dit die Meester se plesier is dat 

daar so `n samesmelting met, en `n soort van invoeging van die mens in die hemel is, 

nogtasns is die staat van die mens nou so dat daar nie langer so `n samesmelting met 

engele kan wees nie, maar slegs met geeste wat nie in die hemel is nie. [3]  Terwyl ek 

hieroor gesels met geeste was hulle ook onwillig om te glo dat dit die mens is wat praat, 

en dring daarop aan dat hulle binne in die mens spreek, ook dat die mens se kennis 

hulle kennis is en nie die mens se kennis nie, maar alles tevergeefs. Wat bedoel word 

by geeste en wat bedoel word by engele sal verder vertel word wanneer die wêreld van 

die geeste behandel word. 

 

247.  Daar is `n ander rede hoekom engele en geeste hulleself so nou met die mens 

saamvoeg en nie te weet dat wat die mens s‟n is, is hulle eie, naamlik, dat daar so `n 

samesmelting is tussen die geestelike wêreld en die natuurlike wêreld in die mens dat 

die twee skynbaar een is. Maar soos wat die mens homself van die hemel afgeskei het, 

het die Meester voorsien dat daar engele en geeste sal wees met elke mens, en dat die 

mens deur hierdie engele en geeste deur die Meester bestuur sal word. Dit is die rede 

vir daardie noue samesmelting. Dit sou anders gewees het as die mens hom nie self 

afgeskei het nie, want in daardie geval kon hy deur die Meester regeer gewees het deur 

die direkte invloei vanaf die hemel, sonder dat daar engele en geeste aan hom verbind 

was. Maar hierdie onderwerp sal spesiaal apart behandel word wanneer die 

samesmelting van die hemel met die mens behandel word. 

 

248.  Die spraak van `n engel of gees met die mens word gehoor deur hom net so 

hoorbaar as die spraak van `n mens met `n ander mens, maar net deur homself, en nie 

deur ander wat daar naby staan nie, en die rede is dat die spraak van `n engel of gees 

vloei eerste in die mens se gedagtes, en deur `n innerlike weg in sy orgaan wat kan 

hoor, en dus beweeg dit vanaf die binneste; terwyl die spraak van `n mens teenoor mens 

vloei eerstens in die lug en deur `n uiterlike weg in die orgaan wat moet hoor, en 

beweeg dit vanaf die buitekant. Gevolglik dan, die spraak van `n engel of gees met die 

mens word in die binnekant gehoor, maar soos wat die organe  van gehoor  in gelyke 

mate beweeg word, is die spraak ook in gelyke mate hoorbaar. Dat die spraak van `n 

engel of gees invloei vanaf die binneste tot in die oor, is aan my duidelik gemaak deur 

die feit dat dit ook binne in die tong invloei, en veroorsaak `n ligte trilling, maar sonder 

die aksie as wanneer die mens homself deur middel van die tong die klanke vorm van 

die spraak in woorde. 

 

249.  Maar hedendaags is om te praat met engele baie raar omdat dit uiters gevaarlik is; 

249.1  want dan weet die geeste, wat hulle andersins nie geweet het nie, dat hulle met die 

mens is, en bose geeste is sodanig dat hulle die mens hou in hulle dodelike haat, en 

begeer niks meer as om die mens te verwoes, beide siel en liggaam, en dit doen hulle in 

die geval met hulle wat hul so oorgee aan fantasieë en wat hulle afgeskei het van 

genietinge wat gepas is vir die natuurlike mens. Sommiges wat ook `n baie eensame en 

alleen lewe lei hoor somtyds die geeste met hom praat, en sonder gevaar, maar dat die 

geeste met hulle nie moet weet dat hulle by die mens is nie, word hulle met tye 

weggeneem deur die Meester; want die meeste geeste is nie bewus dat daar enige ander 
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wêreld is anders as daardie waarin hulle leef nie, en is daarom onbewus dat daar oral 

mense is; en dit is hoekom die mens nie toegelaat is om terug te antwoord nie. As hulle 

sou, sou hulle weet. Weereens, hulle wat baie oor godsdienstige onderwerpe mediteer, 

en wat so ywerig met hulle is asof hulle hul in die innerlike sien, begin om die geeste te 

hoor spreek, en met godsdienstige oorreding, waar hulle ookal is, wanneer die mens op 

homself op hulle nadruk lê en hom nie aanpas by die verskillende dinge wat nuttig is in 

die wêreld nie, penetreer hulle tot in die innerlikes en rus daar, en okkupeer die gehele 

gees van die mens, en beweeg self in die geestelike wêrel in en handel op die geeste 

aldaar. Maar sulke persone is sieners en yweraars; en watter gees hulle ookal hoor, glo 

hulle dat dit die Heilige Gees is, wanneer, in der waarheid, dit die yweraarsgees is. 

Sulke geeste sien falshede as die waarheid in, en deur hulle so te sien, haal hulle nie  

net hulleself oor nie, maar ook hulle waarin hulle ingevloei het om hulle te glo, 

Alhoewel sulke geeste was gaandeweg verwyder, omdat hulle ander in die boosheid 

inlok en om kontrole oor hulle te verkry. Yweraars geeste word onderskei van ander 

geeste deurdat hulle glo dat hulle die Heilige Gees is, en glo dat wat hulle sê Goddelik 

is. Soos wat die mens hierdie geeste eer met Goddelike aanbidding sal hulle nie `n 

poging aanwend om hom skade aan te doen nie. Ek het somtyds met hulle gepraat en 

die goddelose dinge wat hulle in hulle aanbidders ingiet was dan blootgelê. Hulle bly na 

die linkerkant, in `n woestynagtige plek.   

 

250.  Maar om te praat met die engele van die hemel word toegestaan slegs aan hulle 

wat in die waarhede van die goeie is, spesiaal aan hulle wat in die erkenning is van die 

Meester en van die Goddelike in Sy Mensheid, omdat dit die waarheid is waarin die 

hemele is.  Want, soos dit hierbo uitgewys is, die Meester is die God van die hemel (n. 

2-6), dit is die Goddelike van die Meester wat die hemel maak (n. 7-12); die Goddelike 

in die hemel is liefde tot hom en liefde teenoor die naaste, en van Hom af. (n. 13-19); 

die hele hemel in `n enkele kompleks verteenwoordig `n enkele mens; asook elke 

gemeenskap van die hemel, en elke engel is in `n volledige menslike vorm, en dit uit 

die Goddelike Mensheid van die Meester (n. 58-86). Al hierdie maak dit duidelik dat 

slegs hulle wie se innerlike oopgemaak is deur die Goddelike Waarhede, selfs tot op die 

Meester, word toegelaat om met die engele van die hemele te spreek, siende dat dit in 

hierdie waarhede is waarin die Meester invloei, en wanneer die Meester invloei, vloei 

die hemele ook in. Goddelike waarhede maak die innerlikes van die mens oop omdat 

die mens so geskape was dat met betrekking tot sy interne mens, hy `n beeltenis van die 

hemel is, en ten opsigte van sy eksterne is hy `n beeltenis van die wêreld (n. 57), en die 

interne mens word oopgemaak deur middel van Goddelike waarhede wat uitgaan vanaf 

die Meester, omdat dit die lig en die lewe van die hemel is. (n. 126-140). 

 

 

 

 

 

Voetnotas 

 

201.1 Die vorm van die hemel is `n vorm wat in ooreenstemming is met die Goddelike 

orde. (n. 4040-4043, 6607, 9877). 



 102 

 

202.1.  Goddelike waarhede is die wette van orde (n. 2447, 7995). Die mens is `n mens 

tot die mate wat hy lewe in ooreenstemming met die orde, dit is, tot die mate wat hy in 

die goeie is in ooreenstemming met die Goddelike waarhede (n. 4839, 6605, 6626). 

Alle dinge van die Goddelike orde is saamgevat in die mens en hy is van sy kepping af 

Goddelike orde in `n vorm (n. 4219, 4220, 4222, 4223, 4523,  4524, 5114, 6013, 6057, 

6605, 6626, 10156, 10472). Die mens is nie gebore in die goeie en die waarheid nie, 

maar in boosheid en in valsheid, dit is, in die teenoorgestelde van die Goddelike orde, 

en gevolglik in suiwer onkunde; en vir hierdie rede is dit nodig dat hy weer hergebore 

word (wedergeboorte), wat bewerk word deur middel van Goddelike waarhede vanaf 

die Meester, dat hy in die orde ingelyf mag word (n. 1047, 2307, 2308, 3518, 3812, 

8480, 8550, 10283, 10284, 10286, 10731). Wanneer die Meester `n mens opnuut vorm, 

dit is, die wedergeboorte, organiseer Hy alle dinge in hom in ooreenstemming met die 

orde, wat beteken, in die vorm van die hemel ( n. 5700, 6690, 9931, 10303). 

 

203.1  Elke een in die hemel het kommunikasie met die lewe, wat genoem kan word sy 

uitbreiding in die engele gemeenskappe oral oor, in ooreenstemming met die 

hoeveelheid en kwaliteit van sy goeie (n. 8794, 8797). Gedagtes en emosie het so `n 

uitbreiding (n. 2470, 6598-6613). Hulle word verenig en geskei in ooreenstemming met 

die heersende emosie (n. 4111). 

 

203.2  Daar is slegs een Lewe, waaruit almal, beide in die hemel en in die wêreld lewe 

(n. 1954, 2021, 2536, 2658, 2886-2889, 3001, 3484, 3742, 5847, 6467). Daardie lewe is 

van die Meester uit die hoogte (n. 2886-2889, 3344, 3484, 4319, 4320, 4524, 4882, 

5986, 6325, 6468-6470, 10196). Dit vloei in engele, geeste en die mens, op `n 

wonderbaarlike manier (n. 2886-2889, 3337, 3338, 3484, 3742). Die Meester vloei in 

uit Sy Goddelike liefde, wat so is dat wat jou eie is, wil jy ook hê dat dit die ander een 

s‟n ook moet wees (n. 3472, 4320). Om hierdie rede blyk dit dat die lewe ín die mens is 

(n. 3742, 4302). Van die vreugde van die engele, waargeneem en bevestig deur wat 

hulle aan my vertel het, omdat hulle nie uit hulleself lewe nie, maar uit die Meester (n. 

6469). Die bose is onwillig om oortuig te word dat die lewe invloei (n. 3743). Lewe uit 

die Meester vloei ook in die bose (n. 2706, 3743, 4417, 10196). Maar hulle verander 

die goeie na die bose, en waarheid in falshede, want soos wat `n mens is, so is sy 

ontvangs van die lewe (n. 4319, 4320, 4417). 

 

204.1.  Gedagtes stort homself uit in die gemeenskappe van geeste en van engele oral 

om (n. 6600-6605) Maar dit roer of versteur nie die gedagtes van die gemeenskappe nie 

(n. 6601, 6603). 

 

205.1.  Die goeie herken sy waarheid, en die waarheid is goed (n. 2429, 3101, 3102, 

3161, 3179, 3180, 4358, 5704, 5835, 9637). Op hierdie manier is die goeie en die 

waarheid saamgesmelt (n. 3834, 4096, 4097, 4301, 4345, 4353, 4364, 4368, 5365, 

7623-7627, 7752-7762, 8530, 9258, 10555). Dit word geaffekteer deur die invloei 

vanaf die hemel (n. 9079). 
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208.1.  Daar is `n direkte invloei vanaf die Meester en invloei deur bemiddeling reg 

deur die hemel (n. 6063, 6307, 6472, 9682, 9683). Daar is `n direkte invloei van die 

Meester in elke kleinste deeltjie van alle dinge (n. 6058, 6474-6478, 8717, 8728). Oor 

die bemiddelde invloei van die Meester deur die hemele (n. 4067, 6982, 6985, 6996). 

 

214.1.  Die hemelse engele dink en praat nie uit waarhede, soos wat die ander engele en 

geeste doen nie, omdat hulle alreeds `n waarneming vanuit die Meester van alle dinge 

van die waarheid het. (n. 202, 597, 607, 784, 1121, 1384, 1398, 1442, 1919, 7680, 

7877, 8780, 9277, 10336). In die opsig van waarhede sê die hemelse engele “Ja, ja, nee, 

nee, maar die geestelike engele sal daaroor argumenteer of dit waar is of nie (n. 2715, 

3246, 4448, 9166, 10786) (Matt. 5:37)     

 

215.1.  Hulle in die geestelike koninkryk is in die waarhede, en hulle in die hemelse 

koninkryk is in die goeie van die liefde tot die naaste, en hierdie goeie is in essensie die 

waarheid (n. 8042, 10296). 

 

215.2.  In die Woord word bevestig dat “Regverdigheid en Geregtigheid” van die goeie 

is, en “Reg” is van die waarheid, daarom, om reg en geregtigheid te doen, beteken die 

goeie en die ware. (2235, 9857). “Groot reg en geregtigheid” beteken die wet van die 

Goddelike orde, dus Goddelike waarhede. (n. 7206). 

 

216.1.  Deur “Dawid” in die profetiese dele van die Woord word die Meester bedoel (n. 

1888, 9954). 

 

216.2.  In die Woord beteken “Sion” die kerk, en veral die hemelse kerk (n. 2362, 

9055). 

 

217.1.  Elke mens en elke gemeenskap, ook jou land en kerk en in die unuversele sin 

die koninkryk van die Meester, is `n naaste, en om goed aan hulle te doen uit liefde van 

die goeie in ooreenstemming met hulle staat is om jou naaste lief te hê, dit is, die naaste 

is die goeie van hierdie dinge, wat die algemene goeie is wat in aanmerking geneem 

moet word (n. 6818-6824, 8123). Burgerlike goeie ook, wat geregtigheid is, is ook `n 

naaste (n. 2915, 4730, 8120-8123). Daarom, naasteliefde teenoor jou naaste brei 

homself uit na alle dinge en elke ding van die lewe van die mens, en om die goeie lief 

te hê en om goed te doen uit liefde vir die goeie en die waarheid, en ook om te doen wat 

reg en regverdig is uit die liefde vir wat reg en regverdig is in elke funksie en elke 

werk, is om die naaste lief te hê (n. 2417, 8121-8124). 

 

220.1.  Daar is twee soorte reëls, een van liefde teenoor jou naaste, en die ander een die 

liefde vir jouself (n. 10814). Van die reël wat van die liefde vir die naaste is, vloei al die 

goeie en alle geluksaligheid (n. 10160, 10814). In die hemel is daar niemand wat `n 

begeerte het om te heers uit liefde vir homself nie, maar begeer om te dien, wat beteken 

om te regeer uit liefde vir die naaste, en dit is die bron van hul groot krag (n. 5732). 

Vanuit die heers uit liefde vir die self vloei alle boosheid in. (n. 10038). Wanneer die 

liefdes vir die self en die wêreld die oorhand begin kry, is die mens genoodsaak om 
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hulleself onderdanig te maak aan regerings as `n metode van sekuriteit (n. 7364, 10160, 

10814,) 

 

221.1.  Die intelligensie is `n ontvanger of houer van die waarheid, en die wil van die 

goeie (n. 3623, 6125, 7503, 9300, 9930).  Soos wat alle dinge `n verhouding het tot die 

waarheid en die goeie, so het elke ding van `n mens se lewe `n verhouding tot die 

intelligensie en die wil (n. 803, 10122). Engele is perfek tot in alle ewigheid. (n. 4803, 

6648). 

 

223.1.  “Klip” dui op waarhede (n. 114, 643, 1298, 3720, 6426, 8609, 10376). “Hout” 

dui op die goeie (n. 643, 3720, 8354). Om hierdie rede het die mees antieke volkere, 

wat in die hemelse goeie was, heilige geboue gehad wat uit hout gebou was. (n. 3720). 

 

225.1.  Om die Meester en die naaste lief te hê is om te leef in ooreenstemming met die 

Meester se gebooie (n. 10143, 10153, 10310, 10578, 10645, 10683). 

 

226.1.  Priesters verteenwoordig die Meester ten opsigte van die Goddelike goeie, 

konings ten opsigte van Goddelike waarheid (n. 2015, 6148). Daarom. In die Woord 

dui “priester” daardie aan wat in die goeie van die liefde van die Meester is, en die 

priesterskap dui op daardie goeie. (n. 9806, 9809). `n “Koning” in die Woord beteken 

daardie wie in die Goddelike waarheid is, en daarom sal koningskap die waarheid van 

die goeie voorstel (n. 1672, 2015, 2069, 4575, 4581, 4966, 5044). 

 

231.1.  Engele word kragte genoem en is kragte vanuit hulle ontvangste van die 

Goddelike waarheid van die Meester (n. 9639). Engele is ontvangers van Goddelike 

waarhede vanuit die Meester en op grond hiervan word hulle somtyds in die Woord 

“gode” genoem. (n. 4295, 4402, 7268, 7873, 8192, 8301, 9160). 

 

231.2.  `n Mens of `n engel is sy eie goeie en sy eie waarheid, dus sy eie liefde en sy eie 

geloof (n. 10298, 10367). Hy is sy eie intelligensie en sy eie wil, want alles uit die lewe 

is daaruit; die lewe uit die goeie is uit die wil, en die lewe van die waarheid is van die 

intelligense. (n. 10076, 10177, 10284). 

 

231.3.  Die korrespondensie  van die hande, arms, en skouers met die Grootste Mens 

van die hemel (n. 4931-4937). In die Woord beteken “arms” en “hande” kragte.  (878, 

3098, 4933, 6947, 10019). 

 

232.1.  Alle kragte in die hemel is die kragte van die waarheid van die goeie, dus geloof 

van die liefdes (n. 3091, 3563, 6423, 8304, 9643, 10019, 10182). Alle kragte is van die 

Meester, omdat van Hom af is elke waarheid van die geloof en elke goeie van die 

liefde, (n.9327, 9410). Hierde die kragte  word bedoel deur die sleutels wat aan Petrus 

gegee was (n. 6344). Dit is die Goddelike waarheid wat  vanaf die Meester uitgaan wat 

al die krag het. (n. 6948, 8200). Hierdie krag van die Meester is wat bedoel word deur 

“te sit aan die regterhand van JHWH” (n. 3387, 4592, 4933, 7518, 7673, 8281, 9133). 

Die regterhand beteken krag (n.10019). 
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232.2.  Die oë korrespondeer met die waarheid van die goeie (n. 4403-4421, 4523-

4534, 6923). 

 

233.1.  Falsheid uit die bose het geen krag nie, omdat die waarheid uit die goeie alle 

krag het. (n. 6784, 10481). 

 

235.1.  In die hemele is daar asemhaling, maar dit is van `n innerlike soort (n. 3884, 

3885). Uit ervaring  (n. 3884, 3885, 3891, 3893). Daar is verskillende soorte 

asemhaling, en verskil in ooreenstemming met hulle status (n. 1119, 3886, 3887, 3889, 

3892, 3893). Die bose is nie in staat om in die hemel asem te haal nie, en hulle 

versmoor as hulle daarheen sou gaan (n. 3894). 

 

239.1.  Die idees van engele, waaruit hulle spreek, word uitgedruk deur wonderbaarlike  

veelkleurigheid van die lig van die hemel (n. 1646, 3343, 3993). 

 

240.1  Engele kan in `n oomblik hulleself uitspreek meer as wat `n mens kan uitspreek 

in `n half uur, en hulle kan ook dinge uitspreek wat nie binne die mens se spraak val 

nie. (n. 1641-1643, 1645, 4609, 7087). 

 

240.2.  Die ontelbare dinge wat in een idee van die denke bevat is (n. 1008, 1869, 4946, 

6613-6618). Die idees van `n mens se denke word in die ander lewe oopgemaak, en wat 

dit is word aangebied tot die lewe om te sien (n. 1869, 3310, 5510). Wat hulle 

voorkoms is (6601, 8885). Die idees van die engele van die innerlike hemel bied `n 

voorkoms aan van `n vlammende lig (n. 6615). Die idees van die engele van die 

uiterlike hemel bied `n voorkoms aan van dun wit wolke (n. 6614). `n Engele idee word 

gesien as `n uitstraling na die Meester (n. 6620). Idees van denke brei hulleself wyd uit 

in die gemeenskappe van engele oral om (n. 6598-6613). 

 

242.1.  In engele spraak is daar `n harmonieuese ritme (n. 1648, 1649, 7191). 

 

243.1.  Daar is geestelike of engele spraak wat aan die mens behoort, maar hy weet dit 

nie (n. 4104). Die idees van die innerlike mens is geestelik, maar gedurende sy lewe in 

die wêreld ontvang hy dit natuurlik, omdat hy dan nog dink in die natuurlike (n. 10236, 

10237, 10551). Na die dood kom die mens in sy innerlike idees (n. 3226, 3342, 3343, 

10568, 10604). Daardie idees vorm dan sy spraak (n. 2470-2479). 

 

249.1. Die mens is in staat om met geeste en engele te praat; en die antieke mense het 

dikwels met hulle gepraat (n. 67-69, 784, 1634, 1636, 7802). Op sommige 

aardes verskyn engele en geeste aan die inwoners en praat met hulle (n. 10751, 

10752). Maar op hierdie aarde en in hierdie tyd is dit absoluut gevaarlik om 

met geeste te praat, tensy die mens in die ware geloof is, en gelei word deur 

die Meester (n. 784, 9438, 10751).  

 

**********************************************************************

** 
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Wie is jou Naaste? 

 

Hier wil ek die netelige kwessie behandel oor „wie jou naaste‟ is. `n Mens kan huil om 

te hoor wat van die kansels, en veral op openbare vakansie dae, soos „Dingaans Dag‟ – 

16 Desember -  gepreek word – veral as `n mens die ouer garde se prediking in ag neem 

– teenoor dit wat vandag gepreek word, is dit `n radikale ommeswaai – en `n mens vra 

nou, wie was reg – die ouer garde se prediking, wat die spyker op die kop geslaan het, 

of die moderne, liberalistiese,  - in pas met die politiek – prediking wat preek;  “jy moet 

jou naaste liefhê soos jouself”.  

 

Wat beteken die Woord Naaste? 

 

Die ou Testament gee die woord aan as rêya‟ – en beteken `n bekende persoon, `n 

broer, `n vriend, „a lover‟ „a companion‟ m.a.w. iemand wat jy ken, iemand wat die 

naaste aan jou is, een wat jy lief het, `n maat, of dan ook – in die vroulike vorm - `n 

huweliksmaat. Dit sê ook naby, skerp by, teenaan, buurman. Dit maak die Wet van 

Jahwe moontlik en verstaanbaar om na te kom….jy kan tog net iemand liefhê wat jy 

ken.  Om lief te hê is waar, nodig, en moontlik, as dit jou „naaste‟ is. Om 

barmhartigheid te bewys, of vriendelikheid, kan sekerlik nie skade doen nie, en kan oor 

`n wyer terrein val……maar laat dit vir ons duidelik wees…..Almal is nie jou naaste 

nie” Dit is prakties ook nie moontlik nie. Ons het in hierdie woord weer `n speelding in 

die hand van Satan om die Bybel te gebruik om die ware betekenis uit verband te ruk en 

sodoende die pad oop te maak vir die liberalis en humanis om onder die dekmantel van 

die Christendom sy onwaarhede te verkondig.  

Lees 11 Kron. 28: 1-5 dan sal u verstaan waarom die Messiah die verhaal van die 

barmhartige Samaritaan vertel het. Dit staan in Lukas 10. Ek haal vir u aan uit  

11 Kron. 28: 15: 

 “En die manne wat met hulle naam aangewys was, het opgestaan en die 

gevangenes ondersteun en al die naaktes onder hulle uit die buit klere laat aantrek; en 

hulle het aan hulle klere en skoene gegee en hulle laat eet en drink en hulle gesalf en 

almal wat moeg was, op esels vervoer en na Jérigo, die palmstad, by hul broers 

gebring; daarna het hulle na Samaria gegaan.” 

 

U sien dus dat hier `n ooreenkoms is met die verhaal van die barmhartige Samaritaan  

van Lukas 10. Wat is dan die kern van hierdie twee verhale? Eerstens sien ons in vers 

12 van 11 Kron. 28, dat dit Israeliete was – uit die stam van Efraim wat die gevangenis 

tegemoet gekom het – m.a.w. broer help broer. Ten tweede het hulle vir hulle klere 

gegee om aan te trek. Ten derde het hulle hul gevoed en iets te drinke gegee. Ten vierde 

het hulle hul wonde verpleeg deur salf daaraan te smeer. Ten vyfde het hulle die wat 

moeg was, en nie kon loop nie, op esels geplaas en hulle na Samaria gebring waar hulle 

verdere versorging kon kry. Dit klop ongeveer met Lukas se Samaritaan! Dit is dus 

mense van dieselfde volk – Israeliete met dieselfde bloedlyn, wat goed gedoen het aan 

hulle eie mense. In Lukas 10 vertel die Messiah aan die Judeër hoedat die Isrealiete – in 

hierdie geval Samaritane – voordat daar basters in Samaria ingetrek het – in die verlede 

barmhartig was – en hy moet ook so handel. Dit is dan duidelik dat jou naaste `n 
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volksgenoot is. Deur hom te help is `n bewys van jou liefde vir hom. Dit is nie te sê dat 

jy nie ander rasse ook moet help nie – inteendeel – daar word op groot skaal vir hulle 

hospitale gebou waar hulle gratis versorging en mediese behandeling kan kry – as hulle 

oud word , word daar `n pensioen aan hulle betaal – as hy wil werk, word die 

barmharige Samaritaan se werk van hom af wegeneem en aan hom gegee, of hy opgelei 

is al dan nie, maak nie soseer saak nie -  maar die kern van die saak is dat „naaste‟ 

daardie persoon is wat geneties aan jou verwant is. 

 

 

-------------------OOOOOOOOOOOOOOOOO----------------------- 

 

  

Hemel en Hel  251- 300 

 

Deur Emmanuel Swedenborg-1688-1772 

 

Arcana Coelestia- Geheime van die hemele 

 

 

251.  Die invloei van die Meester Homself binne in die mens is in sy voorkop of hoof, 

en daarvandaan in die hele gesig, omdat die voorkop of voorhoof  korrespondeer met 

die liefde, en die gesig korrespondeer met al sy innerlike 251.1  Die invloei van 

geestelike engele in die mens is in sy hoof oral oor, van die voorhoof en tempels tot die 

hele gedeelte wat die grootharsings bevat, omdat daardie gedeelte van die kop 

korrespondeer met die intelligensie, maar die invloei van die hemelse engele is in 

daardie deel van die kop wat die kleinharsings bevat, en word genoem die agterkop, 

vanaf die ore reg rondom selfs tot by die nek, want hierdie gedeelte korrespondeer met 

die wysheid. Al die spraak van engele met die mens kom binne in hierdie gedeeltes in 

sy denke, en deur hierdie metode het ek geleer watter engele met my spreek. 

 

252.  Hulle wat met die engele van die hemel spreek sien ook die dinge wat in die 

hemel bestaan, omdat hulle dan in die lig van die hemel sien, want hulle innerlike is 

dan in die lig, ook sien die engele deur hulle die dinge op die aarde,  omdat die hemele 

in hulle verenig is met die wêreld en die wêreld is verenig met die hemel. Want (soos 

hierbo gesê n. 246), wanneer die engele hulleself draai na die mens dan verenig hulle 

hulself met hom en is onbewus dat wat aan die mens behoort is nie hulle s‟n nie – nie 

net wat behoort tot sy spraak nie, maar ook tot  sy sig en gehoor; terwyl die mens ook 

totaal onbewus is dat die dinge wat van die engele in hom invloei, ook nie syne is nie. 

So was die verbinding wat bestaan het tussen die engele van die hemel en die mees 

antieke volkere op die aarde, en om hierdie rede was hulle tye genoem die “Goue Eeu”. 

Omdat daardie ras die Goddelike in die Menslike vorm erken het, dit is, die Meester – 

hulle praat met die engele van die hemel asof hulle vriende is, en die engele van die 

hemel praat met hulle asof hulle vriende is; en in hulle word die wêreld en die hemel 

een gemaak. Maar na daardie tyd het die mens homself afgeskei van die hemel deur 

homself meer lief te hê as vir die Meester, en die hele wêreld as vir die hemele, en 

gevolglik begin om die heerlikhede van die liefde vir die self en vir die wêreld te 
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ervaar, afgeskei van die heerlikhede van die hemele, en in sy finaliteit tot so `n groot 

mate om onbekend te wees van enige ander heerlikheid. Toe het die innerlike wat oop 

was vir die hemel, homself toegemaak, terwyl sy uiterlike oop was vir die wêreld, en 

toe dit gebeur was die mens in die lig ten opsigte van alle dinge van die wêreld, maar in 

die duisternis ten opsigte tot alle dinge van die hemel. 

 

253.  Sedert daardie tye is dit baie raar dat enigeen met die engele van die hemel 

gepraat het, maar sommige het met geeste gepraat wat nie in die hemel is nie. Dit is so 

omdat die mens se innerlike en sy uiterlike aanlegte sodanig is dat dit of na die Meester 

gedraai is as die algemene senter (n. 124), of na die self, dit is, agteruit weg van die 

Meester af. Hulle wat na die Meester gedraai is, is ook gedraai na die hemel. Maar hulle 

wat na hulleself gedraai is, is ook na die wêreld gekeer. En om diesulkes op te hef is `n 

baie moeilike saak, maar nieteenstaande, die Meester probeer hulle ophef so veel as 

moontlik, deur die liefde aan te wend, wat gedoen word deur middel van die waarheid 

van die Woord. 

 

254.  Ek was vertel gewees hoe die Meester met die profete gespreek het deur wie die 

Woord gegee was. Hy het nie met hulle gespreek soos wat Hy gedoen het met die 

antieke volkere nie, deur die invloei in hulle innerlike, maar deur geeste wat na hulle 

gestuur was, wat Hy gevul het met Sy gelykenis, en dus geïnspireerd met die woorde 

wat hulle aan die profete gedikteer het. En soos wat die woorde direk van die meester af 

kom, was elkeen van hulle gevul met die Goddelike en bevat binne in `n interne sin, of 

geestelike sin, wat so is dat die engele in die hemel dit verstaan in `n hemelse en 

geestelike sin, terwyl die mens dit in `n natuurlike sin verstaan. Dus het die Meester die 

hemel en die wêreld verenig deur middel van die Woord. Hoe die Meester die geeste 

“opvul” met die Goddelike was alreeds duidelik gemaak. `n Gees wat so „opgevul‟ is 

met die Goddelike weet nie anders as dat hy die Meester is nie, en dat dit die Goddelike 

is wat deur hom praat, en dit hou aan totdat hy klaar gepraat het. Daarna sal hy 

waarneem en erken dat hy `n gees is, en dat hy uit die Meester gespreek het en nie uit 

homself nie. Omdat dit die staat van die geeste was wat met die profete gepraat het, 

want hulle sê dat dit JHWH was wat gespreek het, die geeste noem hulle selfs JHWH, 

soos gesien kan word beide in die profetiese en historiese dele van die Woord. 

 

255.  Dat die aard van die vereniging van engele en geeste met die mens verstaan kan 

word, is ek toegelaat om sekere belangrike dinge te noem, waardeur dit  opgehelder en 

geverifieer mag word. Wanneer engele en geeste hulleself na die mens keer, weet hulle 

nie anders as dat die mens se taal hulle eie is nie en dat hulle geen ander taal het nie, en 

vir die rede dat hulle daar is in  die mens se taal, en nie in hulle eie nie, wat hulle 

alreeds vergeet het. Maar die oomblik as hulle hul weer weg draai van die mens af is 

hulle weer in hulle eie engele en geestelike taal, en weet niks van die menslike taal nie. 

Ek het `n soortgelyke ervaring gehad toe ek in die teenwoordigheid van engele was en 

in `n staat soos die van hulle. Ek het toe gespreek in hulle taal en het niks geweet van 

my eie nie, want ek het dit vergeet, maar die oomblik toe ek nie meer daar teenwoordig 

was nie, was ek weer in my eie taal. [2]  `n Ander belangrike feit is dat wanneer engele 

en geeste hulleself draai na die mens, is hulle in staat om met hulle oor enige distansie 

te praat; hulle het oor `n redelike distansie met my gepraat, net so duidelik as wanneer 
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hulle hier by my was, maar wanneer hulle hulself wegddraai van die mens en met 

mekaar praat, dan kan die mens se ore niks hoor van wat gesê word nie, selfs al is hulle 

hier by jou. Hierdeur is dit duidelik dat alle verbinding in die geestelike wêreld bepaal 

word deur die manier waarop hulle draai. [3] `n Ander belangrike feit is dat baie geeste 

kan tesame met die mens praat, en die mens met hulle, want hulle stuur een van hulle 

lede na die mens met wie hulle in gesprek wil tree, en die gees wat gestuur word, draai 

homself tot die mens en die res van hulle draai na die gees en konsentreer so hulle 

gedagtes wat deur die gees geuiter word, en die gees weet nie anders as dat hy vir 

homself spreek, en hulle weet ook nie anders as dat hulle gespreek het nie. So is die 

verbinding ook met baie ander met een wat geaffekteer word deur hom te draai. 225.1  

Maar van hierdie afgesante geeste, wat ook onderdane genoem word, en die 

kommunikasie deur hulle, sal later meer oor gesê word. 

 

256.  `n Engel of gees word nie toegelaat om met die mens te praat vanuit sy eie geheue 

nie, maar slegs uit die mens se geheue, want engele en geeste het `n geheue net soos die 

mens. As `n gees moet spreek vanuit sy eie geheue met `n mens sal die mens nie anders 

weet dat die gedagtes dan in sy denke sy eie is nie, alhoewel dit die gees se gedagtes is. 

Dit sal wees soos die herinnering van iets wat die mens nog nooit gehoor of gesien het 

nie. Dat dit so is, is aan my gegee om te weet deur ervaring. Dit is die bron van geloof 

by sommiges van die oudstes, dat na duisende van jare sal hulle terugkeer na hulle 

vorige lewe, en in alles wat hulle gedoen het, en in feite, hulle het teruggekeer. Dit is 

hulle gevolgtrekking omdat daar by tye `n soort van herinnering by hulle opkom van 

dinge wat hulle nog nooit gesien of van gehoor het nie. Dit kom van `n invloei van die 

geheue van geeste in hulle idee van denke. 

 

257.  Daar is ook geeste wat genoem word die natuurlike en liggaamlike of stoflike 

geeste. Wanner hulle tot die mens kom, verenig hulle nie met sy denke nie, maar gaan 

sy liggaam binne, en beset al sy sinne, sy begrip, verstand, en gewaarwording, en 

spreek deur sy mond, en handel deur sy ledemate, en glo op daardie tyd dat al die dinge 

van die mens hulle s‟n is. Hierdie is die geeste wat die mens beset. Maar sulke geeste 

was in die hel gewerp deur die Meester, en so totaal verwyder, en gevolglik is sulke 

kwellings nie meer moontlik op die huidige oomblik nie. 257.1   

 

258.  Geskrifte in die Hemel. Soos wat die engele praat, en hulle spraak bestaan uit 

woorde, het hulle ook geskrifte, en deur die geskrewe woord en deur spraak gee hulle 

uitdrukking aan dit wat in hulle denke is. Met tye het ek dokumente ontvang wat na my 

gestuur is, geskets met geskrewe woorde presies soos manuskripte in die wêreld, en 

ander soos gedrukte velle, en ek was in staat om dit te lees soos wat dit is, maar was 

toegelaat om van hulle af te kry slegs `n idee hier en daar; vir die rede dat dit nie in 

ooreenstemming was met die Goddelike orde vir die mens om onderrig te word deur 

geskrifte uit die hemel nie; maar hy moet onderrig word deur middel van slegs die 

Woord, want dit is slegs deur die Woord dat daar kommunikasie en  verbinding is van 

die hemel en met die wêreld, en dus met die Meester met die mens. Dat geskrifte wat 

geskryf is in die hemel wat gesien is slegs deur die profete is gewys in Esegiël: “Toe 

kyk ek, en daar was `n hand na my toe uitgesteek, en daarin `n boekrol. En hy het dit 

voor my uitgesprei; en dit was beskrywe op die voor- en agterkant…” (Eseg. 2:9,10). 
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“En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, `n boek gesien, van binne en 

van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël.” (Openb. 5:1). 

 

259.  Die bestaan van gesktifte in die hemele is `n voorsiening van die Meester ter wille 

van die Woord, want die Woord is in sy wese die Goddelike waarheid, en daaruit is alle 

hemelse wysheid, beide met die mens en die engele; want die Woord was gedikteer 

deur die Meester self, en wat gedikteer is deur die Meester, gaan deur al die hemele in 

sy orde en eindig by die mens. Daarom is dit aangepas beide tot die wysheid van die 

engele en die intelligensie van die mens. Daarby ook, die engele het `n Woord, en lees 

dit net soos die mens op die aarde, en trek ook hulle doktrines daaruit, en preek daaruit 

(n. 221). Dit is dieselfde Woord, maar sy natuurlike sin, wat die sin is van die letter met 

ons, bestaan nie in die hemel nie, maar slegs die geestelike sin wat die interne sin is. 

Wat hierdie sin is kan gesien word in die klein verhandeling oor “Die Wit Perd” 

waarvan gepraat word in Openbaringe. 

 

 (Die verhandeling oor Die Wit Perd kom nie voor in Swedenborg se Hemel en Hel 

nie, maar aangesien hy hierbo melding maak daarvan en daarop wys hoe die 

inwendige sin van die Woord daaruit sien, het vertaler dit goed gedink om hierdie 

verhandeling hier in te voeg om dit vir u makliker te maak en nie nodig is om 

daarna te gaan soek nie) 

 

Oor die Wit Perd 

 

Waarvan gespreek word in Openbaring hoofstuk 19 

 

1. In die Openbaring van Johannes word die Woord, wat sy geestelike of inwendige sin 

betref, so beskrywe: “Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was `n wit perd, en 

Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in 

geregtigheid. En Sy oë was soos `n vuurvlam, en op Sy hoof was baie krone; en Hy het 

`n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hyself. En Hy was bekleed 

met `n kleed wat in bloed gedoop was, en Sy Naam is: Die Woord van God. En die 

leërs van die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn 

linne…En Hy dra op Sy kleed en op Sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning 

van die Konings en die Here van die here.” (Openbaring 19:11,12,13,14,16). 

 

Wat elkeen van hierdie dinge inhou kan niemand weet as alleen deur die inwendige sin 

nie. Dit is duidelik dat elke uitdrukking, sonder uitsondering, iets verteenwoordig of 

beteken naamlik die hemel wat geopen was; die perd wat wit was; dat Hy wat daarop 

sit, in geregtigheid oordeel en oorlog voer; dat Sy oë soos `n vlam van vuur was en dat 

op Sy hoof baie krone was; dat Hy `n naam het wat niemand ken nie as slegs Hyself; 

dat Hy geklee was met `n kleed in bloed geverf; dat die leërs van die hemel Hom volg 

op wit perde; dat hulle geklee was met `n rein fyn linnegewaad; en dat hy op Sy kleed 

en op Sy dybeen `n naam geskrywe het. Daar word duidelik gesê dat dit die Woord is; 

want daar staan: “Sy naam word genoem die Woord van God” en vervolgens: “Hy het 

op Sy kleed en op sy heup hierdie naam geskrywe: Koning van die Konings en Heer 

oor die here.” 
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Uit die verklaring van elke woord word dit duidelik, dat hier die Woord na die 

geestelike of inwendige sin beskrywe word. Dat die hemel geopen is, stel voor en 

beteken, dat die innerlike sin van die Woord in die hemel gesien word, en ook deur 

diegene in die wêreld vir wie die hemel geopen is. “Die perd wat wit was” stel voor en 

beteken, die verstaan van die Woord wat sy inwendige dinge aangaan. Dat die wit perd 

hierdie betekenis het, mag blyk uit dit wat volg. Dat die Een wat daarop sit, die Meester 

is met betrekking tot die Woord, is duidelik, want daar word gesê: “Sy Naam word 

genoem die Woord van God.” 

 

Hy word genoem “getrou en oordeel in geregtigheid”, deur die goeie. “Waaragtig en in 

geregtigheid strydend” beteken: Deur die ware, want die Meester is die Geregtigheid 

Self. “Sy oë soos `n vlam van vuur” beteken die Goddelike Ware uit die Goddelike 

Goeie van Sy Goddelike Liefde. “Die baie krone op Sy hoof” beteken alle goedhede en 

waarhede van die geloof. “Dat Hy `n naam het wat niemand ken nie as net Hyself” 

beteken: Dat die Woord sodanig is in die innerlike sin, dat niemand sien as Hyself en 

hulle aan wie Hy dit openbaar. “Geklee met `n kleed in bloed gedoop” beteken: Die 

Woord volgens die letter, waaraan geweld aangedoen is. 

“Die leërs in die hemel, wat Hom volg op wit perde” beteken hulle wat in die verstand 

is van die Woord na die inwendige sin. 

 

“Beklee met wit en rein, fyn linne” beteken hulle was in die ware en die goeie. “Op Sy 

kleed en op Sy heup `n naam geskrywe” beteken: Die ware en die goeie en hul 

goedheid. 

 

Hieruit en uit dit wat vooraf gaan en sal volg, blyk, dat hier voorspel word, dat 

omstreeks die laaste tyd van die kerk die geestelike of inwendige sin van die Woord 

ontsluit sal word. Wat dan sal gebeur word daar ewe-eens beskrywe in verse 17 tot 21. 

Dat dit deur die woorde aangedui word, hoef hier nie aangetoon te word nie, omdat al 

die gebeure in die werk “Hemelse Verborgenhede” (*r) verduidelik word. 

 

Uit die plekke blyk, hoedanig die Woord is in die geestelike of inwendige sin, en dat 

daarin geen enkele woord is, wat nie iets geesteliks beteken nie, dit is, iets van die 

hemel of van die kerk.  

 

2 In die profetiese boeke van die Woord word dikwels van „Perd‟ gespreek, maar tot 

nou toe het mens nie geweet, dat die Perd die verstand beteken en die ruiter die 

verstandige mens. Miskien kom dit omdat dit vreemd skyn, dat deur die Perd so iets 

aangedui sou word. Maar dat dit tog so is, kan uit baie plekke in die Woord bevestig 

word, waarvan ek hier enkele sal aanhaal. In die profesie van Israel oor Dan lees mens: 

“Laat Dan `n slang wees op die weg, `n horingslang op die pad, wat die perd aan die 

hakskene byt, sodat sy ruiter agteroor val. (Gen. 49:17). Wat hierdie profesie oor `n 

stam van Israel beteken, sal niemand begryp indien hy nie weet wat die slang beteken 

nie, en verder wat die perd en die ruiter beteken nie. Elkeen word daarom gewaar dat 

dit iets geesteliks is wat hierin opgeslote lê. (Wat al die afsonderlike dinge beteken, sien 

mens in die Hemelse Verborgenhede n. 6395, 6399, 6400, 6401). 
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In die boek Hábakuk: “…Of geld U grimmigheid die see dat U ry met U perde, U 

oorwinningswaens? U betree die see met U perde, `n hoop magtige waters.” (Hab. 

3:8,15). Dat die perde hier iets geesteliks beteken is duidelik, omdat dit van God gesê 

word. Wat sou dit anders wees, dat God op Sy perde ry en dat Hy Sy perde in die see 

laat loop. 

 

In die boek Sagarìa: “In dié dag, spreek JHWH, sal Ek al die perde met verwarring 

slaan, en die ruiters met waansin; maar oor die huis van Juda sal Ek My oë oophou, 

terwyl Ek al die perde van die volke met blindheid slaan.” (Sag. 12:4). Hier word 

gehandel oor die verwoesting van die kerk, wat plaasvind wanneer daar geen verstand 

(verstaan) van die ware meer is nie. Dit word so beskrywe deur `n perd en die ruiter. 

Wat sou dit anders kan beteken, as dat elkeen met stompsinnigheid geslaan sal word, en 

dat die perde van die volkere met blindheid geslaan sou word? Wat het dit te doen met 

die kerk? 

 

In die boek Job: “Want God het haar die wysheid ontsê en haar geen deel gegee aan die 

verstand (verstaan) nie. Wanner sy haarself in die hoogte klap, lag sy oor die perd en sy 

ruiter.” (Job. 39:20,21).. Dat hier deur die perd die verstaan van die Woord aangedui 

word, is duidelik. Netso in Dawid waar daar gespreek word van: “Ry voorspoedig ter 

wille van die waarheid.” (Psalm 45:5). Verder nog op baie ander plekke. 

 

Wie sou verder kan weet hoe dit kom, dat Elia en Elisa die waens van Israel en sy 

ruiters genoem word. En waarom deur die dienskneg van Elisa die berg gesien word vol 

van vurige perde en waens, wanneer hy nie weet wat die waens en die perde beteken, 

en wat Elia en Elisa voorgestel het? Want Elisa sê aan Elia: “My vader, my vader, wa 

van Israel en sy ruiters!” (2 Kon. 2:11,12). En Joas die koning van Israel sê aan Elisa: 

“My vader, my vader! Wa van Israel en sy ruiters.” (2 Kon. 13:14). En oor die 

dienskneg van Elisa: “En JHWH open die oë van die dienskneg, dat hy sien, en sien, 

die berg was vol vurige perde en waens rondom Elisa.” (2 Kon. 6:17). Dat Elia en Elisa 

“waens van Israel en sy ruiters” genoem word, is omdat hulle beide die Meester 

voorstel, wat die Woord betref, en omdat deur waens die leer uit die Woord aangedui 

word, en deur die perde die verstand (verstaan) daarvan. (*s). 

 

3 Dat die perd die verstand beteken, kom deur niks anders as deur die voorstellende 

dinge in die geestelike wêreld. Dikwels verskyn daar perde en ruiters en ook waens, en 

almal daar weet dat die dinge iets van die verstand en van die leer beteken. Ek het 

dikwels gesien, wanneer enigeen daar uit sy verstand nadink, dat hulle verskyn as 

ryende op perde; so vertoon die oordenking hom vir ander, sonder dat hy dit self weet. 

Daar is ook `n plek waar baie saam kom wat uit die verstand dink, en oor die waarhede 

van die leer spreek. Wanneer ander daar kom, sien hulle die gehele vlakte vol met perde 

en waens. Nuwelinge wat verwonderd vra hoekom dit so is, word onderrig, dat die 

verskyning voorkom uit die verstandelike denke van diegene wat daar is. Die plek word 

die Vergadering van die Verstandiges en die Wyses genoem. Ek het daar ook blinkende 

perde en vurige waens gesien wanneer sommiges in die hemel opgeneem word, wat `n 

aanwysing was dat hulle in die waarhede van die hemelse leer onderrig was, en 
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verstandig geword het, en daarom so verhef word. Uit die gesig kom dit in my gees 

voor, wat die vurige waens en vurige perde beteken waarmee Elia na die hemel gevoer 

word, en wat die perde en vurige waens wat deur die dienskneg van Elisa gesien was, 

toe sy oë geopen word. 

 

4 Dat waens en perde so `n betekenis het, weet die mens baie goed in die ou kerke, 

omdat die kerke voorstellende kerke was. By hul wat daartoe behoort was die 

wetenskap van die ooreenstemminge en van die voorstellinge die vernaamste 

wetenskap. Uit die kerke word die betekenis van die perd, as van die verstand, 

oorgeneem deur die wyses in die omliggende lande en ook in Griekeland. Vandaar kom 

dit, wanneer hulle die son beskrywe, waarin hulle die god van hul wysheid en verstand 

plaas, dat hulle hom met `n wa met vier vurige perde beskrywe. En wanneer hulle die 

god van die see beskryf, omdat deur die see die wetenskappe, wat uit die verstand kom, 

aangedui word, gee hulle dit ook perde. En wanneer hulle die oorsprong van die 

wetenskappe uit die verstand beskryf, stel hulle `n gevleuelde perd voor, wat met sy 

hoef `n fontein laat ontspring, waarin nege maade bly, wat die wetenskappe is; want uit 

die ou kerke was dit aan hul bekend, dat deur die perd die verstand aangedui word; deur 

die vleuels die geestelike ware; deur die die hoef, die wetenskaplike uit die verstand; en 

deur die fontein die leer waaruit die wetenskappe voortvloei. Deur die “Perd van Troje” 

het hulle ook nie anders kon aandui as `n kunsmiddel, uit hul verstand voortgekom, om 

die mure te verwoes. Selfs teenswoordig nog, wanneer mens die verstand beskryf, 

volgens die wyses by die oudstes in gebruik, beskryf mens dit algemeen deur `n 

vlieënde perd of Pegasus; die leer deur `n fontein, die leer deur maagde of Muse. Tog is 

daar nouliks iemand wat weet, dat perde in mistieke sin die verstand aandui, en nog 

minder weet mense, dat die betekenisse van die uitbeeldende kerke van die oudheid na 

die heidene oorgebring was. 

 

5 Aangesien die verstand(verstaan) deur die wit perd van die Woord, aangedui  word, 

wat sy geestelike of inwendige sin betref, sal daarom hier nou die dinge en die sin 

hiervan in Hemelse Verborgenhede oor die Woord en oor die sin daarvan volg en so 

aangetoon word. In dié werk is alles wat in Genesis en Exodus bevat is, volgens die 

geestelike of inwendige sin van die Woord verklaar. 

 

Uit die Hemelse Verborgenhede: 

 

*r. Die Meester is die Woord, omdat Hy die Goddelike Ware is. (n. 2583, 2803, 2894, 

5272, 7678). 

* Die Woord is die Goddelike Ware. (n.  4692,5975, 9987). 

* Dat van Hom wat op die perd sit, gesê word: Te oordeel en te stry in geregtigheid”, is 

omdat die Meester die Geregtigheid is, en dat die Meester die Geregtigheid genoem 

word, omdat Hy deur Sy eie Mag die menslike geslag verlos het. (n. 1813, 2025-27, 

9715, 9809, 10019, 10152). 

* Die Geregtigheid is die verdienste, wat slegs aan die Meester behoort. (n. 9715, 

9979). 
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* Dat Sy oë soos `n vlam van vuur, die Goddelike Ware uit die Goddelike Goeie van 

die Goddelike Liefde beteken, is omdat die oë die verstand en die ware van die geloof 

beteken. (n. 2701,4403-21, 4523-34, 6923, 9051, 10569). 

* `n Vlam van vuur, beteken die goeie van die liefde. (n. 934, 4906, 5215, 6314, 6832). 

* Die krone op Sy hoof, beteken die goeie en die ware van die geloof. (n. 114, 3858, 

6335, 6640, 9863, 9865, 9868, 9873, 9905). 

* `n Naam geskrywe het, wat niemand weet as Hyself nie, beteken omdat niemand 

buite Hom sien wat die inwendige sin van die Woord is, en diegene aan wie Hy dit 

openbaar, is omdat die naam die hoedanigheid van `n ding aandui. (n. 144, 145, 1754, 

1896, 2009, 2724, 3006, 3237, 3421, 6674, 9310). 

* Omklee Hom met `n kleed in bloed gedoop, beteken die Woord in die letter, waaraan 

geweld aangedoen is, omdat `n gewaad (kleed) die ware beteken, wat die goeie omhul. 

(n. 1073, 2576, 5248, 5319, 5954, 9212, 9216, 9952, 10536). 

* Oor die ware in sy uiterste, bygevolg die Woord in die letter. (n. 5248, 6918, 9158, 

9212) 

* Dat bloed, die geweld beteken, deur die valse aan die ware aangedoen. (n. 374, 1005, 

4735, 5476, 9127). 

* Dat die leërskare (leërs van die hemel) in die hemele, wat Hom op wit perde volg, 

diegene aandui, wat in die verstand (verstaan) van die Woord volgens die inwendige sin 

is, kom omdat deur die leërskare, diegene aangedui word, wat in die ware en die goeie 

van die hemel en van die kerk is. (n. 3448, 7236, 7988, 8019). 

* Deur die perd word die verstand aangedui, soos dit in die hemelse lig is, bygevolg die 

inwendige ware. (n. 3301, 3993, 4007, 5319). 

* Geklee is in wit en rein fyn linne, beteken in die ware uit die goeie is, omdat fyn 

linnegewaad of uit fyn linne gemaak die ware beteken uit hemelse oorsprong, wat die 

ware uit die goeie is. (n. 5319, 9469). 

* `n Naam geskrywe op Sy kleed en op Sy heup, beteken die ware en die goeie en die 

hoedanigheid daarvan. Dit is omdat die kleding die ware beteken, soos hierbo gesê, en 

die heup (dybeen) die goeie van die liefde beteken. (n. 3021, 4277, 4280, 9961, 10488). 

* Koning van die konings en Here van die here, is die Meester met betrekking tot die 

Goddelike Ware en met betrekking tot die Goddelike Goeie. Die Meester word Koning 

genoem uit die Goddelike ware, en Meester uit die Goddelike goeie. (n. 3009, 4973, 

5068, 6148, 9167, 9194). 

*s. Elia en Elisa stel die Meester voor wat die Woord betref. (n. 5247, 7643, 8029, 

9372,). 

* Waens dui die leer uit die Woord aan. (n. 5321, 8215). 

 

[ Aan die werkie “Oor die Wit perd” word, deur Swedenborg nog elf paragrawe 

toegevoeg met verwysing na die werk “ Hemelse Verborgenhede,” almal handelend oor 

die Woord. 

Die Nederlandse uitgawe uit 1916 bevat nog een aanhangsel: “Brief van Emanuel 

Swedenborg aan die Koninklike Akademie van Wetenskappe te Stockholm,” oor die 

ontsyfering van die Egiptiese hiërogliewe. Die eerste Nederlandse vertaling deur G. 

Rarger word uitgegee in 1916 deur die Akademie van die Nuwe Kerk, Penn. V.S.A.]  
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(Hier eindig die verhandeling oor Die Wit Perd wat ter illustrasie gedien het, en die res 

van die hoofstuk oor die Hemel en Hel volg nou net hiena) 

 

260.  Op `n tydstip was `n klein papiertjie uit die hemel na my gestuur, waarop daar `n 

paar woorde in Hebreeuse letters geskryf was, en ek was vertel dat elke letter betrokke 

vol arcana of (geheime) wysheid was, en dat hierdie arcana (geheime) was vervat of 

verborge in die verbuigings en kromminge van die letters, en dan ook in die klanke. En 

dit was aan my duidelik gemaak deur die woorde van die Meester toe Hy gespreek en 

gesê het: “Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal 

nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verby gaan totdat alles gebeur het nie.” 

(Matt. 5:18). Dat die Woord in elke titteltjie Goddelik is, is bekend in die kerk, maar 

presies waar die Goddelike verborge lê was tot nou toe nog nie bekend nie, en sal nou 

vertel word. In die heel innerlike hemel bestaan die geskrifte uit verskeie verbuigings 

en sametrekkingstekens, of vorme soos strepies en hakkies wat bokant of onderkant die 

vokaal geskryf word, wat dien as beklemtoningsteken of aksent, en hierdie verbuigings 

en sametrekkingstekens, soos aksente, hakkies, jota‟s, titteltjies, punte stippies en 

strepies is in ooreenstemming met die vorme van die hemel. Deur hierdie metode druk 

die engele die geheime van hulle wysheid uit, en ook baie dinge wat hulle nie in staat is 

om in gespreekte woorde uit te druk nie, en wat wonderlik is, is dat die engele hierdie 

skrif ken sonder enige opleiding of onderrig, dit is in hulle ingeplant soos hulle spraak. 

(sien n. 236), daarom is hierdie handskrif, hemelse handskrif. Dit is ingeplant omdat 

alle verlengings van gedagtes en emosies en gevolglik kommunikasie van intelligensie 

en wysheid van die engele voortgaan in ooreenstemming met die vorm van die hemel 

(n.201), en vir dieselfde rede vloei hulle geskrifte in daardie vorm. Hulle het my vertel 

dat die meeste antieke volkere op die aarde, voordat letters uitgevind of uitgedink was, 

so `n skrif gehad het, en dat dit oorgedra was na die Hebreeuse taal, en hierdie letters in 

die antieke tye was almal verbuigings, en nie een van hulle, soos huidiglik, was gebind 

met reguit lyne nie. So is dit dan ook dat Goddelike dinge selfs in die jota‟s, punte, 

titels en stippies verborge lê. 

 

261.  Hierdie skrif in karakters van `n hemelse aard is in gebruik in die mees innerlike 

hemel deur die engele wie se wysheid al die ander s‟n baie ver oortref. Deur middel van 

hierdie karakters druk hulle hul emosies uit, waaruit hulle gedagtes vloei. Hierdie 

geskrifte, waarby ek ook toegelaat is om te sien, betrek gevolglik geheime (arcana) wat 

nie uitgeput kan raak nie. Maar sulke geskrifte bestaan nie in die laer hemele nie. Die 

geskrifte daar kom ooreen met die geskrifte in die wêreld, en het dieselfe karakters en 

tog is dit nie verstaanbaar deur die mens nie, omdat dit in engele taal geskryf is, en 

engele taal is sodanig dat dit niks in gemeen het met die tale van die mens nie (n. 237), 

siende dat by die klinkers spreek hulle hul emosies uit, en by die konsonante of 

medeklinkers die idees van die denke vanuit die emosie, en deur die woorde van 

hierdie, die sin van inhoud (sien bo, n. 236-241). Bowendien, in hierdie geskrif, wat ek 

ook gesien het, is meer betrokke in `n paar woorde as wat `n mens kan uitdruk in 

verskeie bladsye. Op hierdie manier het hulle die Woord geskrywe in die laer hemele, 

maar in  die mees innerlike hemel, in hemelse karakters. 
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262.  Dit is `n merkbare feit dat die geskrifte in die hemele natuurlik vloei van of uit 

hulle direkte gedagtes, en dit so maklik dat die gedagte homself as‟t ware voortbring, 

en die hand twyfel nooit oor die woord wat gekies word nie, want beide die woorde wat 

hulle spreek en dit wat hulle skryf, korrespondeer met die idees van hulle denke, en alle 

korrespondiensie is natuurlik en spontaan. Daar is ook geskrtifte in die hemele wat 

bestaan sonder die hulp van die hand, bloot uit korrespondensie met die gedagtes, maar 

hulle is nie permanent nie. 

 

263.  Ek het ook geskrifte van die hemel gesien wat bestaan uit nommers wat bloot 

neergeplaas is in `n orde en in series of reekse, net soos in geskrifte wat bestaan uit 

letters en woorde, en hierdie geskrifte was van die innerlike hemel, en dat hul hemelse 

geskrif (soos hierbo genoem, n. 260, 261), wanneer die gedagte van dit neervloei, en 

geplaas word voor die engele van die laer hemele in nommers, dat hierdie numeriese 

geskrifte ook geheime (arcana) bevat, waarvan sommiges nie verstaan kan word deur 

gedagtes of uitgedruk kan word deur woorde nie. Want alle nommers korrespondeer, en 

het `n betekenis, dieselfde soos wat woorde het, in ooreenstemming met die 

korrespondensie; 263.1  nogtans met die verskil dat in nommers die algemene betrek 

word, en in woorde die spesifieke, en soos wat die algemene ontelbare besonderhede 

betrek, so word meer geheime betrek in numeriese geskrifte as in die letterlike 

geskrewe woord. Hieruit kon ek sien dat in die Woord beteken nommers so wel as die 

woorde iets, of dui iets aan. Wat die eenvoudige nommers beteken; soos 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, en wat die saamgestelde nommers beteken; soos 

20,30,50,70,100,144,1000,10,000,12,000, en ander, kan gesien word in die Arcana 

Coelestia, waar dit behandel word. In hierdie geskrif in die hemel, is `n nommer altyd 

vooraan geplaas waarop dit wat volg in `n reeks afhanklik is van hulle onderwerp, want 

daardie nommer is as‟t ware `n index tot die inhoud wat behandel word, en 

daarvandaan is die bepaling van die nommers wat volg tot die besonderse punt. 

 

264.  Hulle wat niks van die hemel af weet nie, en wat onwillig is om enige ander idee 

daarvan te hê as iets suiwer atmosferies, waarin die engele rondvlieg as intellektuele 

breine, het geen idee van hoor of sien nie, is onbekwaam om  te verstaan dat engele `n 

spraak en `n handskrif het; want hulle plaas die bestaan van alles wat werklik of tasbaar 

is in dit wat die materie is, en tog het die geskrifte in die hemel net so `n bestaansreg as 

daardie in die wêreld, en die engele daar het alles wat handig en nuttig is vir die lewe en 

nuttig vir die wysheid. 

 

265.  Die Wysheid van die Engele in die Hemel. Die gesteldheid van die wysheid van 

die engele kan skaars begryp word, omdat dit grootliks so voortreflik is en oortref die 

wysheid van die mens in so `n mate dat die twee glad nie vergelyk kan word nie; 

bowendien, sekere waarhede wat daar in die beskrywing daarvan moet voorkom, is op 

hierdie stadium nog onbekend, en totdat dit bekend word bestaan hulle in die denke 

soos skaduwees, en verberg die ding want dit is in homself. Nietemin, hierdie waarhede 

kan geweet word, en wanneer bekend om dit te verstaan, op voorwaarde die denke is 

daarin geïnterisseerd, want belang dra lig saam met hom omdat dit van liefde is, en op 

hulle wat die dinge liefhet wat behoort tot die Goddelike en hemelse wysheid, skyn die 

lig vanaf die hemel en gee verligting. 
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266.  Wat die wysheid van die engele is kan afgelei word van die feit dat hulle in die lig 

van die hemel is, en die lig van die hemel is in sy wese Goddelike waarheid of 

Goddelike wysheid; en hierdie lig verlig terselfdertyd hulle innerlike sig, of die sig van 

die verstand en denke, en hulle uiterlike sig, die sig van die oë. (Dat die lig van die 

hemel  Goddelike wysheid is, kan gesien word hierbo, n. 126-133). Die engele is ook in 

die hemelse hitte, wat in sy wese die Goddelike goeie is of Goddelike liefde, en van dit 

het hulle `n emosie en `n verlange om wys te word. (Dat die hitte van die hemel die 

Goddelike goeie of Goddelike liefde is, kan hierbo gesien word, n. 133-140). Dat die 

engele in wysheid is, selfs tot so `n mate dat hulleself wyshede genoem kan word, volg 

uit die feit dat hulle gedagtes en emosies alles vloei in ooreenstemming met die 

hemelse vorm, en hierdie vorm is die vorm van Goddelike wysheid, ook dat hulle 

innerlikes, wat die ontvangers van wysheid is, so gerangskik is. (Dat die gedagtes en 

emosies van engele vloei in ooreenstemming met die vorm van die hemel, en gevolglik 

hulle intelligensie en wysheid, kan hierbo gesien word, (n. 201-212) [2] Dat die engele 

`n superverhewe wysheid het, word gewys deur die feit dat hulle spraak die spraak van 

wysheid is, want dit vloei direk en spontaan van die gedagtes vanuit die emosie, dus is 

hulle spraak gedagtes vanuit die emosie in uiterlike vorm, gevolglik is daar niks wat 

hulle wegtrek van die Goddelike invloei, en niks van buite af soos wat in die gedagtes 

van die mens invloei uit ander gedagtes nie. (Dat die spraak van engele die spraak is 

van hulle gedagtes en emosie kan hierbo gesien word, n. 234-235). Dat die engele sulke 

wysheid het is in ooreenstemming met die feit dat alle dinge wat hulle aanskou met 

hulle oë en waarneem met hulle sintuie met hulle wysheid ooreenstem, siende dat hulle 

korrespondensies van dit is, en dus die voorwerpe waarneem wat verteenwoordigende 

vorms is van die dinge waaruit hulle wysheid bestaan. (Dat  alle dinge wat in die 

hemele gesien word korrespondensies is met die innerlikes van die engele en 

verteenwoordigers van hulle wysheid kan gesien word hierbo, n. 170-182)  [3]  

Boonop, die gedagtes van engele is nie beperk en gekonsentreer deur idees van tyd en 

ruimte, soos wat die menslike denke is nie,  want tyd en ruimte behoort tot die natuur, 

en die dinge wat aan die natuur behoort onttrek die denke van geestelike dinge, en 

ontneem die intellektuele sig van sy eintlike  omvang of afstand. (Dat die idees van 

engele apart is van tyd en ruimte, en dus minder beperk as die mens se idees, kan hierbo 

gesien word, n. 162-169, en 191-199). Weereens, die gedagtes van engele word nooit 

neergebring na aardse en materieële dinge nie, ook nie onderbreek deur die besorgdheid 

oor die nodige dinge van die lewe nie, dus word hulle nie weggetrek deur sulke dinge 

uit die heerlikhede van hulle wysheid, soos wat die gedagtes van die mens in die wêreld 

is  nie; want alle dinge kom ongevraag en verniet na hulle vanuit die Meester, hulle 

word gratis geklee, word gratis gevoed, die behuising is gratis (n. 181-190), en behalwe 

dit ontvang hulle ander behaaglikhede en plesiere in die graad van hulle ontvangs van 

die wysheid uit die Meester. Hierdie dinge word gesê om dit duidelik te maak hoekom 

engele so `n groot wysheid het. 266.1     

 

267.  Engele is in staat om sulke groot wysheid te ontvang omdat hulle innerlikes oop 

is; en wysheid, soos elke ander volmaaktheid, vergroot teenoor die innerlikes, tot so `n 

mate dat die innerlikes oopgemaak word. 267.1  In elke engel is daar drie grade van 

liefde, wat korrespondeer met die drie hemele (sien n. 29-40) – hulle waarin die eerste 
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graad van oopgemaak is, is in die eerste of heel buitenste hemel, hulle in wie die 

tweede graad van oopgemaak is, is in die tweede of middel hemel, terwyl hulle in wie 

die derde graad van oopgemaak is, is in die derde of die mees innerlike hemel. Die 

wysheid van engele in die hemele is in ooreenstemming met hierdie drie grade. Daarom 

gaan die wysheid van die engele wat in die innerlikste hemel is, die wysheid  van die 

engele van die middelste hemel by verre verby dat dit nie genoem of bereken kan word 

nie. En die wysheid van hierdie engele weer, gaan die wysheid van die buitenste engele 

ook verby met `n onberekenbare mate (sien bo n. 209, 210, en wat grade is, n. 38). Daar 

is sulke verskille want die dinge wat in die hoër graad is, is die besonderse of 

buitegewone, en daardie in die laer grade is die algemene, en die algemene is die houers 

van besonderhede. Die buitegewone of besondere in vergelyking met die algemene is 

soos duisende-miljoene teenoor een, en so is die wysheid van die engele van die hoër 

hemel in vergelyking met die wysheid van die laer hemele. Net so ook met die wysheid 

van laasgenoemde, gaan dit die wysheid van die mens verby, want die mens is in `n 

liggaamlike staat en in daardie dinge wat behoort by die liggaamlike sintuie en 

gewaarwording, en die mens se liggaamlike sintuie en gewaarwording behoort tot die 

laagste graad. Dit maak dit duidelik wat se tipe wysheid hulle besit wat dink vanuit die 

sintuie en gewaarwording, ook denke genoem, dit is, hulle wat genoem word die sinlike 

mens, naamlik dat hulle geen wysheid het nie, maar slegs kennis. 267.2  Maar dit is 

anders by die mens wie se denke uitgelig is bokant die sinlike of sintuie, en spesiaal by 

hulle wie se innerlike al oopgemaak is vir die lig van die hemel. 

 

268.  Dit kan gesien word hoe groot die wysheid van die engele is deur die feit dat in 

die hemele is daar `n kommunikasie van alle dinge, intelligensie en wysheid word 

gekommunikeer van die een na die ander, en die hemel is `n algemene deling van alle 

dinge, en dit is vir die rede dat hemelse liefde so is dat dit wens dat dit wat jou eie is, 

ook die ander een s‟n is, gevolglik, niemand in die hemel ontvang sy eie goeie in 

homself om vir homself goed te wees, sonder dat  dit ook `n ander een s‟n is nie, en dit 

is die bron van hul geluk in die hemele. Dit ontvang die engele vanaf die Meester, want 

so is Goddelike liefde. Dat daar so `n kommunikasie van alle dinge in die hemele is, is 

aan my toegelaat om te weet deur baie ervaring. `n Sekere groep van die meer 

eenvoudige geeste was op `n sekere stadium opgeneem na die hemel, en daar het hulle 

die engele wysheid binne gegaan, en verstaan toe dinge wat hulle voorheen nooit kon 

verstaan nie, en praat dinge wat hulle nog nooit voorheen in staat was om te uiter nie.  

 

269.  Die wysheid van engele is onbeskryflik in woorde, dit kan slegs geillustreer word 

deur sommige algemene dinge. Engele kan hulself uitdruk in `n enkele woord wat die 

mens nie kan uitdruk in `n duisend woorde nie. Weereens, `n enkele engele woord 

bevat ontelbare dinge wat nie in woorde van die menslike taal uitgedruk kan word nie, 

want in elkeen van die dinge wat deur engele geuiter word, is daar arcana 

(geheimenisse) van wysheid in `n voortdurende verbinding wat menslike kennis nooit 

bereik nie. Weereens, waar die engele in gebreke bly om woorde in hulle spraak uit te 

druk, maak hulle op uit die toon, waarin daar `n emosie is vir die dinge in hulle orde. 

(soos gesê is hierbo, n. 236, 241). Toon of klank druk emosie uit, en woorde druk idees 

van gedagtes van die emosie uit; en vir hierdie rede word van die dinge wat in die 

hemele gehoor word, gesê dat dit onuitspreeklik en onverstaanbaar is. So ook kan 
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engele in staat wees om in `n paar woorde hulle uit te druk, elke en iedere ding wat 

geskryf is in `n totale volume, en gee aan elke woord betekenisse wat die denke oplig 

tot innerlike wysheid, want hulle spraak is sodanig dat dit in ooreenstemming is met hul 

emosie en aandoenninge, en elke woord is in ooreenstemming met hulle idees; en hulle 

woorde is verskillend in oneindige maniere in ooreenstemming met die reekse van 

dinge wat `n geheel vorm in die gedagtes of denke. [2] Weereens, die innerlike engele 

is in staat om  waar te neem uit die toon en uit `n paar woorde, die totale innerlike lewe 

van die een wat spreek, want vanaf die toon wat verskil in die idees in die woorde wat 

hulle waarneem, is sy beslissende liefde waar, as‟t ware, elke besonderheid van sy lewe 

ingeskryf is. 269.1  Al hierdie dinge maak die aard van die engele wysheid duidelik. In 

vergelyking met die menslike wysheid is dit soos  milti-miljarde teenoor een, of soos 

duisende besonderhede van `n voorwerp gesien onder `n mikroskoop teenoor die ding 

wat gesien word met die naakte oog. [3] Laat ek die onderwerp illustreer deur `n 

voorbeeld. `n Engel beskrywe uit sy wysheid die wedergeboorte, en bring tevoorskyn 

arcana (geheimenisse) met betrekking tot hulle orde en selfs tot sommige honderde, en 

vul elkeen van hulle met idees waarin daar innerlike arcana is, en dit vanaf die begin tot 

die end, want hy verduidelik hoe die geestelike mens nuut ontvang word, en in die 

baarmoeder as‟t ware gedra word, word gebore, groei op en word geleidelik perfek 

gemaak. Hy sê die hoeveelheid van arcana kan vergroot word selfs tot by duisende, en 

dat daardie wat vertel word, is slegs aangaande die wedergeboorte van die eksterne 

mens, terwyl daar ontelbare meer is aangaande die wedergeboorte van die innerlike of 

interne mens. Van hierdie en ander soortgelyke dinge gehoor van engele, was dit aan 

my duidelik gemaak hoe groot hulle wysheid is, en hoe groot in vergelyking is die 

onkunde van die mens, wat skaars weet wat wedergeboorte is, en wat onkundig is oor 

elke stap van die proses om wedergebore te word. 

 

270.  Die wysheid van die engele van die derde of die mees innerlikste hemel sal nou 

bespreek word, en ook hoe ver dit  die wysheid van die engele van die buitenste of 

eerste hemel oortref. Die wysheid van die engele in die derde of innerlikste hemel is 

onverstaanbaar, selfs vir hulle in die uiterlike hemel, vir die rede dat die innerlikes van 

die engele van die derde hemel oopgemaak is tot op die derde graad, terwyl die engele 

van die eerste hemel se innerlike oopgemaak is tot die eerste graad, en alle wysheid 

verhoog teenoor innerlikes en word perfek gemaak soos wat dit oopgemaak word (n. 

208, 267). [2] Omdat die innerlikes van die engele van die derde of mees innerlike 

hemel oopgemaak is tot die derde graad, word Goddelike waarhede as‟t ware op hulle  

ingeskryf, want die innerlikes van die derde graad is meer in die vorm van die hemel as 

die innerlikes van die tweede of eerste grade, en die vorm van die hemel is van die 

Goddelike waarheid, dus in ooreenstemming met die Goddelike wysheid, en dit is 

waarom die waarheid as‟t ware ingegrafeer is op hierdie engele, of dit is as‟t  ware 

instinktief of ingebore in hulle. Daarom, so gou as wat hierdie engele onvervalste 

Goddelike waarhede hoor, sal hulle dit onmiddelik herken en dit waarneem in hulle, en 

agterna sien asof dit innerlik in hulle is. As die engele van die hemel so is, sal hulle 

nooit argumenteer oor Goddelike waarhede nie, nog minder is daar `n despuut oor 

enige waarheid of dit so is of nie, ook weet hulle nie wat dit is om te glo of om geloof 

te hê nie. Hulle sê; “Wat is geloof? Want ek sien en ontvang dat `n ding so is”. Dit 

illustreer hulle deur vergelykinge, as voorbeeld, dit sal wees soos enigeen wat saam met 
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`n metgesel stap, en hy sien `n huis en die verskillende dinge in en rondom dit, en sal 

dan aan sy metgesel sê jy behoort te glo dat hierdie dinge bestaan en dat hulle so is soos 

ek hulle sien; of hy sien `n tuin en bome en vrugte daaraan, dan sal hy aan sy metgesel 

sê hy behoort geloof te hê dat daar `n tuin met bome en vrugte is, terwyl hy dit duidelik 

met sy eie oë sien. Vir hierdie rede sal die engele nooit „geloof‟ noem nie, en het nie `n 

idee wat dit is nie, ook argumenteer hulle ook nie oor Goddelike waarhede nie, en nog 

minder is daar `n despuut oor enige waarheid, of dit so is of nie. 270.1  [3] Maar die 

engele van die eerste of heel buitenste hemel het nie Goddelike waarhede wat ingeskryf 

is in hulle innerlike nie, omdat slegs die eerste graad van lewe by hulle geopen is, 

daarom argumenteer hulle nog oor waarhede, en hulle wat argumenteer sien ongeveer 

niks behalwe die feit van die inhoud waaroor hulle argumenteer, of gaan nie verder of 

dieper in die onderwerp om dit te bevestig deur sekere oorwegings, en het hulle dit 

bevestig, sê hulle dan is dit `n saak van geloof en moet geglo word. [4] Ek het met die 

engele hieroor gepraat, en hulle sê die verskil tussen die wysheid van die engele van die 

derde hemel en die wysheid van die engele van die eerste hemel is soos dit wat 

glashelder is en dit wat verdof is; en die engele van die derde hemel vergelyk hulle met 

`n pragtige paleis vol van allerhande dinge vir hulle gebruik, omring van alle kante deur 

parke, met wonderbaarlike dinge van allerhande soorte, en hulle wandel in die parke in 

elke rigting en het `n genot in alles. Maar dit is nie so met hulle wat argumenteer oor 

waarhede nie, spesiaal met hulle wat `n dispuut daaroor het, en hulle sien nie die 

waarheid vanuit die lig van die waarheid nie, maar aanvaar waarhede vanaf ander of 

van die sin van die letter van die Woord, wat hulle nie in sy innerlike verstaan nie, en 

verklaar dat waarhede geglo moet word, of dat elkeen geloof moet hê, en is nie gewillig 

om enige innerlike sig toegelaat te hê in hierdie dinge nie. Die engele sê dat sulke 

engele onbekwaam is om die eerste trappie van die paleis van wysheid te bereik, nog 

minder om daar in te gaan om te wandel op sy gronde, want hulle stop voor die eerste 

trappie. Dit is nie so met hulle wat self in die waarheid is nie, niks hinder hulle om 

verder aan te gaan en vordering te maak sonder enige beperking nie, want die waarheid 

wat hulle sien lei hulle oral net waar hulle gaan, en in wye velde, want elke waarheid 

het onbeperkte uitbreiding en is in verbinding met menigvuldige ander dinge. [5] 

Verder sê hulle dat die wysheid van die engele van die innerlike hemel bestaan 

hoofsaaklik uit dit: dat hulle sien die Goddelike en heilige dinge in elke enkele ding of 

objek, en wonderbaarlike dinge in `n reeks van baie dinge of objekte, want elke ding 

wat voor hulle oë verskyn is `n korrespondent, soos wanneer hulle paleise en tuine sien, 

is hulle sig nie gerig op die dinge wat voor hulle oë is nie, maar hulle sien die innerlike 

dinge waaruit dit tevoorskyn kom, dit is, waarmee hulle korrespondeer, en dit met al die 

verskeidenheid in ooreenstemming met die aspek van hierdie voorwerpe; dus sien hulle 

ontelbare dinge op dieselfde tyd in hulle orde en verbinding; en dit maak hulle denke so 

vol van heerlikhede dat dit lyk asof hulle heeltemal van hulleself af weggevoer word. 

Dat alle dinge wat in die hemel gesien word korrespondeer met die Goddelike dinge 

wat in die engele is vanuit die Meester, kan hierbo gesien word (n. 170-176). 

 

271.  So is die engele van die derde hemel omdat hulle in die liefde tot die Meester is, 

en daardie liefde maak die innerlikes oop van die denke tot op die derde graad en dit is 

`n vergaderplek van alle dinge van die wysheid. Dit moet ook verstaan word dat die 

engele van die innerlike hemel nog steeds voortdurend volmaakter word in wysheid , en 
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dit heeltemal anders as die engele van die buitenste hemel. Die engele van die mees 

innerlike hemel stoor nie Goddelike waarhede in die geheue wat uit hulle `n soort van 

wetenskap maak nie, maar sodra hulle dit hoor, dan ontvang hulle dit en pas dit op hulle 

lewe toe. Vir hierdie rede is die Goddelike waarhede permanent by hulle asof dit op 

hulle ingegrafeer is, want wat op so `n manier aan hulle toevertrou is tot die lewe, word 

daarbinne behou. Maar dit is nie so met die engele van die buitenste hemel nie. Hulle 

stoor ten eerste die Goddelike waarhede in die geheue en bêre dit weg met hul kennis, 

en onttrek dit daaruit om hulle intelligensie nog meer perfek te maak daardeur, en pas 

dit toe op hulle lewe, maar met geen innerlike insig of dit waarhede is of nie, en 

gevolglik is hulle in `n betreklike duisternis. Dit is `n opmerbare feit dat die engele van 

die derde hemel volmaak is in wysheid deur die gehoor en nie deur te sien nie. Wat 

hulle van die prediking hoor gaan nie in hulle geheue in nie, maar gaan direk in hulle 

waarneming en wil in en word die inhoud van die lewe, maar wat hulle met hulle oë 

sien, gaan in hulle geheue, en hulle argumenteer en praat daaroor, wat wys dat met 

hulle is die weg van die gehoor die weg van die wysheid is. Dit is ook van 

korrespondensie, want die oor korrespondeer met gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid 

behoort tot die lewe; terwyl die oog korrespondeer tot die intelligensie, en intelligensie 

is `n saak van doktrine. 271.1  Die status van hierdie engele word beskryf in 

verskillernde dele van die Woord, soos in Jeremia: “…Ek gee My wet in hul binneste 

en skrywe dit op hulle hart;…en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer 

leer nie en sê: Ken JHWH; want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle (Jer. 

31:33, 34). En in Matt. 5:37: “Maar laat julle woord wees: Ja, ja, nee, nee. Wat meer as 

dit is, is uit die Bose.” Omdat dit nie van die Meester is nie, en sover as wat die engele 

van die derde hemel in die liefde tot die Meester is, is die waarheid in hulle vanuit die 

meester. In daardie hemel is die liefde tot die Meester uit die wil en om die Goddelike 

waarheid te doen, want die Meester is Goddelike waarheid in die hemel.  

 

272.  Daar is nog `n verdere rede, en dit is die primêre rede, waarom die engele in staat 

is om sulke groot wysheid te ontvang, naamlik, dat hulle sonder die liefde vir  hulleself 

is, want tot die mate dat enigeen sonder liefde vir die self is, kan wys word in 

Goddelike dinge. Dit is hierdie tipe van liefde wat die innerlike toemaak teenoor die 

Meester en die hemel, en maak die uiterlike oop en draai hulle na homself toe, en 

gevolglik, almal in wie daardie liefde heers is in dik duisternis in die opsig van die 

dinge van die hemel, hoeveel lig hulle ookal mag hê in wêreldlike dinge. Die engele, 

aan die ander hand, is in die lig van die wysheid omdat hulle sonder die liefde vir 

hulleself is, want die hemelse liefdes, wat die liefde van die Meester is en liefde teenoor 

die naaste, maak die innerlikes oop, omdat hierdie liefdes van die Meester is en die 

Meester Homself is in hulle. (Dat hierdie liefdes die hemel in die algemeen saamstel, en 

vorm die hemel in elke-een in die besonder, kan hierbo gesien word, n. 13-19). Soos 

wat die hemelse liefde die innerlikes oopmaak vir die Meester, so draai al die engele 

hulle aangesigte na die Meester (n.  142); omdat in die geestelike wêreld die liefde die 

innerlikes van elkeen na die self laat draai, en watter rigting dit draai sal die innerlikes 

ook die gesig draai, siende dat die gesig daar maak dit een met die innerlike, want dit is 

hulle uiterlike vorm. Omdat die liefde die innerlikes en die gesig draai na homself, en 

sal ook homself verenig met hulle (liefde is geestelike vereniging), en deel sy eie met 

hulle. Van daardie draaiing en gevolglike vereniging en die deel daarvan, het die engele 
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hulle wysheid. Dat alle vereniging en alle draaiing in die geestelike wêreld in 

ooreenstemming is, kan gesien word hierbo (n. 255). 

 

273.  Alhoewel die engele voortdurend perfek word in wysheid, 273.1  kan hulle 

wysheid, selfs tot in ewigheid, nie so perfek word dat daar enige vergelyking of 

verhouding kan wees tussen dit en die Meester se Goddelike wysheid nie, want die 

Meester se Goddelike wysheid is oneindig en die wysheid van engele is eindigend; en 

tussen dit wat eindigend en dit wat oneindig is, is geen vergelyking of verhouding 

moontlik nie. 

 

274.  Dit is die wysheid wat die engele perfek maak en wat hulle lewe saamstel, en soos 

wat die hemel met die goeie in elkeen invloei in ooreenstemming met sy wysheid, so 

begeer en honger almal in die hemel vir wysheid net soveel soos `n honger man vir 

voedsel. So ook, kennis, intelligensie, en wysheid is geestelike voedsel, soos wat 

gewone kos die natuurlike voedsel is, en die een korrespondeer met die ander. 

 

275.  Die engele in dieselfde hemel, of in dieselfde gemeenskap, het nie almal dieselfde 

wysheid nie, hulle wyshede verskil. Hulle in die middel het die grootste wysheid, en 

hulle rondom selfs tot by die grense, is in minder wysheid. Die grade van wysheid in 

ooreenstemming met die distansie vanaf die senter is soos die grade van lig wat vaer 

word tot `n skaduwee (sien n. 43 en 128). Hulle lig is in dieselfde graad soos hulle 

wysheid, siende dat die lig van die hemel die Goddelike wysheid is, en elkeen is in die 

lig in die mate van die ontvangs van wysheid. Aangaande die lig van die hemel en die  

verskeie soorte van ontvangs van dit, sien bo, (n. 126-132). 

 

276.  Die Graad van Onskuld en Eenvoudigheid van die Engele van die Hemel. 

Daar is net `n paar in die wêreld wat weet wat onskuld of eenvoudigheid is, en wat die 

geaardheid daarvan is, en hulle wat in die bose is, weet niks daarvan af nie. Dit is, 

inderdaad, onsigbaar vir die oë, soos gesien in die gesig, spraak en bewegings, 

hoofsaaklik in kinders, en wat onskuld is, is nogtans onbekend aan die mens veral dat 

dit dít is waarin die hemel gestoor is in die mens! Om dit bekend te maak, laat ons dan 

in orde voortgaan en laat ons eerstens die onskuld van kinders  beskou, dan die onskuld 

van wysheid, en laastens die staat van die hemel met betrekking tot onskuld. 

 

277.  Die onskuld van die kinderdae of van kinders is nie `n ware onskuld nie, want dit 

is `n onskuld nie in interne vorm nie maar slegs in eksterne vorm. Nietemin kan mens 

daarvan leer wat onskuld is, want dit skyn voort vanaf die gesigte van kinders en van 

sommige van hulle bewegings en van hulle eerste spraak, en het `n invloed op almal 

rondom hulle. Dit kan gesien word dat kinders het geen interne denke nie, want hulle 

weet nog nie wat is goed en wat is boos nie, of wat waar of fals is nie, waaruit sulke 

denke noodwendig bestaan. [2] Gevolglik het hulle geen begrip van wat hulle eie is nie, 

geen doelstelling of oorweging nie, dus geen oogmerk wat na die bose staar nie, ook het 

hulle niks van hulle eie bekom vanuit die liefde vir die self en die wêreld nie, hulle dra 

niks by tot hulleself nie, en beskou alles wat hulle het as komende vanaf die ouers, 

hulle is tevrede met die bietjie en beuselagtige dinge wat hulle aangebied word, en het 

groot vreugde daarin, hulle het geen bekommernis aangaande voedsel en klere, en niks 
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oor die toekoms nie, hulle kyk nie na die wêreld en begeer nie baie dinge daaruit nie, 

hulle het hulle ouers lief sowel hulle verpleegsters en hulle speelmaatjies met wie hulle 

in onskuld speel; hulle duld om hulleself te laat lei, hulle gee kop en gehoorsaam. [3] 

En in hierdie staat ontvang hulle alles wat vir die lewe nodig is; en daarom, sonder dat 

hulle dit weet, het hulle maniere aangeleer en begin om te praat, en het die begin van 

geheue en gedagtes, hulle staat van onskuld dien as `n medium waardeur hierdie dinge 

ontvang en ingeplant word. Maar hierdie onskuld, soos hierbo gesê, is ekstern omdat dit 

aan die liggaam alleen behoort, en nie aan die denke nie 277.1  want die verstand is nog 

nie gevorm nie, die verstand is intelligensie en wil en gedagtes en die emosie daarvan. 

[4] Ek was uit die hemel vertel dat kinders spesiaal onder die beskerming van die 

Meester staan, en dat hulle invloeiing of instroming vanuit die innerlikste hemel 

ontvang, waar daar `n staat van onskuld is waardeur hierdie instroming gaan en deur 

hulle innerlikes, en dat deur die deurvloeiing, word hulle innerlikes geaffekteer slegs 

deur die onskuld, en vir hierdie rede word onskuld in die gesig gewys en in sommige 

van hulle bewegings en word sigbaar; en dat dit hierdie onskuld is waardeur ouers met 

hul innerlike geaffekteer of aangetrek word, en dit gee die ontwikkeling van liefde wat 

in bewaring gehou word. 

 

278.  Die onskuld van die wysheid is ware onskuld, omdat dit innerlik is, want dit 

behoort aan die verstand self, dit is, tot die wil self en daarvandaan tot die intelligensie. 

En wanneer daar onskuld in hierdie dinge is, is daar ook wysheid, want wysheid 

behoort tot die wil en intelligensie. Dit is hoekom daar in die hemele gesê word dat 

onskuld het sy verblyfplek in die wysheid, en dat `n engel het net soveel onskuld as wat 

hy van die wysheid het. Dit word bevestig deur die feit dat hulle wat in `n staat van 

onskuld is, skryf niks van die goeie aan hulleself toe nie, maar beskou alle dinge as 

ontvang deur die Meester, dat hulle verlang om deur Hom gelei te word en nie deur 

hulleself nie, en dat hulle alles lief het wat goed is en vind genot in alles wat waar is, 

omdat hulle weet en dat hulle waarneem om dit lief te hê wat goed is, dit is, om dit te 

wil en te doen, is om die Meester lief te hê, en om die waarheid lief te hê, is om die 

naaste lief te hê, dat hulle tevrede leef met hulle eie, wanneer dit baie min of baie meer 

is, want hulle weet dat hulle net soveel ontvang as wat goed is vir hulle – hulle wat min 

ontvang vir wie die bietjie baie bruikbaar is, en hulle wat meer ontvang vir wie die baie 

ook bruikbaar is, en hulle weet ook nie wat is goed vir hulle nie, want die Meester 

alleen weet dit, wat na alle dinge kyk wat Hy voorsien en wat ewiglik is. [2] Ook is 

daar geen besorgdheid aangaande die toekoms nie; besorgdheid oor die toekoms noem 

hulle sorg vir die dag van môre, wat hulle definieër as leed op grond van die nie 

ontvangs van dinge wat nie nodig is vir die gebruik in die lewe nie. Hulle handel nooit 

van die bose kant met hulle deelgenote nie, maar vanuit dit wat goed, regverdig en 

opreg is. Om te handel vanaf die bose kant, noem hulle sluheid, wat hulle vermy soos 

die gif van `n adder, siende dat dit antagonisties is teenoor die onskuld. Aangesien hulle 

niks meer lief het as om deur die Meester gelei te word nie, skryf hulle alle dinge aan 

Hom toe wat hulle van Hom af ontvang, hulle word eenkant gehou van dit wat van 

hulle eie is [proprium], en tot die mate dat hulle apart gehou word van dit wat hulle eie 

is, vloei die Meester in hulle in, en as gevolg hiervan, sal hulle, wanneer hulle die 

Meester hoor, of dit deur die Woord is of deur prediking, stoor hulle dit nie in die 

geheue nie, maar gehoorsaam onmiddelik, dit is, om dit te wil en dit te doen, deurdat 
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hul wil terselfdertyd hulle geheue is. Dit vir die grootste deel vertoon uitwaarts baie 

eenvoudig, maar innerlik is hulle wys, versigtig en verstandig. Dit is wat die Meester na 

verwys in die woorde: “….wees dan so versigtig soos die slange en opreg soos die 

duiwe.” (Matt. 10:16). So is dan die onskuld wat genoem word die onskuld van die 

wysheid. [3] Omdat onskuld niks bydra van die goeie tot homself nie, maar skryf alle 

goeie toe aan die Meester, en omdat dit lief is om deur die Meester gelei te word, en die 

bron is van die ontvangs van alle goeie en die waarheid, waarvanaf die wysheid kom, - 

en omrede dit is die mens so geskep om in sy kinderjare in die eksterne onskuld te 

wees, en wanneer hy oud begin word kom hy in interne onskuld, en in die einde dat hy 

deur middel van die eksterne in die interne kan kom, en van die interne weer tot die 

eksterne. En dit is die rede dat as `n mens oud begin raak, begin hy kleiner raak en 

word weer soos `n kind, maar `n wyse kind (dit is wat ons noem „kinds‟), dit is, `n 

engel, want `n wyse kind is in `n verhewe sin `n engel. Dit is hoekom in die Woord “`n 

klein kindjie‟ iemand voorstel of aandui wat onskuldig is, en “`n ou man” dui aan 

iemand wat wys is waarin daar onskuld is. 278.1.  

 

279.  Dieselfde is waar van enigiemand wat wedergebore is. Wedergebore het 

betrekking op die geestelike mens. Die mens word eerste bekend gestel in die onskuld 

van kindwees, dit is wanneer so `n persoon geen waarhede ken en kan niks goeds vir 

homself doen nie, maar slegs vanaf die Meester, en begeer en soek waarheid slegs 

omrede dit waar is, en die goeie slegs omdat dit goed is. Soos wat die mens agterna 

vorder in ouderdom, word die goeie en die waarheid deur die Meester aan hom gegee. 

Ten eerste word hy ingelei in `n kennis daarvan, dan van kennis in intelligensie, en in 

sy finaliteit in die wysheid, en onskuld is altyd teenwoordig, wat bestaan, soos reeds 

gesê, deurdat hy niks van die waarheid weet nie, en deurdat hy onbekwaam is om 

enigiets goeds vir homself te doen nie, maar slegs vanaf die Meester. Sonder so `n 

geloof en so `n begrip daarvan, kan geeneen enigiets uit die hemel ontvang nie. Daaruit 

bestaan merendeels en hoofsaaklik die onskuld van die wysheid. 

 

280.  As onskuld dan bestaan om deur die Meester gelei te word en nie deur die self 

nie, so is almal in die hemel in onskuld, want almal daar is lief om deur die Meester 

gelei te word, wetende dat om deur jouself gelei te word, is om gelei te word deur dit 

wat jou eie is, en dit wat jou eie is, is die liefde vir jouself, en hy wat homself liefhet 

laat niemand toe om deur enigiemand gelei te word nie. Daarom, sover as wat `n engel 

in onskuld is, is hy in die hemel, met ander woorde, is in die Goddelike goeie en 

Goddelike waarheid, want om hierin te wees, is om in die hemel te wees. Gevolglik 

word die hemele onderskei deur grade van onskuld – hulle wat in die buitenste of eerste 

hemel is, is in die onskuld van die eerste of buitenste graad, hulle wat in die middel of 

tweede hemel is, is in onskuld van die tweede of middelste graad, terwyl hulle van die 

innerlike of derde hemel in die onskuld is van die derde of innerlikste graad en is 

daarom die mees volmaakste en onskuldigste van al die hemele, want meer as almal is 

hulle lief daarvoor om deur die Meester soos klein kindertjies gelei te word deur hul 

Vader, en vir dieselfde rede neem hulle die Goddelike waarheid wat hulle direk van die 

Meester hoor of deur middel van die Woord en prediking, direk in hul wil op en doen 

dit dadelik, en verbind dit met hul lewe. En dit is hoekom hulle wysheid so super 

uitstaande is teenoor die van die engele van die laer hemele (sien, n. 270, 271). Hierdie 
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engele van die innerlike hemel, wat die naaste aan die Meester is van wie hulle die 

onskuld ontvang, is so afgesonder van dit wat hulle eie is, dat hulle as‟t ware binne in 

die Meester lewe. Ekstern kom hulle eenvoudig voor, en voor die oë van die engele van 

die laer hemele kom hulle voor soos kinders, dit is, as baie klein, en nie baie wys nie, 

alhoewel hulle die wyste engele van die hele hemel is, want hulle weet dat hulle geen 

wysheid uit hulle self het nie, en net hierdie erkenning is op sigself wys, en die 

waarneming hiervan is die eerste stap na wysheid. Hierdie engele het geen klere nie, 

omdat naaktheid korrespondeer met onskuld. 280.1    

 

281.  Ek het baie met engele gepraat oor onskuld, en ek was gesê dat onskuld is die 

wese [esse] van al die goeie, en dat die goeie daarom so goed is want dit het die 

onskuld binne in hom, gevolglik dat wysheid is so ver wysheid- want dit neem deel aan 

onskuld; en dieselfde is waar van liefde, naasteliefde, en geloof; 281.1  en daarom kan 

niemand in die hemel kom as hy nie onskuld het nie, en dit leer die Meester  toe Hy sê:  

“Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos `n kindjie 

ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” (Markus 10:15, Lukas 18: 16, 17). Hier en op 

ander plekke in die Woord beteken “kindertjies en kindjie” hulle wat onskuldig is. `n 

Staat van onskuld word ook beskryf deur die Meester in Matt. 6: 25-34, maar slegs deur 

korrespondensie. Die goeie is goed so ver as wat dit onskuld in hom het, vir die rede dat 

alle goeie vanaf die Meester is, en onskuld is die gewilligheid om deur die Meester 

gelei te word. Ek was ook vertel gewees dat die waarheid ook kan verenig met die 

goeie en die goeie met die waarheid, maar slegs by wyse van die onskuld, en daarom is 

`n engel nie `n engel van die hemel behalwe as hy onskuld in hom het, want die hemel 

is nie in almal totdat die goeie verenig het met die waarheid in hom, en dit is hoekom 

die vereniging van die waarheid en die goeie die hemelse huwelik genoem word, en die 

hemelse huwelik is die hemel. Weereens was ek vertel gewees dat die ware huweliks 

liefde ontleen sy bestaan van onskuld, omdat dit ontleen sy bestaan van die vereniging 

van die goeie en die waarheid, en die twee intellekte van man en vrou is in daardie 

vereniging, en wanneer daardie vereniging neerdaal dan verteenwoordig dit die 

voorkoms van huweliks liefde, want metgeselle is in wedersydse liefde, soos wat hulle 

denke is. Dit is hoekom daar in die huwelik `n spelerigheid is, soos daardie van die 

kinderjare en soos die van die onskuld. 281.2   

 

282.  Omdat onskuld by die engele die totale wese [esse] van die goeie is, is dit duidelik 

dat die Goddelike goeie wat vanaf die Meester uitgaan, is onskuld op sigself, want dit is 

daardie goeie wat in die engele invloei, en affekteer hulle diepste innerlike en rangskik 

en pas hulle in vir die ontvangs van al die goeie van die hemele. Dit is dieselfde met 

kinders, wie se innerlikes nie slegs net gevorm is deur middel van die onskuld wat deur 

hulle vloei vanaf die Meester nie, maar word voortdurend ingepas en georganiseer vir 

die ontvangs van die goeie van die hemelse liefde, siende dat die goeie van die onskuld 

handel vanuit die mees innerlike, want daardie goeie, soos reeds gesê, is die wese [esse] 

van al die goeie. Van al hierdie dinge kan mens sien dat alle onskuld van die Meester is. 

Vir hierdie rede word die Meester in die Woord `n “lam” genoem, en `n lam dui op 

onskuld. 282.1  Omdat onskuld die innerlikste van al die goeie in die hemel is, affekteer 

dit so die denke dat wanneer dit deur enigeen gevoel word – soos wanneer `n engel van 

die innerlike hemel naderkom  - sien hy homself nie meer dat hy sy eie meester is nie 

en word beweeg, as‟t ware weggedra deur so `n groot genot dat daar geen genot van die 
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hele wêreld is wat enigsins in vergelyking daarmee kan kom nie. Dit sê ek deurdat ek 

dit ervaar het. 

 

283.  Elkeen wat in die goeie van die onskuld is, is geaffekteer deur onskuld, en word 

geaffekteer tot die mate wat hy in die goeie is, maar hulle wat nie in die goeie van die 

onskuld is nie, word nie geaffekteer deur die onskuld nie. Vir hierdie rede is almal wat 

in die hel is totaal antagonisties teenoor onskuld, hulle weet nie wat dit is nie; hulle 

antagonisme is sodanig dat sover as wat enigiemand onskuldig is, brand hulle om hom 

skade aan te doen, daarom kan hulle dit nie verdra om klein kindertjies te sien nie, en 

sodra hulle hulle sien, ontvlam hulle in `n wrede begeerte om hulle op hulle te wreek. 

Hieruit is dit duidelik dat wat `n mens se eie is, en daarom die liefde vir die self, is 

antagonisties teenoor onskuld, want almal wat in die hel is, is in hulle eie, en daarom in 

die liefde vir hulle self. 283.1  

 

284.  Die Staat van Vrede in die Hemel. Slegs hulle wat die vrede in die hemel ervaar 

het, kan enige begrip hê van die vrede waarin die engele verkeer. `n Mens is 

onbekwaam, solank as wat hy in die liggaam is, om die vrede van die hemel te ontvang, 

dus kan hy geen idee daarvan hê nie, omdat sy gewaarwording begrens is in dit wat 

natuurlik is. Om dit waar te neem moet hy in staat wees, ten opsigte van die denke, om 

verhoog te word en onttrek uit die liggaam binne in die gees bewaar word, en 

terselfdertyd te wees met die engele. Op hierdie manier was die vrede van die hemel 

deur my waargeneem; en vir hierdie rede is ek in staat om dit te beskryf, maar nogtans 

kan woorde nie daaraan reg laat geskied nie, want daardie vrede is in homself en 

menslike woorde is ontoereikend. 

 

285.  Daar is twee innerlike dinge van die hemel, naamlik, onskuld en vrede. Oor 

hierdie dinge word gesê dat dit innerlike dinge is, want dit kom van die Meester af. Van 

die onskuld kom al die goeie van die hemel, en van vrede al die genot van die goeie. 

Elke goeie het sy genot, en beide die goeie en genot ontspring van liefde, wat ookal 

gelief word, word genoem die goeie, en word ook ervaar as genotvol. Hieruit volg dit 

dat hierdie twee innerlike dinge, onskuld en vrede, van die Meester se Goddelike liefde 

af uitgaan en beroer die engele van dit wat innerlik is. Dat onskuld die innerlike van die 

goeie is, kan gesien word in die voorafgaande hoofstuk, waar die staat van die onskuld 

van die engele van die hemel beskryf word.  Dat vrede die innerlike van die genot van 

die goeie van die onskuld is, sal nou verduidelik word. 

 

286.  Die oorsprong van vrede sal eerstens nou beskou word. Goddelike vrede is in die 

Meester, dit ontspring vanaf die eenheid van die Goddelike Homself en die Goddelike 

Menslikheid in Hom. Die Goddelike van vrede in die hemel is van die Meester, 

ontspring van Sy verbinding met die engele van die hemel, en in die besonder van die 

verbinding van die goeie en die waarheid in elke engel. Hierdie is die oorsprong van 

vrede. Hieruit kan gesien word dat vrede in die hemele is die Goddelike innerlikes wat 

alles met seëninge van die goeie affekteer, en hieruit is alle vreugdes van die hemele, 

ook is dit in sy wese [esse] die Goddelike genot van die Meester se liefde, die gevolg 

van sy verbinding met die hemele en met almal daar. Hierdie vreugde of genot, gevoel 

deur die Meester in die engele en deur die engele vanaf die Meester, is vrede! Deur die 
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afleiding hiervan het die engele alles wat geseënd is, wat genotvol, en gelukkig is, of 

wat genoem word “die hemelse vreugdes!” 286.1 

 

287.  Omdat hierdie die oorsprong van vrede is, word die Meester “die Prins van 

Vrede” genoem, en Hy verklaar dat van Hom af is die vrede en in Hom is vrede; en die 

engele word genoem die engele van vrede, en die hemel word genoem `n woonplek van 

vrede, soos in die volgende aanhaling: “Want `n Kind is vir ons gebore, `n Seun is aan 

ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, 

Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, Tot vermedering van die heerskappy 

en tot vrede sonder einde…” (Jes. 9:5,6). “Vrede laat Ek vir julle na, My vrede gee ek 

aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie…” (Joh. 14:27). “Dit het Ek aan 

julle gesê, dat julle in My vrede kan hê.” (Joh 16:33). “En JHWH sal Sy aangesig oor 

jou laat skyn en aan jou vrede gee.” (Num. 6:26). “Kyk, die helde skreeu daarbuite, die 

boodskappers van vrede ween bitterlik.” (Jes. 33:7). “En die werking van die 

geregtigheid sal vrede wees…en My volk sal woon in `n plek van vrede…” (Jes. 

32:17,18). [2] Dat dit Goddelike en hemelse vrede is wat bedoel word in die Woord 

“vrede” kan ook gesien word deur ander gedeeltes waar dit genoem word; soos 

Jes.52:7, 54:10, 59:8; Jer.16:5, 25:37, 29:11; Hag. 2:9,; Sagaria 8:12; Psalm 37:37‟ en 

baie ander. Omdat vrede beteken die Meester en die hemel, en ook hemelse vreugde en 

genot van die goeie. “Vrede sal met jou wees” was `n antieke vorm van groet wat 

vandag nog in gebruik is, en was bekragtig deur die Meester in sy gesegdes met Sy 

dissipels wat Hy uitgestuur het: “En in watter huis julle ookal mag ingaan, sê eers: 

Vrede vir hierdie huis; en as dáár `n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus.” 

(Lukas 10:5, 6). En wanneer die Meester Homself voor Sy dissipels verskyn het, sê Hy 

“Vrede vir julle.” (Joh. 20:19,21,26). [3] `n Staat van vrede word ook bedoel in die 

Woord waar dit gesê word dat JHWH ruik `n reuk van rus (Exod. 29:19, 21, 25, 41; 

Lev. 1:9, 13, 17; 2:2, 9; 6:8, 14; 23:12, 13, 18; Num. 15:3, 7, 13; 28:6, 8, 13; 29:2, 6, 8, 

13, 36). “Reuk van rus” in die hemelse sin dui op die waarneming van vrede. 287.1  

Vrede dui op die vereniging van die Goddelike Homself en die Goddelike Menslikheid 

in die Meester, ook die verbinding van die Meester met die hemel en met die kerk, en 

met almal wat in die hemel is, en met almal in die kerk wat Hom ontvang, so was die 

Sabbat ingestel as `n herinnering van hierdie dinge, sy betekenis is “rus” of “vrede”, en 

was die mees heilige verteenwoordiger van die kerk. Vir dieselfde rede noem die 

Meester homself, “die Meester van die Sabbat”. (Matt. 12:8; Mark. 2:27, 28; Lukas. 

6:5). 287.2  

 

288.  Omdat die vrede van die hemel die Goddelike in die innerlike is, affekteer dit met 

geseëndheid en die uiterste goeie in die engele, dit kan dan duidelik ervaar word deur 

hulle slegs in die heerlikheid van hul harte wanneer hulle in die goeie van hulle lewe is, 

in die plesier waarmee hulle waarhede hoor wat saamstem met die goeie, en 

dankbaarheid van denke wanneer die verbinding van die goeie en die waarheid 

waarneem. Hiervandaan vloei dit in al die handelinge en gedagtes van hulle lewe, en 

daar bied dit homself aan as vteugde, selfs in sy uiterlike voorkoms. [2] Maar vrede in 

die hemel verskil in kwaliteit en kwantiteit in ooreenstemming met die onskuld, en elke 

heerlikheid van daardie goeie is van vrede. Blykbaar kan dieselfde wat gesê was in die 

voorafgaande hoofstuk aangaande die staat van onskuld in die hemele, ook hier gesê 
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word oor die staat van vrede, siende dat onskuld en vrede saamgevoeg is soos die goeie 

en sy heerlikhede, want die goeie word gevoel in sy heerlikheid, en die heerlikheid 

word geken uit sy goeie. As dit so is, is dit duidelik dat die engele van die innerlike of 

derde hemel is in die derde of innerlike graad van vrede, omdat hulle in die derde of 

innerlike graad van onskuld is, en dat engele van die laer hemele in `n mindere graad 

van vrede is, omdat hulle in `n mindere graad van onskuld is (sien bo, n. 280). [3] Dat 

onskuld en vrede tesame gaan soos die goeie en sy heerlikheid kan gesien word in klein 

kindertjies, wat in vrede is omdat    hulle in die onskuld is, en omdat hulle in vrede is, 

en hul hele natuur is vol speletjies. Nogtans is die vrede van klein kindertjies eksterne 

vrede, terwyl interne vrede, soos interne onskuld, slegs moontlik in wysheid is, en vir 

hierdie rede slegs in die verbinding van die goeie en die waarheid, siende dat wysheid 

van daardie verbinding is. Hemelse of engele vrede is ook moontlik in die mens wat in 

wysheid is uit die verbinding van die goeie en die ware, en wat gevolglik `n sin van 

tevredenheid in die Meester het, nietemin, terwyl hulle in die wêreld woon lê hierdie 

vrede verborge in hulle innerlikes, maar kom tevoorskyn as hulle die liggaam verlaat en 

die hemel binnetree, want hulle innerlike is nou oopgemaak. 

 

289.  Die Goddelike vrede ontspring van die verbinding van die Meester met die hemel, 

en veral van die verbinding van die goeie en die waarheid in elke engel, dus, wanneer 

engele in `n staat van liefde is, is hulle in `n staat van vrede, want dan is die goeie en 

die waarheid in hulle verbind (Dat die status van engele opeenvolgende veranderinge 

ondergaan, kan hierbo gesien word, n. 154-160). Dieselfde is waar van `n mens wat 

wedergebore is. So gou as wat die goeie en die ware in hom verbind het, wat plaasvind 

vernaamlik na `n versoeking, kom hy in `n staat van genot vanuit die hemelse vrede. 

289.1   Hierdie vrede mag vergelyk word met die oggend of dagbreek in die lente, 

wanneer, siende dat die nag verby is, met die opgang van die son begin alle dinge van 

die aarde opnuut te lewe, die geurigheid van groeiende plante sprei oral oor met die dou 

wat van die hemel neerdaal, en die milde lente temperatuur gee vrugbaarheid aan die 

grond en prent genoegdoenning in die denke van die mens, en dit omdat die oggend of 

dagbreek van die lente korrespondeer tot die staat van die vrede van die engele in die 

hemel (sien n. 155) 289.2   

 

290.  Ek het met engele gepraat oor vrede, en sê dat wat vrede op aarde genoem word, 

is wanneer oorlog en vyandigheid tussen koninkryke opgehou het, en wanneer 

vyandigheid of bedreiginge tussen mense opgehou het, ook word geglo dat interne 

vrede bestaan uit die rus van die verstand of denke wanneer  bekommernisse uit die 

weg geruim is, veral in kalmte en die genieting van suksesse in sakebelange. Maar die 

engele sê dat die rus van die verstand en die kalmte en genieting wanneer 

bekommernisse verwyder is en die sukses in sakebelange blyk om samestellings van 

vrede te wees, maar dit is so slegs met hulle wat in die hemelse goeie is, want slegs in 

daardie goeie is vrede moontlik. Want vrede vloei voort uit die Meester binne in die 

innerlike van sulke mense, en van hul innerlike daal dit en vloei na onder binne in die 

laer aanlegte, en produseer `n gewaarwording van rus in die denke, kalmte van 

geaardheid, en vreugde daarin. Maar by hulle wat in die bose is, is vrede onmoontlik 

290.1 Daar is `n voorkoms van rus, kalmte, en vreugde wanneer dinge loop 

ooreenkomstig hulle wense, maar is eksterne vrede en glad nie intern nie, want innerlik 



 129 

brand hulle van vyandskap, haat, wraak, wreedheid, en baie bose luste, waarin hulle 

geaardheid gedra word wanneer enigeen ookal gesien word wat ongunstig teenoor hulle 

gestem is, en wat uitbars as hulle nie deur vrees in bedwang gehou word nie. Gevolglik 

is die heerlikheid van sulke mense in kranksinnigheid, teenoor die genot van hulle wat 

in die goeie van die wysheid wandel. Die verskil is soos dit tussen die hel en die hemel. 

 

291.  Die Verbinding van die Hemel met die Menslike Ras. Dit is welbekend in die 

kerk dat alle goeie is van die Meester, en dat niks van die goeie van die mens af kom 

nie, gevolglik behoort niemand enige goed aan homself toe te skryf en sê dit  is sy eie 

nie. Dit is ook welbekend dat die bose van die duiwel af kom. Daarom, hulle wat spreek 

vanuit die doktrine van die kerk, sê van hulle wat hulle goed gedra, en van hulle wat 

vroom spreek en preek, dat hulle deur die Meester gelei word; maar die teenoorgestelde 

van hulle wat hulle nie goed gedra nie, en wat goddeloos spreek. Vir dit om waar te 

wees moet die mens `n verbinding met die hemel sowel as die hel hê; en hierdie 

verbinding moet met die mens se wil en met sy intelligensie wees, want dit is 

hiervandaan wat die liggaam reageer en die mond spreek. Wat hierdie verbinding is sal 

nou vertel word. 

 

292.  By elke individu is daar goeie geeste en bose geeste. Deur die goeie geeste het die 

mens die verbinding met die hemel, en deur die bose geeste met die hel. Hierdie geeste 

is in die wêreld van geeste, wat lê in die middel of halfweg van die hemel en die hel. 

Hierdie wêreld sal hierna in die besonder beskryf word. Wanneer hierdie geeste na die 

mens kom, gaan hulle sy totale geheue binne, en dus in sy totale denke, bose geeste in 

die bose dinge van sy geheue, en goeie geeste in die goeie dinge van sy geheue en 

denke. Hierdie geeste het geen kennis daarvan dat hulle met die mens is nie, maar 

wanneer hulle by die mens is, glo hulle dat alle dinge van sy geheue en denke, is hulle 

eie, ook sien hulle nie die mens nie, omdat niks in ons sonnestelsel in hulle sig val nie. 

292.1  Die Meester oefen die grootste versigtigheid uit dat geeste nie mag weet dat hulle 

met en in die mens is nie, want as hulle dit weet, sou hulle met hom praat, en in hierdie 

geval sal die bose gees hom vernietig, want bose geeste, gekoppel aan die hel, begeer 

niks meer as om die mens te vernietig nie, nie net alleen sy siel, dit is, sy geloof en 

liefde nie, maar ook sy hele liggaam. Dit is anders as die geeste nie met die mens praat 

nie, in hierdie geval is hulle nie bewus dat wat hulle dink en ook wat hulle sê tussen 

hulleself, is vanuit die mens, alhoewel dit van die mens is waaruit hulle met mekaar 

spreek, glo hulle dat wat hulle dink en sê, hulle eie is, en elkeen het hoogagting en het 

dit lief wat sy eie is. Op hierdie manier word geeste daarvan weerhou om die mens lief 

te hê en hoog te ag, alhoewel hulle dit nie weet nie. Dat hierdie verbinding met die 

mens so is, is wel bekend aan my uit voortdurende ondervinding van baie jare dat daar 

niks beter is om te ken en te weet nie. 

 

293.  Die rede waarom geeste wat met die hel kommunikeer ook met die mens 

assosieer is dat die mens gebore is in boosheid van enige soort, gevolglik is sy hele 

lewe totaal uit die bose, en daarom, tensy geeste soos hyself geassosieer word met hom, 

sal hy nie kan lewe nie, ook kan hy homself nie terugtrek van die bose en hom hervorm 

nie. Hy is daarom beide gehou in sy eie lewe deur middel van bose geeste en 

teruggehou daarvan deur middel van die goeie geeste; en deur die twee word hy in 
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ewewig gehou, en om in ewewig gehou te word, is hy in vryheid, en kan weggetrek 

word van die bose en draai na die goeie, en dus kan die goeie in hom ingeplant word, 

wat glad nie moontlik sou wees as hy nie vry was nie; en vryheid is moontlik vir die 

mens slegs wanneer geeste van die hel handel aan die een kant en geeste van die hemel 

aan die ander kant, en die mens is tussen die twee. Weer is dit gewys dat sover as wat 

`n mens se lewe is van wat hy geërf het, en dus van homself, as hy nie toegelaat word 

om in die bose te wees nie, sal hy nie kan lewe nie; ook as hy nie in vryheid was nie, 

sou hy ook nie kan leef nie; ook dat hy nie geforseer kan word na wat goed is nie, en dit 

wat geforseer word sal nie blywend wees nie, ook dat die goeie wat die mens ontvang 

in vryheid is ingeplant in sy wil en word asof dit sy eie is. 293.1  Dit is die redes waarom 

die mens kommunikasie het met die hel en met die hemel. 

 

294.  Wat die kommunikasie met die hemel is met die goeie geeste, en wat die 

kommunikasie van die hel is met die bose geeste, en die gevolglike verbinding tussen 

hemel en hel met die mens, sal ook vertel word. Alle geeste wat in die wêreld van die 

geeste is, het kommunikasie met die hemel of met die hel, bose geeste met die hel, en 

die goeie geeste met die hemel. Die hemel is opgedeel in gemeenskappe, en die hel 

ook. Elke gees behoort tot een of ander gemeenskap, en bly bestaan deur die invloei 

van dit, dus handel hy as in eenheid met dit. Gevolglik, soos wat die mens verenig is 

met geeste, so is hy verenig met die hemel of met die hel, selfs met die gemeenskap 

daar aan wie hy geheg is deur sy emosie, aandoening of liefde, want die gemeenskappe 

van die hemel word almal onderskei van mekaar in ooreenstemming met hul emosies 

vir die goeie en die ware, en gemeenskappe van die hel in ooreenstemming met hulle 

emosies of aantrekking tot die bose en falshede. (oor die gemeenskappe van die hemel, 

sien bo, n. 41-45 ook n. 148-151). 

 

295.  Die geeste wat assosieer met die mens is soos wat hyself is ten opsigte van sy 

emosie of liefde, maar die Meester assosieer goeie geeste met hom, terwyl bose geeste 

deur die mens self ingenooi word. Die geeste met die mens, word verander in 

ooreenstemming met die veranderinge van sy emosies; dus is daar geeste wat met hom 

was tydens die kinderjare, ander in sy seunsjare, ander in sy jonkheid en dan in sy 

manlike jare, en ander weer in sy ouderdom. In die vroeë kinderjare is daardie geeste 

teenwoordig wat in onskuld is, en wat dus kommunikeer  met die hemel van onskuld, 

wat die innerlike of derde hemel is, in die seunsjare is daardie engele teenwoordig wat 

in die emosie van kennis is, en wat dus kommunikeer met die heel buitenste of eerste 

hemel, in die jeug- en manlike jare is geeste teenwoordig wat in die emosie is van wat 

goed en waar is, en gevolglik in intelligensie, en wat kommunikeer met die middel of 

tweede hemel, terwyl in die ouderdom geeste teenwoordig is wat in wysheid en onskuld 

is, en wat dus kommunikeer met die innerlike van die derde hemel. Maar die Meester 

handhaaf hierdie assosiasie met hulle wat hervorm en wedergebore kan word. Dit is 

anders met hulle wat nie hervorm en wedergebore kan word nie. Terwyl met hierdie 

ook goeie geeste geassosieer word, dat hulle teruggehou mag word van die bose so veel 

as moontlik, hulle is direk verenig met bose geeste wat met die hel kommunikeer, 

waardeur hulle sulke geeste het soos wat hulleself is. As hulle lief is vir hulleself of vir 

winste, of liefhebbers van weerwraak, of liefhebbers van owerspel, is soortgelyke 

geeste ook teenwoordig, en hulle vertoef in hulle eie bose emosies, en die mens word 
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aangespoor deur hierdie dinge, behalwe sover as wat hy weggehou kan word van die 

bose deur die goeie geeste, en hulle klou aan hom, en trek nie terug nie, sover as wat 

die bose emosies die oorhand kry. Dus is dit so dat `n slegte mens verenig is met die 

hel, en `n goeie mens is verenig met die hemel. 

 

296.  Die mens word deur die Meester regeer deur middel van geeste omdat hy nie in 

die orde van die hemel is nie, want hy is gebore in die bose wat van die hel is, dus in 

die totale teenoorgestelde van die Goddelike orde; gevolglik is dit nodig om hom terug 

te bring binne in die orde, en dit kan slegs gedoen word deur bemiddeling van geeste. 

Dit sou anders gewees het as die mens in die goeie gebore was wat in ooreenstemming 

met die orde van die hemel is; dan sou hy deur die Meester regeer gewees het, en nie 

deur geeste nie, maar deur middel van die orde self, dus deur die metode van die 

algemene invloei. Deur middel van hierdie invloei word die mens regeer in die opsig 

wat ookal voortkom uit sy denke en wil in `n handeling, dit is, in die opsig tot spraak en 

handelinge, want beide hierdie gaan voort in harmonie met die natuurlike orde, en 

daarom het die geeste wat met die mens geassosieer het, niks in gemeen nie. Diere 

word ook regeer deur middel van hierdie algemene invloei vanaf die geestelike wêreld, 

omdat hulle in die orde van hulle lewe is, en diere was nie in staat om hierdie orde te 

verdorwe en te verwoes nie, omdat hulle geen rasionele aanlegte het nie. 296.1  Wat die 

verskil tussen `n mens en `n dier is, kan hierbo gesien word (n. 39). 

 

297.  Wat verder betrekking het oor die verbinding van die hemel met die menslike ras, 

moet daarop gelet word dat die Meester Homself in elke mens laat invloei, in 

ooreenstemming met die orde van die hemel, beide in sy innerlike en sy uiterlike, en 

organiseer hom om die hemel te ontvang, en regeer sy uiterlike vanuit sy innerlike, en 

terselfdertyd sy innerlike vanuit sy uiterlike, dus hou Hy elke ding en alle dinge in die 

mens in verbinding. Hierdie invloei van die Meester  word genoem direkte invloei, 

terwyl die ander invloei wat  deur geeste bewerk word, bemiddelde invloei genoem 

word. Die laaste word in stand gehou deur die eerste. Direkte invloei, wat van die 

Meester is, is van Sy Goddelike Menslikheid, en is binne in die menslike wil en deur sy 

wil in sy intelligensie, en dus in sy goeie en deur die goeie in die waarheid, of wat 

dieselfde is, in sy liefde en deur sy liefde in  sy geloof, en nie die teenoorgestelde nie, 

nog minder is dit in die geloof apart of sonder die liefde, of in die waarheid sonder die 

goeie of in die intelligensie wat nie van die wil is nie. Hierdie Goddelike invloeiing is 

ononderbroke, en in die goeie word dit in die goeie ontvang, maar nie in die bose nie, 

want in dit word dit of verwerp, versmoor of verdorwe, en gevolglik het hulle `n bose 

lewe wat in `n geestelike sin die dood is. 

 

298.  Die geeste wat met die mens is, beide hulle wat verenig is met die hemel en hulle 

wat verenig is met die hel, vloei nooit in die mens vanuit hulle eie geheue en denke nie, 

want as hulle sou invloei vanuit hulle eie gedagtes, sal alles wat aan hulle behoort vir 

die mens blyk asof dit sy eie is (sien bo, n. 256). Nietemin, daar vloei in die mens deur 

hulle vanuit die hemel `n emosie wat behoort tot die liefde van die goeie en die ware,  

en uit die hel `n emosie wat behoort tot die liefde tot die bose en falshede. Daarom, 

sover as wat die mens se emosie ooreenkom met die emosie wat invloei, so ver word 

daardie emosie deur hom ontvang in sy gedagtes, siende dat die mens se innerlike 
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denke totaal in ooreenstemming is met sy emosie of liefde; maar sover as wat die mens 

se emosie nie ooreenstem met daardie emosie nie, word dit nie ontvang nie. Gevolglik 

dan, siende dat die denke van die mens nie deur die geeste daar gestel is nie, maar slegs 

`n emosie vir die goeie en `n emosie vir die bose, het die mens `n keuse, omdat hy 

vryheid  (vrye wil) het. Bowendien, wat hy ookal deur die denke ontvang vanuit die 

emosie is geskik vir hom. Al hierdie maak die geaardheid van die invloei van die goeie 

uit die hemel met die mens duidelik, en die geaardheid van die invloei van die bose uit 

die hel. 

 

299.  Ek was ook toegelaat om die bron van menslike angs en besorgdheid te leer ken, 

verdriet, droefheid van die hart, en innerlike  swaarmoedigheid, wat genoem word 

swartgalligheid. Daar is geeste wat nog nie verenig het met die hel nie, omdat hulle in 

hulle eerste rang of stand is, hulle sal beskrywe word hierna wanneer die wêreld van die 

geeste behandel word. Sulke geeste is lief vir dinge onverteer en verderflik  wat pas by 

voedsel wat besoedel word in die maag, gevolglik is hulle teenwoordig by die mens in 

sulke dinge want hulle vind vreugde daarin, en hulle praat met mekaar uit hulle eie bose 

emosies. Die emosie wat in hulle spraak lê vloei in van hierdie bron tot binne in die 

mens, en wanneer hierdie emosie die teenoorgestelde van die mens se emosie is, kom 

daar `n treurigheid, swartgalligheid en angs in hom op, maar wanneer dit met hom 

saamstem, word dit in hom blydskap en opgewektheid. Die geeste verskyn naby aan die 

maag, sommiges aan die linkerkant en sommiges aan die regterkant daarvan, en 

sommiges onder en ander weer bo die maag, ook nader en verder, afwisselend in 

ooreenstemming met hulle emosies. Dat dit die bron van angs en besorgdheid van die 

denke is, was aan my getoon en bewys deur baie ervaring. Ek het hierdie geeste gesien, 

ek het hulle gehoor, ek het die angs, swartgalligheid, en verdriet sien opstyg in hulle, en 

ek het met hulle gepraat, wanneer hulle weggedryf was, het die dinge opgehou, 

wanneer hulle weer terugkeer, het alles weer voor begin, en ek het gelet op die 

vergroting en vermindering daarvan in ooreenstemming tot hulle nadering of 

verwydering. Hieruit het dit vir my duidelik geword waarom sommige nie weet wat 

gewete is nie, omdat hulle geen gewete het nie, en skryf hulle pyne toe aan die maag. 
299.1   
 

300.  Die vereniging van die hemel is nie soos die vereniging van die mens met `n 

ander mens nie, maar die vereniging is met die innerlikes van die mens se denke, dit is, 

met sy gees of interne mens, alhoewel daar `n vereniging is met sy natuurlike of 

eksterne mens deur middel van korrespondensies, wat in die volgende hoofstuk 

beskrywe sal word, waar die verbinding van die hemel met die mens deur middel van 

die Woord behandel sal word. 

 

 

Voetnotas 

 

251.1.  Die “voorhoof” korrespondeer met hemelse liefde, en gevolglik word dit in die 

Woord so aangedui (n. 9936). Die “gesig” korrespondeer met die innerlikes van die 

mens, wat behoort tot die denke en emosie (n. 1568, 2988, 2989, 3631, 4796, 4797, 

4800, 5165, 5168, 5695, 9306). Die gesig is gevorm om te korrespondeer met die 
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innerlikes (n. 4791-4805, 5695). Gevolglik dui die “gesig” in die Woord op die 

innerlikes (n. 1999, 2434, 3527, 4066, 4796). 

 

252.1.  Geeste is nie in staat om deur die mens enigiets in die sonnestelsel te sien nie, 

maar hulle het deur my oë gesien – die rede (n. 1880). 

 

255.1.  Geeste  wat gestuur word van een gemeenskap na die ander, word genoem 

“onderdane” (subjects) (n. 4403, 5856). Kommunikasie in die geestelike wêreld word 

uitgevoer deur sulke afgesant geeste (n. 4403, 5856, 5983). As `n gees gestuur word, en 

dien as `n onderdaan, dink dan uit hulle deur wie hy gestuur is, en nie uit homself nie 

(n. 5985-5987). 

 

257.1.  Eksterne of liggaamlike kwellinge word huidiglik nie toegelaat, soos voorheen 

nie (n. 1983). Maar teenswoordig word interne kwellinge, wat aan die brein behoort, 

toegelaat meer as voorheen (n. 1983, 4793). Die mens is innerlik gekwel wanneer hy 

vuil en skandalige gedagtes het oor die Godheid en die naaste, en word weerhou om dit 

bekend te maak slegs deur eksterne oorweging, wat die vrees is vir die verlies van 

reputasie, eer, wins en vrees vir die wet en verlies van lewe (n. 5990). Van duiwelse 

geeste wat hoofsaaklik die innerlike van die mens kwel (n. 4793). Van duiwelse geeste 

wat begeer om die uiterlike van die mens te kwel, dat sulkes in die hel opgesluit word. 

(n. 2752, 5990). 

 

263.1.  Alle nommers in die Woord dui op dinge (n. 482, 487, 647, 648, 755, 813, 

1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 6470, 6175, 9488, 9659, 10217, 10253). Gewys 

vanuit die hemel (n. 4495, 5265). Saamgestelde nommers het dieselfde betekenis as die 

enkelvoudige nommers waaruit hulle ontstaan deur vermenigvuldiging (n. 5291, 5335, 

5708, 7973). Die mees antieke mense het `n hemelse arcana besit wat die nommers 

uitdruk as `n soort van berekening van die staat van die kerk. (n. 575). 

 

266.1.  Die wysheid van die engele, dat dit onverstaanbaar en onuitspreeklik is (n.2795, 

2796, 2802, 3314, 3404, 3405, 9094, 9176). 

 

267.1.  Sover as wat die mens vorder vanaf die uitwendige na die inwendige dinge, 

kom hy in die lig, dit is, in intelligensie (n. 6183, 6313). Daar is `n werklike verheffing 

(n. 7816, 10330). Verheffing van die eksterne na die interne dinge is soos `n verheffing 

uit die mis binne in die lig (n. 4598). Deurdat die uiterlike dinge in die mens verder 

verwyder is van die Goddelike is hulle relatief verdof (n. 6451). Net so ook relatief 

verward (n. 996, 3855). Innerlike dinge is meer perfek omdat hulle nader aan die 

Goddelike is (n. 5146, 5147). In wat intern is, is daar duisende en duisende dinge wat 

blyk in wat ekstern is as een algemene ding (n. 5707). Govolglik, soos wat die denke en 

waarneming meer intern is, is hulle baie duideliker (n. 5920). 

 

267.2.  Die sinlike is die uiterlike van `n mens se lewe wat vaskleef en inwoon in sy 

liggaamlike deel (n. 5077, 5767, 9212, 9216, 9331, 9730). Hy word `n sensuele mens 

genoem wat alle dinge beoordeel en trek sy gevolgtrekkings vanuit sy liggaamlike 

sintuie, en glo niks behalwe wat hy sien met sy oë en kan voel met sy hande (n. 5094, 
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7693). So `n mens dink in die uiterlike, en nie innerlik in homself nie (n.5089, 5094, 

6564, 7693). Sy innerlikes is so geslote dat hy niks sien van die geestelike waarheid in 

dit nie. (n. 6564, 6844, 6845). In kort, hy is in growwe natuurlike lig en sodoende 

ontvang hy niks wat van die lig van die hemel is nie. (n. 6201, 6310, 6564, 6598, 6612, 

6622, 6624, 6844, 6845). Innerlik is hy antagonisties teenoor die dinge van die hemel 

en die kerk (n. 6201, 6316, 6844, 6845, 6948, 6949). Die geleerdes wat hulleself 

bevestig het teen die waarheid van die kerk, word so. (n. 6316). Sinlike mense is meer 

slu en kwaadaardig as ander. (n. 7693,10236). Hulle argumenteer bytend en boosaardig, 

maar van die liggaamlike geheue, waarin hulle alle intelligensie plaas (n. 195, 196, 

5700, 10236). Maar hulle argumenteer vanaf die dwaalbegrippe van hulle sintuie (n. 

5084, 6948, 6949, 7693).                                                                                             
 

269.1.  Dit wat in die algemeen regeer of wat dormant is in die mens is in elke 

besonderheid van sy lewe, dus in elke ding en alle dinge van sy denke en emosie (n. 

4459, 5949, 6159, 6571, 7648, 8067, 8853-8858). `n Mens is soos wat sy heersende 

liefde is (n. 917, 1040, 8858). Geillustreer deur voorbeelde (n. 8854, 8857). Dit wat 

universeel heers, maak die lewe van die gees van die mens uit (n. 7648), Dit is sy 

opregte wil, sy opregte liefde, en die einde van sy lewe, want wat `n mens wil sal hy 

liefhê, en dit wat hy liefhet, het hy as `n einde (n. 1317, 1568, 1571, 1909, 3796, 5949, 

6936). Daarom is die mens soos wat sy wil is, of soos sy heersende liefde is, of soos die 

einde van sy lewe is (n. 1568, 1571, 3570, 4054, 6571, 6935, 6938, 8856, 10076, 

10109, 10110, 10284). 

 

270.1.  Die hemelse engele weet oneindig baie dinge, en is onmeetbaar wyser as die 

geestelike engele (n. 2718). Die hemelse engele praat en dink nie uit geloof nie, soos 

die geestelike engele doen nie, want hulle het vanaf die Meester `n waarneming of 

gewaarwording van alle dinge waaruit geloof saamgestel is (n. 202, 597, 607, 784, 

1121, 1384, 1442, 1898, 1919, 7680, 7877, 8780, 9277, 10336). In die opsig tot die 

waarhede van geloof sê hulle slegs “Ja, ja, of “Nee, nee”, terwyl die geestelike engele 

argumenteer daaroor of `n ding waar is of nie, (n. 2715, 3246, 448, 9166, 10786,) waar 

die Meester se woorde: “Maar laat julle  woorde wees: Ja, ja, nee, nee” (Matt. 5:37, 

verduidelik word) 

 

271.1  Oor die korrespondensie van die oor of gehoor (n. 4652-4660). Die oor 

korrespondeer met en dui daarom die waarneming en gehoorsaamheid aan (n. 2542, 

3869, 4653, 5017, 7216, 8361, 9311, 9397, 10061). Die oor dui op die ontvangs van die 

waarheid (n. 5471, 5475, 9926). Die korrespondensie van die oog en sy sig (n. 4403-

4421, 4523-4534,), waaruit die sig van die oog die intelligensie aandui wat behoort by 

die geloof. (n. 2701, 4410, 4526, 6923, 9051, 10569).  

 

273.1.  Engele is volmaak tot in ewigheid (n. 4803, 6648). 

 

277.1. Die onskuld van kinders is nie ware onskuld nie, maar ware onskuld het sy 

woning in wysheid (n. 1616, 2305, 2306, 3494, 4563, 4797, 5608, 9301, 

10021). Die goeie van die kinderjare is nie die geestelike goeie nie, maar dit 

word so deur die inplanting van die waarheid (n. 3504). Nietemin, die goeie 

van die kinderjare is `n medium waardeur intelligensie ingeplant word (n. 
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1616, 3183, 9301, 10110). Sonder die goeie van die onskuld in die kinderjare 

sou die mens `n wilde mens gewees het (n. 3494). Wat ookal die denke in die 

kinderjare opgeneem het, kom natuurlik voor (n. 3494).  

 

278.1. In die Woord dui “klein kindertjies” op onskuld (n. 5068). Net so ook 

“suigelinge” (n. 3183). `n “Ou man” dui op een wat wys is, en in `n 

abstrakte vorm, wysheid (n. 3183, 6524). Die mens is so geskep dat as hy na 

die ou kant neig, hy weer word soos `n kind, en dat onskuld dan in sy 

wysheid mag wees, en in daardie staat mag hy in die hemel kom om 

sodoende `n engel te word. (n. 3183, 5608). 

 

280.1. Almal in die innerlike hemel is onskuldiges (n. 154, 2736, 3887). Daarom 

verskyn hulle aan ander soos kinders (n. 154). Hulle is ook naak (n. 156, 8375, 

9960) Naaktheid behoort aan die onskuld (n. 165, 8375). Geeste het `n gebruik 

om hul onskuld te toon deur hulle klere eenkant te lê en hulleself kaal aan te 

bied (n. 165, 8375, 9960).  

 

281.1.  Elke goeie van die liefde en waarheid van die geloof, om goed en waar te wees 

moet dit onskuld in dit hê (n.2526, 2780, 3111, 3994, 6013, 7840, 262, 10134). 

Onskuld is die essensie van die goeie en die ware (n. 2780, 7840). Niemand word in die 

hemel toegelaat tensy hy nie iets van onskuld besit nie (n. 4797). 

 

281.2.  Ware egtelike liefde is onskuld (n. 2736). Egtelike liefde bestaan uit om te wil 

wat die ander ook wil, dus wederkerig of oor en weer (n. 2731). Hulle wat in egtelike 

liefde is, woon saam in die mees innerlikste van die lewe. (2732). Daar is `n vereniging 

van die twee bewussyne, en uit liefde is hulle dus net één (n. 10168, 10169). Ware 

egtelike liefde ontleen sy oorsprong en sy essensie [esse] van die huwelik van die goeie 

en die waarheid (n. 2728, 2729). Aangaande engele geeste wat `n  waarneming het van 

die idee van die vereniging van die goeie en die waarheid, of enigiets van die huwelik 

bestaan (n. 10756). Egtelike liefde is totaal soos die vereniging van die goeie en die 

waarheid (n. 1904, 2173, 2508, 2729, 3103, 3132, 3155, 3179, 3180, 4358, 5807, 5835, 

9206, 9207, 9495, 9637). Daarom beteken die woord “huwelik” in die Woord die 

huwelik tussen die goeie en die waarheid, soos wat dit in die hemel is en soos wat dit in 

die kerk sal wees. (3132, 4434, 4835). 

 

282.2.  In die Woord beteken “lam” onskuld en sy goeie. (n. 3994, 10132). 

 

283.1.  Wat `n mens se eie is, is om homself lief te hê meer as vir die Meester, en die 

wêreld meer as die hemel, en die naaste beteken vir hom niks in vergelyking met 

homself, dus is dit `n liefde vir die self en vir die wêreld (n. 649, 731, 4317, 5660). Die 

boosheid antagoniseer die onskuldige in sy totaal, selfs tot die mate dat hulle nie sy 

teenwoordigheid kan verduur nie (n. 2126). 

 

286.1.  Deur vrede in die hoogste sin word die Meester bedoel, omdat vrede van Hom 

af is, en in sy interne sin word die hemel bedoel, omdat hulle in `n staat van vrede 

verkeer (n. 3780, 4618). Vrede in die hemel is die Goddelike innerlike wat met 
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geseëndheid alle dinge asook die goeie en die ware daar affekteer, en hierdie vrede is 

onverstaanbaar vir die mens (n. 92, 3780, 5662, 8455, 8665). Goddelike vrede is in die 

goeie, maar nie in die waarheid apart van die goeie nie. (8722). 

 

287.1.  Die woord “reuk” dui in die Woord op die waarneming van instemming of nie 

instemming, ooreenkomstig tot die kwaliteit van die liefde en geloof wat beweer word 

(n. 3577, 4626, 4628, 4748, 5621, 10292). `n “reukie van rus”, met verwysing na 

JHWH, beteken `n gewaarwording van vrede (n. 925, 10054). Dit is hoekom wierook, 

brandoffers en reukwerke in olies en salwe so verteenwoordigend is (n, 929, 4748, 

5621, 10177). 

 

287.2.  Die “Sabbat” dui in die hoogste sin die vereniging van die Goddelike Homself  

en die Goddelike Menslikheid in die Meester aan – in die interne sin die vereniging van 

die Goddelike Menslikheid van die Meester met die hemel en met die kerk - in die 

algemeen, die vereniging van die goeie en die waarheid, dus die hemelse huwelik (n. 

8496, 10356, 10730). Daarom, “rus op die Sabbatdag” dui op die staat van daardie 

vereniging, omdat die Meester toe rus gehad het, en daarby was daar vrede en 

verlossing in die hemele en op die aarde; en in `n relatiewe sin dui dit op die vereniging 

van die Meester met die mens, omdat die mens dan vrede en verlossing het. (n. 8494, 

8510, 10360, 10367, 10370, 10374, 10668, 10730) 

 

289.1. Die vereniging van die goeie en die waarheid in `n mens wat wedergebore word, 

word bewerkstellig in `n staat van vrede. (n. 3696, 8517). 

 

289.2.  Die staat van vrede in die hemele is soos `n staat van dagbreek of lente op aarde. 

(n. 1762, 2780, 5662). 

 

290.1.  Die wellus wat ontwikkel in liefde vir die self en vir die wêreld neem die vrede 

totaal geheel en al weg (n.  3170, 5662). Daar is sommiges wat dink om vrede te vind in 

rusteloosheid, en sulke dinge is teenstrydig met vrede (n. 5662). Vrede is moontlik 

slegs wanneer die sinlike lus of wellus van die bose verwyder is. (n. 5662). 

 

292.1.  Daar is engele en geeste met elke mens, en deur middel van hulle het die mens 

kommunikasie met die geestelike wêreld (n. 697, 2796, 2886, 2887, 4047, 4048, 5846-

5866, 5976-5993). Die mens wat sonder geeste is wat hom bedien kan nie lewe nie (n. 

5993). Die mens word nie deur die geeste gesien nie, en net so word die geeste nie deur 

die mens gesien nie (n. 5862). Geeste kan niks in ons sonne-wêreld sien nie, behalwe 

die een met wie hul spreek. (n. 1880). 

 

293.1.  Alle vryheid behoort aan die liefde en emosie, want wat `n mens liefhet, dit 

doen hy vrylik (n.  2870, 3151, 8987, 8990, 9585, 9591). Soos wat vryheid aan `n mens 

se liefde behoort, so behoort dit aan `n mens se lewe (n. 2873). Niks kom tevoorskyn as 

`n mens se eie nie, behalwe wat van vryheid is (n. 2880). `n Mens moet vryheid hê 

sodat hy kan hervorm (n. 1937, 1947, 2876, 2881, 3145, 3146, 3158, 4031, 8700). 

Andersind kan geen liefde van die goeie en die waarheid in die mens ingeplant word 

wat skynbaar geskik is as sy eie nie. (n. 2877, 2879, 2880, 2883, 8700). Niks wat van 
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dwang af kom is met die mens verbind nie. (n. 2875, 8700). As `n mens deur dwang 

hervorm kan word, kan elke mens so hervorm word (n. 2881). Verpligting in 

hervorming is baie skadelik (n. 4031). Wat die toestand van verpligting is (n. 8392). 

 

296.1.  Die verskil tussen die mens en die dier is, dat die mens in staat is om opgerig of 

verhef te word deur die Meester Homself, om te dink aan die Goddelike, om Hom lief 

te hê, en daardeur verbind te word aan die Meester, waaruit hulle ewige lewe het; maar 

dit is anders met diere (n. 4525, 6323, 9231). Diere is in die orde van hul lewe, en is 

daarvoor gebore in dinge wat geskik is aan hul natuur, maar die mens is nie, daarom 

moet hy in sy orde gelei word van sy lewe deur intellektuele metodes (n. 637, 5850, 

6323). Volgens die algemene invloei val die denke van die mens in spreek en die wil in 

beweging (n. 5862, 5990, 6192, 6211). Die algemene invloei van die geestelike wêreld 

in die lewe van diere. (n1663, 3646). 

 

297.1.  Daar is `n direkte invloei of instroming van die Meester, en ook bemiddelde 

invloei deur die geestelike wêreld (n. 6063, 6307, 6472, 9682, 9683). Die Meester se 

direkte invloed is in die kleinste besonderhede van alle dinge (n. 6058, 6474-6478, 

8717, 8728). Die Meester vloei in die eerstes en terselfdertyd in die laaste – op sy eie 

manier (n. 5147, 5150, 6473, 7004, 7007, 7270). Die Meester se invloei is in die goeie 

van die mens, en deur die goeie in die waarheid en nie in die teenoorgestelde nie (n. 

5482, 5649, 6027, 8685, 8701, 10153). Die lewe wat invloei vanaf die Meester, verskil 

in ooreenstemming met die status van die mens en in ooreenstemming met die ontvangs 

daarvan (n. 2069, 5986, 6472, 7343). Met die boosheid verander die goeie wat invloei 

vanaf die Meester weereens in boosheid en die waarheid in valshede, van ondervinding 

(n. 3642, 4632). Die goeie en die waarheid wat voortdurend uitvloei vanaf die Meester 

word ontvang net tot op die mate dat boosheid en falsheid daarvan dit nie verhinder nie 

(n. 2411, 3142, 3147, 5828). 

 

299.1.  Hulle wat geen gewete het nie, weet nie wat gewete is nie (n. 7490, 9121.). Daar 

is sommiges wat lag oor gewete as hulle hoor wat dit is (n. 2712). Sommiges glo dat 

gewete niks is nie, sommiges dat dit iets natuurliks is wat treurig en droefgeestig is, wat 

ontstaan of uit oorsake in die liggaam of uit oorsake in die wêreld, sommiges dat dit iets 

is wat eenvoudige mense kry vanuit hulle godsdiens (n. 206, 831, 950; [TCR. n. 665]). 

Daar is `n ware gewete, onegte, en valse gewetes. (n. 1033). Die pyn van die gewete is 

`n onrus van die denke as gevolg van dit wat onregverdig is, onopreg, en ten laaste 

boosaardig, wat die mens glo dat dit teen die Goddelike is en teen die goeie van die 

naaste (n. 7217).  Hulle het `n gewete wat lief is vir  die Meester en lief vir sy 

medemens, maar hulle wat nie so is nie, het geen gewete nie. (n. 831, 965, 2308, 7490). 

 

 

 

**********************************************************************

** 

 

 

Hemel en Hel  301- 350 



 138 

  

Deur Emanuel Swedenborg- 1688-1772 

 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

Dit sal ook gewys word in hierdie volgende hoofstuk dat die verbinding van die hemel 

met die menslike ras, en van die menslike ras met die hemel sodanig is dat een `n 

permanente bestaan met die ander het. 

 

302.  Ek het met engele gepraat oor die verbinding van die hemel met die menslike ras, 

en sê dat terwyl die mens van die kerk verklaar dat al die goeie van die Meester is, en 

dat engele met die mens is, glo baie min dat engele met die mens verbind is, nog 

minder dat hulle in sy denke en emosie is. Die engele antwoord dat hulle bewus is dat 

so `n manier van denke en sprake nog steeds bestaan in die wêreld, en veral, tot hulle 

verbasing, binne in die kerk, waar die Woord teenwoordig is om die mens te leer oor 

die hemel en sy verbinding met die mens, nietemin, daar is so `n verbinding met die 

mens dat die mens onbevoeg is om die minste te dink, tensy geeste met hom 

geassosieer word, en hierop is sy geestelike lewe gebaseer en afhanklik. Hulle sê dat 

die oorsaak van hierdie onkunde in hierdie saak van die mens se lewe, is die geloof dat 

hy net vir homself lewe, en dat hy geen aansluiting of verbinding met die Eerste Wese 

[Esse] van die lewe het nie; tesame met sy onkunde dat hy nie weet dat hierdie 

verbinding bestaan deur middel van die hemele, en tog, as hierdie verbinding verbreek 

word, val die mens onmiddelik dood! As die mens maar net wil glo, en dit is waar, dat 

die goeie is van die Meester en alle boosheid van die hel, sal hy nie die goeie in hom `n 

saak van eie verdienste maak nie, ook sal die bose ook nie aan hom toegeskryf word 

nie, want hy sal dan na die Meester opkyk in die goeie wat hy bedink en doen, en al die 

boosheid wat invloei sal dan neergesmyt word na die hel, waarvandaan dit kom. Maar 

omdat die mens nie glo dat alles vloei in hom vanaf die hemel of van die hel, en daarom 

veronderstel dat alle dinge wat hy dink en wil, is in homself en daarom van homself,  

hy eien die bose dan vir homself toe, en die goeie wat in homself vloei, besoedel hy met 

verdienstelikheid. 

 

303.  Die verbinding van die Hemel met die Mens deur middel van die Woord. 

Hulle wat dink met die innerlike verstand kan sien dat daar `n verbinding van alle dinge 

is deur  bemiddeling met die Eerste [Esse] en dit wat nie verbind is nie word verstrooi. 

Want hulle weet, as hulle daaroor dink, dat niks `n permanente bestaan uit homself kan 

hê nie. Dus, alle dinge vanaf die Eerste, ook dat die verbinding met dit wat vooraf 

gegaan het, is soos die verbinding  van `n effek met sy veroorsakende aanleiding, want 

as die veroorsakende aanleiding weggeneem word van sy effek, word die effek opgelos 

en verstrooi. Omdat die geleerdes dink hulle sien, en sê dat permanente bestaan is `n 

ewigdurende ontspringing, dit is, om `n ewigdurende bestaan daaruit te hê. Maar wat 

die verbinding van alles is met dit wat homself voorafgegaan het, dus met die Eerste 

wat die bron van alle dinge is, kan nie in `n paar woorde vertel word nie, omdat dit 

verskillend en diverse is. Dit kan slegs in die algemeen gesê word dat daar wel `n 

verbinding van die natuurlike wêreld met die geestelike wêreld is, en gevolglik is daar 

`n korrespondensie of ooreenkoms van alle dinge in die natuurlike wêreld met alle 
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dinge in die geestelike wêreld (sien n. 103-115), ook dat daar `n verbinding en 

gevolglik korrespondensie van alle dinge van die mens is met alle dinge van die hemel 

(sien n. 87-102). 

 

304.  Die mens is so geskep dat hy `n verbinding met die Meester het, maar met engele 

en geeste slegs `n affiliasie. Die mens het affiliasie met die engele maar nie verbinding 

nie, omdat ten opsigte van die innerlikes van sy denke, is die mens by sy geskapenheid 

soos `n engel, en het net so `n wil en so `n intelligensie. Gevolglik, as die mens geleef 

het volgens die Goddelike orde, word hy na die dood `n engel, met dieselfde wysheid as 

`n engel. Daarom, wanneer die verbinding van die mens met die hemel genoem word is 

dit sy verbinding met die Meester, en affiliasie word bedoel met die engele; want die 

hemel is hemel vanuit die Meester se Goddelike, en nie van wat streng gesproke die 

engele se eie is nie. [proprium]. Dat dit die Meester se Goddelike is wat die hemel 

maak kan gesien word hierbo (n. 7-12) [2] Maar die mens het, behalwe wat die engele 

het, dat hy nie slegs ten opsigte van sy innerlikes in die geestelike wêreld is nie, maar 

terselfdertyd, ten opsigte van sy uiterlikes, ook in die natuurlike wêreld. Sy eksterne of 

uiterlikes wat in die natuurlike wêreld is, is al die dinge van sy natuurlike of eksterne 

geheue en van sy denke en verbeelding daarvan, in die algemeen, kennis en wetenskap 

met hulle genoegdoenning en plesiere so ver as wat hulle die wêreld geniet, ook baie 

ander plesiere wat aan die sintuie van die liggaam behoort, tesame met sy sintuie self, 

ook sy spraak, en sy aksies. En al hierdie is die buitenste of uiterlikes in wie die 

Meester se invloei eindig; want daardie invloei stop nie in die middel nie, maar gaan tot 

in sy uiterlikes. Al hierdie dinge wys dat die uiterlike van die Goddelike orde is in die 

mens; en die uiterlike is dan ook die basis en fondasie. [3] Soos wat die Meester se 

Goddelike invloei nie in die middel stop nie, maar aangaan tot in die uiterste buitenste, 

soos alreeds gesê, en siende dat hierdie middelste gedeelte waardeur dit gaan deur die 

engele hemel beweeg, terwyl die uiterlike `n mens is, en siende dat niks kan bestaan 

sonder `n verbinding nie, volg dit dat die verbinding en samesmelting van die hemel 

met die menslike ras sodanig is dat `n mens `n permanente bestaan van die ander het, en 

dat die menslike ras apart van die hemel sal wees soos `n ketting sonder `n slot; en die 

hemel sonder die menslike geslag soos `n huis sonder `n fondasie 304.1   

 

305.  Maar die mens het sy verbinding met die hemel self afgesny deur sy uiterlikes 

weg te draai van die hemel af, en dit na die wêreld en na die self te draai deur middel 

van die liefde vir die self en vir die wêreld, daarby het hy homself teruggetrek en dien 

nie langer as basis en fondasie vir die hemel nie, daarom het die Meester `n medium 

voorsien om te dien in die plek van hierdie basis en fondasie vir die hemel, en ook vir 

die samesmelting van die hemel met die mens. Hierdie medium is die Woord. Hoe die 

Woord dien as so `n medium was getoon op baie plekke in die Arcana Coelestia, 

waarvan alles bymekaar gesien kan word in die kort werkie nl. “Die Wit Perd” (sien 

gedeelte 251-300) wat genoem word in die Apokalips; ook in die “Aanhangsel tot die 

Nuwe Jerusalem en sy Hemelse Doktrine”, waarvan `n paar notas hier as aanhangsel 

gebruik sal word. 305.1   

 

306.  Hulle het my uit die hemel vertel dat die mees antieke volkere hulle innerlikes na 

die hemel gedraai het, en het dus direkte openbaringe gekry, en deur hierdie  metode 

was daar op daardie tyd `n verbinding van die Meester met die menslike ras. Alhoewel, 
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na hulle tyd was daar nie meer so `n direkte openbaring nie, maar daar was `n 

bemiddelde openbaring deur middel van korrespondensie, aangesien al die Goddelike 

aanbidding toe bestaan het uit korrespondensies, en vir hierdie rede het die kerke van 

daardie tyd bekend gestaan as verteenwoordige kerke. Want dit was bekend gewees wat 

korrespondensie was en wat verteenwoordiging was, en dat alle dinge op aarde 

korrespondeer met die geestelike dinge in die hemel en in die kerk, of wat dieselfde is, 

verteenwoordig hulle, en daarom, die natuurlike dinge wat hulle eksternes van hulle 

aanbidding saamstel, dien hulle as mediums om geestelik te dink, dit is, om te dink 

saam met die engele. Wanner die kennis van die korrespondensie en verteenwoordiging 

uit die geheue uitgewis was, was daar `n Woord geskryf waarin al die woorde en hulle 

betekenisse korrespondensies is, en bevat dus `n geestelike of interne sin, waarin die 

engele is, en gevolglik, wanneer `n mens die Woord lees en dit waarneem in 

ooreenstemming met die interne of geestelike sin, ontvang die engele dit in 

ooreenstemming met die interne of geestelike sin, want al die gedagtes van die engele is 

geestelik, terwyl die gedagtes van die mens die natuurlike is. Hierdie twee tipes van 

gedagtes is verskillend, nietemin is hulle een want dit korrespondeer. Dus, toe die mens 

hom afgeskei het van die hemel en die band wat die Meester voorsien het verbreek het, 

voorsien en Hy toe `n medium vir `n verbinding met die hemel deur middel van die 

Woord. 

 

307.  Hoe die hemel verenig is met die mens deur middel van die Woord sal ek 

illustreer deur middel van `n uittreksel daaruit. “Die Nuwe Jerusalem” word beskrywe 

in die Apokalips in hierdie woorde: “En ek het `n nuwe hemel en `n nuwe aarde gesien, 

want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan; en die see was daar nie 

meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van 

God uit die hemel, toeberei soos `n bruid wat vir haar man versier is. En die stad het 

vierkantig gelê, en sy lengte was so groot soos sy breedte. En hy het die stad met die 

meetroede gemeet op duisend- vyfhonderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was 

gelyk. En hy het sy muur gemeet op honderd-vier-en-veertig el, volgens `n mens se 

maat, wat die maat van `n engel is. Die boustof van die muur was jaspis, en die stad 

was suiwer goud soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was 

versierd met allerhande edelgesteentes. En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen 

van die poorte was uit een pêrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos 

deurskynende glas.” (Openb. 21:1, 2, !6-19, 21). Wanneer `n mens hierdie woorde lees, 

verstaan hy dit bloot  in ooreenstemming met die natuurlike sin van die letter, naamlik, 

dat die sigbare hemel met die aarde sal vergaan, en `n nuwe hemel sal ontstaan, en op 

die nuwe aarde sal die heilige stad Jerusalem neerdaal, met al sy dimensies soos dit hier 

beskryf is. Maar die engele wat by die mens is, verstaan dit op `n heel ander manier, dit 

is,  alles wat die mens in die natuurlike verstaan, verstaan hulle geestelik. [2] Deur “die 

nuwe Jerusalem en die nuwe aarde” verstaan hulle `n nuwe kerk, deur “die stad 

Jerusalem wat neerdaal van God uit die hemel” verstaan hulle sy hemelse doktrine wat 

openbaar gemaak word deur die Meester, deur sy “lengte, breedte, en hoogte, wat 

gelykvormig is” en “twaalf duisend myl” verstaan hulle al die goeie en waarhede van 

daardie doktrine in die hele kompleksiteit; deur sy “muur” verstaan hulle die waarhede 

wat dit beskerm; deur “die meet van die muur, `n honderd-vier-en-veertig el, wat die 

mate van `n mens is, dit is, van `n engel” verstaan hulle al daardie beskermende 



 141 

waarhede in die hele kompleksiteit en sy karakter; by die “twaalf poorte, wat van pêrels 

was,” verstaan hulle die inleidende waarhede, “pêrels” dui op sulke waarhede; onder 

die “fondasies van die muur, wat van kosbare edelgesteente was” verstaan hulle die 

kennis waarop die doktrine gevestig was; by die “goud soos suiwer glas” waarvan die 

stad en sy strate gemaak was, verstaan hulle die goeie van die liefde wat die doktrine en 

sy waarhede deursigtig maak. Dit is hoe die engele al hierdie dinge ontvang, en dus nie 

soos die mens dit vertolk nie. Die natuurlike idees van die mens gaan nou oor in 

geestelike idees met die engele sonder dat hulle enigiets weet van die sin van die letter 

van die Woord, dit is, aangaande `n ”nuwe hemel en `n nuwe aarde” `n “nuwe stad 

Jerusalem” sy “muur, die “fondasies van die muur, en sy dimensies”. En tog maak die 

gedagtes van die engele dit een met die gedagtes van die mens, omdat dit 

korrespondeer, hulle maak een ongeveer dieselfde as wat die woorde van `n spreker dit 

een maak met die intelligensie van hulle, deur `n hoorder wat slegs by die mening bly 

en nie by die woorde nie. Al hierdie dinge wys hoe die hemel saamgevoeg is met die 

mens deur middel van die Woord. [3] Kom ons neem `n ander voorbeeld uit die Woord. 

”In dié dag sal daar `n grootpad wees  van Egipte na Assirië, en Assiriërs sal in Egipte 

kom en Egiptenaars in Assirië; en Egipte sal saam met die Assiriërs JHWH dien. In dié 

dag sal Israel die derde deel wees naas Egipte en Assirië, `n seën in die midde van die 

aarde, omdat JHWH van die leërskare hom geseën het, met die woorde: geseënd is My 

volk Egipte en My maaksel Assirië en My erfdeel Israel.” (Jesaja 19: 23-25). Wat die 

mens dink wanneer hy hierdie woorde lees, en wat die engele dink, kan gesien word in 

die sin van die letter van die Woord en van sy interne sin. Die mens dink uit die sin van 

die letter dat die Egiptenare en die Assiriërs sal bekeer word tot JHWH en aanvaar 

word, en dan een word met die Israelitiese nasie; maar engele in ooreenstemming met 

die interne sin dink aan die mens in die geestelike kerk wat hier beskryf word in daardie 

sin, wie se geestelike die “Israel” is, en wie se natuurlike die “Egiptenare” is, en wie se 

rasionaal  in die middel is, naamlik die “Assiriërs” 307.1   Nietemin, hierdie twee sinne 

is een omdat hulle korrespondeer; en daarom, wanneer die engele dus geestelik dink en 

die mens natuurlik, is hulle saamgevoeg ongeveer soos die liggaam en die siel is, in der 

waarheid, die interne sin van die woord is sy siel en die sin van die letter is die liggaam. 

So is die Woord regdeur. Dit wys dat dit `n medium is van die verbinding of 

samesmelting van die hemel met die mens, en dat sy letterlike sin dien as basis en 

fondasie.  

 

308.  Daar is ook `n verbinding of samesmelting van die hemel deur middel van die 

Woord met hulle wat buite die kerk is waar daar geen Woord is nie, want die Meester 

se kerk is universeel, en is met almal wat die Goddelike erken en ook die naaste liefhet. 

Bowendien, dit word na die dood deur die engele aan hulle geleer en hulle ontvang 

Goddelike waarhede, 308.1 waaroor meer oor hierdie onderwerp hieronder, in die 

hoofstuk oor die “heiden”. Die universele kerk op die aarde in die oog van die Meester 

kom ooreen met `n enkele mens, net soos die hemel daarmee ooreenstem (sien n. 59-

72); maar die kerk waar die Woord is en waar die Meester is, is soos die hart en die 

longe in daardie man. Dit is bekend dat al die ingewandes en gedermtes en lede van die 

gehele liggaam trek hulle lewe uit die hart en longe deur verskeie afleidings, en dit is 

dus hulle van die menslike ras wat lewe wat buite die die kerk is waar die Woord is, en 

wat die lede van daardie mens vorm. Die Goddelike lig is in die Woord, en daar is die 
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Meester met Sy hemel teenwoordig, en van daardie teenwoordigheid is daardie wat in 

die verte is, in die lig, maar dit sou anders gewees het as daar nie lig was nie. Dit sou 

meer duideliker gesien wees van dit wat gewys was hierbo met betrekking tot die vorm 

van die hemel in ooreenstemming met almal wie in die hemel is wat affiliasie en 

kommunikasie het. Maar terwyl hierdie geheimenis (arcanum) verstaan word deur hulle 

wat in die geestelike lig is, kan dit nie verstaan word deur hulle wat slegs in die 

natuurlike lig is nie. 

 

309.  Tensy so `n Woord op die aarde gegee was, sou die mens op aarde totaal afgeskei 

gewees het van die hemel, en as hy afgeskei sou gewees het, sou hy opgehou het om 

rasioneel te wees, want die menslike rasionaal bestaan deur die invloei van die lig van 

die hemel. Weereens, die mens van hierdie aarde is so dat hy nie in staat is om direkte 

openbaring te ontvang en daardeur geleer word aangaande Goddelike waarhede deur 

sulke openbaringe nie, soos wat die inwoners van ander aardes ervaar, wat spesiaal 

beskryf word in `n ander klein werkie. Want die mens van hierdie aarde is meer in die 

wêreldse dinge, dit is, in sy eksterne, as die mens op ander wêrelde, en dit is die interne 

dinge wat die ontvangers is van openbaringe; as dit in die eksterne ontvang sou gewees 

het, sou die waarheid nie verstaan gewees het nie. Dat die mens van die aarde so is, is 

duidelik uit die staat van hulle wat in die kerk is, wat so is dat terwyl hulle uit die 

Woord weet aangaande die hemel, aangaande die hel, aangaande die lewe na die dood, 

en tog in hulle harte hierdie dinge ontken; alhoewel daar tussen hulle sommiges is wat 

`n voortreflike reputasie het vir geleerdheid en wat veronderstel is om wyser as die 

ander te wees. 

 

310.  Ek het met tye met die engele gesels oor die Woord, en sê dat die Woord deur 

sommiges verag word  op grond van sy eenvoudige styl; en dat hoegenaamd niks van 

sy interne sin geweet word nie, en vir hierdie rede word nie geglo dat soveel wysheid 

daarin verborge is nie. Die engel sê alhoewel die styl van die Woord baie eenvoudig 

blyk te wees in die sin van die letter, is dit tog so dat daar niks is wat met sy 

voortreflikheid vergelyk kan word nie, omdat die Goddelike wysheid binne verseël lê, 

nie net in die betekenis as `n geheel nie, maar ook in  elke woord, en in die hemel skyn 

hierdie wysheid voort. Hulle wens om te verklaar dat hierdie wysheid die lig van die 

hemel is, omdat dit Goddelike waarheid is, want dit wat skitter in die hemel is die 

Goddelike waarheid (sien n. 132). Weereens, sê hulle, sonder so `n Woord sou daar nie 

lig van die hemele met die mens op aarde wees nie, ook sal daar geen verbinding van 

die hemel met die mens wees nie, want daar is verbinding slegs so ver as wat die lig 

van die hemel teenwoordig is by die mens, en daardie lig is teenwoordig slegs so ver as 

wat die Goddelike waarheid geopenbaar word deur middel van die Woord. Hierdie 

verbinding deur middel van korrespondensie van die geestelike sin van die Woord met 

sy natuurlike sin is onbekend aan die mens van hierdie aarde, omdat die mens op 

hierdie aarde niks weet van die geestelike denke en spraak van die engele, en hoe dit 

verskil van die denke en spraak van die mens; en totdat dit geweet word kan dit nie in 

die minste geweet word wat die interne sin is nie, en dat so `n verbinding daarom 

moontlik is deur middel van daardie sin. Hulle sê verdermeer, dat as hierdie sin bekend 

was aan die mens, en as die mens deur die Woord te lees sou dink in ooreenstemming 
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met die kennis daarvan, sou hy tot innerlike wysheid kom, en sal meer met die hemel 

verenig wees, en deur hierdie metode sal hy in die idees van die engele kom. 

 

311.  XXXV Hemel en Hel is van die Menslike Ras. In die Christelike wêreld is dit 

totaal onbekend dat die hemel en hel van die menslike ras is, want dit word geglo dat in 

die begin was die engele geskape en die hemel was dus so gevorm, ook dat die duiwel 

of Satan `n engel van die lig was, maar siende dat hy gerebelleer het, was hy met sy 

bende uitgesmyt uit die hemel en so was die hel gevorm. Die engele hou nooit op om te 

wonder oor so `n geloof in die Christelike wêreld nie, en meer nog, dat niks geweet 

word van die hemel nie, en in feite is dit die primêre beginsel van alle doktrines in die 

kerk. Maar sedert sulke onkunde die oorhand gekry het, juig die engele in hulle hart dat 

dit die Meester plesier verskaf om aan die menslike ras in hierdie tyd die baie dinge van 

die hemele en die hel bekend te maak, en daardeur die duisternis te verdryf wat 

daagliks vergroot omdat die hedendaagse kerk tot sy einde gekom het. [2] Hulle wens 

vir hierdie rede dat ek van hulle lippe af moet verklaar dat in die totale hemel is daar 

nie `n enkele engel wat geskape was vanaf die begin nie, ook in die hel nie `n duiwel 

wat geskape was as engel van die lig en neergesmyt was; maar dat almal, beide in die 

hemel en die hel, is van die menslike ras; in die hemel hulle wat in die wêreld geleef het 

in hemelse liefde en geloof, in die hel hulle wat geleef het in duiwelse liefde en geloof, 

en dat dit die hel in sy totaliteit geneem, wat genoem word Duiwel en Satan – die naam 

Duiwel gegee aan die hel vir die wat in die agterste gedeelte is, waar hulle is wat 

genoem word die bose genii, en die naam Satan gegee aan die hel wat in die voorste 

gedeelte is, waar hulle is wat genoem word bose geeste. 311.1 Die karakter van hierdie 

helle sal beskryf word in die volgende bladsye. [3]  Die engele sê dat die Christelike 

wêreld het so `n geloof bymekaar gemaak oor hulle in die hemel en hulle in die hel uit 

sekere gedeeltes uit die Woord wat verstaan word  ooreenkomstig die suiwer sin van 

die letter van die Woord wat nie geillustreer en verduidelik was deur onvervalste 

doktrines uit die Woord nie, alhoewel die sin van die letter van die Woord totdat dit 

verduidelik word deur onvervalste doktrines, trek die gedagtes in verskillende rigtings, 

en dit baar onkunde, kettery, en dwalinge. 311.2   

 

312.  Die mens van die kerk ontleen hierdie geloof deurdat hy glo dat geen mens kom 

in die hemel of in die hel tot die tyd van die finale oordeel nie, en aangaande hierdie, 

het hy die opinie aanvaar dat alle sigbare dinge sal vergaan op daardie tyd en nuwe 

dinge sal tevoorskyn kom, en dat die siel sal terugkeer in sy liggaam, en van daardie 

eenwording sal die mens weer verder lewe as `n mens. So `n geloof betrek die ander – 

dat engele so geskep was vanaf die begin, want dit is onmoontlik om te glo dat hemel 

en hel is van die menslike ras wanneer dit geglo word dat geen mens daarheen kan gaan 

totdat dit die einde van die wêreld is nie. [2] Maar dat die mens oortuig kan word dat dit 

nie die waarheid is nie, was dit aan my toegestaan om in die teenwoordigheid van 

engele te wees, en ook om met hulle te praat wat in die hel is, en dit nou vir `n aantal 

jare, somtyds aanmekaar vanaf die oggend tot die aand, en is dus so ingelig aangaande 

die hemel en die hel. Dit was toegelaat dat die mens van die kerk nie langer in sy 

verkeerde geloof mag voortgaan nie, ook aangaande die (weder) opstanding op die tyd 

van die oordeel, en oor die status van die siel in die intussentyd, ook oor die engele en 

die duiwel. As dit geglo word is dit `n geloof in wat vals is en dit betrek `n denke wat in 
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die duisternis is, en hulle wat oor hierdie dinge dink uit hulle eie intelligensie, 

veroorsaak by hulle twyfel, en op die lange duur `n totale ontkenning, want hulle sê in 

hulle harte; “Hoe kan so `n groot hemel, met so baie konstellasies, en met die son en die 

maan, vernietig en verstrooi word, en hoe kan sterre wat groter as die aarde is, van die 

hemel val tot op die aarde; en kan liggame wat opgevreet is deur die wurms, verteer 

deur mikro-organismes, en verstrooi na alle windrigtings, weer bymekaar gemaak word 

en tot hulle siele gebring word, en in die tussentyd, waar is die siel? En wat is dit om 

beroof te word van die sintuie wat hy in die liggaam gehad het?” [3] Met ander 

soortgelyke dinge wat onverstaanbaar is, kan nie geglo word nie en wat die geloof van 

baie in die lewe van die siel na die dood vernietig, en ook hulle geloof in die hemel en 

hel, en die ander dinge behorende aan die geloof van die kerk. Dat hierdie geloof 

vernietig is, is duidelik deur wat gesê word: “Wie het ooit van die hemel af gekom en 

ons vertel dat daar `n hemel is? Wat is die hel? Is daar so-iets? Wat is dit dat die mens 

geteister word met vuur tot in ewigheid? Wat is die dag van oordeel? Was dit nie vir 

eeue vergeefs afgewag nie?” Daarom, laat hulle wat so dink – soos wat baie doen wat 

uit hulle wêreld se wysheid gereken word as geleerd en belese, - nie langer meer die 

eenvoudiges van geloof en van hart, in die war bring en mislei nie, en duisternis saai 

aangaande die Meester en Sy hemele en die ewige lewe, en al die ander dinge wat 

hiervan afhanklik is nie. Die innerlike van my gees was geopen deur die Meester, en ek 

was toegelaat om met almal te praat wat later dood is, hulle waarmee ek bekend was in 

die lewe in die liggaam – sommiges na vier dae, sommiges na maande, en sommiges na 

jare, en ook met so baie ander dat ek sou nie oordryf as ek sê `n honderd-duisend; baie 

van hulle in die hemel, en baie in die hel. Ek het ook met sommiges gepraat twee dae 

na hulle dood, en het hulle vertel dat hulle begrafnis-reëlings en lyksdiens was toe 

gehou in voorbereiding vir hulle ter aarde bestelling, waardeur hulle geantwoord het dat 

dit was goed om eenkant te gooi wat hulle as liggaam gedien het en vir liggaamlike 

funksies in die wêreld, en hulle wens vir my om te sê dat hulle nie dood was nie, maar 

lewe as mens net soos tevore, en het maar net gemigreer van een wêreld na `n ander, en 

is nie bewus daarvan dat hulle iets verloor het nie, siende dat hulle `n liggaam en sintuie 

het net soos van tevore, ook intelligensie en `n wil, net soos van tevore, met gedagtes en 

emosies, sensasies en begeertes, soos wat hulle in die wêreld gehad het. [5] Die meeste 

wat pas gesterf het, wat sien dat hulle voortlewe soos `n mens soos tevore, en in 

dieselfde staat (want na die dood is elkeen se staat van sy lewe in die begin soos wat dit 

was in die wêreld, maar daar is `n stadige verandering in dit – of na die hemel, of na die 

hel), was geroer deur `n nuwe vreugde om te sien dat hulle lewe, en sê dat hulle nie 

geglo het dat dit so sal wees nie. Maar hulle is grootliks verwonderd dat hulle so in 

onkunde en blindheid kon geleef het oor die staat van hulle lewe na die dood, en veral 

die feit dat die mens van die kerk in so `n onkunde en blindheid kon leef, wanneer hy 

bokant van alle dinge duidelik ingelig behoort te word aangaande al hierdie dinge. 312.1  

Dan begin hulle die oorsaak van hulle blindheid en onkunde insien, dit is, dat die 

eksterne dinge wat fisies is, wat betrekking het op die wêreld en die liggaam, het hulle 

gedagtes so gevul en geokkupeer dat hulle nie verhoog kon word tot die lig van die 

hemel om te kyk in die dinge van die kerk – bo-oor en verby sy doktrines nie, want as 

die dinge van die liggaam en die wêreld gelief word, soos dit is op die huidige tydstip, 

vloei niks maar duisternis in die denke as die mens buitekant daardie doktrines gaan.    
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313.  Baie van die geleerdes van die Christelike wêreld is verstom as hulle hulself na 

hulle dood, hulle bevind in `n liggaam, in klere, en in huise, net soos in die wêreld, en 

as hulle terugroep wat hulle gedink het oor die lewe na die dood, die siel, gees, en 

hemel en hel, is hulle skaam en erken dat hulle denke dwaas was, en dat die 

eenvoudiges van geloof baie meer wys gedink het as hulle. Wanneer die denke van 

geleerde mense wat hulle self bevestig het in sulke idees, en alle dinge toegeskryf het 

aan die natuur, ondersoek word, was dit gevind dat hulle innerlikes totaal toegesluit was 

en hulle uiterlikes was heeltemal oop, en hy sien hy kyk na die hel, omdat die innerlikes 

van die mens so gevorm is vir die ontvangstes van alle dinge van die hemel, maar die 

uiterlikes vir die ontvangste van alle dinge van die wêreld, en hulle wat die wêreld 

ontvang, en nie die hemel nie, ontvang die hel. 313.1  

 

314.  Dat die hemel van die menslike ras is, kan gesien word ook van die feit dat engele 

denke en menslike denke dieselfde is, beide geniet die vermoë om te kan verstaan, waar 

te neem en te wil, en  beide is gevorm om die hemel te ontvang, want die menslike 

denke is net so in staat om wys te word net soos die engele, en as hy nie in staat is om 

so `n wysheid op aarde te bereik nie, is dit omdat hy in `n menslike liggaam is, en in 

daardie liggaam dink die geestelike denke op `n natuurlike manier. Maar dit is anders as 

die denke losgemaak word van die bande van die liggaam, wanneer dit nie meer langer 

natuurlik dink nie, maar geestelik, en wanneer hy geestelik dink is sy gedagtes 

onverstaanbaar en onuitspreeklik vir die natuurlike mens, dus word hy so wys soos `n 

engel, alles wat daarop wys dat die interne gedeelte van die mens, wat genoem word die 

gees, is in sy essens `n engel (sien bo, n. 57); 314.1  en verlos van die liggaam, 

gelykvormig met `n engel in die menslike liggaam. (dat `n engel in `n volledige 

menslike liggaam is kan hierbo gesien word, (n. 73-77). Alhoewel, wanneer die interne 

van die mens nie bo oopgemaak word nie, maar slegs onder, is dit, nadat hy van sy 

liggaam losgemaak is, steeds in `n menslike vorm, maar `n verskriklike en diaboliese 

vorm, want hy is slegs in staat om ondertoe te kyk na die hel, en nie opwaarts na die 

hemel nie. 

 

315.  Bowendien, enigeen wat geleer was aangaande die Goddelike orde kan verstaan 

dat die mens geskape was om `n engel te word, omdat die buitenste van die orde in hom 

is (n. 304), waarin dit wat behoort aan die hemelse en engele wysheid, in vorm gebring 

en hernu en vermenigvuldig kan word. Goddelike orde stop nooit in die middel om daar 

iets te vorm apart van `n uiterlike, want dit is nie daar in sy volheid en voltooiing nie, 

maar dit gaan voort tot die uiterlike, en wanneer dit in die uiterlike is, neem dit sy vorm 

aan, en deur middele daar bymekaar gemaak, hernu homself en produseer homself 

verder, wat volbring word deur voortbrenging. Daarom is die saad-grond van die hemel 

in die uiterlike. 

 

316.  Die Meester het weer opgestaan, nie net tot Sy Gees alleen nie, maar ook tot Sy 

liggaam, omdat, toe hy in die wêreld was, het Hy Sy hele Menswees verheerlik, dit is, 

Goddelik gemaak; want die siel wat hy van die Vader gehad het was op Homself die 

einste Goddelike, terwyl sy liggaam die gelykenis van die siel geword het, dit is, van 

die Vader, dus ook Goddelik. Dit is hoekom Hy, anders as ander mense, weer 

opgestaan het in beide; 316.1  en dit het Hy gemanifesteer aan Sy dissipels (wat, toe 
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hulle Hom gesien het, gedink het dit is `n „spook‟), deur te sê: “Kyk na My hande en 

my voete, want dit is Ek self…”, en toon daarby aan dat hy `n Mens was beide in die 

opsig tot Sy gees en tot sy liggaam. (Lukas 24:36-39). 

 

317.  Dat dit duidelik gemaak kan word dat die mens na sy dood gaan in die hemel of in 

die hel in ooreenstemming met sy lewe in hierdie wêreld, is daar baie dinge aan my 

bekend gemaak aangaandie die toestand van die mens na die dood, wat hier bekend 

gemaak sal word in die volgende bladsye waar die wêreld van die geeste behandel 

word. 

 

318.  Die Heidene, of Mense in die Hemel, wat buite die Kerk is. Daar is `n 

algemene opvatting dat daardie wat buite die kerk gebore is, wat genoem word die 

nasies, of “heidene”, kan nie gered word nie, omdat hulle nie die Woord het nie, weet 

hulle niks aangaande die Meester nie, en apart van die Meester is daar geen redding nie. 

Maar dat hulle ook gered kan word, is verseker, want die genade van die Meester is 

universeel, dit is, reik uit na elke individu, en dat hulle gelykvormig is met daardie in 

die kerk, wat maar `n paar is in vergelyking, is hulle ook gebore mense, en dat hulle 

onkunde van die Meester nie hulle skuld is nie. Enigiemand wat dink uit `n verligte 

rede, kan sien dat geen mens gebore is vir die hel nie, want die Meester is self liefde en 

Sy liefde is om die redding van almal te wil. Daarom het Hy `n gosdiens voorsien vir 

almal, en daardeur die erkenning van die Goddelike en innerlike lewe, want om te lewe 

in ooreenstemming met sy geloof is om innerlik te lewe, want so iemand kyk na die 

Goddelike, en so ver as wat hy na die Goddelike kyk, kyk hy nie na die wêreld nie, 

maar skei hom af van die wêreld, dit is, van die lewe van die wêreld, wat uiterlike lewe 

is. 318.1    

 

319.  Dat die „heiden‟ gelykvormig met die Christen gered word, kan elkeen sien wat 

weet wat dit is wat die hemel in die mens maak; want die hemel is in die mens, en hulle 

wat die hemel in hulle het, kom in die hemel. Die hemel in die mens erken die 

Goddelike en dat hy gelei word deur die Goddelike. Die eerste en hoofsaak van elke 

godsdiens is om die Goddelike te erken. `n Godsdiens wat nie die Goddelike erken nie, 

is nie `n godsdiens nie. Die grondreëls van elke godsdiens kyk na die aanbidding, dus 

na die manier waarin die Goddelike aanbid moet word en of daardie aanbidding vir 

Hom aanvaarbaar is; en wanneer dit vasgestel is in die denke, dit is, so ver as wat 

iemand wil, is dit so ver as wat hy dit liefhet, dan word hy gelei deur die Meester. 

Elkeen weet dat die meerderheid heidene sowel as Christene leef `n morele lewe, en 

baie van hulle `n beter lewe as die Christene. `n Morele lewe kan geleef word of uit 

respek vir die Goddelike of uit respek vir die mens in die wêreld; en `n morele lewe wat 

geleef word uit respek vir die Goddelike is `n geestelike lewe. In die uiterlike vorm 

kom altwee voor as gelykvormig, maar in die innerlike vorm is hulle totaal verskillend; 

die een dien die mens, en die ander een nie. Want hy wat `n morele lewe lei uit respek 

vir die Goddelike word gelei deur die Meester; terwyl hy wat `n morele lewe lei uit 

respek vir die mens in die wêreld, word deur homself gelei. [2] Maar dit mag 

geillustreer word deur `n voorbeeld. Hy wat hom weerhou om boosheid aan die naaste 

te doen omdat dit teenstrydig is met die godsdiens, dit is, teenstrydig met die 

Goddelike, onthou hom daarvan uit `n geestelike motief; maar hy wat hom weerhou om 
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boosheid aan `n ander te doen slegs uit vrees vir die wet, of die inboet van die reputasie, 

of eer, of wins, dit is, uit respek vir die self en die wêreld, weerhou homseld om 

boosheid te doen uit `n natuurlike motief, en word deur homself gelei. Die eerste een se 

lewe is geestelik en die laaste is natuurlik. Die mens wie se morele lewe geestelik is, 

het die hemel in hom, en die mens wie se morele lewe natuurlik is het nie die hemel 

binne in hom nie, want die hemel vloei van bo-af en maak die innerlikes oop, en deur 

die innerlikes vloei dit na die uiterlikes; terwyl die wêreld van benede invloei en maak 

die uiterlikes oop maar nie die innerlike nie. Want daar kan nie `n vloei wees van die 

natuurlike wêreld in die geestelike nie, maar slegs van die geestelike wêreld in die 

natuurlike, daarom, as die hemel nie ontvang word nie, bly die innerlikes gesluit. Al 

hierdie dinge maak dit duidelik wie hulle is wat die hemel binne in hulle ontvang, en 

wie nie. [3] En tog is die hemel nie dieselfde in almal nie. Dit verskil in elkeen in 

ooreenstemming met sy emosie en ontvangste van die goeie en die waarheid. Hulle wat 

`n gevoel en emosie het vir die goeie uit respek vir die Goddelike het die Goddelike 

waarheid lief, siende dat die goeie en waarheid mekaar liefhet en begeer om 

saamgevoeg te word. 319.1  Dit verklaar hoekom die heiden, alhoewel hulle nie in die 

volle waarheid in die wêreld is nie, maar uit liefde daarvoor ontvang hulle waarheid in 

die ander lewe. 

 

320.  `n Sekere gees vanuit die heidene wat in die goeie in die wêreld gelewe het in 

ooreenstemming met sy geloof, hoor die Christen geeste argumenteer oor dit wat geglo 

moet word, (want geeste argumenteer met mekaar baie meer deeglik en skerpsinniger 

as die mens, spesiaal oor dit wat goed en waar is), en hy verwonder hom oor hierdie 

twis, en hy sê dit pla hom nie om na hulle te luister nie, want hulle argumenteer uit 

skyn, falshede en dwaalbegrippe, en hy gee hulle die volgende te kenne: “As ek goed 

is, kan ek uit die goeie self weet wat waar is, en wat ek nie weet nie, kan ek ontvang.” 

 

321.  Ek was op baie maniere geleer dat die heiden wat `n morele lewe gelei het en 

geleef het in gehoorsaamheid en ondergeskiktheid en wedersydse menseliewendheid in 

ooreenstemming met hulle godsdiens, en sodoende iets van `n gewete verkry het, word 

aanvaar in die ander lewe. En word daar met besorgdheid onderrig deur die engele in 

die goeie en die waarheid van die geloof, en wanneer hulle geleer het, gedra hulle hul 

beskeie, intelligent, en wys. En aanvaar die waarheid en neem dit aan. Hulle het nie vir 

hulleself beginsels van falsheid uitgewerk wat antagonisties teenoor die waarheid van 

die geloof staan wat nou afgeskud moet word nie, nog minder `n haarklowery teenoor 

die Meester, soos baie Christene wat die idee vertroetel dat Hy maar net `n gewone 

mens is. In teenstelling, wanneer die heiden hoor dat die Godheid `n mens geword het, 

en Hom so in die wêreld gemanifesteer het, erken hulle dit onmiddelik en aanbid die 

Meester, en sê omdat die God die God van die hemel en aarde is, en omdat die 

menslike geslag Syne is, het Hy Hom ten volle aan die mens geopenbaar 321.1  Dit is `n 

Goddelike waarheid dat apart van die Meester is daar geen verlossing en redding nie, en 

dit moet verstaan word dat dit beteken daar is geen redding behalwe vanaf die Meester 

nie. Daar is baie aardes in die universum. Daarom, omdat hulle die Goddelike aanbid in 

`n menslike vorm word hulle aanvaar en gelei deur die Meester. Oor hierdie onderwerp 

kan meer gesien word uit die werk; “Die Aardes in die Universum.” 
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322.  Tussen die heidene, net soos by die Christene, is daar beide die wyses en die 

eenvoudiges. Dat ek van hulle mag leer was ek toegelaat om met beide te spreek, 

somtyds vir ure en dae. Maar daar is nie meer sulke wyse manne soos in die antieke tye 

nie, en spesiaal in die Antieke Kerk, wat uitgesprei was oor `n groot gedeelte van die 

Asiatiese wêreld, en waarvanaf die godsdiens versprei het na baie nasies. Dat ek van 

hulle mag weet was ek toegelaat om vertroulike gesprekke met sommige van hierdie 

wyse manne te hê. Daar was met my een wat tussen die wyses van die wyses van sy tyd 

was, en gevolglik welbekend in die geleerde wêreld, met wie ek oor verskeie 

onderwerpe gesels het, en ek het rede om te glo dat dit Cicero was (106-43 bc.). 

Wetende dat dit `n wyse man was, het ek met hom oor wysheid, intelligensie, orde en 

die Woord gepraat, en laastens oor die Meester. [2] Oor wysheid het hy gesê daar is nie 

`n ander wysheid as die wysheid van die lewe nie, en dat wysheid `n eienskap is, oor 

intelligensie, dat dit van wysheid is, van orde, dat dit van die Opper God is, en om in 

daardie orde te leef is om intelligent en wys te wees. Wat die woord betref, toe ek iets 

van die profete aan hom voorlees was hy grootliks genoeglik en opgewonde, veral met 

dit, dat elke naam en elke woord wys op innerlike dinge, en hy verwonder hom 

grootliks dat geleerde manne in hierdie dae nie opgewonde kan raak met so `n studie 

nie. Ek kon duidelik sien dat die innerlikes van sy denke oopgemaak is. Hy sê dat hy 

nie in staat is om meer te hoor nie, want hy neem nou dinge waar wat meer heilig is as 

wat hy kan dra, deur so innerlik geaffekteer te word. [3] Ten laaste het ek met hom 

gespreek oor die Meester en sê dat terwyl Hy as `n mens gebore was, was Hy ontvang 

van God, en dat Hy die materieële Mensheid afgegooi het en die Goddelike Mensheid 

aangeneem het, en dat dit Hy is wat die uitspansel regeer. Hierop het hy geantwoord dat 

hy sommige dinge weet aangaande die Meester, en het waargeneem op sy manier dat as 

die mensheid gered moet word, kan dit nie anders gedoen word nie. In die tussentyd is 

daar sommige slegte Christene wat met haarklowery vorendag kom, maar hy steur hom 

nie daaraan nie, en merk op dat dit nie vreemd is nie, want sedert hulle in die lewe van 

die liggaam was, het hulle onbehoorlike idees ingedrink oor hierdie onderwerp, en 

totdat hulle ontslae gaan raak van hierdie dinge, sal hulle niks aanvaar wat die waarheid 

bevestig, soos wat die onkundiges kan doen nie. 

 

323.  Dit is ook aan my toegestaan om met ander te praat wat in die antieke tye geleef 

het, en wat onder die meer wyses was. Eerstens het hulle voor my op `n distansie 

verskyn, en was in staat om die innerlike van my denke waar te neem, en baie dinge ten 

volle. Van `n enkele idee van my gedagtes was hulle in staat om uit te maak die hele 

serie en vul dit aan met vreugdevolle dinge van wysheid gekombineer met bekoorlike 

voorstellings. Hieruit kan mens waarneem dat hulle tussen die meer wyses was, en ek 

was vertel dat hulle van die vroegste antieke mense was, en toe hulle nader kom, lees 

ek vir hulle iets uit die Woord, en hulle was vreugdevol buite hulleself. Ek neem hulle 

vreugde en bevrediging waar, wat hoofsaaklik hiervan kom, dat alle dinge en elke ding 

wat hulle hoor van die Woord, was verteenwoordigers en aanduidend van hemelse en 

geestelike dinge. Hulle sê dat in hulle tyd, toe hulle in die wêreld geleef het, was hulle 

metode van denke en van praat en ook hulle skrif van dieselfde geaardheid, en dit was 

hulle suiwerste nastrewing van die wysheid. 
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324.  Maar aangaande die heiden van hierdie dag is hulle nie so wys nie, maar die 

meeste van hulle is eenvoudig van hart. Nietemin, diegene van hulle wat in wedersydse 

menseliefde geleef het, ontvang wysheid in die ander lewe, en van hulle kan een of 

twee voorbeelde aangehaal word. Toe ek die sewentiende en agtiende hoofstukke van 

Rigters lees (oor Miga, en hoe die seuns van Dan sy gesnede beeld en huisgode 

weggedra het), was `n heidense gees teenwoordig wat in sy lewe op aarde `n gesnede 

beeld aanbid het. Hy luister aandagtig na die verhaal oor wat aan Miga gedoen is, en sy 

verdriet op grond van die gesnede beeld wat die Daniete weggedra het, veroorsaak dat 

daar so `n verdrietigheid op hom gekom en hom geroer het, deur die rede van innerlike 

spanning, dat hy skaars weet wat om te dink. Nie net was sy verdriet  waargeneem nie 

maar ook sy onnoselheid in al sy emosies.  Die Christelike geeste wat teenwoordig was 

het hom aanskou en wonder watter aanbidder van `n gesnede beeld sou so `n groot 

gevoel van simpatie hê en emosie wat in hom geroer word. Agterna het sommige goeie 

geeste met hom gepraat, en sê dat gesnede beelde mag nie aanbid word nie, en omdat 

hy `n mens is, behoort hy dit te verstaan, dat hy behoort, apart van die gesnede beeld, 

aan God te dink, die Skepper en Heerser van die hele hemel en die hele aarde, en dat 

God die Meester is. Toe dit gesê was, was ek toegelaat om die innerlike staat van sy 

verering waar te neem, wat aan my gekommunikeer was, en dit was meer heilig as in 

die geval van menige Christen. Dit maak dit duidelik dat die heiden op die huidige 

tydstip met minder moeite in die hemel kom as baie Christene, na aanleiding van die 

Meester se woorde in Lukas 13:29,30: “En hulle sal kom van oos en wes en van noord 

en suid en aansit in die koninkryk van God. En daar is laastes wat eerste sal wees, en 

daar is eerstes wat laaste sal wees.” Want in die staat waarin die gees was kon hy al die 

dinge van die geloof indrink en dit ontvang met innerlike emosie, want daar was in hom 

medelye van die liefde, en in sy onkunde was daar onskuld, en wanneer hierdie dinge 

teenwoordig is, word al die dinge van die geloof ontvang asof spontaan en met vreugde. 

Hy was agterna tussen die engele ontvang. 

 

325.  `n Koor was een oggend in die verte gehoor, en van die koor se 

verteenwoordigers was ek toegelaat om te weet dat hulle Chinese was, want hulle 

vertoon `n soort wollerige bok, dan `n manna koek, en `n ebbehout lepel, ook `n idee 

van `n drywende stad. Hulle verlang om nader te kom, en toe hulle by my was sê hulle 

hulle wil graag alleen met my wees, sodat hulle hul gedagtes kan blootlê. Maar hulle 

was vertel dat hulle nie alleen was nie, en sommiges was mishaag in hulle wens om 

alleen te wees, alhoewel hulle gaste was. Toe hulle die misnoë waarneem het hulle 

begin te dink dat hulle teenoor mekaar oortree het, en of hulle enigiets vir hulle self 

toegeëien het wat aan iemand anders behoort het. Ek was toegelaat om alle denke en 

gedagtes in die ander lewe wat gekommunikeer word waar te neem soos op hierdie 

oomblik die agitasie van hulle verstand. Dit bestaan uit `n besef dat hulle moontlik 

diegene seergemaak het wat ontevrede was, `n skaamte daaroor, tesame met ander 

wêreldse emosies, en hulle het geweet dat naasteliefde aan hulle geskenk word. Daarna 

het ek met hulle gepraat, en ten laaste oor die Meester. Toe ek hom “Christus” noem 

gewaar ek `n sekere afsku in hulle, maar die rede was geopenbaar, naamlik, dat hulle 

dit van die wêreld af saamgebring het, waar hulle geleer het dat die Christene lewe `n 

slegter lewe lewe as wat hulle lewe, en hulle was behoeftig aan liefdadigheid. Maar toe 

ek Hom gewoonweg Meester noem was hulle innerlik geroer. Agterna was hulle deur 
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die engele geleer dat die Christelike doktrine bokant alle ander in die wêreld die liefde 

en liefde vir die naaste voorskryf, maar dat daar baie min is wat in ooreenstemming 

daarmee lewe. Daar is heidene wat, toe hulle nog in die wêreld was, opgemerk het deur 

interaksie en waarneming, dat die Christene `n slegte lewe lei deur verslaaf te wees aan 

owerspel, haat, twis, dronkenskap, en ander lelike dinge, wat hulleself verafsku omdat 

sulke dinge teenstrydig is met hulle geloofsleer. Hulle in die ander lewe is meer bedees 

as ander oor die aanvaarding van die waarheid oor die geloof, maar hulle word deur die 

engele geleer dat die Christelike doktrine, sowel as die geloof self, onderrig `n baie 

ander tipe lewe, maar dat die lewens van Christene minder in ooreenstemming is met 

hulle eie doktrines as die lewens van die heidene.Toe hulle dit begryp, aanvaar hulle die 

waarhede van die geloof, en vereer die Meester, maar minder geredelik as die ander.      

 

326.  Dit is `n algemene ding onder die heidene dat hulle `n god aanbid onder `n 

afgodsbeeld of een of ander beeltenis, en wanneer hulle in die ander lewe aankom is dit 

aan sekere geeste in die plek van hulle gode of afgodsbeelde, ten einde hulleself los te 

maak van hulle fantasieë help die geeste hulle. Wanneer hulle met hulle was vir `n paar 

dae, verdwyn hulle fantsieë. Ook hulle wat sommige mense aanbid het, word somtyds 

aan daardie mens wat hulle aanbid het, voorgestel, of aan ander in hulle plek – soos 

baie van die Jode aan Abraham, Jakob, Moses, en Dawid- maar as hulle sien dat hulle 

mense is, dieselfde soos wat ander is, en dat hulle geen hulp kan gee nie, word hulle 

skaam, en word verplaas na hulle eie plekke in ooreenstemming met hulle lewe. 

 

327.  Ek het met sommiges gesels wat in die Antieke Kerk was. Dit was die Antieke 

Kerk genoem wat gestig was na die groot vloed, en uitgestrek deur menige koninkryk, 

naamlik, Assirië, Mesopotamië, Sirië, Ethiopië, Arabië, Libië, Filistea, en so ver as 

Tirus en Sidon, en deur die land Kaänaan aan beide kante van die Jordaan 327.1  Die 

mense van hierdie Kerk weet van die Meester dat Hy sou kom en was deurtrek met die 

goeie van die geloof, en tog het hulle weggeval en afgodsaanbidders geword. Hierdie 

geeste was in die voorkant na die linkerkant in `n donker en misrabele staat. Hulle 

spraak was soos die klank van `n pyp met een toon, amper sonder `n rasionele denke. 

Hulle sê dat hulle daar was vir baie eeue en dat hulle somtyds uitgeneem word vir diens 

aan ander vir sekere gebruike maar van `n lae orde. Hieruit het ek aan baie Christene 

gedink – wat innerlik afgodsdienaars is, omdat hulle aanbidders van die self en van die 

wêreld is, en in hulle hart ontken hulle die Meester – watter lot wag vir sulke mense in 

die ander lewe. 

 

328.  Dat die Kerk van die Meester versprei is oor die hele aarde, en dat dit universeël 

is, en dat almal daarin is wat in die goeie van die naasteliefde in ooreenstemming met 

die godsdiens lewe, en dat die kerk, waar die Woord is en die Meester bekend is, is in 

`n verhouding met hulle wat buite die kerk is soos die hart en longe in die mens, 

waarvan al die ingewande en lede van die liggaam hulle lewe het, verskillend na 

aanleiding van hulle vorms, posisie, en verbindings, kan hierbo gesien word (n. 308). 

 

329.  Klein Kindertjies in die Hemel. Dit is `n geloof van sommige dat slegs 

kindertjies wat binne die kerk gebore is na die hemel toe gaan, en dat hulle wat buite 

die kerk gebore is, nie gaan nie, en vir hierdie rede dat die kinders binne in die kerk 
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gedoop word en deur die doping geinisieër word in die geloof van die kerk. Hulle wat 

so glo is nie bewus daarvan dat die hemel of die geloof kan nie ontvang word deur die 

doping nie, want die doop is maar slegs `n teken en `n herinnering dat die mens 

wedergebore moet word en dat hulle wat binne in die kerk gebore is wedergebore kan 

word omdat die Woord daar is, en in die Woord is Goddelike waarhede waardeur die 

wedergeboorte geaffekteer word en daar is die Meester wat jou laat hergebore word, 

bekend, 329.1  Laat hulle dan nou weet, dat elke kind, waar hy ookal gebore is, wanneer 

dit binne in die kerk is, of daarbuite, of dit van godvrugtige ouers is of goddelose, word 

ontvang deur die Meester as hy sterf en word in die hemel onderrig in ooreenstemming 

met die Goddelike orde en deurdring van die emosies vir wat goed is, en deur dit met 

kennis met dit wat die waarheid is, en agterna as hy perfek is in intelligensie en 

wysheid word hy ingelyf in die hemel en word dan `n engel. Elkeen wat kan dink met 

`n rede kan verseker wees dat almal gebore word vir die hemel en nie een vir die hel 

nie, en as `n mens in die hel kom, is hyself daarvoor verantwoordelik, maar klein 

kindertjies kan nie verantwoordelik gehou word nie. 

 

339.  Wanneer kinders sterf is hulle nog steeds kindertjies met `n kinderlike denke, en 

`n soortgelyke onskuldigheid in sy onkunde, en `n sagtheid teenoor alle dinge. Hulle het 

bloot net `n half ontwikkelde aanleg om engele te word, want kinders is nie engele nie, 

maar word later engele. Want elkeen wat hierdie wêreld verlaat om die ander lewe 

binne te gaan, kom daar binne in dieselfde staat waarin hy nou is, `n klein kindjie kom 

daar aan as `n klein kindjie, `n seun in die staat van `n seun, `n jong man, `n man, `n ou 

man, in die staat van jongelingskap, `n man, of `n ou man, maar naderhand word elkeen 

se status verander. Die staat van klein kindertjies oortref die staat van almal daarin dat 

hulle in die onskuld is, en die bose het nog nie kans gekry om sy wortels in hom in te 

slaan in sy werklike lewe nie, en in onskuld kan alle dinge van die hemel ingeplant 

word, dit is ontvanklik vir die waarheid van die geloof en van die goeie van die liefde. 

 

331.  Die staat van kinders in die ander lewe oortref die staat van lewe by verre wat 

hulle in dié wêreld gehad het, want hulle is nie beklee met `n aardse liggaam nie,  maar 

met so `n liggaam wat die engele het. Die aardse liggaam is op sigself grof, en ontvang 

sy eerste sensasies en eerste  bewegings nie van die innerlike of geestelike wêreld nie, 

maar van die uiterlike of natuurlike wêreld, en gevolglik moet in hierdie wêreld die 

kinders geleer word om te loop, om hulle emosies te lei, en om te praat, en selfs hulle 

sintuie, soos sien en hoor, moet oopgemaak word deur die gebruik daarvan. Dit is nie 

so met kinders in die ander lewe nie. Siende dat hulle geeste is, reageer hulle 

onmiddelik in ooreenstemming met hulle innerlikes, loop sonder om te oefen, en praat 

ook dadelik, maar in die begin uit algemene emosies en tog onderskeibaar in idees van 

denke en gedagtes, maar hulle word gou hierin ingelyf, vir die rede dat hulle uiterlikes 

gelyksoortig is met hulle innerlikes. Die spraak van engele, (soos hierbo gesien kan 

word, n. 234-245) vloei voort uit emosie gemodifiseer deur die idees van denke of 

gedagtes dat hulle spraak totaal ooreenkom met hulle gedagtes deur emosie. 

 

332.  Sodra klein kindertjies opgewek word, wat plaasvind onmiddelik na die dood, 

word hulle na die hemel geneem en toevertrou aan `n vroue-engel wat in die lewe van 

die liggaam kinders liefgehad het en terselfdertyd God liefgehad het. Omdat hulle 
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gedurende hulle lewe in die wêreld kinders liefgehad het met `n soort van moederlike 

teerheid, ontvang hulle die kinders asof dit hul eie is, terwyl die kinders, deur `n 

ingeplante instink, hulle ook liefhet asof dit hulle eie moeders is. Daar is soveel kinders 

in elkeen se versorging as wat sy begeer uit `n geestelike ouerlike emosie en liefde. 

Hierdie hemel verskyn in die voorkant van die voorhoof, direk in lyn of radius waarin 

die engele na die Meester kyk. Dit is so gesetel omdat al die klein kindertjies onder die 

onmiddelike beskerming van die Meester is; en die hemel van onskuld, wat die derde 

hemel is, vloei in hulle in. 

 

333.  Klein kindertjies het verskillende geaardhede, sommige dit van die geestelike 

engele en sommige dit van die hemelse engele. Hulle met `n hemelse geaardheid word 

gesien in die hemel aan die regterkant, en hulle met `n geestelike geaardheid meer na 

die linkerkant. Alle kinders in die Groot Mens, wat die hemel is, is in die provinsie van 

die oë – hulle met `n geestelike geaardheid in die provinsie van die linkeroog, en hulle 

met `n hemelse geaardheid in die provinsie van die regteroog. Dit is omdat die engele 

van die geestelike koninkryk sien die Meester voor die linkeroog, en hulle wat in die 

hemelse koninkryk is sien Hom voor die regteroog. (sien bo, n. 118). Hierdie feit dat in 

die Groot Mens of hemel, die kinders in die provinsies van die oë is, is `n bewys dat 

hulle onder die onmiddelike sig en beskutting van die Meester is. 

 

334.  Hoe die kinders in die hemel geleer word, sal kortliks vertel word. Van hulle 

versorgers leer hulle om te praat. Hulle vroegste spraak is eenvoudig net geluide van 

emosie, en dit word geleidelik deur grade meer onderskeie as idees van gedagtes, en 

begin indring, want idees van gedagtes uit emosie vorm alle engele se spraak (soos 

gesien kan word in sy eie hoofstuk, n. 234-245). In hulle emosies, wat almal ontstaan 

uit onskuld, verskyn sulke dinge voor hulle oë wat genot verskaf en word eerste 

ingeprent, en siende dat hierdie dinge van geestelike oorsprong is, vloei die dinge van 

die hemel onmiddelik in hulle in, en deur middel van hierdie hemelse dinge word hulle 

innerlikes oopgemaak, en so word hulle daardeur elke dag al hoe meer volmaak 

gemaak. Maar wanneer die eerste ouderdom voltooi is, word hulle oorgeplaas na `n 

ander hemel, waar hulle deur meesters geleer word, en so aan. 

 

335.  Kinders word deur voorstellings geleer wat geskik is vir hulle kapasiteit. Hierdie 

voorstellings is pragtig en vol van wysheid van binne, n` mens kan dit skaars glo. Op 

hierdie manier word `n intelligensie opgebou in die siel wat kom van die goeie en word 

geleidelik in hulle ingeprent. Ek sal hier twee voorstellings beskrywe wat die Meester 

my toegelaat het om te sien, waarvan die geaardheid van die ander afgelei kan word. 

Eerstens was daar die voorstelling van die Meester se opstanding uit die graftombe, en 

terselfdertyd die vereniging van Sy Mensheid met die Goddelike. Dit was op so `n wyse 

manier gedoen dat dit alle menslike wysheid ten bowe gaan, en terselfdertyd op `n 

onskuldige kinderlike manier. `n Idee van `n graftombe was aangebied, en met dit `n 

idee van die Meester, maar op so `n verafgeleë manier dat daar skaars `n waarneming 

was,  dat dit die Meester is, behalwe skynbaar van ver af, en daar in die idee van `n graf 

was daar iets begrafnis-agtig, en dit was toe verwyder, en daarna het hulle versigtig iets 

soos `n atmosfeer in die tombe ingelaat, met `n voorkoms soos `n dun wasem, waardeur 

met gepaste afgeleënheid die geestelike lewe in die doop voorstel. Agterna het ek `n 
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voorstelling van die Meester deur die engele gesien wat afdaal na hulle wat gevange 

was en met Sy opvaarding saam met hulle na die hemel, en dit met onvergelykbare 

wysheid en sagtheid. In die aanpassing tot die kinderlike verstand laat hulle klein 

koorde neer, amper onsigbaar, baie sag en teer, waardeur hulle Sy opvaarding verlig, 

gedurig met `n heilige bekommernis dat daar niks in die voorstelling was wat sal grens 

op enigiets wat nie dit wat geestelik en hemels is, sal bevat nie. Ander voorstellings 

word daar gegee, waar hulle, soos by opvoerings wat aangepas is tot die verstand van 

kinders, gelei word in die kennis van waarheid en emosie vir die goeie.   

 

336.  Dit is ook gewys hoe teer hulle intelligensie en verstand is. Toe ek die Onse 

Vader bid, vloei hulle vanuit hulle intelligensie in die idees van my gedagtes, hulle 

invloeiing was waargeneem om so teer en sag te wees asof dit slegs `n kwessie van 

emosie was, en terselfdertyd was dit waargeneem dat hulle intelligensie en denke 

oopgemaak was, selfs vanaf die Meester, want wat vanaf hulle voortvloei was asof dit 

doodeenvoudig reg deur hulle vloei, bowendien vloei die Meester in die idees van klein 

kindertjies, hoofsaaklik van die innerlikes, want daar is niks, soos by volwassenes, om 

hulle idees toe te maak, geen beginsels van falshede om die weg toe te maak tot die 

verstaan van die waarheid, ook nie enige lewe van die bose om die weg toe te maak vir 

die ontvangs van die goeie, en daarby tot die ontvangs van wysheid nie. Al hierdie 

dinge maak dit duidelik dat klein kindertjies kom nie dadelik  in `n engele staat na die 

dood nie, maar word geleidelik daarin gebring deur middel van die kennis van die goeie 

en die waarheid, en in harmonie met al die hemelse ordes, want die kleinste 

besonderhede van hulle natuur is bekend aan die Meester, en dus word hulle gelei, in 

ooreenstemming met elke beweging van hulle geneigdheid, om die waarhede van die 

goeie en die goeie van die waarhede te ontvang.     

 

337.  Ek het ook gesien hoe alle dinge by hulle ingeprent word deur genoeglike en 

aangename metodes wat geskik is vir hulle gees. Ek was toegelaat gewees om kinders 

te sien wat die mees  bekoorlike tooisels aanhet, wat  kranse van blomme het wat 

skitterend vertoon, met die mooiste en hemelse kleure gevleg deur hul borsies en 

rondom hulle klein en sagte armpies, en eenkeer om hulle te sien begelei deur hulle wat 

aan die hoof van hulle staan, en deur jong maagde na `n park wat die pragtigste versier 

is, nie soseer met bome nie, maar met struike en wandelpaadjies wat met lourier bedek 

is, met paadjies wat inwaarts lei, en wanneer die kinders so opgetooi binnegaan dan is 

hulle die blomme oor die ingange en dan skyn dit vreugdevol. Dit toon die geaardheid 

van hulle behae aan, en ook hoe hulle gelei word deur middel van heerlike en 

verruklike dinge in die goeie van die onskuld en  naasteliefde, waarvan die Meester die 

goeie voortdurend inprent in hierdie heerlikhede en plesiertjies.     

 

338.  Dit was aan my getoon deur die metode van kommunikasie wat gebruiklik is in 

die ander lewe, wat die idees van kinders is as hulle voorwerpe van enige soort sien. 

Elk en iedere voorwerp blyk vir hulle om te lewe, en dus is daar in elke kleinste idee 

van hulle gedagtes lewe. En dit was waargeneem dat kinders op aarde nagenoeg 

dieselfde idees het as hulle besig is met speletjies, want op hierdie staduim het hulle 

nog nie dieselfde refleksies of weerspieëling as wat volwassenes het oor dit wat 

leweloos is nie. 
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339.  Dit is hierbo gesê dat kinders `n gees het van of die hemelse of die geestelike. 

Hulle van die hemelse gees is maklik herkenbaar van hulle met die geestelike gees. 

Hulle gedagtes, spraak en aksie is so sag dat daar skaars iets verskyn behalwe wat 

uitvloei uit `n liefde vir die goeie tot die Meester en vir `n liefde vir ander kinders. 

Maar die uit die geestelike gees is nie so sag nie, maar in alles van hulle kom dit voor 

asof daar `n vibrasie in is, soos  van vlerke. Die verskil lê ook in hul vyandigheid en in 

ander dinge. 

 

340.  Baie sal van die veronderstelling af uitgaan dat klein kindertjies in die hemel so 

klein sal bly, en so sal voortgaan tussen die engele. Hulle wat nie weet wat `n engel is 

nie kon hierdie opinie gevorm het deur skilderye en prente te gesien het in kerke, 

waarin engele voorgestel word as kinders. Maar dit is totaal anders. Die samestelling 

van `n engel is wysheid en intelligensie, en solank kinders dit nie besit nie, is hulle nie 

engele nie, alhoewel hulle met die engele is, maar sodra hulle intelligent en wys begin 

word, word hulle engele; en wat wonderlik is, dan kom hulle nie voor as kinders nie, 

maar as volwassenes, want hulle is nou nie meer langer in `n kinderlike gees nie, maar 

van `n meer volwasse engele gees. Intelligensie en wysheid produseer hierdie effek. 

Die rede hoekom kinders meer volwasse daar uitsien, dus soos jongelinge en jong 

mense, is soos wat hulle volmaak word in intelligensie en wysheid, dat intelligensie en 

wysheid essensieële geestelike voedsel vir hulle is; 340.1  en dus, die dinge wat hulle 

verstand voed, voed ook hul liggame, en dit deur ooreenstemminge of korrespondensie, 

want die vorm van die liggaam is eenvoudig die eksterne vorm van die innerlikes. Maar 

dit moet verstaan word dat kinders in die hemel vorder in ouderdom net tot in  die vroeë 

manlikheid of vroulikheid, en bly daarin tot in alle ewigheid net so. Dat ek die 

versekering kan hê dat dit so is was ek toegelaat om te praat met sommiges wat 

onderrig was in die hemel toe hulle nog kinders was, en wat daar opgegroei het, met 

sommiges ook terwyl hulle nog kinders is, en weer met dieselfde toe hulle opgegroei en 

jong mense geword het, en ek het van hulle gehoor van die vordering van hulle lewe 

van een ouderdom tot die ander. 

                                                                

341.  Die onskuld is `n ontvanger, of houer van alle dinge in die hemel, en dus is die 

onskuld van kinders `n basis vir alle emosie vir die goeie en die waarheid, en kan 

gesien word in wat hierbo gewys is (n. 276-283) in die opsig tot die onskuld van die 

engele in die hemel, nl. dat onskuld is `n gewilligheid om deur die Meester gelei te 

word en nie deur homself nie, gevolglik, so ver as wat `n mens in onskuld is, is hy 

verwyderd van dit wat sy eie is, en so ver as wat iemand verwyderd is van dit wat sy eie 

is, is hy in dit wat eie is aan die Meester. Die Meester se eie is wat genoem word Sy 

Geregtigheid en Sy verdienstelikheid. Maar die onskuld van kinders is nie werklike 

onskuld nie, want dit is nog sonder wysheid. Werklike onskuld is wysheid, aangesien, 

sover as enigeen wys is, is hy lief om deur die Meester gelei te word, of wat dieselfde 

is, sover as wat enigeen gelei word deur die Meester, is hy wys. [2] Daarom word 

kinders gelei van die eksterne onskuld waarin hulle in die begin is, en wat genoem 

word die onskuld van die kinderjare, na interne onskuld, wat die onskuld van die 

wysheid is.  Die onskuld is die metode wat al hulle aandag en vordering bestuur, en 

daarom, wanneer hulle die onskuld van die wysheid bereik het, word die onskuld van 
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die kinderjare, wat intussen as `n basis gedien het, saam met dit gevoeg. [3] Die 

onskuld van kinders was aan my aangebied as `n soort hout ding, amper sonder lewe, 

wat verlewendig word as dit volmaakter word deur kennis van die waarheid en emosie 

vir die goeie. Agterna was egte onskuld aangebied deur die mees pragtigste kind, 

nakend en vol van die lewe; want die ware onskuldiges, wat in die innerlike hemel is, 

en dus die naaste aan die Meester, verskyn altyd voor die oë van ander engele as klein 

kindertjies, en sommiges van hulle nakend, want onskuld word verteenwoordig deur 

naaktheid onvergesel deur skaamte, soos gesê - van die eerste man en sy vrou in die 

Paradys (Gen. 2:25); Dus, toe hulle staat van onskuld tot niet gaan, was hulle skaam oor 

hul naaktheid, en het hulle self versteek (hst. 3:7, 10, 11). In kort, hoe wyser die engele 

is, hoe meer onskuldig is hulle, en hoe meer onskuldig hulle is, hoe meer kom dit vir 

hulleself voor dat hulle klein kindertjies is. Dit is hoekom “kinderskap” in die wêreld 

dui op onskuld (sien bo, n. 278). 

 

342.  Ek het met engele gepraat oor klein kindertjies, of hulle vry is van booshede, in 

sover dat hulle geen werklike booshede het soos wat volwessenes het nie; en ek was 

vertel dat hulle gelykvormig aan boosheid is, en in feite niks anders as boosheid is nie 

342.1  maar, soos alle engele word hulle so weggehou van die boosheid en word gehou 

in die goeie deur die Meester en vir hulle blyk dit om self in die goeie te wees. Vir 

hierdie rede, as kinders in die hemele volwassenes word, moet hulle nie die valse idee 

oor hulle self hê nie, dat die goeie in hulle uit hulleself is en nie van die Meester nie, 

hulle word nou en dan neergelaat in hulle eie booshede wat hulle geërf het en word 

daarin gelos totdat hulle die waarheid van die saak ken en glo. [2] Daar was een, `n 

seun van `n koning, wat as kind gesterf het en wat groot geword het in die hemel, wat 

hierdie opinie gehandhaaf het. Daarom was hy neergelaat in daardie lewe van booshede 

waarin hy gebore was, en hy het toe uit hierdie sfeer van sy lewe dit waargeneem dat hy 

`n geaardheid het om ander te domineer, en beskou owerspel en ontug van nul en gener 

waarde, hierdie booshede het hy geërf vanaf sy ouers, maar nadat hy gebring is om sy 

regte karakter te herken, was hy weer tussen die engele gebring waarmee hy tevore mee 

geassosieër het. [3] In die ander lewe word niemand aan straf blootgestel op grond van 

die boosheid wat hy oorgeërf het nie, omdat dit nie sy boosheid is nie; dit is, dit is nie 

sy fout dat hy so is nie, hy ly slegs op grond van sy werklike boosheid wat sy eie is, dit 

is, slegs so ver as wat hy passende oorgeërfde booshede in  die werklike lewe sy eie 

gemaak het. Wanneer, die kinders wat volwassenes geword het, dan neergelaat word in 

die  staat van hul oorgeërfde boosheid, is dit nie dat hulle straf daarvoor moet ly nie, 

maar dat hulle kan leer dat hulle uit hulleself niks is nie, maar boosheid self, en dat dit 

deur die genade van die Meester is dat hulle in die hemel opgeneem is uit die hel 

waarin hulle was, en dat dit van die Meester is dat hulle in die hemel is, en nie van 

enige verdienste uit hulle eie nie; en daarom mag hulle nie voor ander roem oor die 

goeie wat in hulle is nie, want dit is teenstrydig teen die wederkerige liefde, soos wat 

dit wederkerig is teen die waarheid van die geloof. 

 

343.  Verskeie kere wanneer `n klompie kinders in `n suiwer kinderlike staat saam met 

my was in `n koor, was hulle soos `n ongeorganiseerde massa, dit is, hulle reageer nog 

nie soos een nie, soos wat hulle later doen wanneer hulle meer volwasse word. Tot my 

verbasing kon die geeste wat met my was, hulle nie beteuel om hulle te beweeg om te 
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praat nie. Hierdie begeerte is ingebore in geeste. Maar ek het opgelet, elke keer het die 

kinders weerstand gebied, en is onwillig om te praat op hierdie manier. Hierdie 

weiering en weerstand, wat saamgegaan het met `n soort verontwaardiging, het ek 

waargeneem, en wanneer `n geleentheid aan hulle gegun was om te praat, sal hulle niks 

sê nie behalwe dat “dit is nie so nie”. Ek was geleer dat klein kindertjies was so beproef 

sodat hulle gewoond kan raak aan weerstand, en sodoende die falsheid en boosheid kan 

weerstaan, en ook om te leer om nie te dink, praat en te handel, vanuit `n ander een nie, 

en gevolglik om hulleself toe te laat om gelei te word deur niemand anders as die 

Meester nie.  

 

344.  Van wat gesê is kan gesien word wat se kinderopvoeding daar in die hemel is, 

naamlik, dat dit `n leiding is deur middel van intelligensie en verstaan van die waarheid 

en die wysheid van die goeie in die engele lewe, wat liefde is tot die Meester en 

wederkerige liefde, waarin daar onskuld is. Maar hoe verskillend in baie gevalle die 

opvoeding van kinders op die aarde is kan gesien word van hierdie voorbeeld. Ek was 

in die straat van `n groot stad op aarde, en sien klein seuntjies wat met mekaar baklei, 

`n skare vergader rondom en kyk met groot genot daarna, en ek was vertel dat klein 

seuntjies word daarna aangespoor deur hulle eie ouers. Goeie geeste en engele wat dit 

deur my eie oë gesien het, was so verafsku daarin dat ek hulle eie skrik kon aanvoel, en 

veral omdat ouers hulle eie kinders kon aanspoor om sulke dinge te doen, en sê dat op 

hierdie manier blus die ouers in `n vroeë ouderdom al die wederkerige liefde uit, en al 

die onskuld wat kinders het vanaf die Meester, en verander dit in `n gees van haat en 

vergelding, gevolglik deur hul eie strewes sluit hulle hul kinders uit die hemel uit, waar 

daar niks anders is as wederkerige liefde nie. Laat die ouers wat goed bedoel vir hulle 

kinders bewus wees van sulke dinge. 

 

345.  Wat die verskil is tussen hulle wat sterf in sy kinderjare en hulle wat sterf in die 

volwasse lewe, sal ook vertel word. Hulle wat sterf in die volwasse jare het `n vlak wat 

verwerf is vanaf die aarde en materieële wêreld, en dit dra hulle saam. Hierdie vlak of 

basis is hulle geheue en sy natuurlike liggaamlike funksie. Dit bly vasgesteld en word 

sluimerend, maar bedien nog steeds die gedagtes na die dood as `n uiterlike vlak, siende 

dat die gedagtes daarin vloei. Gevolglik, soos wat hierdie vlak is, en soos wat die 

korrespondensie is tussen die dinge wat daarin is en die billike aanleg en gawes, so is 

die mens na sy dood. Maar die kinders wat in die kinderjare sterf en wat opgevoed 

word in die hemel, het nie so `n vlak of basis nie, siende dat hulle niks van die 

materieële wêreld en van die aardse liggaam  het nie, maar hulle het `n geestelike-

natuurlike vlak. Vir hierdie rede kan hulle nie in so `n growwe emosionele en 

gevolglike gedagte wêreld wees nie, siende dat hulle alle dinge van die hemel ontvang. 

Boonop weet hierdie kinders nie dat hulle op die aarde gebore is nie, maar glo dat hulle 

in die hemel gebore is. Ook weet hulle niks van enigiets anders as `n geestelike 

geboorte, wat geaffekteer word deur die kennis van die goeie en die waarheid en deur 

intelligensie en wysheid, waaruit `n mens `n mens is, en omdat hierdie dinge uit die 

Meester is, glo hulle dat hulle aan die Meester behoort, en hulle hou daarvan om so te 

wees. Nietemin, dit is moontlik vir die staat van die mens wat opgegroei het op aarde, 

om so volmaak te word as wat die staat van kinders is wat opgegroei het in die hemel, 
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op voorwaarde hulle verwerp alle liggaamlike en aardse liefdes, wat die liefde vir die 

self en die wêreld is, en ontvang in hulle plek geestelike liefde. 

 

346.  XXXVIII  Die Wyses en die Eenvoudiges in die Hemel. Dit word geglo dat die 

wyses in die hemel sal meer glorie en verhewenheid hê as die eenvoudiges, omdat dit in 

Daniël gesê word: “En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en 

die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.” (Dan. 12:3). Maar 

baie min weet wie bedoel word deur die “verstandiges” (intelligentes) en by hulle wat 

“baie tot regverdigheid lei”. Die algemene geloof is dat dit hulle is wie genoem word 

die “talentvolles en geleerdes”, spesiaal soos dit wat geleer word in die kerke in die 

prediking, en ook by hulle wat baie bekeer het na die geloof. In die wêreld word al 

hierdie beskou   as die intelligentes, nietemin, dit is nie die intelligentes in die hemel 

waarvan gepraat word in hierdie gespreekte woorde nie, behalwe as hulle intelligensie 

die hemelse intelligensie is. Wat dit is sal nou vertel word. 

 

347.  Hemelse intelligensie is innerlike intelligensie, en ontstaan uit liefde vir die 

waarheid, nie met enige glorie in die wêreld ook nie enige glorie in die hemel as 

oogmerk nie, maar met die waarheid as oogmerk, waardeur hulle innerlik geaffekteer 

word en waarmee hulle innerlik verheug is. Hulle wat geaffekteer word en verheug is 

met die waarheid self, is geaffekteer en verheug met die lig van die hemel, en hulle wat 

geaffekteer en verheug is met die lig van die hemel word ook geaffekteer en word 

verheug deur Goddelike waarhede, en inderdaad, met die Meester Homself, want die lig 

van die hemel is die Goddelike waarheid, en Goddelike waarheid is die Meester in die 

hemel (sien bo, n. 126-140). Hierdie lig dring slegs in die innerlike van die denke of 

verstand; want die innerlikes van die verstand is gevorm vir die ontvangs van die lig, en 

word geaffekteer deur en verheug met die lig as dit binnedring, want wat ookal invloei 

en ontvang word van die hemel het dit wat heuglik en genotvol is. Hieruit kom `n ware 

emosie of liefde vir die waarheid, wat `n emosie is vir waarheid ter wille van die 

waarheid self. Hulle wat in hierdie emosie is, of wat dieselfde is, in hierdie liefde, is in 

hemelse intelligensie (verstandiges), en “glinster soos die glans van die uitspansel” 

Hulle “skitter” so as gevolg van die Goddelike waarheid, waar dit ookal in die hemel is, 

is dit dit wat die lig gee (sien bo, n. 132), en die “uitspansel” van die hemel dui uit 

korrespondensie op die intellektuele aanlegte of gawes, beide met engele en met die 

mens, wat in die lig van die hemel is. [2] Maar hulle wat die waarheid liefhet, beide met 

glorie in die wêreld of glorie in die hemel as `n oogmerk, kan nie in die hemel skyn nie, 

siende dat hulle verheug word met, en geaffekteer word deur die lig van die wêreld, en 

nie deur die lig van die hemel nie, en die lig van die wêreld sonder die lig van die 

hemel, is in die hemel `n dik duisternis. 347.1  Want dit is die glorie van die self wat nou 

oorheers, omdat dit die oogmerk is wat in sig is, en wanneer daardie glorie die oogmerk 

is, dan plaas die mens homself eerste, en sulke waarhede sien hy as `n middel tot `n 

doel, en maak hy dit diensbaar tot sy glorie en as `n instrument vir diens. Want hy wat 

Goddelike waarhede liefhet ter wille van sy eie glorie, eer homself en nie die Meester 

in Goddelike waarhede nie, en daarby draai hy die sig wat aan sy intelligensie behoort, 

weg van die hemel na die wêreld, en weg van die Meester na homself. Hulle is dan in 

die lig van die wêreld en nie in die lig van die hemel nie [3] In die uiterlike vorm of in 

die oë van die mens kom hulle net so intelligent en geleerd voor as hulle wat in die lig 
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van die hemel is, omdat hulle net so spreek, en somtyds is hulle met hulle uiterlike 

voorkoms nog wyser, omdat hulle aangedryf word deur die liefde vir die self, en is 

geskool om hemelse emosies  na te boots en te vervals, maar in hulle innerlike vorm 

waarin hulle voor die engele verskyn, is hulle totaal verskillend. Al hierdie wys in `n 

sekere graad wie daardie is wat bedoel word deur “Die verstandiges sal glinster soos 

die glans van die uitspansel”, - en wie bedoel word deur hulle “wat baie tot 

regverdigheid lei”, wat sal glinster soos die sterre, sal nou vertel word.         

 

348.  Deur hulle wat “baie tot regverdigheid lei” word bedoel hulle wat wys is, en in die 

hemel is hulle wat genoem word wys, in die goeie, en hulle is in die goeie wat die 

Goddelike waarhede toepas in hulle lewens, want sodra Goddelike waarhede in die 

lewe kom, word dit die goeie en dit kom van die wil en die liefde, en wat van die wil en 

liefde is, word genoem die goeie, daarom word hulle wys genoem omdat wysheid is 

van die lewe. Maar hulle wat nie dadelik die Goddelike waarhede in die lewe toelaat 

nie, maar eerste in die geheue, waaruit hulle later dit uittrek om dit toe te pas op hulle 

lewe, word genoem die “intelligentes”. Wat en hoe groot die verskille is tussen die 

wyses en die intelligentes in die hemele kan gesien word in die hoofstuk wat die twee 

koninkryke van die hemel behandel, die hemelse en die geestelike (n. 20-28), en in die 

hoofstuk wat handel oor die drie hemele (n. 29-40). Hulle wat in die Meester se 

hemelse koninkryk is, en gevolglik in die derde of innerlike hemel, word genoem die 

“regverdiges” omdat hulle alle regverdigheid toeskryf aan die Meester en niks aan 

hulleself nie. Die Meester se regverdigheid in die hemel is die goeie wat van die 

Meester is. 348.1   So, dit word hier bedoel deur hulle wat “baie na geregtigheid lei” en 

so word dit ook bedoel in die woorde van die Meester. “Dan sal die regverdiges skyn 

soos die son in die koninkryk van hulle Vader. (Matt. 13:43). Sulkes “skitter soos die 

son”, omdat hulle verlief is op die Meester uit die Meester Self, en daardie liefde word 

bedoel deur die “son” (sien bo, n. 116-125). Die lig van hulle is `n vlammende kleur, en 

die idees van hul gedagtes is so gekleur met dit wat vlammend is omdat hulle die goeie 

van die liefde direk van die Meester ontvang, soos die son in die hemel. 

 

349.  En wie intelligensie en wysheid in die wêreld verwerf het, word in die hemel 

ontvang en word `n engel, elkeen in ooreenstemming met die kwaliteit en graad van sy 

intelligensie en wysheid. Want wat `n mens verkry in die wêreld is blywend, en hy 

neem dit saam met hom na die dood; en dit word verder vermeerder en aangevul, maar 

innerlik en nie buite die graad van sy emosie en begeerte vir die waarheid en die goeie 

nie, hulle met min emosie of gevoel en begeerte vir die waarheid, ontvang maar min, en 

tog soveel as wat hulle in staat is om te ontvang binne daardie graad, terwyl hulle met 

baie emosie en gevoel ontvang baie. Die graad van emosie en begeerte self is soos `n 

maatstaf wat volgemaak is tot bo, hy wat `n groot maatstaf het, ontvang meer, en hy 

wat `n kleiner maatstaf het, ontvang minder. Dit is so omdat `n mens se liefde, waarby 

sy emosie en begeerte behoort, ontvang alles wat ooreenstem met homself, gevolglik 

word die ontvangste gemeet deur die liefde. Dit word bedoel deur die woorde: “Want 

hy wat het aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê”.     (Matt. 13:12). “Gee, en 

aan hulle sal gegee word. `n goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal 

hulle in hulle skoot gee”. (Lukas 6:38). 
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350  Amal word in die hemel ontvang wat die waarheid en die goeie liefhet  ter 

wille van die waarheid en die goeie, daarom word hulle wat baie liefgehad het, 

genoem die wyses, en hulle wat minder liefgehad het word genoem die 

eenvoudiges. Die wyses in die hemel is in baie lig, die eenvoudiges in minder 

lig, elkeen in ooreenstemming met die graad van sy liefde vir die goeie en die 

waarheid. Om die waarheid en die goeie lief te hê ter wille van die waarheid en 

die goeie is om te wil en om dit te doen want hulle wat wil en doen, het lief, 

maar hulle wat nie wil en nie doen  nie, het nie lief nie. Sulkes het ook die 

Meester lief en die Meester het hulle lief, omdat die goeie en die waarheid van 

die Meester is. En soos wat die goeie en die waarheid van die Meester is, is die 

Meester in die goeie en die waarheid; en Hy is in hulle wat die goeie en die 

waarheid in hul lewe ontvang deur te wil en te doen. Bowendien, wanneer die 

mens homself innerlik aanskou, is hy niks as sy eie goeie en waarheid nie, 

omdat die goeie is van sy wil en waarheid van sy intelligensie, en `n mens is so 

soos sy intelligensie en sy wil is. Klaarblyklik dan, die mens word gelief deur 

die Meester net tot die mate wat sy wil gevorm is vanuit die goeie en sy 

intelligensie vanuit die waarheid. Ook, om deur die Meester liefgehad te word, 

is om die Meester lief te hê, omdat liefde wederkerig is; want hy wat liefhet, 

skenk die Meester die vermoë om lief te hê. 

**********************************************************************

** 

 

Voetnotas 

 

304.1  Niks ontspring uit homself nie, maar van dit wat vooraf tot homself was, dus alle 

dinge vanuit `n Eerste, hulle het ook `n permanente bestaan uit Hom waaruit hulle 

ontspring het, en `n permanente bestaan is `n ewigdurende voortspringing (n. 2886, 

2888, 3627, 3648, 4523, 4524, 6040, 6056). Goddelike orde stop nie in die middeweg 

nie, maar beëindig in die uiterlike, en daardie uiterlike is die mens, dus eindig die 

Goddelike orde in die mens (n. 634, 2853, 3632, 5897, 6239, 6451, 6465, 9215, 9216, 

9824, 9828, 9836, 9905, 10044, 10329, 10335, 10548). Innerlike dinge vloei in 

uiterlike dinge, selfs in die ekstreme of uiterlike in opvolgende orde, en daar spring dit 

voort en het `n permanente bestaan (n. 634, 6239, 6456, 9215, 9216). Innerlike dinge 

spring voort en het permanente bestaan in wat uiterlik is in gelyktydige orde (n. 5897, 

6451, 8603, 10099). Daarom, alle innerlike dinge word bymekaar gehou in verbinding 

van `n Eerste deur middel van `n Laaste (n. 9828). Daarom, “die Eerste en die Laaste” 

dui op alle dinge, dit is, die geheel (n. 10044, 10329, 10335). Gevolglik in uiterlike of 

buitenstes is daar sterkte en krag. (n. 9836). 

 

305.1  Die Woord in die sin van die letter is natuurlik  (n. 8783). Omdat die natuurlike 

die buitenste is waarin geestelike en hemelse dinge, wat innerlike dinge is, beëndig 

word en waarop hulle rus, soos `n huis op `n fondasie (n. 9430, 9433, 9824, 10044, 

10436). Dat die wêreld so is, is saamgestel geheel van korrespondensies (n. 1404, 1408, 

1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 8615, 10687). Omdat die Woord so in die sin van 

die letter is, is dit die houer van die geestelike en hemelse sin (n. 9407). En dit is 

aangepas beide tot die mens en die engele (n. 1769-1772, 1887, 2143, 2157, 2275, 
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2333, 2395, 2540, 2541, 2547, 2553, 7381, 8862, 10322). En dit is wat hemel en aarde 

een maak (n. 2310, 2495, 9212, 9216, 9357, 9396, 10375). Die verbinding van die 

Meester met die mens is deur die Woord, deur middel van die innerlike sin (n. 10375). 

Daar is verbinding deur middel van alle dinge en elke afsonderlike ding van die Woord, 

en gevolglik is die Woord wonderlik bokant alle ander geskrifte (n. 10632-10634). 

Sedert die Woord geskryf is, praat die Meester deur middel daarvan met die mens. (n. 

10290). Die kerk, waar die Woord is en die Meester bekend is deur middel daarvan, in 

verhouding tot hulle wat buite die kerk is waar daar nie `n Woord is nie en die Meester 

is onbekend, is soos die hart en longe in die mens in vergelyking met die ander dele van 

die liggaam, wat vanuit hulle lewe asof dit fonteine van hulle lewe is (n. 637, 931, 

2054, 2853). Voor die Meester was die  universele kerk op aarde soos `n enkele mens 

(n. 7396, 9276). Gevolglik, behalwe dat daar op aarde `n kerk is waar die Woord is, en 

waar die Meester bekend is deur middel daarvan, sou die menslike ras vergaan het (n. 

468, 637, 931, 4545, 10452).  

 

307.1  Die woorde “Egipte” en “Egiptiese” dui op die natuurlike en sy kennis (n. 4967, 

5079, 5080, 5095, 5160, 5460, 5799, 6015, 6147, 6252, 7355, 7648, 9340, 9391) 

“Assirië” dui die rasionaal (meetbare) aan (n. 119, 1186). “Israel” dui op die geestelike 

(n. 5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 6426, 6637, 

6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805, 9340). 

 

308.1  Die kerk is spesifiek daar waar die Woord is en waar die Meester bekend is deur 

middel daarvan, dus waar Goddelike waarhede vanuit die hemel openbaar gemaak 

word (n. 3857, 10761). Die Meester se kerk is met almal in die hele wêreld wat in die 

goeie lewe in ooreenstemming met die beginsels van hulle godsdiens (n. 3263, 6637, 

10765). Almal, waar hulle ookal is, wat in die goeie lewe in ooreenstemming met die 

beginsels van hulle godsdiens en wat die Goddelike erken word deur die Meester 

aanvaar (n. 2589-2604, 2861, 2863, 3263, 4190, 4197, 6700, 9256). En behalwe 

hierdie, alle kinders waar hulle ookal gebore is (n. 2289-2309, 4792). 

 

311.1  Die helle saam geneem, of die duiwelse saam geneem, word genoem die Duiwel 

en Satan (n. 694). Hulle wat duiwels in hierdie wêreld was, word duiwels na die dood. 

(n. 968). 

 

311.2  Die doktrine van die kerk moet afgelei word van die Woord (n. 3464, 5402, 

6822, 6832, 10763, 10765). Sonder `n doktrine kan die Woord nie verstaan word nie (n. 

9025, 9409, 9424,  9430, 10324, 10431, 10582). Ware doktrine is `n lamp vir hulle wat 

die Woord lees (n. 10400). Ware doktrine moet wees van hulle wat verlig is deur die 

Meester (n. 2510, 2516, 2519, 9424, 10105). Hulle wat in die sin van die letter is 

sonder die doktrine kan nie die Goddelike waarhede verstaan  nie (n. 9409, 9410, 

10582). En hulle word gelei in baie dwalinge (n. 10431). Die verskil tussen hulle wat 

onderrig en leer uit die doktrine van die kerk wat afgelei is van die Woord en hulle wat 

onderrig en leer slegs uit die sin van die letter van die Woord alleen (n. 9025). 

 

312.1  Daar is net `n paar in die Christelike wêreld wat glo dat die mens onmiddelik na 

die dood weer “opstaan” (vorrede tot Genesis, hoofstuk 16 en (n. 4622, 10758), maar 
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dit word geglo dat hy weer opstaan op die tyd van die finale oordeel, wanneer die hele 

sienbare wêreld sal vergaan. (n. 10595). Die rede vir hierdie geloof (n. 10595, 19758). 

Nietemin, die mens staan wel op onmiddelik na die dood, en dan is hy `n mens in alle 

opsigte, en in elke klein besonderheid (n. 4527, 5006, 5078, 8939, 8991, 10594, 

10758). Die siel wat lewe na die dood is die gees van die mens, wat in die mens die 

mens self is, en in die ander lewe is hy in `n volledige menslike vorm (n. 322, 1880, 

1881, 3633, 4622, 4735, 5883, 6054, 6605, 6626, 7021, 10594); uit ervaring (n. 4527, 

5006, 8939); van die Woord. (n. 10597). Wat word bedoel deur die dooies wat gesien is 

in die heilige stad  (Matt. 27: 53) verklaar (n. 9229). Op watter manier word die mens 

uit die dood uit opgewek, uit ervaring (n. 168-189). Sy staat na sy opstanding (n. 317-

319, 2119, 5079, 10596). False opinies  aangaande die siel en sy opstanding (n. 44, 445, 

4527, 4622, 4658). 

 

313.1  In die mens is die geestelike wêreld en die natuurlike wêreld verenig (n. 6057). 

Die innerlike van die mens is gevorm na die beeld van die hemel, maar die eksterne na 

die beeld van die wêreld (n. 3628, 4523, 4524, 6013, 6057, 9706, 10156, 10472). 

 

314.1  Daar is net soveel grade van lewe in die mens as wat daar hemele is, en hulle 

word oopgemaak na die dood in ooreenstemming met sy lewe ( 3747, 9594). Die hemel 

is `n mens (n. 3884). Die mens wat in liefde en naasteliefde lewe, het in hom die 

wysheid van die engele, alhoewel dit vir hierdie tyd verborge is, maar hy kom in 

daardie wysheid na sy dood. (n. 2494). Die mens wat van die Meester af ontvang al die 

goeie van die liefde en van die geloof word in die Woord `n engel genoem. (n. 10528). 

 

316.1  Die mens staan op slegs in sy gees (n. 10593, 10594). Die Meester alleen het 

opgestaan ook in die opsig van Sy liggaam (n. 1729, 2083, 5078, 10825). 

 

318.1  Die „heiden‟ word gelykvormig met die Christen gered (n. 932, 1032, 1059, 

2284, 2589, 2590, 3778, 4190, 4197). Die van die nasies en volkere buite die kerk in 

die ander lewe (n. 2589-2604). Die kerk is spesifiek daar waar die Woord is, en 

daardeur word die Meester geken. (n. 3857, 10761). Nietemin, daardie gebore waar die 

Woord is en waar die Meester bekend is, is nie op grond daarvan van die kerk nie, maar 

slegs hulle wat `n lewe  lewe van naasteliefde en van geloof is. (n. 6637, 10143, 10153, 

10578, 10645, 10829). Die Meester se kerk is met almal in die hele wêreld wat in die 

goeie lewe in ooreenstemming met hulle geloof en kennis van die Goddelike, en sulkes 

word aanvaar deur die Meester en kom in die hemel (n. 2589-2604, 2816, 2863, 3263, 

4190, 4197, 6700, 9256). 

 

319.1  Tussen die goeie en die waarheid is daar `n soort huwelik (n. 1904, 2173, 2508). 

Die goeie en die waarheid is in `n ewigdurende strewe om saamgevoeg te word, en die 

goeie verlang na die waarheid en vir die verbinding daarmee (n. 9206, 9207, 9495). 

Hoe die verbinding van die goeie en die waarheid plaasvind, en in wie (n. 3834, 3843, 

4096, 4097, 4301, 4345, 4353, 4364, 4368, 5365, 7623-7627, 9258). 

 

321.1  Die verskil tussen die goeie waarin die heiden is en die waarin die Christene is 

(n. 4189, 4197). Waarheid by die heiden (n. 3263, 3778, 4190). Die innerlikes kan nie 
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by die heiden toegemaak word soos by die Christen nie (n. 9256,). Ook kan daar nie so 

`n dik wolk bestaan by die heiden wat in naasteliefde lewe in ooreenstemming met 

hulle godsdiens as met die Christene wat nie in naasteliefde lewe nie, die redes (n. 

1059, 9256). Die heiden kan nie die heilige dinge van die kerk ontheilig soos wat die 

Christene doen nie, omdat hulle onbekend is met hulle (n. 1327, 1328, 2051). Hulle het 

`n vrees vir die Christene op grond van hul lewens  (n. 2596, 2597). Hulle wat goed 

lewe in ooreenstemming met hulle godsdiens word deur die engele geleer en die 

waarhede van die geloof word geredelik aanvaar en erken die Meester. (n. 2049, 2595, 

2598, 2600, 2601, 2603, 2861, 2863, 3263). 

 

327.1  Die eerste en mees Antieke Kerk op hierdie aarde was wat beskryf word in die 

eerste hoofstuk van Genesis, en daardie kerk was bo alles hemels (n. 607, 895, 920, 

1121-1124, 2896, 4493, 8891, 9942, 10545). Wat die hemelse is in die hemel (n. 114-

1125)). Daar was verskeie kerke na die vloed wat antieke kerke genoem was (n. 1125-

1127, 1327, 10355). Wat die mense van die antieke kerk was (n. 609, 895). Die antieke 

kerke was verteenwoordige kerke (n. 519, 521, 2896). In die antieke kerk was daar `n 

Woord, maar dit het verlore gegaan (n. 2897). Die karakter van die antieke kerk toe dit 

begin verval en verbrokkel het (n. 1128). Die verskil tussen die Mees Antieke Kerk en 

die Antieke Kerk (n. 597, 607, 640, 641, 765, 784, 895, 4493). Die statute, die 

uitsprake, en die wet, wat beveel was in die Judese Kerk, was in dele soos die in die  

Antieke Kerk (n. 4288, 4449, 10149). Die God van die Mees Antieke Kerk en die 

Antieke Kerk was die Meester, en hy was genoem JHWH (n. 1343, 6846). 

 

329.1  Die Doop dui op die wedergeboorte deur die Meester deur middel van die 

waarheid van die geloof van die Woord (n. 4255, 5120, 9088, 10239, 10386-10388, 

10392) Die Doop is `n teken dat die mens wat gedoop is, is van die kerk waarin die 

Meester, wat opwek, erken word, en waar die Woord is waaruit die waarhede van die 

geloof kom, waardeur die wedergeboorte effektief is (n. 10386-10388). Die Doop 

bevestig nie die geloof of die redding nie, maar is `n getuie dat hulle wat wedergebore 

is, sal die geloof en redding ontvang (n. 10391). 

 

340.1  Geestelike voedsel is kennis, intelligensie, en wysheid, dus die goeie en die 

waarheid waaruit die twee kom (n. 3114, 4459, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 

5426, 5576, 5582, 5588, 5655, 5862, 9003). Daarom, in `n geestelike sin is alles 

voedsel wat voortkom uit die Mond van die Meester (n. 681). Omdat brood alle voedsel 

in die algemeen beteken, dui dit op al die goeie, hemels en geestelik (n. 276, 680, 2165, 

2177, 3478, 6118, 8410). Die rede is dat dit voed die denke, wat behoort aan die 

innerlike mens (n. 4459, 5293, 5576, 6277, 8410). 

 

342.1  Alle tipes van mense is gebore in boosheid van alle soorte, selfs tot op die punt 

dat wat hulle eie is, is niks anders as boosheid nie (n. 210, 215, 874-876, 987, 1047, 

2703, 2308, 3518, 3701, 3812, 8480, 8550, 10283, 10284, 10286, 10731). Gevolglik 

moet die mens weer hergebore word, dit is, die wedergeboorte (n. 3710). Die mens se 

ingebore boosheid bestaan uit die liefde vir die self meer as vir die Meester, en die 

wêreld meer as die hemel, en maak sy naaste, in vergelyking met homself, as van geen 

waarde nie, behalwe ter wille van homself, dit is, alleenlik vir homself, dus is dit liefde 
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vir homself en vir die wêreld (n. 649, 731, 4317, 5660). Alle boosheid is van die liefde 

vir die self en vir die wêreld, wanneer daardie liefde regeer (n.1307, 1308, 1312, 1594, 

1691, 3413, 7255, 7376, 7488, 7490, 8318, 9335, 9348, 10038, 10742). Hierdie 

booshede bestaan uit veragting vir ander, vyandskap, haat, vergelding, wreedheid, 

bedrog, en misleiding (n. 667, 7370-7374, 9348,10038, 10742). En van hierdie 

booshede kom al die falshede (n. 1047, 10283, 10284, 10286). Hierdie liefdes, so ver as 

wat mens hulle vrye teuels gee, storm voorwaarts; en die liefde vir die self streef selfs 

na die Troon van God (n. 7375, 8678). 

 

347.1  Die lig van die wêreld is vir die eksterne mens, die lig van die hemel vir die 

interne mens (n. 3222-3224, 3337) Die lig van die hemel vloei in die natuurlike lig, en 

so ver as wat die natuurlike mens die lig van die hemel ontvang, word hy wys (n. 4302, 

4408). Die dinge wat in die lig van die hemel is, kan gesien word in die lig van die 

hemel maar nie in die lig van die aarde nie, wat genoem word, natuurlike lig. (n. 9755). 

Daarom, die wat slegs in die lig van die wêreld is, neem  nie daardie dinge wat in die 

lig van die hemel is, waar nie. (n. 3108). Aan die engele is die lig van die wêreld `n dik 

pikswart duisternis. (n. 1521, 1783, 1880). 

 

348.1 Die verdienste en geregtigheid van die Meester is die goeie wat heers in die 

hemel (n. 9486, 9983). Hy wat “regverdig” is of wat “regverdig maak” is die 

een aan wie die verdienste van regverdigheid van die Meester toegesktyf word, 

en hy is “onregverdig” wat vashou aan sy eie regverdigheid en verdienste (n. 

5069, 9263). Die kwaliteit van hulle in die ander lewe wat geregtigheid eis vir 

hulleself (n. 942, 2027). In die Woord is “geregtigheid” `n karaktertrek van die 

goeie en regverdigheid van die waarheid; daarom, om “geregtigheid in 

regverdigheid te doen”, is om die goeie en die waarheid te doen (n. 2235, 

9857). 

 

**********************************************************************

** 

 

Hemel en Hel   351-400 

 

Emanuel Swedenborg-1688-1772 

 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

351.  Dit word in die wêreld geglo dat daardie wat baie kennis het, of dit nou kennis 

van die leerstellinge van die kerk en die Woord is, of van die wetenskappe, het `n meer 

innerlike en skerp gesigsvermoë as ander, dit is, is meer intelligent en wys; en ook hulle 

het so `n opinie van hulleself. Maar wat ware intelligensie en wysheid is, en wat onegte 

en valse intelligensie en wysheid is, sal vertel word in wat nou gaan volg. [2] Ware 

intelligensie en wysheid is om te sien en waar te neem wat is waar en goed, en daarby 

wat is vals en boos, en duidelik tussen die twee te onderskei, en dit vorm `n innerlike 

intuïsie en waarneming. In elke mens is daar innerlike aanlegte of gawes en ook 

eksterne aanlegte; innerlike aanlegte behoort aan die innerlike of geestelike mens, en 
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eksterne aanlegte behoort aan die eksterne of natuurlike mens. In ooreenstemming met 

die vorming van `n mens se innerlikes en een gemaak met die mens se uiterlikes, sien 

en neem hy waar. Sy innerlikes kan net in die hemel gevorm word, sy uiterlikes word in 

die wêreld gevorm. Wanneer sy innerlikes in die hemel gevorm is, vloei die dinge wat 

dit bevat in sy uiterlikes wat van die wêreld is, en van daar dat dit korrespondeer met, 

dit is, handel soos een met sy innerlikes, en wanneer dit gedoen is, sien en neem die 

mens waar van wat innerlik is. Die innerlikes kan net op een manier gevorm word, 

naamlik, deurdat die mens na die Goddelike moet kyk en na die hemele, siende, soos 

wat gesê is, die innerlikes in die hemel gevorm word, en die mens kyk na die Goddelike 

as hy glo in die Goddelike, en as hy glo dat alle waarhede en die goeie en gevolglik alle 

intelligensie en  wysheid van die Goddelike is; en die mens glo in die Goddelike as hy 

gewillig is om gelei te word deur die Goddelike. Op hierdie manier en op geen ander 

nie  word die innerlikes van die mens geopen. [3] Die mens wat in hierdie geloof en in 

`n lewe wat in ooreenstemming met sy geloof is, het die vermoë en die kapasiteit om te 

verstaan en om wys te wees; maar om intelligent en wys te word moet hy baie dinge 

leer, beide dinge wat in die hemel behoort en dinge wat aan die wêreld behoort – dinge 

wat aan die hemel behoort vanuit die Woord en van die kerk, en dinge wat aan die 

wêreld behoort vanuit die wetenskappe. Tot die mate wat die mens leer en dit toepas op 

die lewe, word hy intelligent en wys, want tot daardie mate behoort die interne sig aan 

die intelligensie en die innerlike emosie behoort aan sy wil tot dit volmaak is. Die 

eenvoudiges in hierdie klas is hulle wie se innerlikes oopgemaak is, maar nie so verryk 

deur geestelike, morele, beskaafde en natuurlike waarhede nie. Hulle neem waarhede 

waar slegs wanneer hulle dit hoor, maar sien dit nie in hulleself nie. Maar die wyses 

van hierdie klas is hulle wie se innerlikes beide oopgemaak en verryk is. Hulle sien 

beide inwaarts en neem dit waar. Al hierdie maak dit duidelik wat ware intelligensie en 

wat ware wysheid is. 

 

352.  Onegte intelligensie en wysheid bly in gebreke om te sien en waar te neem vanaf 

die binnekant van dit wat waar en goed is, en daarby wat vals en wat boos is, maar glo 

bloot dat dit wat waar en goed is en dit wat vals en boos is, so is omdat ander so sê, en 

dit dan bevestig. Want hulle sien waarheid van iemand anders af, en nie van die 

waarheid self nie, hulle kan dit wat vals is net so gryp en glo net so gemaklik as wat dit 

die waarheid is, en kan dit bevestig totdat dit voorkom asof dit waar is; want dit wat 

bevestig is, neem die voorkoms van die waarheid aan en daar is niks wat nie bevestig 

kan word nie. Die innerlikes of internes van sulke mense is slegs  aan die onderkant 

oopgemaak; maar hulle eksternes is geopen tot die mate dat hulle hulself bevestig het. 

Vir hierdie rede is die lig waaruit hulle sien, nie die lig van die hemel nie, maar die lig 

van die wêreld, wat genoem word natuurlike lig (lumen); en in hierdie lig kan die 

valshede ook skyn soos waarhede; en as dit bevestig word kan dit selfs voorkom asof 

dit skitter, maar nie in die lig van die hemel nie. Van hierdie klas is daar minder 

intelligent en wys wat hulle baie sterk bevestig het, en hulle is meer intelligent en wys 

wat hulleself minder sterk bevestig het. Al hierdie dinge wys wat onegte intelligensie 

en wysheid is. [2] Maar hierby is nie ingesluit hulle wat in die kinderjare veronderstel is 

om dit wat hulle by hul meester geleer het, die waarheid is, te glo nie, op `n latere, 

ryper ouderdom, as hulle dan uit hulle eie intelligensie dink, gaan hulle nie voort om 

vas te hou aan dit nie, maar verlang na die waarheid, en uit daardie verlange, soek hulle 
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daarna, en as hulle dit gevind het, word hulle innerlik daardeur geroer. Omdat sulkes 

geroer word deur die waarheid ter wille van die waarheid, sien hulle die waarheid 

voordat hulle dit bevestig. 352.1 Dit kan geillustreer word deur `n voorbeeld. Daar was 

`n bespreking tussen engele hoekom diere in al die kennis gebore word wat geskik is vir 

hulle natuur, maar die mens is nie, en die rede was gesê, dat die diere in die orde van 

hulle lewe was, en die mens is nie, gevolglik is dit nodig dat die mens in sy orde gelei 

moet word deur middel van dit wat hy leer van interne en eksterne dinge. Maar as die 

mens gebore was in die orde van sy lewe, wat liefde vir God is bokant alle dinge en sy 

naaste soos homself, sou hy in intelligensie en wysheid gebore gewees het, en soos wat 

kennis verwerf word kom hy in die geloof van al die waarheid. Goeie geeste sien dit 

dadelik en neem dit waar as die waarheid, en dit slegs van die lig van die waarheid, 

terwyl geeste wat hulself bevestig het in waarheid alleen, en daarby die liefde en 

naasteliefde eenkant gesit het, was nie in staat om dit te verstaan nie, omdat die lig van 

valshede wat hulle bevestig het, die lig van die waarheid onduidelik gemaak het. 

 

353.  Valse intelligensie en wysheid is alles intelligensie en wysheid wat afgeskei is van 

die erkenning van die Goddelike, want al sulkes erken nie die Goddelike nie, maar 

erken die natuur in die plek van die Goddelike, dink uit die liggaamlik-sinlike, en is 

origens bloot sinlik, hoe hoog hulle moontlik in die wêreld geag word deur hulle 

geleerdheid en dit wat hulle bereik het. 353.1  Want hulle geleerdheid styg nie bokant uit 

as wat voor hulle oë verskyn in die wêreld nie, dit hou hulle in die geheue en kyk 

daarna op `n materiële manier, alhoewel dieselfde kennis dien die ware intelligentes in 

die vorming van hulle denke en gedagtes. By die wetenskappe van verskillende tipes 

word bedoel die verskillende soorte eksperimentele kennis, soos fisieka, sterrekunde, 

chemie, meganika, geometrie, anatomie, filosofie, die geskiedenis van die koninkryke, 

en van die litterêre wêreld, resensie, kritiek, en taal. [2] Die geestelikes wat die 

Goddelike ontken rig nie hulle denke verder as die sinlike dinge van die eksterne mens 

nie, en beskou die dinge van die Woord in dieselfde lig as ander aangaande die 

wetenskappe, en maak dit nie voorwerpe vir die denke of vir enige intuïsie deur `n 

verligte rasionele denke nie, en vir die rede is dit dat hulle innerlike toegesluit is, 

tesame met daardie eksternes wat die naaste is aan hulle innerlikes. Dit is gesluit omdat 

hulle hul weggedraai het van die hemel af, en het daardie aanlegte wat in staat was om 

na die hemele te kyk, versmoor en weggestoot, en dit is, soos dit hierbo gesê is, die 

innerlikes van die menslike denke. Vir hierdie rede is hulle onbekwaam om enige 

waarheid of goeie te sien, want dit is in hulle soos `n dik duisternis, terwyl dit wat vals 

en boos, in die lig is. [3] En tog kan sinlike mense argumenteer, sommiges meer slu, 

bytend en vurig as enigiemand anders; maar hulle argumenteer uit die valshede van die 

sinne wat bevestig is deur hul kennis., en omdat hulle in staat is om op hierdie manier te 

argumenteer, glo hulle hulself om wyser te wees as ander. 353.2  Die vuur wat met 

emosie die argumente aanjaag, is die vuur van die liefde vir die self en vir die wêreld. 

So is hulle wat in valse intelligensie en wysheid is, en wat bedoel word deur die 

Meester in (Matt. 13:13-15): “…terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie 

hoor of verstaan nie”. En weer: “…dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en 

verstandige mense en dit aan die kindertjies geopenbaar het.” (Matt. 11:25,26). 
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354.  Dit is aan my toegestaan om te praat met baie van die geleerdes wat hierdie 

wêreld verlaat het, sommiges met `n uitnemende reputasie en wat beroemd was in die 

literêre wêreld vir hulle geskrifte, en sommiges nie so beroemd nie, alhoewel begiftig 

met diepsinnige wysheid. Hulle wat in die hart die Goddelike ontken het, wat ookal 

hulle vakgebiede was, het so onnosel geword dat hulle geen begrip gehad het van 

enigiets beskaafds en nog minder oor enigiets oor die geestelike nie. Ek neem waar, en 

sien ook, dat die innerlikes van hulle denke so gesluit was dat dit swart voorkom (want 

in die geestelike wêreld is sulke dinge sigbaar), gevolglik was hulle nie in staat om 

enige hemelse lig te verduur nie of om enige invloei vanuit die hemel toe te laat nie. 

Hierdie duisternis wat hulle innerlikes aanbied het, was meer intens en uitgebreid met 

hulle bevestiging téén die Goddelike deur die kennis wat hulle verwerf het. In die ander 

lewe aanvaar sulkes die valshede met vreugde, en suig dit op soos `n spons wat water 

opsuig, en hulle verwerp alle waarheid soos water wat van `n eend se rug af wegspat. In 

der waarheid, dit word gesê dat die innerlikes van hulle wat hulleself bevestig het téén 

die Goddelike, en ten gunste van die natuur is, word so swart soos ebbehout, en hulle 

koppe tot by die neus kom gevoelloos voor soos ebbehout, wat `n teken is dat hulle nie 

meer langer `n persepsie of gewaarwording het nie. Hulle van hierdie beskrywing word 

ingedompel in moerasse wat soos modderpoele voorkom, en daar word hulle geteister 

deur fantasieë waarin hulle valshede verander het. Hulle helse vure is `n wellus vir 

glorie en reputasie, wat hulle aanspoor om mekaar aan te val, en van `n helse ywer om 

die ander te martel wat hulle nie aanbid as gode nie, en dit doen hulle aan mekaar al om 

die beurt. In sulke dinge is al die geleerdheid van die wêreld verander wat nie in 

homself die lig van die hemel ontvang het deur die erkenning van die Goddelike nie. 

 

355.  Dat hierdie dinge so is in die geestelike wêreld wanneer hulle daar aankom na die 

dood, is afleibaar van dit alleen, dat alle dinge wat in die natuurlike geheue is, is in 

onmiddelike verbinding met die dinge van die liggaamlike sintuie (wat waar is van 

sulke kennis soos hierbo genoem) en word dan sluimerend, en slegs sulke rasionele 

beginsels wat hieruit getrek kan word dien dan vir die denke en spraak. Want die mens 

dra saam met hom sy totale natuurlike geheue, maar sy inhoud is dan nie onder oë nie, 

en kom nie in sy gedagtes op soos wanneer hy op aarde was nie. Hy kan niks van sy 

geheue neem om dit na vore te bring in die geestelike wêreld nie, omdat sy inhoud nie 

voorwerpe van die lig is nie. Maar daardie dinge van die rede of verstand wat die mens 

verkry het van kennis terwyl hy nog in die liggaam was is in ooreenstemming met die 

lig van die geestelike wêreld, gevolglik so ver as wat die gees van die mens rasioneel 

gemaak word deur kennis en wetenskap, is dit tot dieselfde mate rasioneel nadat dit 

losgemaak is van die liggaam; want die mens is dan nou `n gees, en dit is die gees in 

die liggaam wat dink 355.1   

 

356.  Maar in die opsig van hulle wat intelligensie en wysheid bekom het deur kennis 

en wetenskappe, wat so is om dit toe te pas tot gebruik in die lewe, en het ook die 

Goddelike erken, en wat lief is vir die Woord, en lewe `n geestelike morele lewe 

(waarvan hierbo, n. 319), aan hulle het die wetenskappe gedien as `n metode om wys te 

word, en ook om daardie dinge te bekragtig wat aan die geloof behoort. Die innerlikes 

van sulkes was deur my waargeneem, en was gesien as deursigtig van die lig van `n 

glinsterende wit, vlammend, of `n blou kleur, soos daardie van  deurskynende 
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diamante, robyne en safier; en dit in ooreenstemming met aanpassings ten gunste van 

die Goddelike en Goddelike waarhede vanaf die wetenskappe onttrek. So is die 

voorkoms van ware intelligensie en wysheid wanner dit aangebied word om te sien in 

die geestelike wêreld. Hierdie voorkoms is ontleen van die lig van die hemel, en 

daardie lig is Goddelike waarheid wat uitgaan vanaf die Meester, wat die bron is van 

alle intelligensie en wysheid (sien bo, n. 126-133). [2] Die basis van daardie lig, waarin 

veelkleurige kleure bestaan, is die innerlikes van die verstand of denke, en hierdie 

veelkleurigheid word geproduseer deur die bevestiging van die Goddelike waarheid 

deur middel van sulke dinge soos wat in die natuur is, dit is, in die wetenskappe. 356.1  

Want die innerlike verstand van die mens kyk in die dinge van die natuurlike geheue, 

en die dinge daar wat sal dien as bewys vir die vergeesteliking asof dit vuur is van 

hemelse liefde, en onttrek en suiwer dit uit in geestelike idees. Dit is onbekend aan die 

mens terwyl hy nog in die liggaam is, omdat hy daar beide geestelik en natuurlik dink, 

en hy het geen persepsie wat hy dan geestelik dink nie, maar slegs daardie wat hy 

natuurlik dink. Maar wanneer hy in die geestelike wêreld aankom het hy geen persepsie 

van wat hy natuurlik dink in die wêreld nie, maar slegs wat hy geestelik dink. Dus is sy 

staat verander. [3] Al hierdie dinge maak dit duidelik dat dit deur middel van die kennis 

en wetenskappe is wat die mens geestelik maak, ook dat dit die metode is om wys te 

word, maar slegs met hulle wat die Goddelike erken in geloof en in die lewe. Sulkes 

word voor die ander aanvaar in die hemel en is tussen hulle wat in die middel is (n. 43), 

omdat hulle meer as ander in die lig is. Hulle is die intelligentes en wyses in die hemel 

wat “glinster soos die glans van die uitspansel” en “wat skyn soos sterre vir ewig en 

altoos”, terwyl die eenvoudiges daar hulle is wat die Goddelike erken, wat die Woord 

liefgehad het, en wat `n geestelike en morele lewe gelei het, maar die innerlikes van 

hulle vestand was nie so verryk deur kennis en wetenskappe nie. Die menslike verstand 

is soos grond wat so is deur die bewerking daarvan. 

 

357.  XXXIX Die Rykes en die Armes in die Hemel. Daar is verskeie opinies oor die 

ontvangs in die hemel. Sommiges is van mening dat die armes ontvang word en die 

rykes nie; sommiges dat die rykes en die armes in  gelyke mate ontvang word, 

sommiges dat die die rykes slegs ontvang word as hy sy rykdom afstaan en net so arm 

word soos die armes, en bewyse word in die Woord gevind vir al hierdie opinies. Maar 

hulle wat `n onderskeiding maak ten opsigte van die hemel tussen ryk en arm verstaan 

nie die Woord nie. In sy innelike is die Woord geestelik, maar in die letter is dit 

natuurlik, gevolglik, hulle wat die Woord verstaan slegs in ooreenstemming met sy 

letterlike sin, en nie in ooreenstemming met sy geestelike sin nie, dwaal in baie opsigte, 

veral oor die ryk en die armes; as voorbeeld, dat dit moeiliker is vir die ryke om in die 

hemel te kom as wat dit is vir `n kameel om deur die oog van `n naald te gaan, en dat 

dit makliker is vir die arme net omdat hy arm is, want dit word gesê, geseënd is die 

armes want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele (Matt. 5:3, Lukas 6:20, 21). 

Maar hulle wat iets weet van die geestelike sin van die Woord dink anders, hulle weet 

dat die hemel vir almal is wat `n lewe ly in geloof en in liefde, of hy nou ryk of arm is. 

Maar wie word bedoel in die Woord as “die rykes. En wie deur “die armes?” Dit sal 

vertel word deur dit wat volg. Deur baie gesprekke en interaksie met engele is dit aan 

my toegestaan om verseker te weet dat die rykes gaan die hemel binne net so gemaklik 

as wat die armes daar ingaan, en dat geen mens uit die hemel uitgesluit word op grond 
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van sy rykdom nie, of in die hemel aanvaar word op grond van sy armoede nie. Beide 

die rykes en die armes is in die hemel, en baie van die rykes in groter glorie en 

geluksaligheid as die armes. 

 

358.  Om mee te begin moet dit gesê word dat `n mens mag rykdomme bekom wat 

ophoop so ver as wat die geleenthede daar is, as dit nie deur listigheid of bedrog is nie, 

dat hy die lekker van die voedsel en drank kan geniet as hy nie sy lewe daarin plaas nie, 

dat hy `n paleisagtige huis mag hê in ooreenstemming met sy toestand, en het interaksie 

met ander op sy vlak, besoek vermaaklikheidsplekke, gesels oor die dinge van die 

wêreld, en nie nodig het om met `n treurige en droewige gesig en hangende kop hoef 

rond te loop nie, maar kan vrolik en opgewek wees, en nie nodig het om sy goedere aan 

die armes uit te deel nie, behalwe wanneer sy emosie hom lei om sy medemens te help, 

in kort, hy mag uitwaarts lewe presies net soos `n mens in die wêreld, en al hierdie 

dinge sal nie vir hom `n struikelblok wees om die hemel binne te gaan nie, vooropgestel 

dat hy innerlik in homself moet dink aan sy God soos wat hy behoort te doen, en eerlik 

en regverdig optree teenoor sy naaste. Want `n mens is soos sy emosie en denke is, of 

soos sy liefde en geloof is, en van hierdie is al sy uiterlike handelinge, en ontleen sy 

lewe daarvan, siende dat om te handel is om te wil, en om te praat is om te dink, 

handeling kom om te wil, en om te praat kom van die denke. So, wanneer dit gesê word 

in die Woord dat die mens geoordeel sal word in ooreenstemming met sy dade, en sal 

beloon word in ooreenstemming met sy werke, word bedoel dat hy geoordeel sal word 

in ooreenstemming met sy denke en sy emosie, wat die oorsprong van sy handelinge is, 

of wat in sy handelinge is, want handelinge is nie apart van hierdie dinge nie, en is 

presies soos wat hierdie is. 358.1 Al hiedie dinge wys dat die mens se uiterlikes bereik 

niks, maar slegs sy innerlikes, wat die bron is van die uiterlikes. As voorbeeld: as `n 

mens eerlik optree en weerhou hom van bedrog slegs omdat hy bang is vir die wet en 

die verlies van reputasie en eer of gewin, en omdat hy innerlik oneerlik en bedrieglik is, 

het hy die hel in homself. Maar hy wat eerlik optree en hom weerhou van bedrog omdat 

dit teen die Meester en teen die naaste indruis, sal geen wens hê om iemand anders te 

bedrieg as hy kon nie, sy gedagtes en wil is sy gewete, en hy het die hemel in homself. 

Die dade van die twee is uiterlik dieselfde vorm, maar innerlik is hulle heeltemal 

verskillend. 

 

359.  `n Mens kan uitwaarts lewe soos baie ander, kan ryk word, kan `n vol tafel hê, bly 

in `n elegante huis en dra die duurste klere in ooreenstemming met sy toestand en 

funksie, kan die heerlikhede van die beloning van sy werk geniet, en betrokke raak in 

wêreldse dinge ter wille van sy beroep en besigheid en vir die lewe beide vir die 

verstand en die liggaam, op voorwaarde dat hy die Goddelike erken en om die naaste 

die goeie toe te wens, is dit dan duidelik dat die weg na die hemel nie so moeilik is as 

wat baie glo nie. Die grootste moeilikheid lê daarin om in staat te kan wees om die 

liefde vir die self en die wêreld te weerstaan, en om te verhoed dat dit dominant raak, 

want dit is die oorsprong van alle boosheid. 359.1  Dat dit nie so moeilik is soos geglo 

word nie, word bedoel deur hierdie woorde van die Meester: “Neem My juk op julle en 

leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind in julle 

siele. Want My juk is sag en my las is lig.” (Matt. 11:29,30). Die Meester se juk is 

maklik en Sy las is lig omdat die mens gelei word deur die Meester en nie deur homself 
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nie, tot die mate dat hy die booshede weerstaan wat voortvloei uit die liefde vir die self 

en vir die wêreld, en omdat die Meester die booshede in die mens weerstaan en Hy 

verwyder dit. 

 

360.  Ek het met sommiges gesels na hulle dood wat, terwyl hulle gelewe het in die 

wêreld, afstand gedoen het van die wêreld, en hulleself oorgegee het aan `n totale 

kluisenaars lewe, ten einde die gedagtes weg te kry van wêreldse dinge en hulle die 

geleentheid mag hê vir godvrugtige meditasies, en glo dat hulle so die hemele mag 

binnegaan. Maar hulle is in die ander lewe in `n treurige toestand, hulle verag ander wat 

nie soos hulle is nie, hulle is verontwaardig dat hulle nie `n beter bedeling het as ander 

nie, en glo dat hulle dit op meriete verdien, en het geen belangstelling in ander nie, en 

draai hulle weg van die verpligtinge teenoor die naaste waardeur daar verbinding is met 

die hemel. Hulle begeer die hemel meer as ander, maar wanneer hulle opgeneem word 

tussen die engele, wek hulle onrus op wat die geluksaligheid van die engele versteur, en 

gevolglik word hulle wegggestuur, en wanneer hulle weggestuur word, soek hulle die 

woestynagtige plekke op, waar hulle `n lewe lei wat hulle gelewe het in die wêreld. [2] 

Die mens kan slegs vir die hemel gevorm word deur middel van die wêreld. In die 

wêreld is die uiterlike goedere wat elkeen se emosie moet beëindig, en as die emosies 

homself nie vorentoe bring of vloei in handelinge, wat slegs gedoen kan word deur 

assosiasie met ander nie, word dit versmoor tot so `n graad dat die mens in die finale 

instansie nie meer tyd het vir sy naaste nie, maar slegs vir homself. Al hierdie dinge 

maak dit duidelik dat `n lewe van naasteliefde, wat insluit om te doen wat regverdig is 

in elke werk en in elke  werkverrigting, is wat lei tot die hemel, en nie `n lewe van 

vroomheid apart van naasteliefde nie;  360.1 en hieruit volg dit dat slegs tot die mate wat 

die mens betrokke is in die werksaamhede van die lewe, kan naasteliefde uitgeoefen 

word en kan naasteliefde groei, en dit is onmoontlik as die mens hom self afskei van 

daardie werkverrigtinge wat die groei bevorder. [3] Oor hierdie onderwerp sal ek nou 

spreek uit ervaring, van hulle wat, terwyl hulle in die wêreld is, en betrokke in handel 

en nywerheid en ryk word deur hierdie najaging is daar baie in die hemel, maar nie so 

baie van hulle wat in posisies was van eer en ryk geword het deur sulke werksaamhede, 

en ook deur die winsgewendheid en eerbare posisie wat aan hulle verleen is, lei daartoe 

dat hulle hulself en die wêreld liefhet, en daardeur hulle gedagtes losmaak van die 

emosies van die hemel en draai dit na hulleself. Vir die mate wat `n mens homself 

liefhet en die wêreld en sien in alles net homself en die wêreld, vervreem hy homself 

van die Goddelike en skei hom af van die hemel. 

 

361.  `n Groot aantal van die rykes in die hemel leef meer luisrerryk as ander. 

Sommiges bly in paleise waarin alles glansend is asof dit goud en silwer is. Hulle het `n 

oorvloed van alles vir die gebruik in die lewe, maar hulle sit nie in die minste hulle 

harte op daardie dinge nie, maar slegs vir gebruik. Die gebruiksartikels kan duidelik 

gesien word in die lig, maar die goud en silwer kan net dofweg gesien word, asof dit in 

die skaduwee is. Dit is omdat hulle in die wêreld lief was om die gebruiksartikels aan te 

wend, en goud en silwer slegs as `n middel tot `n doel en as instrument. Dit is dus die 

gebruiksartikels wat skitter in die hemel, en dit is die goeie vir gebruik soos goud en 

waarheid vir gebruik soos silwer. 361.1  Daarom is hulle rykdom in die hemel soos hulle 

gebruik was in die wêreld, en so is hulle vreugde en geluksaligheid ook. Goeie gebruik 
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van die gebruiksartikels voorsien jouself van jou eie benodigdhede vir die lewe; en ook 

om rykdom te begeer ten opsigte vir jou land en vir jou naaste, waaruit `n ryk man meer 

voordeel het as `n arm man. Hierdie is alles goeie gebruike want nou is jy in staat om 

jou gedagtes weg te hou van traagheid in die lewe wat baie gevaarlik is, want nou is dit 

moontlik dat die mens se gedagtes na die bose kan wandel omrede die boosheid wat 

inherent in die mens is. Hierdie gebruike is goed tot die mate dat hulle die Goddelike in 

hulle het, dit is, tot die mate dat die mens opkyk na die Goddelike en na die hemel, en 

vind sy goeie hierin, en sien in rykdom slegs die gedienstige goeie.  

 

362.  Maar die lot van die rykes wat nie geglo het in die Goddelike nie, en wat die 

dinge wat aan die hemele en die kerk behoort uit hulle gedagtes verwerp het, is net die 

teenoorgestelde hiervan. Hulle is in die hel, waar vuilheid, armoede, elende, en `n 

tekort bestaan, en daardie rykdomme wat hulle liefhet as `n eindoel, dit word nou 

omgekeer, en nie net rykdomme nie, maar ook hulle gebruike, wat of `n wens is om te 

lewe soos wat hulle wil, en hulle verswelg in plesiere, en om die geleentheid te hê om 

die  verstand meer ten volle oor te gee aan skandelike gebruike en praktyke, of `n wens 

om bokant ander uit te styg wat hulle verag. Sulke rykdomme en sulke gebruike, omdat 

dit niks geesteliks het nie, maar slegs wat aards is in hulle, word besmet en vuil, want 

`n geestelike doel in rykdomme en hulle gebruike is soos `n siel in die liggaam, of soos 

die lig van die hemel in klam grond, en sulke rykdomme en gebruike soos hierbo word 

verrot soos `n liggaam sonder `n siel, of soos klam grond doen sonder die lig van die 

hemel. So is hulle wat weggelei is van die hemel deur rykdomme. 

 

363.  Elke mens se heersende emosie of liefde bly by hom na sy dood, ook verdwyn sy 

wortels nie in alle ewigheid nie, siende dat `n mens totaal is wat sy liefde is, en wat 

onbekend is, die liggaam van elke gees en engel is die uiterlike vorm van sy liefde, wat 

presies korrespondeer met sy innerlike vorm, wat die vorm is van sy rangskikking en 

denke, gevolglik is die kwaliteit van sy gees bekend vanaf sy gesig, bewegings, en 

spraak. Terwyl `n mens wat in die wêreld lewe, sal die kwaliteit van sy lewe bekend 

wees as hy nie geleer het om sy gesig na te maak, sy bewegings en sy spraak wat nie 

syne is nie. Al hierdie wys daarop dat die mens bly tot in ewigheid soos sy heersende 

emosie of liefde is. Dit is aan my toegestaan om te praat met sommiges wat 

eenduisend-sewe-honderd jaar gelede geleef het, en wie se lewens bekend was in die 

geskrifte van daardie tyd, en dit was gevind dat dieselfde liefde oorheers hulle nog as 

toe hulle op die aarde was. Dit maak dit duidelik dat die liefde vir rykdom, en die 

gebruik van rykdom, bly met almal tot in alle ewigheid, en dat dit presies is soos die 

liefde verwerf in die wêreld, maar met die verskil dat in die geval van hulle wat hulle 

lewe wy aan rykdomme tot goeie gebruik, word in die ander wêreld verander in  genot 

en behae wat in ooreenstemming is met die gebruike wat uitgevoer is, terwyl hulle op 

aarde was, in die geval van hulle wat hulle rykdomme toewy aan bose gebruike, word 

dit verander na vullis, waaruit hulle dan dieselfde vreugde  put as in die wêreld in hulle 

rykdomme wat hulle toegewy het aan die bose. Sulkes neem plesier uit vullis, omdat 

vuil plesiere en skaamtelose handelinge, wat handelsartikels was wat hulle toegewy het 

aan bose gebruike, en ook gierigheid, wat die liefde is vir rykdom sonder die agting vir 

die gebruik, korrespondeer met vullis. Geestelike vullis is niks anders nie.  
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364.  Die armes kom in die hemel, nie op grond van hul armoede nie, maar op grond 

van hul lewe. Elkeen se lewe volg hom, of hy nou ryk of arm is. Daar is nie `n 

besonderse genade in voorkeur bo `n ander nie 364.1  hy wat goed gelewe het, word 

goed ontvang, terwyl hy wat nie goed gelewe het nie, verwerp word. Origens is dit so 

dat armoede kan netsowel die mens wegtrek en weglei van die hemel af net sowel as 

wat rykdom dit kan doen. Daar is baie tussen die armes wat nie tevrede is met hulle lot 

nie, wat strewe na baie dinge, en glo dat rykdomme seëninge is, 364.2  en as hulle dit nie 

kan bereik nie, is hulle baie vererg, en huisves bose gedagtes aangaande die Goddelike 

voorsienigheid, hulle is ook jaloers op ander oor die goeie dinge wat hulle besit, en is 

gereed soos enige ander om ander te bedrieg wanneer hulle die geleentheid het, en om 

hulleself in vuil plesiere oor te gee. Maar dit is anders met die armes wat tevrede is met 

hul lot, en wat versigtig en ywerig is in hulle werk, wat lief is vir werk eerder as om 

ledig te wees, en handel eerlik en opreg, en terselfdertyd leef hulle `n Christelike lewe. 

Ek het nou en dan gesels met die plattelanders en gewone mense wat in God geglo het 

en gedoen het wat regverdig is in hulle handelinge, Siende dat hulle `n gevoel het om 

die waarheid te weet, doen hulle navraag oor die naasteliefde en alles wat die lewe 

aangaan. Hulle was toe vertel dat naasteliefde hoort tot die lewe, en geloof, gevolglik is 

naasteliefde om te wil en om te doen wat regverdig en reg is, en geloof en naasteliefde 

is saamgevoeg, dieselfde as doktrine en `n lewe in ooreenstemming daarmee, of 

dieselfde as die denke en die wil, en geloof word naasteliefde as wat `n mens regverdig 

en reg dink en ook om dit te wil en te doen, dan is hulle nie twee nie, maar een. Dit 

verstaan hulle baie goed, en juig daaroor, en sê in die wêreld het hulle nie verstaan dat 

om te glo is niks anders as om te lewe nie. 

 

365.  Al hierdie dinge maak dit duidelik dat sowel die rykes en die armes kom in die 

hemel, die een net so maklik as die ander. Die geloof dat die armes kom in die hemel 

baie makliker en die rykes met moeite, kom van die feit dat die Woord nie verstaan 

word nie waar die rykes en die armes in die Woord genoem word. In die Woord het 

hulle wat `n oorvloed het van kennis van die goeie en die waarheid, dus hulle wat in die 

kerk is waar die Woord is, word bedoel in die geestelike sin as die “rykes”, terwyl hulle 

wat dit kortkom, maar dit tog begeer, dus wat buite die kerk is waar daar nie `n Woord 

is nie, word bedoel deur die “armes”. [2] Die ryk man geklee in purper en fyn linne, en 

in die hel gegooi, word bedoel die Joodse nasie, wat ryk genoem word omdat hulle die 

Woord het, en het ook `n oorvloed van kennis van die goeie en die waarheid daarvan, 

“kleding van purper” dui op die kennis van die goeie, en “kleding van fyn linne”, is die 

kennis van die waarheid 365.1  Maar die arm man wat lê by die ryk man se poort en 

verlang om gevoed te word met die krummels wat afval van die ryk man se tafel, en 

wat deur die engele na die hemel gedra was, beteken die nasies wat nie die kennis het 

van die goeie en die waarheid nie, en tog begeer hulle dit (Lukas 16:19-31). Ook was 

die rykes genooi na `n groot ete en verskoon hulleself, beteken die Joodse nasie, en die 

armes word in hulle plek ingebring, beteken die nasies buite die kerk (Lukas 14:16-24). 

[3] By die ryk man waar die Meester sê: “En verder sê Ek vir julle, dit is makliker vir 

`n kameel om deur die oog van `n naald te gaan as vir `n ryk man om in die koninkryk 

van God in te gaan”, (Matt. 19:24), die ryke in beide die natuurlike en die geestelike sin 

word hier bedoel. In die natuurlike sin is die rykes daardie wat `n oorvloed van kennis 

en geleerdheid het, wat geestelike rykdom is, en wat deur middel daarvan begeer om 
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hulleself voor te stel aan die dinge van die hemel en die kerk vanaf hulle eie 

intelligensie. En omdat dit teenstrydig is met die Goddelike orde, word dit gesê “dit is 

makliker vir `n kameel om deur die oog van `n naald te gaan”. `n “kameel” dui in die 

algemeen die geestelike sin aan van die bekende aanlegte en dinge wat bekend is, en 

die “naald se oog” dui op geestelike waarhede 365.2   Dat die betekenis van “kameel” en 

“oog van `n naald” so is, is nie algemeen bekend nie, omdat die kennis wat leer wat is 

betekenisvol in die geestelike sin deur die dinge wat gesê word in die letterlike sin van 

die Woord, was tot op hierdie staduim nog nie geopenbaar nie. In elke besonderse ding 

van die Woord is daar `n geestelike sin sowel as `n natuurlike sin; want die Woord was 

gemaak om geheel te bestaan uit korrespondensies tussen die natuurlike en geestelike 

dinge met die opset dat daar `n verbinding kan wees van die hemel met die wêreld, of 

die engele met die mens mag daardeur geaffekteer word deurdat direkte verbinding sal 

ophou. Dit maak dit duidelik wie in die besonder word bedoel in die Woord deur die 

“ryk man”. [4] Dat die “ryk” in die Woord beteken in die geestelike sin hulle wat in 

kennis is van die waarheid en die goeie, en die “rykdomme” die kennis op sigself, wat 

geestelike rykdomme is, kan gesien word uit verskeie uittreksels (soos in Jes. 10:12-14, 

30:6, 7, Jer. 17:3, 48:7, 50:36, 37, 51:13, Dan. 5:2-4, Eseg. 26:7, 12, 27:1 tot die end, 

Sag. 9:3, 4, Psalm 45:12, Hos. 12”9 Openb. 3:17, 18, Lukas 14:33) en nog baie ander 

plekke. Ook dat die “armes” in die geestelike sin dui op daardie wat nie die kennis van 

die goeie en die waarheid besit nie, maar dit tog begeer (Matt. 11:5, Lukas 6:20, 21, 

14:21, Jes. 14:30, 29:19, 41:17, 18, Sef. 3:12, 13). Al hierdie uittreksels kan gesien 

word waar dit verduidelik word met die geestelike sin in die Arcana Coelestia (n. 

10227).   

 

366.  Die Huwelik in die Hemel. Die hemel is van die menslike ras, en engele is van 

beide geslagte, en van die skepping af is die man vir die vrou en die vrou vir die man, 

dus behoort die een aan die ander, en die liefde is aangebore in beide, dit volg dan dat 

daar huwelike in die hemel is, sowel as op aarde. Maar huwelike in die hemel verskil 

grootliks met die op die aarde. Daarom, wat huwelike in die hemel is, en hoe dit verskil 

met huwelike op aarde, en waar hulle ooreenkom, sal nou vertel word. 

 

367.  Huwelike in die hemel is die verbinding van twee in een verstand of denke. Dit 

moet eers verduidelik word wat verbinding is. Die verstand of denke bestaan uit twee 

dele, een word genoem die intelligensie en die ander die wil. Wanneer die twee dele 

soos een handel word hulle genoem een denke. In die hemel handel die manlike deel as 

die intelligensie en die vroulike deel handel as die wil. Wanner hierdie verbinding, wat 

aan die mens se innerlikes behoort, afdaal na die laer dele wat aan die liggaam behoort, 

word dit waargeneem en voel dit soos liefde, en hierdie liefde is huweliks liefde. Dit 

wys dat huweliks liefde sy oorsprong het in die verbinding van twee in een denke. Dit 

word in die hemel genoem saamlewe, en die twee word nie twee genoem nie maar een. 

Dus word in die hemel so `n getroude paar genoem as een engel.  367.1 

 

368.  Bowendien, so `n verbinding van man en vrou in die innerlike van hul denke kom 

van hulle skepping af, want die man is gebore om intellektueel te wees, dit is, om te 

dink uit intelligensie, terwyl die vrou gebore is om liefderyk te wees, dit is, om te dink 

vanuit haar wil, dit is klaarblyklik van die neiging of natuurlike rangskikking van 

elkeen, asook van die vorm deurdat die man rowwer is en met `n minder aantreklike 
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gesig, `n dieper stem en `n harder liggaam, terwyl die vrou `n meer sagte en mooier 

gesig, ook `n sagter stem en `n sagter liggaam het. Daar is soortgelyke verskille tussen 

die intelligensie en die wil of tussen die denke en die emosie, so ook tussen die 

waarheid en die goeie en tussen geloof en liefde, want waarheid en geloof behoort tot 

die intelligensie, en die goeie en die waarheid aan die wil. Hiervan is dit dan dat in die 

Woord, “jongman” of “man” beteken in die geestelike sin die verstaan van die 

waarheid, en “maagd” of “vrou” is emosie vir die goeie, ook dat die kerk, op grond van 

sy emosie vir die goeie en die waarheid, ook genoem word `n “vrou” en `n “maagd”. 

Ook dat almal wat in die emosie vir die goeie is, ook genoem word “maagde” (soos in 

Openb. 14:4.) 368.1  

 

369.  Elkeen, of dit `n man of `n vrou is, besit `n intelligensie en `n wil, maar met die 

man is die intelligensie die dominante, en met die vrou sal die wil die dominante wees, 

en die karakter sal bepaal word deur dit wat dominant is. Maar in hemelse huwelike is 

daar nie oorheersing nie, want die wil van die vrou is ook haar man se wil, en die 

intelligensie van die man is ook die vrou se intelligensie, siende dat elkeen lief is vir die 

wil en om te dink soos die ander, dit is wederkerig en wedersyds. Dus is hulle met 

mekaar verbind as een. Hierdie verbinding is `n werklike verbinding want die wil van 

die vrou gaan in die intelligensie van die man, en die intelligensie gaan in die wil van 

die vrou, en dit spesiaal as hulle in mekaar se gesigte kyk, want, soos alreeds gesê, in 

die hemel is daar `n deel in die gedagtes en emosies onderling, maar spesiaal tussen 

man en vrou, omdat hulle mekaar wederkerig lief het. Dit maak dit duidelik wat die 

verbinding van die denke is wat die huwelik uitmaak en wat huweliks liefde produseer 

in die hemele, naamlik dat die een wens dat dit wat sy eie is ook die ander een s‟n moet 

wees, en dit wederkerig. 

 

370.  Ek is deur die engele vertel dat so ver as wat `n huweliks paar so verbind is in 

huweliks liefde, en ook in dieselfde mate in intelligensie, wysheid en geluk, omdat die 

Goddelike waarheid en die Goddelike goeie wat die bron is van alle intelligensie, 

wysheid, en geluk, vloei direk en hoofsaaklik in die huweliks liefde, siende dat dit ook 

`n huwelik is van die goeie en die waarheid, en is die basis van Goddelike invloei. 

Want daardie liefde, siende dat dit ook verbind is met die intelligensie en die wil, is ook 

`n verbinding met die waarheid en die goeie, want die intelligensie ontvang Goddelike 

waarheid en is gevorm uit waarhede, en die wil ontvang die Goddelike goeie en is 

gevorm uit die goeie. Want wat `n man wil is goed vir hom, en wat hy verstaan is die 

waarheid vir hom, daarom is dit dieselfde as jy sê verbinding met die intelligensie en 

die wil of verbinding van die waarheid en die goeie. Die verbinding van die waarheid 

en die goeie is wat `n engel maak, dit maak sy intelligensie, wysheid, en geluk, want `n 

engel is `n engel in ooreenstemming met die goeie in hom wat verbind is met die 

waarheid en waarheid met die goeie, of wat dieselfde is, as die liefde in hom verbind is 

met geloof en geloof met die liefde. 

 

371.  Die Goddelike wat voortspruit vanaf die Meester vloei grootliks in die huweliks 

liefde omdat huweliks liefde stam af van `n verbinding van die goeie en die waarheid, 

want dit is dieselfde ding soos alreeds hierbo gesê, wanneer jy sê `n verbinding van die 

intelligensie en die wil of `n verbinding van die goeie en die  waarheid. `n Verbinding 
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van die goeie en die waarheid het sy oorsprong in die Meester se Goddelike liefde vir 

almal wat in die hemel en op aarde is. Van die Goddelike liefde gaan die Goddelike 

goeie uit, en die Goddelike goeie word ontvang deur die engele en die mens in 

Goddelike waarhede. Want die waarheid is die alleen ontvanger van die goeie, en niks 

kan van die Meester ontvang word, en ook van die hemel deur enigeen wat nie in die 

waarheid is nie, daarom is dit die mate van die waarheid in die mens wat verbind is met 

die goeie in die mens wat verbind is met die Meester en die hemel. Dit dan is die ware 

oorsprong van huweliks liefde, en vir die rede dat die liefde die  ware basis van 

Goddelike invloei is. Dit wys hoekom die verbinding van die goeie en die waarheid in 

die hemel die hemelse huwelik genoem word, en die hemel word in die Woord 

vergelyk met `n huwelik, en word ook genoem `n huwelik, en die Meester word 

genoem die “Bruidegom” en “Man”, en die hemel en die kerk word ook genoem 

“Bruid” en “Vrou”. 371.1   

 

372.  Die goeie en die waarheid wat verbind is in `n engel of `n mens is nie twee nie 

maar een, siende dat die goeie die goeie van die waarheid is, en die waarheid is die 

waarheid van die goeie. Hierdie verbinding kan vergelyk word met `n mens se denke 

wat hy wil en wil wat hy dink, en die gedagte en wil is een, dit is, een denke, want 

gedagte vorme bied hom in `n vorm aan wat die wil wil, en die wil gee genoeglikhede 

daaraan, en dit is hoekom `n huweliks paar in die hemel nie twee genoem word nie, 

maar een engel. Dit is ook wat bedoel word deur die Meester se woorde; “Het julle nie 

gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie; 

en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou 

aankleef, en hulle sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. 

Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Nie almal kan hierdie woord 

ontvang nie behalwe die aan wie dit gegee word”. (Matt. 19: 4-6, Markus 10:6-9, Gen. 

2:24). Dit is `n beskrywing van beide die hemelse huwelik waarin die engele is en die 

huwelik van die goeie en die waarheid, “Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens 

skei nie” beteken dat die goeie nie geskei kan word van die waarheid nie. 

 

373.  Van al hierdie is die ware huweliks liefde verduidelik, naamlik dat dit ten eerste 

in die denke gevorm word deur hulle wat in die huwelik staan, en daal af daarvandaan 

en word ontvang in die liggaam, waar dit waargeneem word en gevoel word as liefde; 

want wat ookal gevoel en waargeneem word in die liggaam het sy oorsprong in die 

geestelike, omdat dit van die intelligensie en die wil is. Die intelligensie en die wil 

maak die geestelike mens uit. Wat ookal neerdaal van die geestelike mens binne in die 

liggaam vertoon homself daar onder `n ander aspek, alhoewel dit soortgelyk en 

ooreenstemmend is, soos siel en liggaam, en soos oorsaak en gevolg, soos gesien kan 

word in wat gesê en gewys was in die twee hoofstukke wat handel oor 

Korrespondensies. 

 

374.  Ek het gehoor hoe `n engel die ware huweliks liefde en die hemelse heerlikhede 

beskryf; op hierdie manier: Dat dit die Meester se Goddelike in die hemele is, wat die 

Goddelike goeie en die Goddelike waarheid is wat so verenig is in twee persone, dat 

hulle nie meer twee is nie, maar een. Hy sê dat in die hemel is die twee metgeselle in 

huweliks liefde, siende dat elkeen sy eie goeie en sy eie waarheid is, in die opsig beide 
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tot die denke en tot die liggaam, die liggaam wat `n afbeelding is van die denke omdat 

dit gevorm is na sy ewebeeld. Hieruit trek hy die gevolgtrekking dat die Goddelike `n 

afbeelding in die twee is, wat in ware huweliks liefde is, en as die Goddelike so `n 

afbeelding is, so-ook die hemel, omdat die totale hemel is die Goddelike goeie en die 

Goddelike waarheid wat uitgaan vanaf die Meester; en dit is hoekom alle dinge in die 

hemel gegrafeer is op die huweliks liefde met meer seëninge en genietinge wat 

onmoontlik is om te tel. Hy beskryf dit met `n nommer waarby miljarde by miljarde 

betrokke is. Hy verwonder hom dat die mens van die kerk niks hiervan weet nie, siende 

dat die kerk die Meester se hemel op aarde is, en die hemel is `n huwelik tussen die die 

goeie en die waarheid. Hy sê hy was verstom om te dink dat binne in die kerk, selfs 

meer as daar buite, word owerspel gepleeg en dat dit selfs geregverdig word, die genot 

is op sigself niks anders in die geestelike sin, en gevolglik in die geestelike wêreld, as 

die genot van valse liefde wat verbind is met die bose, dit is dus die helse genot, omdat 

dit die direkte teenoorgestelde is van die genot van die hemele, wat die genot is van die 

liefde vir die waarheid verbind met die goeie. 

 

375.  Almal weet dat `n getroude paar wat mekaar liefhet, is innerlik verenig en dat die 

essens van die huwelik die vereniging is van die geaardheid en denke. En hieruit kan 

gesien word dat soos wat hulle wesenlike geaardhede of denke is, so is hulle vereniging 

en so hulle liefde vir mekaar. Die denke is gevorm deur die waarhede en die goeie, 

want alle dinge in die uitspansel het `n verhouding met die goeie en waarheid en tot hul 

vereniging; gevolglik, soos wat die waarheid en die goeie is, waaruit die denke gevorm 

is, presies net so is die vereniging van die denke, en gevolglik die mees perfekte 

vereniging is die vereniging van die denke wat gevorm is uit suiwer waarhede en die 

goeie. Dit moet geweet word dat daar nie twee dinge is wat wedersyds mekaar liefhet 

meer as wat die waarheid en die goeie dit doen nie, en daarom is dit van daardie liefde 

dat ware huweliks liefde afstam 375.1  Valsheid en boosheid het mekaar ook lief, maar 

hierdie liefde word agterna verander na die hel. 

 

376.  Van wat noual gesê is aangaande die oorsprong van huweliks liefde, kan `n mens 

tot die slotsom kom wie in die liefde is en wie nie, naamlik, dat hulle in huweliks liefde 

is wat in die Goddelike goeie van die Goddelike waarheid is, en dat huweliks liefde is 

opreg net tot die mate wat die waarhede opreg is waarmee die goeie verbind is. En 

siende dat al die goeie verbind is met waarhede, is dit van die Meester, en volg dit dan 

dat niemand in die opregte liefde kan wees as hy nie die Meester en Sy Goddelikheid 

erken nie, want sonder daardie erkenning kan die Meester nie invloei en verbind met 

die waarhede wat in die mens is nie. 

 

377.  Klaarblyklik dan, hulle wat in valshede is, en veral hulle wat in valshede is vanuit 

die bose, is nie in huweliks liefde nie. Bowendien, hulle wat in die bose en valshede is, 

het die innerlikes van hulle denke toegemaak, en in sulke mense kan daar nie `n bron 

van huweliks liefde wees nie, maar onder daardie innerlikes, in die uiterlikes of die 

natuurlike mens verwyderd van die innerlikes, kan daar `n vereniging wees met die 

valsheid en die bose, wat genoem word die helse huwelik. Ek was toegelaat om te sien 

wat hierdie huwelik is tussen hulle wat in valshede van die bose is, wat genoem word 
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die helse huwelik. Sulkes loop tesame, en is verenig deur `n wellustige begeerte, maar 

innerlik brand hulle met `n dodelike haat teenoor mekaar, te intens om dit te beskrywe. 

 

378.  Ook kan daar nie `n liefde bestaan tussen twee vennote wat aan verskillende 

godsdienste behoort nie, omdat die waarheid van een nie saamstem met die goeie in die 

ander nie, en twee ongelykes en uiteenlopende soorte van die goeie en die waarheid kan 

nie een denke vorm uit twee nie, en gevolglik die liefde van sulkes het nie hul 

oorsprong in enigiets geesteliks nie. As hulle saamleef in harmonie is dit alleenlik op 

natuurlike gronde. 378.1 Dit is hoekom daar in die hemele huwelike gevind word slegs 

met hulle wat in dieselfde gemeenskap is, omdat hulle in dieselfde goeie en waarhede 

is, en nie met hulle buite die gemeenskap nie. Dit kan hierbo gesien word (n. 41) dat 

almal daar in `n gemeenskap in dieselfde goeie en waarhede staan, en verskil van 

diegene wat buite die gemeenskap verkeer. Dit was verteenwoordig in die Israelitiese 

nasie deur huwelike wat gekontrakteer was net binne in die stamme, en veral in 

dieselfde geslag of afkoms, en nie buite dit nie. 

 

379.  Ook kan dit nie ware huweliks liefde wees tussen een man en verskeie ander 

vroue nie, want die geestelike oorsprong, wat die vorming van een denke is uit twee, is 

dus vernietig, en gevolglik is die innerlike vereniging, wat `n vereniging is van die 

goeie en die waarheid is, waaruit die essens van daardie liefde moet spruit, is dan ook 

vernietig. `n Huwelik met meer as een is soos `n verstandhouding wat verdeeld is 

tussen verskillende wille, of dit is soos `n mens wat verbind is nie net aan een nie, maar 

aan verskeie kerke, want sy geloof is nou so verward daardeur dat dit tot niks kom nie. 

Die engele verklaar dat `n huwelik met meer as een vrou is totaal in teenstelling met die 

Goddelike orde, en dat hulle dit weet uit verskeie redes, een daarvan is dat die oomblik 

as hy dink om meer as een vrou te trou, word hy onmiddelik vervreem van die innerlike 

seëninge en hemelse geluksaligheid, en word soos `n dronk mens, omdat die goeie 

geskei is van sy waarheid in hom. En as die innerlikes van die denke in so `n staat 

gebring word deur slegs te dink daaraan met die bedoeling, sien hulle duidelik dat die 

huwelik met meer as een sal sy innerlike denke toesluit, en veroorsaak dat die huwelik 

verplaas word deur `n wellustige liefde, waar die ware liefde uit die hemel homself 

terugtrek. 379.1  [2] Hulle verklaar dat dit nie maklik verstaan word deur die mens nie 

omdat daar baie min is wat in ware huweliks liefde is, en hulle wat nie in dit is nie, 

weet hoegenaamd niks van die innerlike genot wat daar in liefde is, en hulle ken net die 

genot van wellus, en hierdie genot word later `n las nadat hulle `n rukkie saamgeleef 

het, terwyl die genot van die ware huweliks liefde nie net die ouderdom in die wêreld 

verduur nie, maar na die dood word dit die genot van die hemel en word daar vervul 

met `n innerlike genot wat meer en meer perfek groei tot in alle ewigheid. Hulle sê ook 

dat die verskeie seëninge van ware huweliks liefde kan getel word tot baie duisende, 

waarvan nie eers een bekend is aan die mens nie, of om tot die omvang daarvan te kom, 

van enigeen wat nie in die huwelik van die goeie en die waarheid van die Meester is 

nie. 

 

380.  Die liefde om te domineer van die een oor die ander neem die huweliks liefde 

totaal weg, en ook sy hemelse genot, want dit was hierbo gesê dat huweliks liefde is `n 

genot wat bestaan in die wil van een wese in die van die ander, en dit wederkerig en oor 
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en weer. Dit word vernietig deur dominansie in die huwelik, siende dat hy wat 

domineer wens om slegs sy wil in die ander te hê, en niks van die ander se wil oor en 

weer in homself te hê nie, wat alle wederkerigheid sal vernietig, en dus alle aandeel in 

die liefde en sy genot die een met die ander. En tog is hierdie deel in, en gevolglike 

vereniging die innerlike genot homself wat genoem word geseëndheid in die huwelik. 

Hierdie geseëndheid met alles wat hemels en geestelik in huweliks liefde is, is so totaal 

uitgedoof deur die liefde om te domineer dat alle kennis daarvan vernietig is, en as daar 

na daardie liefde verwys word sal dit met so `n veragting bejeen word dat enige 

verwysing na die geseëndheid van daardie bron sal of `n gelag of `n woede uitlok. [2] 

Wanneer een wil, of liefhet wat die ander wil, of mekaar liefhet, het totale vryheid, 

siende dat alle vryheid van die liefde is, maar waar daar dominasie is het geeneen 

vryheid nie, jy is `n kneg, en die ander een wat heers is ook `n kneg, want hy word gelei 

as `n kneg deur die wellus om te regeer. Maar al hierdie is buite die  begripsvermoë van 

een wat nie weet wat die vryheid van hemelse liefde is nie. Nietemin, van wat gesê is 

hierbo van die oorsprong en essens van die huweliks liefde, kan dit gesien word dat 

sover as wat dominasie inkruip, is die denke nie verenig nie, maar verdeeld. 

Dominansie  onderwerp, en `n onderwerpte denke het of nie `n wil nie, of `n 

opponerende wil. As dit geen wil het nie, dan het dit ook geen liefde nie, en as dit `n 

opponerende wil het, dan is daar haat in die plek van die liefde. [3] Die innerlikes van 

diegene wat in so `n huwelik lewe is in wedersydse spanning en onenigheid, alhoewel 

hulle uiterlikes in bedwang en stil gehou word ter wille van kalmte. Die botsing en 

antagonisme van die innerlikes van sulkes word blootgelê na die dood, wanneer hulle 

bymekaar kom en veg soos vyande en verskeur mekaar, want hulle handel nou in 

ooreenstemming met die staat van die innerlikes. Ek was verskeie kere toegelaat om 

hulle te sien baklei en pluk aan mekaar, somtyds met groot wraak en wreedheid. Want 

in die ander lewe word almal se innerlikes vrygelaat, en hulle word nie meer langer 

beheers deur uiterlike bindinge nie, of deur wêreldse oorwegings nie, elkeen is dan 

presies net wat hy innerlik is.  

 

381.  Aan sommiges word `n ewebeeld of `n skyn van huweliks liefde toegestaan. Maar 

tensy hulle in die liefde van die goeie en die waarheid is, is daar nie huweliks liefde nie, 

maar slegs `n liefde wat van verskeie oorsake voorkom soos huweliks liefde, naamlik, 

dat hulle goeie dienste tuis mag beveilig, dat hulle vry is van laste, of op sy gemak, dat 

daar na hulle omgesien sal word in siekte of ouderdom, of dat die kinders wat hulle 

liefhet na omgesien word. Sommiges is weerhou deur vrees vir die ander gemaal, of 

deur vrees vir die verlies van die reputasie of ander bose gevolge, en deur sommiges `n 

gekontroleerde wellus. Bowendien, in die twee gemale mag die huweliks liefde verskil, 

in een mag daar meer  of minder liefde wees, in die ander `n bietjie of niks, en as 

gevolg van hierdie verskille mag die hemel die een se deel wees en vir die ander die 

deel van die hel. 

 

382.  [a] In die mees innerlike hemel is daar opregte huweliks liefde omdat die engele 

daar in die huwelik van die goeie en die waarheid is, en ook in onskuld. Die engele van 

die onderste hemele is ook in huweliks liefde, maar slegs so ver as wat hulle in die 

onskuld is, want huweliks liefde gesien op sigself is `n staat van onskuld; en dit is 

hoekom gemale wat in huweliks liefde is die hemelse verruklikhede saam geniet, wat 
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voor hul geestes oog verskyn, amper soos die sport van die onskuldiges, soos tussen 

klein kindertjies, want alles verskaf genot aan die verstand, siende dat die hemel vloei 

in elke klein deeltjie en besonderheid van hulle lewe. Vir dieselfde rede word huweliks 

liefde verteenwoordig in die hemel deur die mees pragtigste voorwerpe. Ek het dit 

gesien  verteenwoordig deur `n meisie van onuitspreeklike skoonheid, omsluit met `n 

skitterende wit wolk. Dit word gesê dat engele in die hemel het al hulle skoonheid uit 

die huweliks liefde. Emosies en gedagtes vloei van daardie liefde en word 

verteenwoordig deur diamant-agtige aura‟s met `n vonkeling asof van karbonkel 

(negeoog) en robyne is, wat begelei word met genietinge wat die innerlikes van die 

denke affekteer. In kort, die hemel self word verteenwoordig in huweliks liefde, omdat 

die hemel met die engele in vereniging is met die goeie en die waarheid, en dit is 

hierdie vereniging wat die huweliks liefde maak. 382    

[b] Huwelike in die hemel verskil van huwelike op die aarde in die opsig dat die 

verwekking van `n nageslag `n ander doel is van die huwelik op die aarde, maar nie van 

huwelike in die hemel nie, siende dat in die hemel die verwekking van die goeie en die 

waarheid die plek inneem van die verwekking van `n nageslag op aarde. Dit neem die 

plek van verwekking in omdat in die hemel is `n huwelik `n huwelik van die goeie en 

die waarheid (soos dit hierbo getoon is), en siende dat daardie huwelik tussen die goeie 

en die waarheid en die verbinding met mekaar, bokant alle dinge gelief word, is dit die 

dinge wat voortgeplant word deur huwelike in die hemel. En as gevolg van dit, word in 

die Woord geboortes en generasies aangedui as geestelike geboortes en generasies, 

want geboortes en generasies is van die goeie en die waarheid; moeder en vader dui die 

waarheid aan, verenig met die goeie, dit is wat verwek en voortgeplant word, seuns en 

dogters dui op die waarhede verenig met die goeie wat verwek en voortgeplant word, 

en skoonseun en skoondogter is ook verbindings van hierdie, en so aan. 382.1 Alles 

hierdie maak dit duidelik dat huwelike in die hemel is nie soos huwelike op aarde nie. 

In die hemel is huwelike geestelik en kan nie eintlik huwelike genoem word nie, maar 

verenigings van die denke van die vereniging van die goeie en die waarheid. Maar op 

aarde is die huwelik nie net van die gees nie, maar ook van die vlees. Omdat daar nie 

werklike trouerye in die hemel is nie, word die geselle nie genoem man en vrou nie, 

maar van die engele se idee van die twee se denke wat in een „saamgesmelt‟ het, elke 

gemaal onderskei die ander met `n naam wat sy eie aandui, wedersyds en wederkerig. 

Dit wys hoe die Meester se woorde met betrekking tot die huwelik en uitgee in die 

huwelik verstaan moet word. (Lukas 20:35, 36). 

 

383.  Ek was ook toegelaat om te sien hoe huwelike in die hemel gekontrakteer word. 

Soos alles in die hemel wat dieselfde is, verenig word, en dit wat verskillend van die 

ander is, word afgeskei, sodat elke gemeenskap kan bestaan uit hulle wat dieselfde is. 

Soort word na soort gebring, nie deur hulleself nie, maar deur die Meester (sien bo, n. 

41, 43, 44), en gelykmatig gemaal by gemaal wie se denke saamgevoeg kan word, en 

gevolglik is dit die innigste liefde met die eerste oogopslag, en sien hulleself as 

lewensmaats, en tree in die huwelik. Vir hierdie rede is alle huwelike in die hemel van 

die Meester alleen. Hulle het ook huweliks feeste, en dit word deur baie bygewoon, 

maar die feestelikhede verskil in die verskillende gemeenskappe. 
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384.  Huwelike op aarde is absoluut heilig voor die aangesig van die engele van die 

hemel omdat hulle die kweekskool van die menslike ras is, en ook van die engele van 

die hemel (die hemel is van die menslike geslag, soos alreeds hierbo uitgewys), ook 

omdat hierdie huwelike van geestelike oorsprong is, naamlik, van die huwelik van die 

goeie en die waarheid, en omdat die Meester se Goddelike spesiaal in die huweliks 

liefde vloei. Egbreuk en owerspel, aan die ander kant, word deur die engele beskou as 

goddeloos omdat dit teenstrydig is met huweliks liefde, want in die huwelik beskou die 

engele dit ook as `n huwelik tussen die goeie en die waarheid, wat die hemel is, dus, in 

egbreuk en owerspel beskou hulle die huwelik as in valsheid en in boosheid, wat die hel 

is. As hulle dan van owerspel hoor wat genoem word, draai hulle weg. En dit is hoekom 

die hemele gesluit is vir die mens wat owerspel bedryf uit die genot daarvan, en 

wanneer die hemele gesluit is, sal die mens nie meer langer die Goddelike erken nie, 

ook nie enigiets van die geloof van die kerk nie. 348.1  Ek was ook toegelaat om te sien 

dat hulle in die hel antagonisties is teenoor huweliks liefde, vanuit die sfeer wat deur 

die hel uitgeasem word, wat soos `n voortdurende poging voortgaan om huwelike op te 

breek en te ontbind en om huwelike te skend, wat wys dat die regerende genot in die 

hel is die genot van owerspel, en die genot van owerspel is `n genot in die vernietiging 

van die vereniging van die goeie en die waarheid, en die verbinding maak die hemel. 

Hieruit volg dit dat die genot van owerspel is `n helse genot wat direk in opposisie 

staan van die genot van die hemelse huwelik, wat dan ook `n hemelse genot is. 

 

385.  Daar was sekere engele wat, van `n praktyk wat verwerf is in die lewe van die 

liggaam, my besoedel het met `n vreemde listigheid, en dit met `n sagte golfagtige 

invloei soos die gebruiklike invloei van goed geaarde geeste, maar ek het waargeneem 

dat daar `n listigheid betrokke was en ook ander soortgelyke booshede in dit wat hulle 

aanspoor om te verstrik en te mislei. Ten slotte het ek met een van hulle gepraat wat, so 

was ek vertel, toe hy nog in die wêreld geleef het, `n leier van `n weermag; en ek neem 

waar dat daar `n wellustigheid in sy idees van denke is, en ek praat met hom oor die 

huwelik, en gebruik geestelike spraak met voorstellende idees, wat ten volle alles 

uitdruk wat bedoel word en baie ander dinge in `n oomblik. Hy sê dat in die lewe in die 

liggaam het hy owerspel as niksseggend en van geen betekenis beskou. Maar ek was 

toegelaat om hom te vertel dat owerspel afskuwelik is, alhoewel vir iemand soos hy 

kom dit nie so voor nie, en dat dit eintlik toelaatbaar is, op grond van die verleidelike en 

aanloklike genot daarvan. Dat dit afskuwelik is kan hy weet uit die feit dat huwelike die 

teelaarde of kweekskole is van die menslike geslag, en dus ook die kweekskole is van 

die hemele, gevolglik mag hulle onder geen omstandighede ontheilig en geskend word 

nie, maar moet as heilig beskou word. Dit moet hy weet uit die feit, wat hy behoort te 

weet omdat hy in hierdie ander lewe in `n staat van ontvanklikheid is, dat huweliks 

liefde daal af vanaf die Meester deur die hemele, en van daardie liefde, soos die van `n 

ouer, is daar wederkerige liefde wat die fondasie van die hemele uitmaak; en weer 

hiervan, dat as owerspeliges net naby die hemelse gemeenskappe kom, neem hulle hul 

eie stank waar en werp hulleself neer daarvandaan tot in die hel. Ten minste moet hy dit 

weet dat om `n huwelik te ontheilig is teenstrydig met die Goddelike wette, en 

teenstrydig met die burgerlike wette van alle koninkryke, ook teenstrydig met die ware 

lig van die rede, omdat dit teenstrydig teen beide die Goddelike en menslike orde is, om 

nie eers ander oorwegings op te noem nie. Hy antwoord dat hy nie so gedink het toe hy 
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nog in die liggaam was nie. Hy wens om daaroor te argumenteer of dit so was of nie, 

maar was vertel dat die waarheid laat nie so `n argumentasie toe nie, want argumente 

verdedig dit waarin jy `n genot het, en dus jou booshede en valshede, en hy behoort 

eerste te dink aan die dinge wat aan hom gesê is want dit is die waarheid, of ten minste 

daaraan te dink vanuit die beginsels wat wel bekend was in die wêreld, dat niemand aan 

`n ander persoon moet doen wat hy nie self aan hom gedoen wil hê nie, daarom moet 

hy dit oorweeg of hy nie self die owerspeliges sou verafsku as enigeen sy eie vrou so 

sou verlei het nie, wat hy liefgehad het soos enigeen wat liefhet in die eerste periode 

van die huwelik, en of hy in sy staat van wraak homself sou uitdruk oor hierdie 

onderwerp, ook omdat hy `n man van talente is, sou hy nie in hierdie geval homself 

meer beslissend bekragtig as die ander teen owespel, om selfs hulle na die hel te stuur. 

 

386.  Ek was getoon hoe die genot van die huweliks liefde boontoe vorder na die 

hemel, en die genot van owerspel na die hel. Die vordering van die genot van die 

huweliks liefde na die hemel is in stadia van geseëndheid en geluksaligheid wat 

voortdurend verhoog totdat hulle ontelbaar en onuitspreeklik is, en hoe meer hulle 

innerlik vooruit gaan, hoe meer word die ontelbaarheid groter en nog meer 

onuitspreeklik, totdat hulle die staat van geseëndheid en geluksaligheid bereik van die 

mees innerlike hemel, of van die hemel van onskuld, en dit deur die mees perfekte 

vryheid, want alle vryheid is  van die liefde, dus is die mees perfekte vryheid van 

huweliks liefde, wat hemelse liefde self is. Aan die ander kant is die vordering van 

owerspel na die hel, en in grade na die onderste of laagste hel, waar daar niks is nie 

behalwe dit wat smerig en afgryslik is. So `n lot wag op owerspeliges na hulle lewe na 

hierdie wêreld, wat hulle genot vind in owerspel, en geen genot uit die huwelik nie. 

 

387.  Die Werkkring van die Engele in die Hemel. Dit is onmoontlik om die 

werkverigtinge op te noem wat in die hemele bestaan, nog minder om dit volledig te 

beskryf, maar iets moet in die algemeen daaroor gesê word, want dit is ontelbaar, en 

verskil in ooreenstemming met die funksies van die gemeenskappe. Elke gemeenskap 

het sy eie besonderse funksie, want soos wat gemeenskappe afsonderlik van mekaar is 

in ooreenstemming met die goeie (sien bo, n. 41) so is hulle afsonderlik in 

ooreenstemming met die dienste, gebruike en aanwending, omdat met almal in die 

hemele die goeie in aksie is, wat dienste of take is. Elkeen daar voer `n diens of `n taak 

uit, want die Meester se koninkryk is `n koninkryk van dienste of van arbeid. 387.1   

 

388.  In die hemel, net soos op die aarde is daar baie vorme van dienste, want daar is 

kerklike of geestelike sake, en daar is burgerlike sake, en daar is huishoudelike sake. 

Dat daar kerklike sake is, is duidelik van wat gesê en getoon was hierbo, waar die 

Goddelike aanbidding behandel was (n. 221-227), burgerlike sake waar die regerings in 

die hemel behandel was (n. 213-220); en huishoudelike sake waar die wonings en ander 

woonplekke van die engele bespreek was (n. 183-90); en huwelike in die hemel (n. 

366-368), alles wat daarop wys dat in elke hemelse gemeenskap is daar baie 

werkverskaffing en dienste. 

 

389.  Alle dinge in die hemel is georganiseer in ooreenstemming met die Goddelike 

orde, wat oral bewaak word deur dienste wat deur engele  uitgevoer word, daardie 
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dinge wat behoort aan die algemene goeie of verrigtinge deur wyser engele, daardie wat 

behoort tot besondere werkverrigtinge deur die wat minder wys is, en so aan. Hulle is 

ondergeskik net soos die dienste ondergeskik is aan die Goddelike orde, en vir hierdie 

rede is daar `n waardigheid gekoppel by elke funksie in ooreenstemming met die 

waardigheid van die diens. Nietemin, `n engel eis nie waardigheid vir homself nie, 

maar skryf alle waardigheid toe aan die taak of diens, en as die diens wat hy bereik het, 

goed is, en alle goeie is van die Meester, so skryf hy dan alle waardigheid toe aan die 

Meester. Daarom, hy wat dink om alle eer aan homself toe te skryf en vervolgens eers 

daarna aan die diens, en nie eers aan die diens en vervolgens aan homself, kan geen 

taak in die hemel uitvoer nie, omdat dit altyd wegkyk van die Meester af, en plaas die 

eie ek in die eerste plek en die diens in die tweede. Wanneer daar oor dienste gepraat 

word, gaan dit ook oor die Meester, omdat die diens goed is, en alle goeie kom van die 

Meester. 

 

390.  Hiervan kan nou afgelei word wat ondergeskiktheid in die hemele is, naamlik dat 

soos enigeen liefhet, geag, en eer die gebruik of diens wat hy ook liefhet, ag, en eer die 

persoon met wie die diens ge-assosieer word, ook dat die persoon gelief word, geag en 

ge-eer word in die mate waarin hy die diens aan die Meester toeskryf en nie aan 

homself nie, want tot in daardie mate is hy wys, en die dienste wat hy uitvoer dit voer 

hy uit vanuit die goeie. Geestelike liefde, agting en eer is niks anders as die liefde, 

agting en eer vir die diens in die persoon nie. Dit is die weg, bowendien, waarin die 

mens ge-eer word as hulle ge-eer word vanuit geestelike waarhede, want die een mens 

word dan gesien om soos die ander te wees, wanneer hy ookal in groot of in kleiner 

waardigheid is, die enigste waarneembare verskil is `n verskil in die wysheid; en 

wysheid is `n liefdevolle gebruik, dit is, om die goeie van `n mede burger lief te hê, van 

die gemeenskap, van jou land, en van jou kerk. Dit is hierdie dinge wat  die liefde tot 

die Meester uitmaak, omdat elke goeie wat `n goeie van die diens is, is van die Meester 

en dit sluit ook die liefde vir die naaste in omdat die naaste beteken die goeie wat gelief 

moet word in `n mede burger, in die gemeenskap, in jou land, en in jou kerk, en dit 

moet gedoen word ter wille van hulle. 390.1    

 

391. Soos wat alle gemeenskappe in die hemele verskillend is in ooreenstemming met 

hulle goeie (soos hierbo gesê, n. 41), so is hulle ook verskillend in ooreenstemming met 

hulle gebruike en dienste, die goeie is die goeie in handeling, dit is, die goeie van 

naasteliefde wat dienste is. Sommige gemeenskappe is in diens om om te sien na klein 

kindertjies; ander weer om hulle te onderrig en hulle op te lei soos wat hulle opgroei, 

ander weer in die onderrig en opleiding van seuns en dogters wat `n soortgelyke en 

goeie neiging het uit hulle opvoeding in die wêreld, en gevolglik so in die hemel gekom 

het. Daar is gemeenskappe wat die eenvoudiges die goeie aanleer uit die Christelike 

wêreld, en lei hulle op die weg na die hemel, daar is ook ander wat soortgelyke manier 

die verskillende heidense nasie lei en onderrig. Daar is sommige gemeenskappe wat die 

nuwe aankomelinge uit die wêreld beskerm teen besmetting van bose geeste, daar is 

sommige wat aandag gee aan die geeste wat in die laer aarde is; ook sommiges wat 

aandag gee aan geeste wat in die helle is, en weerhou hulle om mekaar te martel verby 

die voorgeskrewe grense, en daar is sommiges wat aandag gee aan hulle wat opgerig 

word uit die dood. In die algemeen word engele van elke gemeenskap gestuur na die 
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mens om oor hulle te waak en om hulle weg te lei van die bose emosies en handelinge, 

en die gevolglike gedagtes, en om hulle te inspireer met goeie emosies sover as wat 

hulle dit sal ontvang in vryheid, en deur middel hiervan om ook die dade of werke te rig 

om so ver as moontlik die bose begeertes te verwyder. Wanner die engele met die mens 

is, woon hulle as‟t ware in hulle emosies; en hulle is naby die mens net in daardie graad 

waarin hy in die goeie van die waarheid is, en is verder weg van hom in die graad wat 

sy lewe verder is van die goeie is. 391.1  Maar al hierdie dienste van engele is dienste 

van die Meester deur die engele, want die engele voer dit uit vanuit  die Meester en nie 

uit hulleself nie. Vir hierdie rede, in die Woord in die innerlike sin beteken “engele‟ nie 

engele nie, maar iets wat aan die Meester behoort, en vir dieselfde rede word engele 

ook “gode” genoem in die Woord. 391.2 

 

392.  Hierdie dienste van die engele is hulle  algemene dienste, maar elke een het sy 

besonderse lading, want elke algemene diens bestaan uit ontelbare gebruike wat 

genoem word die bemiddelde, bedienende, en dienstige gebruike, almal en elkeen 

gekoördineer en gedienstig in ooreenstemming met die Goddelike orde, en 

saamgeneem is dit om die algemene diens volmaak te maak, wat die algemeen goeie is. 

 

393.  Hulle is betrokke met kerklike dinge in die hemel wat in die wêreld die Woord 

liefgehad het en wat gretiglik daarin soek na waarhede, nie met eer en wins as einddoel 

nie, maar gebruike van die lewe vir hulleself en vir ander. Hulle is in die hemel in die 

verligting en in die lig van die wysheid in die mate van hulle liefde en begeerte vir 

dienste, en hierdie lig en wysheid ontvang hulle van die Woord in die hemel, wat nie `n 

natuurlike Woord is nie, soos wat dit in die wêreld is nie, maar `n geestelike Woord 

(sien bo, n. 259). Hulle dien in die preek kantoor, en in ooreenstemming met die 

Goddelike orde is hulle in hoër posisies wat deur verligting die ander in wysheid 

oortref. [2] Hulle is betrokke met burgerlike dinge wat in die wêreld hulle land lief 

gehad het, en wat die algemene goeie meer lief gehad het as hul eie, en gedoen het wat 

regverdig en reg was uit die liefde wat regverdig en reg was. Sover as wat hulle uit 

gretigheid uit liefde die wette van geregtigheid ondersoek het en so intelligent geword 

het, het hulle die vermoë om sulke funksies in die hemele uit te voer, en hulle voer dit 

uit in daardie posisie tot die graad wat ooreenstem met hulle intelligensie, hulle 

intelligensie  wat op gelyke graad staan met hulle liefde vir dienste vir die algemene 

goeie. [3] Boonop is daar in die hemel ontelbare verdere funksies, dienste en beroepe 

wat opgenoem kan word, terwyl daar in die wêreld net `n paar is in vergelyking. Maar 

hoeveel daar ookal is wat so in diens staan, is hulle almal in die genot van hulle werk en 

arbei vir die liefde vir die dienste, en nie een van liefde vir die self of vir wins nie, en 

siende dat al die benidigdhede vir die lewe kosteloos aan hulle voorsien word, het hulle 

geen liefde vir wins ter wille van die lewe nie. Hulle word gratis gehuisves, word gratis 

geklee en gratis gevoed. Klaarblyklik dan, hulle wat hulleself en die wêreld liefhet meer 

as wat gebruiklik is, het geen doel in die hemele nie, want sy liefde en emosie bly met 

elkeen na sy lewe in die wêreld, en   word tot in alle ewigheid nooit uitgedelg nie. (sien 

bo, n. 563). 

 

394.  In die hemel kom elkeen in sy eie beroep in ooreenstemming met die 

korrespondensie, en die korrespondensie is nie met die  beroep nie, maar met die 

gebruike en dienste van elke beroep (sien bo, n. 112), want daar is korrespondensie van 
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alle dinge (sien n. 106). Hy wat in die hemel in `n beroep kom, korrespondeer tot sy 

gebruik of diens wat baie dieselfde toestand is van die lewe toe hy nog in die wêreld 

was, siende dat wat geestelik is en wat natuurlik is, maak dit een deur korrespondensies, 

nogtans is daar die verskil, dat hy dan in `n innerlike genot kom, omdat in die 

geestelike lewe, wat `n innerlike lewe is, en daarom meer ontvanklik is vir die hemelse 

seëninge. 

 

395.  Hemelse Vreugde en Geluk. Nouliks is daar iemand teenswoordig wat weet wat 

die hemel is of wat hemelse geluk beteken. Hulle wat enige gedagtes aan hierdie 

onderwerpe gewy het, het so `n algemene en growwe idee aangaande dit en sal skaars 

tot iets kom. Van geeste wat van die wêreld gekom het in die ander lewe, was ek in 

staat om ten volle te leer watter idee hulle het van die hemel en van hemelse geluk, 

want as hulle aan hulleself oorgelaat word, soos wat hulle in die wêreld was, dan dink 

hulle soos wat hulle toe gedink het. Daar is nog hierdie onkunde aangaande hemelse 

geluk vir die rede dat hulle wat daaraan dink, hulle opinies gevorm het van die uiterlike 

genot wat aan die natuurlike mens eie is, en het nie geweet wat die innerlike en 

geestelike mens is nie, gevolglik ook nie die geaardheid van sy genot en geseëndheid, 

en daarom, selfs al word hulle vertel deur hulle wat in die geestelike genot en innerlike 

vreugde is wat hemelse genot en vreugde is, sou geen begrip daarvoor hê nie, want dit 

val in `n idee wat nog nie herken is nie, dus in geen gewaarwording of insig nie, en sou 

daarom tussen die dinge gewees het wat deur die natuurlike mens verwerp word. 

Nogtans kan enigeen verstaan dat wanneer `n mens sy uiterlike of natuurlike liggaam 

verlaat, kom hy tot die innerlike of geestelike mens, en kan gevolglik sien dat hemelse 

geluk intern en geestelik is, en nie ekstern en natuurlik nie, en om innerlik en geestelik 

te wees, is meer suiwer en voortrefliker en affekteer die innerlikes van die mens wat 

aan die siel of gees behoort. Van hierdie dinge alleen kan enigeen tot die slotsom kom 

dat sy genot is soos die genot van sy gees voorheen was, en dat die genot van die 

liggaam, wat genoem word die genot van die vlees, is in vergelyking nie hemels nie, 

ook dat wat ookal in die gees van die mens is wanneer hy sy liggaam verlaat, bly vir 

ewig na die dood, want nou leef hy as `n mens-gees. 

 

396.  Alle genot vloei voort uit liefde, want wat `n mens liefhet voel hy verruklik oor. 

Niemand het enige genot van enige ander bron nie. Dit volg dan dat soos wat die liefde 

is, so is die genot. Die heerlikhede van die liggaam of die vlees vloei alles voort van die 

liefde vir die self en liefde vir die wêreld; gevolglik is so `n genot en die genieting 

daarvan wellus; terwyl die genot van die siel of gees alles voortvloei vanaf die Meester 

en liefde teenoor die naaste, gevolglik is dit emosies vir die goeie en die waarheid en 

innerlike bevrediging. Hierdie liefde met sy genietinge vloei uit die hemel vanaf die 

Meester op `n innerlike manier, dit is, van bo-af en affekteer die innerlikes, terwyl die 

vorige liefde met sy genietinge vloei in vanaf die vlees en van die wêreld deur `n 

eksterne manier, dit is, van benede, en affekteer die uiterlikes. Daarom, sover as wat die 

twee liefdes van die hemel ontvang word en laat hulleself voel, word die innerlikes van 

die mens, wat aan die siel of gees behoort, en wat vanaf die wêreld hemelwaarts kyk, 

oopgemaak, en sover as wat die twee liefdes van die wêreld ontvang word en laat 

hulleself voel, word sy uiterlikes, wat aan die liggaam of vlees behoort, en kyk weg van 

die hemel na die wêreld, oopgemaak. Soos wat die liefde invloei en ontvang word, so 
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vloei die genot saam met dit in, die genot van die hemel in die innerlikes, en die genot 

van die wêreld in die uiterlikes, omdat alle genot aan die liefde behoort. 

 

397.  Hemel op sigself is so vol genot dat op homself gesien is dit niks anders as 

geseëndheid en geluk nie, want die Goddelike goeie wat vanaf die Meester se 

Goddelike liefde vloei is wat die hemel in die algemeen en in die besonder met elkeen 

daar maak, en die Goddelike liefde is `n verlange vir die redding van almal en die 

geluksaligheid van almal in die innerlikes en in sy volheid. Dus, as jy sê hemel of 

hemelse geluk, bly dit nog dieselfde ding. 

 

398.  Die genietinge van die hemel is beide onuitspreeklik en ontelbaar; maar hy wat 

slegs in die genot van die liggaam of die vlees verkeer, kan geen kennis of `n geloof hê 

in `n enkele een van die ontelbare genietinge nie; want sy innerlikes kyk weg van die 

hemel af na die wêreld, dus terugwaarts. Want hy wat totaal in die genot van die 

liggaam of die vlees is, of wat dieselfde is, verlief op homself en die wêreld, het geen 

gewaarwording van genot nie, behalwe in eer, in winsbejag, en die plesiere van die 

liggaam en die sinne; en hulle blus en versmoor die innerlike genot wat aan die hemel 

behoort en verwoes alle geloof daarin; gevolglik sal hy grootliks verstom staan as hy 

vertel word dat wanner die genot van eer en wins eenkant geplaas word, ander 

genietinge gegee sal word, en nog meer as hy vertel word dat die genietinge van die 

hemel wat die plek neem van dit wat hy eenkant gestoot het, ontelbaar is, en is so dat 

dit nie vergelyk kan word met die genietinge van die liggaam en die vlees nie, wat 

hoofsaaklik die genietinge van eer en winsbejag is. Alles dit maak dit duidelik hoekom 

dit nie bekend is wat hemelse geluk is nie.  

 

399.  `n Mens kan sien hoe groot die genietinge in die hemel moet wees van die feit dat 

dit die genot van almal is, om sy genietinge en seëninge te deel met ander, en so is die 

karakter van almal wat in die hemel is, dit is dan duidelik hoe ontelbaar die genietinge  

van die hemel is. Dit was hierbo getoon (n. 268), dat daar in die hemel `n verdeling van 

alles  met elk en iedere een is. So `n verdeling van alles spruit voort uit die twee liefdes 

van die hemel, liefde tot die Meester en liefde tot die naaste; en om hulle genietinge te 

deel met almal, is die natuurlike aard van hierdie twee liefdes. Liefde tot die Meester is 

so omdat die Meester se liefde is `n liefde van verdeling van alles wat Hy het met 

ander, siende dat dit die geluksaligheid van almal verlang. Daar is `n soortgelyke liefde 

in elkeen van hulle wat die Meester liefhet, omdat die Meester in hulle is; en van dit 

kom die onderlinge verdeling van die genietinge van die engele met mekaar. Liefde 

teenoor die naaste is van so `n aard, soos gesien sal word in dit wat volg. Alles hierdie 

wys dat dit die aard van hierdie liefdes is om hulle genietinge te deel. Dit is heeltemal 

anders met die liefdes vir die self en vir die wêreld. Die liefde vir die self neem weg 

van ander en roof ander van alle genietinge, en rig dit tot homself, want dit wens die 

goeie alleenlik vir homself toe, terwyl die liefde vir die wêreld wens om dit wat aan die 

naaste behoort, ook sy eie te maak. Daarom is hierdie liefdes destruktief teenoor die 

genietinge van ander, of as daar enige neiging is om te deel, is dit vir hulleself en nie ter 

wille van ander nie. Dus, ten opsigte van ander is dit die neiging van daardie liefdes om 

nie te deel nie, maar om weg te neem, behalwe so ver as wat die genietinge van ander 

een of ander verhouding met homself het. Dat die liefde vir die self en vir die wêreld, as 
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hulle regeer, presies so is was ek toegelaat om waar te neem deur lewendige ervaring. 

Wanner die geeste wat in hierdie liefdes was gedurende hulle lewe as mens op aarde, 

nader kom, tree my geluk terug en verdwyn, en ek was vertel dat slegs net die 

naderkom van sulkes na enige gemeenskap, verdwyn die genietinge van hulle in 

daardie gemeenskap, in die graad van hulle nabyheid, en wat wonderlik is, die bose 

geeste is dan in hul eie genot. Al hierdie toon die staat van die gees aan van so `n mens 

terwyl hy in die liggaam is, siende dat dit dieselfde is nadat hy van sy liggaam geskei 

het, naamlik, dat dit verlang, of het `n wellustige begeerte na die genietinge van die 

goeie van ander, en vind genot deur van ander te roof. Dit alles maak dit duidelik dat 

die liefdes vir die self en die wêreld is daarop uit om die genot van die hemele te 

vernietig, en is dus direkte teenoorgesteldes van hemelse liefdes, wat begeer om te deel. 

 

400.  Maar dit moet verstaan word dat die genot van hulle wat in die liefdes is vir die 

self en vir die wêreld, wanneer hulle so `n gemeenskap benader, die genot van hulle 

wellus is, en is dus die teenoorgestelde van die genot van die hemel. En sulkes gaan in 

hierdie genot van hulle wellus as gevolg van hulle denke deur die genot van die hemele 

te verdryf in hulle wat daarin is. Wanner die hemelse genot nie verdryf of weggeneem 

word nie, dan is dit anders, want dan is dit vir hulle nie moontlik om nader te kom nie; 

want so ver as wat hulle naderkom, bring dit op hulle angs en pyn; en vir hierdie rede 

kom hulle nie so gereëld nader nie. Dit was ek ook toegelaat om te leer deur 

herhaaldelike ervaring, en daar is iets wat ek wil byvoeg. [2] Geeste wat van hierdie 

wêreld af oorgaan na die ander lewe, begeer meer as iets anders om in die hemel te 

kom. Ongeveer almal verlang om in te kom, met die veronderstelling dat die hemel 

bestaan slegs deur toegelaat en ontvang te word. Omrede hierdie begeerte word hulle 

gebring na sekere gemeenskappe in die laagste hemel. Maar sodra as wat daardie wat in 

die liefdes vir die self en vir die wêreld is, nader kom na die eerste treetjie van die 

hemel, begin hulle benoud word en word inwendig so gemartel asof hulle die hel voel 

in plaas van die hemel binne in hulle; en gevolglik werp hulle hulself kop eerste weg 

van daar af, en rus nie voordat hulle in die helle kom tussen hulle eie soort nie. [3] Dit 

gebeur dikwels dat sulke geeste verlang om te weet wat hemelse geluk is, en dat hulle 

gehoor het dat dit in die innerlikes van die engele is, en wil hulle graag daarin deel. Dit 

was daarom toegestaan, want wat `n gees ookal wens, terwyl hy nog nie in die hemel of 

hel is nie, word aan hom gegee as dit hom sal baat. Maar sodra die genot na hulle 

gekommunikeer word, begin hulle om so gemartel te word en weet nie hoe om hulle te 

draai en te buig om van die pyn ontslae te raak, as gevolg van hulle interne foltering 

nie. So was die effek geproduseer deur hemelse genot op hulle wat in die genot van die 

liefde vir die self en die wêreld is, en vir die rede dat hierdie liefdes in direkte opposisie 

van hemelse liefdes staan, is sulke pyne die resultaat, ook as gevolg van die een 

teenoorgestelde wat handel teenoor `n ander teenoorgestelde. En siende dat die hemelse 

genot ingaan met die innerlike weg, vloei dit in die teenoorgestelde genot, en die 

innerlikes wat in die teenoorgestelde genot is, word so gebuig en verdraai na die 

agterkant toe, dus in die teenoorgestelde rigting, en die gevolg is hierdie verskriklike 

pyne wat erger as marteling is. [4] Liefde tot die Meester en liefde tot die naaste wens 

om te deel met ander alles wat sy eie is, want dit is by uitstek hulle genot, terwyl die 

liefde vir die self en vir die wêreld wens om alles weg te neem van ander dit wat hulle 

het, en maak dit hulle eiendom, en tot die mate wat hulle in staat is om dit reg te kry, is 
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hulle in hulle genot. Hieruit ook, kan `n mens sien wat dit is wat die hemel van die hel 

afskei, want almal wat in die hel is, was, terwyl hulle in die wêreld geleef het, in die 

louter genot van die liggaam en van die vlees vir die liefde vir die self en vir die wêreld, 

terwyl almal wat in die hemel is, was, terwyl hulle in die wêreld was, in die genot van 

die siel en gees uit liefde tot die Meester en die liefde tot die naaste, en siende dat dit 

opponerende liefdes is, is die helle en die hemele totaal geskei van mekaar, en 

inderdaad so geskei dat `n gees in die hel dit nie eers waag om `n vinger daaruit te steek 

of om die kroon van sy kop te wys nie, want as hy dit doen word hy deursteek met pyne 

asof hy gemartel word. 

 

 

Voetnotas 

 

352.1.  Dit is die deel van die wyses om te sien en waar te neem wanneer `n ding waar 

is voordat dit bevestig word, en nie net bloot bevestig wat deur ander gesê word nie. (n. 

1017, 4741,7012, 7680, 7950). Slegs hulle kan sien en waarneem wanneer `n ding waar 

is voordat dit bevestig word, wat geaffekteer word deur die waarheid ter wille van die 

waarheid en ter wille van die lewe (n. 8521). Die lig van bevestiging is nie geestelike 

lig nie maar natuurlike lig, en is selfs sensuele lig wat die bose mag inhê (n. 8780). Alle 

dinge, selfs valshede, kan so bevestig word sodat dit voorkom asof dit waarhede is. ( n. 

2477, 2480, 5033, 6865, 8521). 

 

353.1.  Die sensuele is die uiterlike van `n mens se lewe, en kleef aan en woon in sy 

liggaamlike deel (n. 5077, 5767, 9212, 9216, 9331, 9730). Hy word `n sensuele mens 

genoem wat al sy oordeel en gevolgtrekkings vorm uit sy liggaamlike sintuie, en wat 

niks glo behalwe dit wat hy met sy oë sien en met sy hande voel nie (n. 5094, 7693). So 

`n mens dink met sy uiterlikes en nie innerlik in homself nie (n. 5089, 5094, 6564, 

7693). Sy innerlikes is so toegesluit dat hy niks van die Goddelike waarheid raaksien 

nie (n. 6564, 6844, 6845). In kort, hy is in growwe natuurlike lig en word niks gewaar 

van die  lig van die hemele nie. (n. 6201, 6310, 6564, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 

6844, 6845). Daarom is hy innerlik gekant teen alle dinge wat aan die hemel en die 

kerk behoort. (n. 6210, 6310, 6844, 6844, 6845, 6948,  6949). Die geleerdes wat 

hulleself bekragtug het teen die waarhede van die kerk, is baie sensueel (6316). `n 

Beskrywing van die sensuele mens (n. 10236). 

 

353.2.  Sensuele mense argumenteer bytend en met sluheid, siende dat hulle alle 

intelligensie in spraak plaas vanuit die liggaamlike geheue (n. 195, 196, 5700, 10236). 

Maar hulle argumenteer uit die dwaalbegrippe van die sinne    

(5084, 6948, 6949, 7693). Sensuele mense is meer slu en boosaardig as ander (n. 7693, 

10236). Die antieke mense het hulle genoem „slange van die boom van kennis‟ (n. 195-

197, 6398, 6949, 10313). 

355.1.  Alle kennis behoort aan die natuurlike geheue wat `n mens het terwyl hy in die 

liggaam is. (n. 5212, 9922). Die mens dra met hom saam na sy dood sy hele natuurlike 

geheue (n. 2475) uit ervaring (n. 2481-2486). Maar hy is nie in staat om enigiets, soos 

toe hy in die wêreld was, uit daardie geheue te trek nie, oor verskeie redes. (n. 2476, 

2477, 2479). 
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356.1.  Die mees pragtigste kleure word in die hemel gesien (n. 1053, 1624). Die kleure 

van die hemel kom van die lig daar en is modifikasies of die veelkleurigheid van 

daardie lig (n. 1042, 1043, 1053, 1624, 3993, 4530, 4742, 4922). Dus is hulle 

manifestasies van die waarheid van die goeie, en dit dui sulke dinge aan wat behoort 

aan die intelligensie en wysheid (n. 4530, 5677, 4922, 9466). Die mens behoort ten 

volle onderrig te wees in alle kennis [scientiis et cognitionibus], siende dat hy deur 

hierdie manier leer om te dink [cogitare] en daarna te verstaan wat waar en goed is, en 

om dan wys te word. (n. 129, 1450, 1451, 1453, 1548, 1802). Kennis [scientifica] is die 

eerste dinge waarop die lewe van die mens gegrondves is, burgerlik, moreel, en 

geestelik, en dit moet geleer word ter wille van die gebruik daarvan as `n einddoel. (n. 

1489, 3310). Kennis [cognitiones] open die weg na die innerlike mens, en agterna 

verenig dit hom met die eksterne in ooreenstemming met die gebruike en dienste (n. 

1563, 1616) Die meetbare aanlegte het sy geboorte deur middel van kennis [scientias et 

cognitiones] (n. 1895, 1900, 3086). Maar nie deur middel van kennis [cognitiones] op 

sigself nie, maar deur middel van die emosie vir die gebruike of dienste daaraan ontleen 

(n. 1895). Daar is kennis [scientifica] wat toegang verleen na Goddelike waarhede en 

kennis [scientifica] wat dit nie doen nie. (n. 5213). Leë kennis [scientifica] moet 

vernietig word (n. 1489, 1492, 1499, 1581). Leë kennis [scientifica] is so dat dit die 

liefde het vir die self en vir die wêreld as `n einddoel, en onderhou daardie liefdes, en 

onttrek hom van liefde tot God en liefde tot die naaste, omdat sulke kennis die innerlike 

mens toemaak, tot so `n mate dat die mens nie in staat is om enigiets van die hemel te 

ontvang nie (n. 1563, 1600). Kennis is `n middel wat help om wys te word en `n middel 

om kranksinnig te word, en deur dit is die innerlike mens of oopgemaak of gesluit, en 

dus is die rasionele of verryk of vernietig (n. 4156, 8628, 9922). [3] Die interne mens 

word oopgemaak en geleidelik volmaak gemaak deur middel van kennis as die mens 

goeie gebruike of dienste het as `n eindoel, spesiaal gebruike of dienste wat kyk na die 

uiterlike lewe. (n. 3086). Die soorte kennis [scientificis] wat in die natuurlike mens is, 

word ontmoed deur geestelike en hemelse dinge van die geestelike mens, en dit neem 

daardie gedeeltes aan wat paslik is. (n. 1495). Dan word die hemelse gebruike of 

dienste na vore getrek deur die Meester en vervolmaak en uitgetrek deur die kennis 

[scientificis] in die natuurlike mens deur middel van die innerlike mens. (n. 1895, 1896, 

1900, 1901, 1902, 5871, 5874, 5901). Terwyl onverenigbare en opponerende kennis 

[scientifica] eenkant verwerp word. (n. 5871, 5886, 5889). [4] Die sig van die interne 

mens roep van die kennis [scientifica] van die eksterne mens na vore, maar slegs dit 

wat in ooreenstemmeng is met sy liefde (n. 9394). Soos gesien deur die interne mens 

wat behoort by die liefde, is in die middelpunt en in helderheid, maar dit wat nie van 

die liefde is nie, is by die kante en is  baie onduidelik. (n. 6068, 6084). Paslike kennis 

[scientifica] word geleidelik in die mens se liefde ingeplant en woon daarbinne. (n. 

6325). As `n mens gebore is tot liefde tot die medemens, is hy gebore in intelligensie, 

maar omdat hy gebore is in die liefde vir die self en vir die wêreld is hy ook gebore in 

onkunde (n. 6323, 6325). Kennis [scientia], intelligensie, en wysheid is seuns tot liefde 

van God en van liefde teenoor die medemens. [5] Dit is een ding om wys te wees, en `n 

ander ding om te verstaan, en `n ander om te weet [scire], en `n ander om te doen, 

nietemin, in hulle wat geestelike lewe besit, volg dit in orde, en bestaan tesame daarin 

om te doen. (n, 10331). Ook is dit een ding om te weet [scire], `n ander om te erken, en 
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`n ander om geloof te hê (n. 896). [6] Kennis [scientifica], wat behoort aan die uiterlike 

of natuurlike mens is in die lig van die wêreld, maar waarhede wat waarhede gemaak is 

deur waarheid, geloof en liefde, en wat lewe verkry het, is in die lig van die hemel. (n. 

5212). Die waarhede wat geestelike lewe verkry het word begryp deur middel van 

natuurlike idees (5510). Geestelike invloei is van die interne of geestelike mens binne 

in die kennis [scientifica] wat in die eksterne of natuurlike mens is. (n. 1940, 8005). Die 

soorte van kennis [scientifica] is vergaderplekke of ontvangers, asof dit kruike is, want 

die waarheid en die goeie wat aan die interne mens behoort (n. 1469, 1496, 3068, 5489, 

6004, 6023, 6052, 6071, 6077, 7770, 9922) en is soos spieëls waarin die waarheid en 

die goeie van die interne mens voorkom asof dit `n afbeelding is. (5201). Hulle is 

tesame (5373, 5874, 5886, 5901, 6004, 6023, 6052, 6071). [7] Die invloei is nie fisies 

nie, maar geestelik, dit is, die invloei is van die interne mens in die eksterne, dus in die 

kennis van die eksterne, en nie van die eksterne in die interne nie, dus nie van die soorte 

kennis [scientifics] van die eksterne binne in die waarhede van die geloof nie (n. 3219, 

5119, 5259, 5427, 5428, 5478, 6322, 9110). `n Begin moet gemaak word van die 

waarhede van die doktrine van die kerk, wat van die Woord is, en daardie waarhede 

moet eerstens erken word , en dan is dit toelaarbaar om die kennis [scientifica] te 

konsulteer (n. 6047). Dus is dit toelaarbaar vir hulle wat in `n bevestigende staat is in 

die opsig van die waarhede van die geloof om dit intellektueel te bevestig deur middel 

van kennis [scientifica], maar nie vir hulle wat in `n negatiewe staat is nie (n. 2568, 

2588, 4760, 6047). Hy wat nie wil glo in Goddelike waarhede nie, totdat hy oortuig is 

deur middel van kennis [scientificis] sal nooit glo nie. (n. 2094, 28320.) Om vanuit die 

kennis [scientificis] in die waarheid van die geloof in te gaan is teenstrydig met die orde 

(10236). Hulle wat so doen word kranksinnig aangaande die dinge van die hemel en die 

kerk (n. 128, 129, 130). Hulle val in die valshede van die bose (n. 232, 233, 6047). As 

hulle in die ander lewe net dink aan geestelike dinge, word hulle asof hulle dronk is (n. 

1072). Meer aangaande die karakter van sulkes (n. 196). Voorbeelde wat wys dat 

geestelike dinge kan nie begryp word wanneer daar ingegaan word vanuit die kennis 

nie [scientifica]. (n. 233, 2096, 2196, 2203, 2209). Baie van die geleerde mense is meer 

kranksinnig in geestelike dinge as die eenvoudiges, vir die rede dat hulle in `n 

negatiewe staat verkeer, wat hulle bevestig deur middel van die kennis [scientifica] wat 

hulle voortdurend en pal voor hulle sig het (n. 4760, 8629). [8] Hulle wat argumenteer 

uit die kennis  [scientificis] teen die waarhede van die geloof argumenteer bytend 

omdat hulle argumenteer uit die valshede van die sinne wat innemend en oortuigend 

klink, omdat dit ook nie so maklik verwerp kan word nie. (n. 5700). Watter dinge is 

valshede van die sinne, en wat dit is (n. 5084, 5094, 6400, 6948), Hulle wat nie die 

waarheid verstaan nie, en hulle wat in die bose is, is in staat om te argumenteer oor 

waarhede en oor die goeie van die geloof, maar is nie in staat om dit te verstaan nie 

(n.4214). Intelligensie bestaan nie daaruit deur net die dogma te bevestig nie, maar om 

te sien of dit waar is of nie, voordat dit bevestig word (n. 4741, 6047). [9] Soorte kennis 

[scientiae] is van geen waarde na die dood nie, maar slegs dit wat die mens opgeneem 

het in sy intelligensie en lewe deur middel van die kennis [scientaes] (n. 2480). 

Alhoewel alle kennis nog daar is na die dood, is dit sluimerend (n. 2476-2479, 2481-

2486). [10] Kennis, [scientifica] saam met die bose is valshede, omdat dit aangepas is 

met die booshede, maar met die goeie is dieselfde kennis die waarheid, omdat dit 

toegepas word op die goeie (6917). Ware kennis [scientifica] met die bose is nie waar 
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nie, alhoewel dit kan voorkom dat dit waar is as dit geuiter word, omdat daar boosheid 

binne in is, (n. 10331). [11] `n Voorbeeld van die begeerte om te weet [sciendi], wat die 

geeste het (n. 1974). Engele het `n onbegrensde verlange om te weet [sciendi] en om 

wys te word, siende dat lering [scientia], intelligensie en wysheid geestelike voedsel is 

(n. 3114, 4459, 4792, 4976, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 5655, 

6277, 8562, 9003). Die kennis [scientia] van die antieke mense was die kennis 

[scientia] van die korrespondensies en verteenwoordiginge, deur middel waarvan hulle 

kennis [cognitionem] opdoen van geestelike dinge, maar daardie kennis [scientia] is op 

hierdie dag totaal verlore. (n. 4749, 4844, 4964, 4965). [12] Vir geestelike dinge om 

verstaan te word, moet die volgende universeles of algemenes verstaan word; (i) Alle 

dinge in die heelal het `n verhouding met die goeie en die waarheid en tot hulle 

verbinding dat hulle iets mag wees, dus tot liefde en geloof  en hulle vereniging. (ii) 

Die mens het intelligensie en `n wil, en die intelligensie is die ontvanger van die 

waarheid en die wil van die goeie, en alle dinge in die mens het `n verhouding met 

hierdie twee en hulle vereniging, siende dat alle dinge `n verhouding het met die 

waarheid en die goeie en hulle verbinding. (iii) Daar is `n interne mens en `n eksterne 

mens, wat so verskillend van mekaar is soos die hemel en die aarde, en tog, vir `n mens 

om `n ware mens te wees moet hierdie twee een word. (iv) Die interne mens is in die lig 

van die hemel, en die eksterne mens is in die lig van die wêreld, en die lig van die 

hemel is die Goddelike waarheid self, waaruit alle intelligensie is. (v) Tussen die dinge 

van die interne mens en daardie in die eksterne mens is daar `n korrespondensie, 

daarom, die verskillende aspekte wat  hulle verteenwoordig is so dat dit onderskei kan 

word slegs deur middel van `n kennis [scientiam] van korrespondensies. Tensy hierdie 

en baie ander dinge nie bekend is nie [scientur] kan niks, maar slegs onverenigbare 

idees van geestelike en hemelse waarhede ontvang en gevorm word, daarom, sonder 

hierdie universeles sal die kennis [scientifica et cognitiones] van die natuurlike mens 

van weinig nut wees vir die rasionele mens vir sy intelligensie en groei. Dit maak dit 

duidelik hoe belangrik kennis [scientifica] is. 

 

358.1.  Dit word dikwels in die Woord gesê dat die mens geoordeel of beloon sal word 

in ooreenstemming met die  werke en dade wat hy doen (n. 3934). By “werke en dade” 

word bedoel werke en dade in die innerlike vorm, en nie in die uiterlike vorm nie, 

siende dat goeie werke in die eksterne vorm ook gedoen kan word deur die bose, maar 

in die innerlike en die uiterlike vorm saam slegs deur die goeie (n. 3934, 6073). Werke, 

soos alle aktiwiteite, het hulle bestaan en uitstroming [esse et existere] en hulle 

kwaliteit van die internes van die mens, wat behoort aan sy innerlikes is, so is die 

werke. (n. 3934, 6073, 10331, 10332). Dus, werke bevat liefde en geloof en is liefde en 

geloof in effek. (n. 10331). Daarom, om geoordeel en beloon te word in 

ooreenstemming met dade en werke, beteken in ooreenstemming met liefde en geloof. 

(n. 3147, 3934, 6073, 8911, 10331, 10332). Sover as wat die werke na homself kyk en 

na die wêreld, is hulle nie goed nie, maar hulle is goed sover as wat hulle na die 

Meester en die naaste kyk  (n. 3147). 

 

359.1  Alle boosheid is van die liefde vir die self en vir die wêreld (n. 1307, 1308, 

1321, 1594, 1691, 3413, 7255, 7376, 7488, 7490, 8318, 10038, 10742). Hierdie liefdes 

is; veragting van ander, vyandigheid, haat, weerwraak, wreedheid, misleiding, leuens, 
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wellus en nog baie ander (n. 6667, 7370-7374, 9348, 10742). In sulke liefdes is die 

mens gebore, dus is sy oorgeërfde booshede binne in hierdie dinge. (n. 694, 4317, 

5660). 

 

359.2.  Liefde tot die naaste is om te doen wat goed is, regverdig, en reg, in elke werk 

en elke diens (n. 8120.-8122, dus brei die liefde tot die naaste hom uit na alle dinge 

waaraan `n mens kan dink, wil, en doen (n. 8124). `n Lewe van vroomheid weg van `n 

lewe van naasteliefde is van geen waarde nie, maar tesame is hulle voordelig vir alle 

dinge (n. 8252, 8253). 

 

361.1.  Al die goeie het sy genot uit dienste en in ooreenstemming met die diens. (n. 

3049, 4984, 7038), ook sy kwaliteit, en gevolglik, soos wat die gebruik of die diens is, 

so is die goeie (n. 3049) Al die geluk en genot van die lewe is van gebruik en dienste 

(n. 997). In die algemeen, die lewe is `n lewe van gebruik en diens (n. 1964). Engele 

lewe bestaan uit goeie van die liefde en naasteliefde, dus om dienste uit te oefen (n. 

454). Die doeleindes wat die mens in sig het, wat dienste is, is die enigste dinge wat die 

Meester, en ook die engele oorweeg (n. 1317, 1645, 5844). 

 

364.1.  Daar kan geen genade wees apart van die liefde nie, maar genade deur middel 

van die liefde, dit is, aan hulle wat in ooreenstemming met die gebooie van die Meester 

lewe, sulkes lei die Meester voortdurend uit Sy groot genade in die wêreld, en daarna 

na die ewigheid (n. 8700, 10659). 

 

364.2.  Waardigheid en rykdomme is nie regtig seëninge nie, daarom word dit beide 

aan die bose en die goeie gegee (n. 8939, 10775, 10776). Die werklike seëninge is die 

ontvangs van liefde en geloof van die Meester, en vereniging met Hom daarby, want dit 

is die bron van ewige geluk. (n. 1420, 1422, 2846, 3017, 3406, 3504, 3514, 3530, 3565, 

3584, 4216, 4981, 8930, 10495) 

 

365.1.  “Klere” dui op waarhede, dus sekere kennis (n. 1073, 2576, 5319, 5954, 9212, 

9216, 9952, 10536) “Pers” dui op die hemelse goeie (n. 9467). “Fyn linne” dui op 

waarheid van `n hemelse oorsprong (n. 5319, 9469, 9744). 

 

365.2.  `n “Kameel” dui in die Woord op die aanleg om te ken en die kennis in die 

algemeen (n. 3048, 3071, 3143, 3145). Wat word bedoel deur “Naaldwerk, om met `n 

naald te werk”,  en daarom met `n “naald” (n. 9688). Om in die waarheid van die geloof 

in te gaan deur gebruik te maak van kennis, is teenstrydig met die Goddelike orde. (n. 

10236). Hulle wat dit doen word kranksinnig met betrekking tot die dinge van die kerk 

en die hemele. (n. 128-130, 232, 233, 6047) En in die ander lewe, as hulle dink aan 

geestelike dinge, word hulle asof hulle dronk is. (1072) Nog verder oor sulke dinge (n. 

196). Voorbeelde wat daarop wys dat wanneer geestelike goedere binne gegaan word 

deur kennis, dit nie verstaan kan word nie (n. 233, 2094, 2196, 2203, 2209). Dit is 

toelaarbaar om geestelike waarhede binne te gaan binne in die kennis wat aan die 

natuurlike mens verbind is, maar nooit die teenoorgestelde nie, omdat daar geestelike 

invloei in die natuurlike kan wees, maar nie die natuurlike invloei in die geestelike nie 

(3219, 5119, 5259, 5427, 5428, 5478, 6322, 9110). Die waarheid van die Woord en van 
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die kerk moet eers erken word, daarna is dit toelaatbaar om die kennis in oorweging te 

neem, maar nie voor die tyd nie. (n.6047). 

 

367.1.  Tot op hierdie dag is dit nie bekend wat huweliks liefde is nie, of waarvandaan 

dit is nie (n. 2727). Huweliks liefde is om te wil wat die ander een wil, dus om 

wedersyds en wederkerig te wil (n. 2731). Hulle wat in die huweliksliefde is, woon 

saam in die innerlikste van die lewe (n. 2732). Dit is so `n samesmelting of unie van 

twee verstande of denkes dat van liefde is hulle een. (n. 10168, 10169). Want die liefde 

van die denke van beide, is geestelike liefde, en is `n unie, `n vereniging (n. 1549, 2057, 

3939, 4018, 5807, 6195, 7081-7086, 7501, 10130). 

 

368.1.  In die Woord word “jong man” aangedui deur die verstaan van die waarheid, of 

die intelligente (n. 7668). “Mens” het dieselfde betekenis (n. 158, 265, 749. 915, 1007, 

2517, 3134, 3236, 4823, 9007). “Vroumens” dui op die emosie vir die goeie en die 

ware (n. 568, 3160, 7337, 8994), so ook die kerk (n. 252, 253, 749, 770); “Vrou” het 

dieselfde betekenis (n. 252, 253, 409, 749, 770); met watter verskil (n. 915, 2517, 3236, 

4510, 4823) In die hoogste sin word “Man en Vrou” bedoel deur die Meester en van Sy 

vereniging met die hemel en die kerk (n. 7022). `n “Maagd” dui op emosie vir die goeie 

(n. 3067, 3110, 3179, 3189, 6729, 6742). Net so die kerk, (n. 2362, 3081, 3963, 4638, 

6729, 6775, 6788). 

 

371.1.  Die oorsprong, oorsaak, en essens van ware huweliks liefde is die huwelik van 

die goeie en die waarheid, dus is dit van die hemel (n. 2728, 2729). Aangaande die 

engele gees, wat `n  waarneming het of daar enigiets van die huwelik is van die idee 

van `n vereniging van die goeie en die ware. (n. 10756). Dit is met huweliks liefde in 

elke opsig dieselfde soos wat dit is met die  vereniding van die goeie en die waarheid 

(n. 1904, 2173, 2429, 2508, 3101, 3102, 3155, 3179, 3180, 4358, 5807, 5835, 9206, 

9495, 9637). Hoe en met wie word die vereniging van die goeie en die waarheid 

bewerk (n. 3834, 4096, 4097, 4301, 4345, 4353, 4364, 4368, 5365, 7623-7627, 9528). 

Slegs hulle wat in die goeie en die waarheid van die Meester is, weet wat ware 

huweliks liefde is. (n. 10171). In die Woord dui die “huwelik” die huwelik van die 

goeie met die waarheid aan (n. 3132, 4434, 4835). Die koninkryk van die Meester en 

die hemel is in ware huweliks liefde (n. 2737). 

 

375.1.  Alle dinge in die universum, beide in die hemel en in die wêreld, het `n 

verhouding tot die goeie en die waarheid (n. 2452, 3166, 3490, 4409, 5232, 7256, 

10122). En tot die vereniging met hierdie (n. 1055). Tussen die goeie en die waarheid is 

daar `n huwelik (n. 1904, 2173, 2508). Die goeie het die waarheid lief, en uit liefde 

verlang dit na die waarheid en vir die vereniging van die waarheid met homself, en 

hiervan is hulle in ewigdurende  strewe om verenig te word (n. 9206, 9207, 9495). Die 

lewe van die waarheid is van die goeie (n. 1589, 1997, 2572, 4070, 4096, 4097, 4736, 

4757, 4884, 5147, 9667). Waarheid is die vorm van die goeie (n. 3049, 3180, 4574, 

9154). Waarheid is tot die goeie soos water is tot die brood (n. 4976). 

 

378.1.  Huwelike tussen verskillende gelowe is nie toelaatbaar nie, omdat daar geen 

vereniging tussen die goeie en die ware in die innerlikes kan wees nie (8998). 
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379.1.  Siende dat die man en die vrou een moet wees, en saam moet lewe in die 

innerlike van die lewe, en tesame maak hulle een engel in die hemel, is dit so dat daar 

nie ware huweliks liefde kan wees tussen een man en verskeie vroue nie (n. 1907, 

2740). Om verskeie vroue op dieselfde tyd te trou is teenstrydig met die Goddelike orde 

(n. 10837). Dat daar geen huwelike is, behalwe tussen een man en een vrou word 

duidelik ontvang deur hulle wat in die Meester se hemelse koninkryk is (n. 865, 3246, 

9002, 10172.) Vir die rede dat die engele daar in die huwelike is van die goeie en die 

waarheid (n. 3246). Die Israelitiese nasie was toegelaat om verskeie vroue te trou, en 

om nog daarby te voeg verskeie  byvroue, maar nie die Christene nie, vir die rede dat 

die Israeliete was in die eksternes en verwyderd van die internes, terwyl die Christen in 

staat is om in die internes in te gaan, dus in die huwelik van die goeie met die waarheid 

(n. 3246, 4837, 8809). 

 

382.1.  Bevrugting, swangerskap, geboortes, en generasies dui op daardie wat geestelik 

is, dit is, sulkes behoort tot die goeie en die waarheid, of tot die liefde en die geloof (n. 

613, 1145, 1255, 2020, 2584, 3860, 3868, 4070, 4668. 6239, 8042, 9325, 10249). 

Daarom, generasie en geboorte dui op wedergeboorte en hervorming deur geloof en 

liefde (n. 5160, 5598, 9042, 9845). „Moeder‟ dui op die kerk ten opsigte van die 

waarheid, en dus die waarheid van die kerk, „vader‟ die kerk ten opsigte van die goeie, 

en dus die goeie van die kerk (n. 2691, 2717, 3703, 5581, 8897). „Seuns‟ dui op gevoel 

of emosie vir die waarheid, en dus waarhede (n. 489, 491, 533, 2623, 3373, 4257, 8649, 

9807). „Dogters‟ dui op die emosie vir die goeie (n. 489-491, 2362, 3963, 6729, 6775, 

6778, 9055). „Skoonseun‟ dui op die waarheid geassosieër met emosie vir die goeie (n. 

2389). „Skoondogter‟ dui op die goeie geassosieër met sy waarheid (4843). 

 

384.1.  Egbreuk en owerspel is ontheiligend (n. 9961, 10174). Die hemel is gesluit vir 

egbrekers en owerspeligers (n. 2750). Hulle wat genot geput het uit ontug, egbreek en 

owerspel kan nie in die hemel kom nie (n. 539, 2733, 2747-2749, 2751, 10175). 

Egbrekers en owerspeligers is ongevoelig, wreed en meedoënloos en behoeftig aan 

godsdiens (n. 824, 2747, 2748). Die idee van egbrekers en owerspeligers is besoedelend 

en vuil (n. 2747, 2748). In die ander lewe is hulle lief vir vullis en is ook in  smerige 

helle. (n. 2755, 5394, 5722) In die Woord dui egbrekers en owerspeligers op die 

onegtheid van die goeie, en hoeredom perversie van die waarheid (n. 2466, 2729, 3399, 

4865, 8904, 10648). 

 

387.1.  Die Meester se koninkryk is `n koninkryk van dienste en gebruike (n. 454, 696, 

1103, 3645, 4054, 7038). Om dienste te lewer en uit te oefen is om die Meester te dien 

(n. 7038). In die ander lewe sal almal dienste en gebruike moet uitoefen (n. 1103), selfs 

die boses en die duiwelse (n. 696). Almal is soos die dienste wat hy uitvoer (n. 4054, 

6815); geillustreer (n. 7038) Engele se geseëndheid bestaan uit die goeie van 

naasteliefde, dit is, om dienste te lewer (n. 454). 

 

390.1.  Om die naaste lief te hê is nie om die persoon lief te hê nie, maar om lief te hê 

dit wat in hom is en waaruit hy bestaan of saamgestel is (n. 5025, 10336). Hulle wat die 

persoon lief het, en nie dit wat in hom is nie, en waaruit hy saamgestel is nie, het net 
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sowel `n bose mens lief sowel as `n goeie mens (n. 3820), en doen terselfdertyd goed 

aan sowel die bose as die goeie mens, en om goed te doen aan die bose, is ook om die 

goeie met boosheid te behandel, en dit is nie hoe om jou naaste lief te hê nie. (n. 3820, 

6703, 8120). Die regter wat die bose straf sodat hy kan hervorm, en nie die goeie 

besmet of benadeel nie, het sy naaste lief (n. 3820, 8120, 8121). Elke individu, en elke 

gemeenskap, ook jou eie land of streek, en die kerk, en in die algemene sin die 

koninkryk van die Meester, is alles die naaste, en om goed te doen aan hulle in 

ooreenstemming met die kwaliteit van hulle staat, is om die naaste lief te hê, dit is,  die 

naaste is sy goeie, wat gekonsulteer moet word (n. 6818-6824, 8123). 

 

391.1.  Van die engele wat met die klein kindertjies is en daarna met die seuns, en dus 

in opeenvolging (n. 2303). Die mens word opgewek uit die dood deur middel van die 

engele, uit ervaring (n. 168-189). Engele word na die helle gestuur om te voorkom dat 

hulle mekaar buite perke martel (967). Oor die dienste wat engele lewer aan die mens 

as hy daar anderkant aankom (n. 2131). Daar is geeste en engele met alle mense en 

word gelei deur die Meester deur middel van geeste en engele (n. 50, 697, 2796, 2887, 

5846-5866, 5976-5993, 6209), Engele het heerskappy oor bose geeste (n. 1755). 

 

391.2.  In die Woord word deur engele iets Goddeliks aangedui (n. 1925, 2821, 3039, 

4085, 6280, 8129) In die Woord word engele “gode” genoem omdat hulle die waarheid 

en die goeie ontvang vanaf die Meester (n. 4295, 4402, 8192, 8301). 

 

**********************************************************************

********************* 

 

 

Hemel en Hel   401 – 450 

 

Emanuel Swedenborg-1688-1772 

 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

401.  Een wat in liefde vir die self en liefde vir die wêreld is, gewaar in hom terwyl hy 

in sy liggaam lewe, `n sin van genot van hierdie liefdes en ook in die besonder plesiere 

wat ontstaan van hierdie liefdes. Maar die een wat in liefde is tot God en in liefde tot 

die naaste ontvang nie, terwyl hy in die liggaam is, enige duidelike aanvoeling of 

gewaarwording van genot van hierdie liefdes nie, of van die goeie emosies wat daaruit 

ontstaan, maar slegs `n geseëndheid wat skaars waarneembaar is, omdat dit weggesteek 

is in die innerlikes (intelligensie en wil) en verskans deur die uiterlikes wat aan die 

liggaam behoort en verdof deur die bekommernisse van die wêreld. Maar na die dood 

word die status heeltemal verander. Die genot vir die liefde vir die self en vir die wêreld 

verander in dinge wat besoedel en vuil is wat korrespondeer met hulle besoedelde 

plesiere, en dit, vreemd om te sê, is dan genotvol vir hulle. Maar die verskansde genot 

en amper onwaarneembare geseëndheid van hulle wat, terwyl hulle in die liggaam was, 

in liefde tot God en liefde tot die naaste was, word nou gedraai na die genot van die 

hemel, en word in elke opsig waargeneem en gevoel, want die geseëndheid wat 
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verborge lê en nie herkenbaar in die innerlikes is nie, terwyl hulle in die wêreld lewe, 

word dan openbaar gemaak en vorentoe gebring in duidelike sensasie, omdat dit die 

genot van hulle gees was, en hulle is dan in die gees. 

 

402.  In diensleweing (werke) word al die heerlikhede en genot van die hemel 

bymekaar gebring en is teenwoordig, omdat dienslewering die goeie van die liefde en 

naasteliefde is waarin die engele verkeer; daarom is almal in die genot wat in 

ooreenstemming met sy dienste (werke) is, en in die graad van sy emosie vir diens. Dat 

al die heerlikhede van die hemel die heerlikhede van dienste is, kan gesien word deur `n 

vergelyking met die vyf liggaamlike sintuie van die mens. Daar is aan elke sintuig `n 

genot toegeskryf in ooreenstemming met sy gebruik, aan die sig, die gehoor, die smaak, 

die reuk, en die gevoel, elkeen sy eie genot, aan die sig die genot van skoonheid en 

vorms, tot die gehoor die hoor van harmonieuse klanke, tot die smaak, die heerlikste 

smake, tot die reuk, die heerlikste geure. Hierdie gebruike of dienste wat die sintuie 

uitoefen is bekend aan hulle wat dit bestudeer, en meer ten volle deur hulle wat bekend 

is met korrespondensies. Die sig het so `n genot omrede die diens wat dit verskaf tot die 

intelligensie, wat die innerlike sig is, die gehoor het so `n genot omdat die diens wat dit 

uitvoer beide tot die intelligensie en tot die wil deur aandag te gee, die reuk het so `n 

genot omrede die diens wat uitgevoer word tot die brein, en ook aan die longe, die 

smaak het so `n genot omrede die diens wat dit verrig vir die tong en die maag, en dus 

tot die hele liggaam deur dit te voed. Die genot van die huwelik, wat `n suiwerder en 

meer voortreflike genot van aanraking is, oortref al die res omrede sy gebruik, wat die 

verwekking van die menslike ras is, en daarby die engele van die hemel. Hierdie 

genietinge is in hierdie sintuiglikes deur `n invloei van die hemel, waar elke genieting 

aan dienste (werke) behoort en is in ooreenstemming met dienste uitgevoer deur engele. 

 

403.  Daar was sommige geeste wat geglo het uit `n opinie of geloof wat aangeneem is 

in die wêreld, dat hemelse geluk bestaan uit `n lui lekker niksdoen waarin hulle bedien 

gaan word deur ander; maar hulle was vertel dat geluksaligheid bestaan nie daarin om 

leeg te lê nie, en jou te weerhou van arbeid en so satisfaksie daaruit te kry nie. Dit sal 

beteken dat elkeen begeer die geluksaligheid van ander vir homself, en dat elkeen se 

wens is dat dit nie vir die ander een ook bedoel is nie. So `n lewe is `n ledige en nie `n 

aktiewe lewe nie, en sal al die kragte van die lewe verdoof; en elkeen behoort te weet 

dat sonder die aktiwiteit van lewe kan daar geen geluk in die lewe wees nie, en dat rus 

van die aktiwiteite moet eintlik wees ter wille van ontspanning, sodat jy kan terugkeer 

met meer krag tot die aktiwiteit van die lewe. Hulle word dan deur baie bewyse getoon 

dat engele lewe bestaan uit die  verrig van die goeie werke van naasteliefde, wat dienste 

(werke) is, en dat die engele al hulle genot en geluksaligheid vind deur dienste te verrig, 

in ooreenstemming met ander dienste. Aan hulle wat hierdie opinie handhaaf dat die 

hemelse genot bestaan uit `n lewe in niksdoen en ydelheid, en wat asemteue inasem van 

ewigdurende geluk en ledigheid, waar die gebraaide visse sommer in die mond in 

swem, was daar `n gewaarwording gegee wat so `n lewe is, dat hulle skaam gaan word 

van die idee, en dat hulle sal sien dat so `n lewe is uitermatig bedroewend, en dat alle 

geluk sal verdwyn en dat hulle in `n kort rukkie weersin en `n walging daarvoor sal hê. 
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404.  Daar was sommige geeste wat gedink het dat hulle beter onderrig was as ander, en 

wat gesê het dat in die wêreld het hulle geglo dat hemelse geluk net bestaan daaruit om 

die Meester te prys en om glorie aan hom te gee, en dat dit `n aktiewe lewe sal wees. 

Maar hulle was gesê om die Meester te prys en glorie aan hom te gee is nie `n gepaste 

aktiewe lewe nie, ook dat die Meester nie `n behoefte het aan `n geprys en glorifikasie 

nie, maar dat dit Sy wil is om dienste te bewys, en dus die goeie werke wat genoem 

word die goeie van die naasteliefde te doen. Maar hulle was nie in staat om die idee van 

hemelse geluk te assosieer met die goeie van die naasteliefde nie, dus dienste, maar 

slegs van slawerny, alhoewel die engele getuig het dat hierdie vreugde is totaal vry 

omdat dit kom van `n innerlike emosie en is verbind met onuitspreeklike genot. 

 

405.  Ongeveer almal wat die ander lewe betree dink dat die hel vir almal dieselfde is, 

en hemel dieselfde, en tog is daar in beide oneindig baie variasies en verskille, en in 

geen geval is die hel of die hemel dieselfde vir een as vir die ander nie, want dit is 

onmoontlik dat enige mens, gees of engel ooit totaal dieselfde is soos die ander een, 

selfs in die gesig. Net aan my gedagte dat twee presies dieselfde is, of gelyk, het 

afgryse by die engele ontlok, en sê dat elke ding gevorm is uit die harmonieuse 

samekoms van baie dinge, en dat `n ding so is soos wat die samekoms is, en dit is dan 

hoekom `n hele gemeenskap in die hemel een word, en dat al die gemeenskappe tesame 

ook een is, en dit vanaf die Meester alleen deur middel van liefde. 405.1 Dienste (werke) 

in die hemel is net so in verskeidenheid en verskillend van mekaar, en in geen geval is 

`n diens geheel dieselfde en identies van `n diens van `n ander nie. Boonop, die genot 

van elkeen is ontelbaar, en hierdie ontelbare genietinge is ook net so verskillend van 

mekaar, en tog so verenig in so `n orde dat hulle mekaar wedersyds eer, soos die 

dienste van elke lid, orgaan, en elke tipe derm in die liggaam, en ook meer soos die 

dienste van elke aar en sening in elke lid, orgaan en derm, elk en ieder een wat so 

geaffilieer is, eer die ander se goeie in sy eie goeie, en dus een in almal, en almal vir 

een. Vanuit hierdie universele en individuele aspek handel hulle soos een.    

 

406.  Ek het met tye met engele gepraat wat onlangs van die wêreld af gekom het oor 

die staat van ewige lewe, en sê dat dit belangrik is om te weet wie die  Meester van die 

koninkryk is, en watter soort en watter vorm regering dit het. En niks is meer belangrik 

vir hulle wat `n ander koninkryk binnegaan as om te weet wie en wat  die koning is, en 

hoe die regering is, en ander besonderhede met betrekking tot daardie koninkryk, so is 

dit van groter betekenis met betrekking tot hierdie koninkryk waarin hulle vir alle 

ewigheid gaan woon. Daarom moet hulle weet dat dit die Meester is wat beide die 

hemele en die uitspansel regeer, want Hy wat die een regeer, regeer ook die ander, dus, 

dat die koninkryk waarin hulle hul nou bevind, behoort aan die Meester, en dat die 

wette van hierdie koninkryk ewige waarhede is, almal wat rus op die wet wat bepaal dat 

die Meester bokant alles gelief moet word, en die naaste meer as jouself. Toe hulle dit 

hoor, was daar geen teenantwoord nie, vir die rede dat, alhoewel hulle in die lewe in die 

liggaam so-iets gehoor het, het hulle dit nie geglo nie, en gewonder hoe kan daar so `n 

liefde in die hemel wees, en hoe kan dit moontlik wees vir enigeen om vir sy medemens 

lief te wees meer as vir jouself. Maar hulle was vertel dat elke goeie vergroot 

onmeetbaar in die ander lewe, en dat terwyl hulle nie verder in die lewe kan kom in die 

liggaam nie as om die naaste lief te hê soos jouself, omdat hulle gedompel is in dit wat 
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die liggaam aangaan, maar wanneer dit eenkant geplaas word, word hulle liefde meer 

suiwer, en word uiteindelik engelagtig wat beteken om die naaste meer lief te hê as 

jouself. Want in die hemel is daar genot aan gekoppel om goed te doen aan ander, maar 

geen genot om aan jouself goed te doen nie, behalwe met die oog daarop dat dit `n 

ander een s‟n word, en dus ter ere van die naaste. Dit is om die naaste meer lief te hê as 

jouself. Hulle was vertel dat die moontlikheid van so `n liefde word gewys in die 

wêreld in die huweliks lewe en liefde van sommiges wat die dood moes ondergaan om 

sy metgesel te beskerm teen gewisse dood of beserings, in die liefde van ouers vir hul 

kinders, soos in `n moeder wat verkies om honger te gaan as om haar kind te sien sterf 

van die honger, in opregte vriendskap, waarin een vriend hom self sal blootstel aan 

gevaar vir `n ander, en dan ook in die aard van die liefde, wat so is dat dit haar vreugde 

is om ander te dien, nie ter wille van homself nie, maar vir die ander. Maar al hierdie 

dinge was onverstaanbaar vir die ander wat hulleself liefhet meer as vir die ander, en in 

die lewe van die liggaam was hulle gulsig na wins, meeste van alles was die gierigheid.  

 

407.  Daar was een wat in die lewe van die liggaam mag gehad het oor ander, en wat 

daardie begeerte het om in die ander lewe weer te regeer, maar hy was vertel dat hy nou 

in `n ander koninkryk was, wat ewiglik is, en dat sy heerskappy op aarde geëindig het, 

en hy is nou waar niemand gereken word nie, behalwe in ooreenstemming met sy goeie 

en waarheid, en dit meet die Meester se genade wat hy geniet deur die deugsaamheid 

van sy lewe in die wêreld, ook dat dieselfde waar is in die koninkryk soos op aarde, 

waar die mens gereken was vir hulle rykdom en vir die begunstiging deur die prins, is 

die rykdom hier die goeie en die waarheid, en die begunstiging deur die prins is die 

genade op die mens uitgestort deur die Meester in ooreenstemming met sy lewe op 

aarde en in die wêreld. Enige wens om andersins te regeer sal hom `n rebel maak, 

siende dat hy nou in `n ander koninkryk is. Toe hy hierdie dinge hoor, het hy skaam 

geword. 

  

408.  Ek het met engele gepraat wat geglo het dat die hemelse genot bestaan daaruit om 

groot en die meeste te wees, maar sulkes was vertel dat in die hemel is diegene wat die 

minste is, die grootste, want hy word die minste genoem wat geen mag het nie, en wat 

ook wens om geen mag of wysheid te hê uit homself nie, maar slegs vanaf die Meester, 

hy is die minste in die sin om die grootste genot en vreugde te hê, en soos wat hy die 

grootste  vreugde het, volg dit dat hy die grootste is, want hy het daarmee al die krag 

van die Meester en oortref alle wysheid. Wat is dit om groot te wees behalwe om die 

mees gelukkigste te wees? Want om die mees gelukkigste te wees is wat die kragtiges 

soek deur hulle krag en die rykes deur rykdomme. Dit word verder gesê dat die hemel 

bestaan nie uit `n begeerte om die minste te wees vir die doel om die grootste te wees 

nie, want dit is `n strewe en `n verlange om die grootste te wees, maar dit bestaan uit `n 

verlange en wens uit die hart vir die goeie vir ander meer as vir jouself, en `n diens aan 

ander met die oog op hul geluk, nie met `n beloning as `n einddoel nie, maar slegs uit 

liefde. 

 

409.  Hemelse geluk self, soos wat dit in sy wese is, kan nie beskryf word nie, omdat 

dit in die mees innerlike van die lewe van engele is en daar vandaan in alles van hulle 

denke en emosie, en daar vandaan in elke spesifieke ding van hulle spraak en aksies. 
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Dit is asof die innerlikes (intelligensie en wil) ten volle oopgemaak en losgemaak is om 

die vreugde en geseëndheid te ontvang, wat uitgedeel word na elke vesel en so deur die 

geheel. Dus is die gewaarwording en sensasie van hierdie vreugde so groot dat dit buite 

die beskrywing daarvan lê, want dit wat begin vanuit die innerlikes vloei in elke 

besonderheid wat ontleen is van die mees innerlike, en versprei homself weg met 

vergroting na die uiterlikes. Goeie geeste wat nog nie in daardie vreugde is nie, omdat 

hulle nog nie opgeneem is in die hemel nie, wanneer hulle die vreugde waarneem van 

`n engel uit die sfeer van sy liefde, is so vervul met hulle eie genot dat hulle in `n 

heerlike trans verval. Dit gebeur somtyds met hulle wat begeer om te weet wat hemelse 

vreugde is. 

 

410.  Wanneer sekere geeste wens om te weet wat hemelse vreugde is, word hulle 

toegelaat om dit te voel tot so `n graad dat hulle dit nie meer langer kan verduur nie, en 

tog was dit nie heeltemal engelagtig nie, dit was skaars in die laagste graad engelagtig, 

ek was toegelaat om dit gewaar te word deur dit te deel, maar dit was so lig asof dit 

amper yskoud was, nietemin, hulle noem dit hemels, omdat by hulle was dit `n 

innerlike vreugde, Hieruit was dit duidelik, nie net dat daar grade van vreugde in die 

hemel is nie, maar ook dat die innerlike vreugde van een skaars die uiterlike van, of 

middel vreugde van `n ander bereik, ook dat wanneer enigeen sy eie innerlike vreugde 

ontvang, is hy in sy hemelse vreugde, en kan nie meer verder verduur wat nog meer 

innerlik is nie, want so `n vreugde word dan vir hom pynlik.  

 

411.  Sekere geeste, nie die bose nie, wat in `n rustige slaap verval, word in die hemel 

opgeneem ten opsigte van die innerlikes van hulle denke, voor hulle innerlikes 

oopgemaak word, kan geeste in die hemel opgeneem word en daar geleer word 

aangaande die vreugdes van hulle daar. Ek het hulle in hulle rustige slaap gesien vir 

ongeveer `n half uur, en daarna het hulle weer teruggeval in hulle uiterlikes waarin 

hulle tevore was, en ook in `n herroeping van wat hulle gesien het. Hulle sê dat hulle 

tussen die engele van die hemel was, en het daar verbasende dinge ervaar en gesien, 

alles daarvan het geskitter asof dit van goud, silwer en kosbare stene gemaak was, in 

voortreflike vorme en in wonderbaarlike verskeidenheid, ook dat die engele nie genoë 

het met die uiterlike dinge van hulleself nie, maar met die dinge wat hulle 

verteenwoordig, wat Goddelik was, onuitspreeklik, en van oneindige wysheid, en dat 

dit hulle vreugdes was, met ontelbare ander dinge wat nie beskryf kan word in die 

menslike taal nie, selfs nie tot `n tien-duisenste deel nie, alles val in die idees wat niks 

met die materie te doen het nie. 

 

412.  Skaars is daar enigeen wat die ander lewe betree wat weet wat hemelse 

geseëndheid en geluksaligheid is, omdat hulle nie weet wat innerlike vreugde is nie, en 

lei hulle gewaarwording alleenlik af van liggaamlike en wêreldse genot, en gevolglik, 

waarin hulle onkundig van is, maak hulle af as niksseggend, wanneer in feite die 

wêreldse en liggaamlike genot niks in vergelyking is nie. En daarom, hulle wat in 

onkunde nie weet wat hemelse geluk is nie, dit mag weet en realiseer wat dit is, word 

hulle geneem eerstens na paradysagtige tonele wat alle konsepsies van die verbeelding 

oortref. Dan dink hulle dat hulle gekom het in die hemelse paradys, maar hulle word 

gesê dat dit nie ware hemelse vreugde is nie, en hulle word toegelaat om te besef dat 
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sulke vreugdes slegs waargeneem word deur `n innerlike staat in hul binneste. Hulle 

word dan in `n staat van vrede in hul binneste gebring, en hulle erken dat niks daarvan 

is in die minste uitdrukbaar of begrypbaar nie. Ten slotte word hulle in `n staat van 

eenvoud gebring selfs tot die innerlike sinne. Dan word hulle toegelaat om te leer wat 

waarlik die geestelike en hemelse goeie is. 

 

413. Sodat ek mag leer van die natuur van die hemel en hemelse vreugde, was ek 

dikwels en vir `n lang tyd deur die Meester toegelaat om die vreugdes van 

hemelse genot waar te neem, maar terwyl ek in staat was om dit te weet deur 

lewende ervaring wat dit is, is ek glad nie in staat om dit te beskryf nie. 

Nieteenstaande dit, dat `n sekere idee daarvan gevorm kan word, sal iets 

daaromtrent gesê word. Hemelse vreugde is `n emosie van ontelbare 

heerlikhede en genietinge, wat tesame iets in die algemeen verteenwoordig, 

en in hierdie algemene, dit is, hierdie algemene emosie, is harmonieë van 

ontelbare emosies wat verborge na die waarneming kom, en nie duidelik nie, 

omdat die waarneming die mees algemene is. Nietemin, ek was toegelaat om 

waar te neem dat daar ontelbare dinge in dit is, in so `n orde dat dit nie 

beskryf kan word nie, hierdie ontelbare dinge is so asof dit vloei van die orde 

van die hemel. Die orde in die besonderhede van die emosie selfs tot die 

kleinste, is so dat hierdie besonderhede aangebied en waargeneem word slegs 

as die mees algemene geheel, in ooreenstemming met die kapasiteit van hom 

wat die onderwerp is. In kort,  elke algemene emosie bevat oneindige 

emosies gerangskik in die mees ordelike vorm, met niks daarin wat nie lewe 

nie, want hemelse vreugdes gaan uit van die innerlikes. Ek het ook 

waargeneem dat die vreugdes en verrukking kom van die hart, en versprei 

saggies deur al die innerlike vesels, en daarvandaan af in die vesel-bondels, 

met so `n innerlike genot dat die vesels blyk asof dit niks anders as vreugde 

en verrukking is nie, en alles waarnemend en sensitief daarvan blyk om 

dieselfde lewe van vreugde te hê. Vergelykend met hierdie vreugdes met die 

vreugdes van die liggaam, is dit soos `n growwe en verstikkende stof, teenoor 

`n suiwer en mees sagte aura of uitstraling. Ek het opgemerk dat wanneer ek 

verlang het om al my vreugde en genot oor te plaas na `n ander, kom daar `n 

meer innerlike en voller vreugde aanhoudend ingevloei in hulle plek, en hoe 

meer ek dit wens, hoe meer vloei dit in, en dit was waargeneem om van die 

Meester te wees. 

 

414.  Hulle wat in die hemel is, is voortdurend besig om na die lente van die lewe te 

vorder, met `n groter vordering na die meer genotvolle en gelukkige lente in die 

duisende jare wat hulle leef, en dit tot in alle ewigheid, wat vergroot in ooreenstemming 

met die groei en graad van hul liefde, naasteliefde, en geloof. Vrouens wat oud en 

afgeleef van ouderdom gesterf het, as hulle in die geloof in die Meester geleef het, in 

liefde tot die naaste, en `n gelukkige lewe met haar man, vorder opeenvolgend met die 

jare meer en meer in die blom van die jeug en vroë vroulikheid, en in `n skoonheid wat 

alle begrip oortref van enige so `n skoonheid wat ooit op die aarde gesien kon word. 

Goedheid en naasteliefde is dit wat hierdie vorm gee en manifesteer so sy eie beeltenis, 

en veroorsaak vreugde en skoonheid van naasteliefde wat vooruit skyn van elke 
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besonderheid van die gesig, en veroorsaak die ware vorm van naasteliefde. Sommiges 

wat dit gesien het, was stomgeslaan. Die vorm van naasteliefde wat gesien kan word op 

`n lewendige manier, is so dat dit naasteliefde self is wat vorm, en dit op so `n manier 

dat die hele engel `n naasteliefde is, veral die gesig, en dit word beide gesien en gevoel. 

As die vorm gesien word is die skoonheid daarvan onuitspreeklik, en die hele innerlike 

van die denke word so geaffekteer met naasteliefde. In kort, om oud te word in die 

hemel is om jonger te word. Sulke vorme of sulke skoonhede in `n eindelose 

verskeidenheid, en uit hulle bestaan die hemel.  

 

415.  XLIII  Die Ontsaglike Grootheid van die Hemel. Die onmeetlike grootheid van 

die Meester se hemel is duidelik uit baie dinge van wat gesê en gewys is in die 

voorafgaande hoofstukke, en veral hiervan, dat die hemel van die menslike ras is (n. 

311-317), beide van hulle wat in die kerk gebore is en van hulle wat buite die kerk 

gebore is (n. 318-328); dus bestaan dit uit almal vanaf die begin van hierdie aarde wat 

`n goeie lewe gelei het. Hoe `n groot menigte van mense daar op die totale aarde was en 

nog steeds is, en enigeen wat enigsins iets weet aangaande die lande, streke, en 

koninkryke van die aarde kan hulle eie gevolgtrekkings maak. Enigeen wat berekeninge 

kan maak sal vind dat verskeie duisende van mense sterf elke dag, dit is, honderde van 

miljoene elke jaar, en dit van die vroegste tye, waarvan verskeie duisende jare al 

verloop het. Al hierdie het na die dood na die ander wêreld gegaan, wat genoem word 

die geestelike wêreld, en hulle gaan nog steeds konstant daarheen. Maar hoeveel 

hiervan het engele van die hemel geword, kan nie vertel word nie. Ek was vertel 

gewees, dat in die antieke tye was die hoeveelheid baie groot, omdat die mens toe nog 

meer intern en geestelik gedink het, en sulke gedagtes was in `n hemelse emosie, maar 

in die eeue wat gevolg het, was daar nie so baie nie, omdat in die proses van tyd het die 

mens al hoe meer natuurlik begin dink, en deur sulke gedagtes het hulle al hoe meer `n 

aardse emosie gehad. Al hierdie wys hoe groot die hemel alreeds is, slegs net van die 

inwoners van hierdie aarde alleen. 

 

416.  Die enormiteit van die hemel kan ook gewys word deur dit, dat al die kinders wat 

sterf, of hulle nou binne die kerk gebore is of daarbuite, word aangeneem deur die 

Meester en word met die tyd engele, en die hoeveelheid van hulle tel tot `n vierde  of 

vyfde deel van die hele menslike ras op aarde. Dat elke kind, binne of buite die kerk, 

van Christelike ouers of goddelose ouers, word ontvang deur die Meester wanneer hulle 

sterf, en word na die hemel gebring, en word onderrig en deurtrek met emosie vir die 

goeie en deur dit met kennis van die waarheid, in ooreenstemming met die Goddelike 

orde, en soos wat hy meer volmaak word in intelligensie en wysheid, word hy gebring 

in die hemel en word `n engel, en dit kan gesien word hierbo (n. 329-345). Van al 

hierdie kan `n gevolgtrekking gemaak word van al die menigtes van engele in die 

hemel, slegs uit hierdie bron alleen verkry, vanaf die eerste skepping tot nou. 

 

417.  Weereens, hoe enorm die hemel van die Meester is kan hieruit gesien word, dat al 

die planete wat sigbaar is vir die oog in ons sonnestelsel, is aardes, en meer nog, dat in 

die hele uitspansel is daar ontelbare aardes, almal van hulle vol inwoners. Hierdie was 

in besonderhede behandel in `n kort werkie oor daardie aardes waaruit ek die volgende 

sal aanhaal: (The Earths in the Universe) Dit word ten volle geweet in die ander lewe 
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dat daar baie aardes is wat bewoon word deur mense waarvandaan geeste en engele 

kom, want almal daar wat begeer uit die liefde vir die waarheid en vir diens, word 

toegelaat om met engele van ander aardes te praat, en word so verseker dat daar `n 

meervoudigheid van wêrelde is, en leer so dat die menslike ras nie net van een aarde af 

is nie, maar vanaf ontelbare aardes. Ek het dikwels met geeste van ons aarde hieroor 

gesels, en was vertel dat enige intelligente persoon behoort te weet deur baie dinge dat 

daar baie aardes is wat bewoon word deur mense, want dit kan met redelikheid afgelei 

word dat enorme liggame soos die planete, sommiges wat hierdie aarde oortref in 

grootte, is nie leë massas wat bloot geskep is om deur die ruimte te sweef en om die son  

te draai nie, en om te skyn met hulle swakkerige lig net vir die voordeel van `n enkele 

aarde nie, maar moet `n meer belangrike rede hê. Hy wat glo, soos wat elkeen moet glo, 

dat die Goddelike die uitspansel geskep het vir geen ander rede dat die menslike ras 

moet bestaan nie, en die hemele daar vandaan af kom, want die menslike ras is die 

“kweekskool”  van die hemel, hy moet ook glo dat waar daar ookal `n aarde is, daar is 

die mens. Dat die planete wat sigbaar is vir die oog omdat hulle binne die grense van 

ons sonnestelsel is, aardes is, en is duidelik dat hulle liggame van aardse materie is, wat 

bekend is deur hulle reflektering van die son se lig, en wanneer hulle deur `n teleskoop 

bekyk word, kom hulle nie voor soos sterre, wat glinster soos vlamme nie, maar hulle 

kom voor soos aardes wat varieer met donkerder gedeeltes, ook dat hulle verby gaan 

soos ons aarde rondom die son en volg die pad van die diereriem, en maak dus jare en 

seisoene van die jaar, lente, somer, herfs en winter, wat ook draai op hulle eie aste soos 

ons aarde wat die dae en tye van die dae maak, oggend, middag, aand en nag, ook dat 

sommige van hulle mane het, wat genoem word satteliete, wat rondom hulle aarde 

wentel met vasgestelde tye, soos die maan doen rondom ons aarde. Terwyl die planeet 

Saturnus, met `n groter afstand van die son, het ook `n groot liggewende belt wat baie 

lig afgee, alhoewel uitgestraal, na die aarde. Hy wat al hierdie dinge weet en rasioneel 

dink, kan hy ooit sê dat die planete leë liggame is? Meer nog, ek het aan die geeste gesê 

die mens mag glo dat daar meer aardes is in die uitspansel as een, van die feit dat die 

sterre hemel is so yslik groot, en die sterre ontelbaar, en elkeen in sy plek, of in sy 

sisteem `n son, alhoewel in `n verskillende groottes. Enigeen wat hierdie onderwerp 

behoorlik oorweeg moet tot die slotsom kom dat so `n enorme geheel moet `n doel tot 

`n einde wees, en dit is die finale einde van die skepping, en die einde is `n hemelse 

koninkryk waarin die Goddelike mag woon met die engele en die mens. Want die 

sigbare uitspansel of die hemel verlig deur ontelbare sterre, wat soveel sonne is, is 

eenvoudig `n metode vir die bestaan van aardes met mense daarop waaruit die hemelse 

koninkryk ontstaan het. Van al hierdie sal die rasionele mens tot die slotsom kom dat so 

`n groot doel met so `n groot uiteinde, kon nie voorsien gewees het net vir die menslike 

geslag op `n enkele aarde nie. Wat sal dit wees van `n Goddelike wat oneindig is, waar 

duisende van miljoene, ja, selfs ontelbare van aardes, iets sal wees wat skaars bestaan? 

Daar is geeste wie se enigste strewe is, die bekom van kennis, omdat hulle vreugde 

slegs deur dit verhoog word, en vir hierdie rede word hulle toegelaat om rond te 

wandel, selfs om uit die sonnestelsel te gaan in `n ander een, om sodoende kennis op te 

doen. Hierdie geeste, wat van die planeet Mercurius is, het my vertel dat daar aardes is 

met mense op, nie net in hierdie sonnestelsel nie, maar ook oorkant dit in die ster 

belaaide hemel in ontelbare hoeveelhede. Dit was bereken dat met `n miljoen aardes in 

die uitspansel, en op elke aarde drie-honderd-miljoen mense, en twee-honderd 
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generasies in ses duisend jaar, en `n spasie van drie kubieke meter toegelaat vir elke 

mens of gees, sal die totale syfer van so baie mense of geeste nie eers die spasie van 

hierdie aarde vul nie, en skaars meer as die spasie van een van die satteliete bokant een 

van die planete - `n spasie in die uitspansel so klein dat dit amper onsigbaar is, siende 

dat `n satteliet skaars gesien kan word met die naakte oog. Wat is dit vir die Skepper 

van die uitspansel, vir wie dit nie genoeg sal wees as die gehele uitspansel opgevul sal 

wees, siende dat Hy oneindig is? Ek het met engele hieroor gepraat, en hulle sê dat 

hulle dieselfde idee het van die min mense, of menslike geslag, vergelykend met die 

oneindigheid van die Skepper, alhoewel hulle gedagtes in die staat is waarin hulle 

verkeer, en nie van ruimte nie, en dat in hulle denke, aardes wat baie miljardes tel, of 

dan ook ontelbaar, wat moontlik bedink kan word, sal nog steeds totaal niks wees vir 

die Meester nie. Die aardes in die universele, met hulle inwoners, en die geeste en 

engele van hulle, word behandel in die werkie wat hierbo genoem was. Wat daar vertel 

word, was aan my geopenbaar en gewys met die bedoelling dat dit bekend moet wees 

dat die hemel van die Meester enorm is, en dat dit alles van die menslike ras is, ook dat 

ons Meester oral oor erken word as die God van hemel en aarde. 

 

418. Weereens, die enormiteit van die hemel van die Meester word hierin getoon, dat 

die hemel in sy totale kompleksiteit reflekteer `n Mens, en korrespondeer tot alle dinge 

en elke ding in die mens, en dat hierdie korrespondensie nooit vol sal word nie, siende 

dat dit `n korrespondensie is nie net met elke lid soos organe, en binnegoed van die 

liggaam in die algemeen nie, maar ook met elk en iedereen van die klein ingewandes en 

klein orgaantjies wat vervat is in elke kleinste besonderheid, en selfs met elke aarvaatjie 

en vesel, en nie net met hierdie nie, maar ook met die organiese stowwe wat innerlik 

die invloei van die hemel ontvang, waaruit die mens se innerlike aktiwiteite kom, wat 

diensbaar is vir die operasies van die denke, siende dat alles wat innerlik in die mens 

bestaan, bestaan in vorme wat wesenlik is, want enigiets wat nie bestaan in `n 

wesenlikheid nie, is niks nie. Daar is `n korrespondensie met al hierdie dinge met die 

hemel, soos gesien kan word uit die hoofstuk wat handel oor korrespondensies met alle 

dinge van die hemel en met alle dinge van die mens (n. 87-102). Die korrespondensies 

kan nooit vol word nie, want hoe meer daar engele affiliasies is wat met elke lid 

korrespondeer, hoe meer volmaak word die hemel, want vir elke volmaaktheid in die 

hemel vergroot dit met die vergroting van die totaal, en vir hierdie rede is dit dat almal 

daar dieselfde doel het, en kyk met ooreenstemming na die einddoel. Daardie doeleinde 

is die algemene goeie, en wanneer dit daar regeer, kom daar van die algemene goeie, 

alle goeie na elke individu, en van die goeie van elke individu daar, is die goeie na elke 

gemeenskap. Dit is vir die rede dat die Meester almal in die hemel na Homself draai 

(sien bo, n. 123), en maak hulle daarby om een met Homself te wees. Die 

eensgesindheid en harmonie van baie, veral van so `n oorsprong en bymekaar gehou 

deur so `n binding, produseer volmaaktheid, en elkeen met `n verstand wat verlig is kan 

dit duidelik sien. 

 

419.  Ek was ook toegelaat om die omvang van die bewoonde en ook die onbewoonde 

gedeeltes van die hemel te sien, en die omvang van die onbewoonde hemel was so 

groot dat dit nie gevul sal kan word nie, selfs al is daar triljoene, of ontelbare aardes, en 
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so `n groot magdom van mense op elk soos op aarde. (sien ook die verhandeling getitel 

(“The Earths in the Universe, n. 168). 

 

420.  “Die hemel is nie groot nie, maar van beperkte omvang”, is die slotsom waartoe 

sommiges gekom het wat hulle neem uit sekere gedeeltes van die Woord, en verstaan 

dit in ooreenstemming met die letterlike sin van die woord, byvoorbeeld, waar dit gesê 

word dat slegs die armes in die hemel ontvang sal word, of slegs die uitverkorenes, of 

slegs hulle in die kerk, en nie hulle buite die kerk nie, of slegs hulle vir wie die Meester 

intree, dat die hemel gesluit word wanneer dit vol is, en dat die tyd vooraf bepaal is. 

Maar hulle is onbewus dat die hemel nooit gesluit sal word nie en dat daar geen tyd 

vooraf bepaal is nie, of enige beperking van die hoeveelheid, en dat hulle wat genoem 

word die „uitverkorenes‟, wat in `n lewe is van die goeie en die waarheid 420.1. en hulle 

wat genoem word die „armes‟ wat `n tekort het aan kennis van die goeie en die 

waarheid, en dit tog begeer, en uit daardie begeerte word hulle „honger‟ genoem. 420.2  

Hulle wat die idee van `n klein hemeltjie ontwikkel het vanuit die Woord wat nie 

verstaan word nie, glo dit is op een plek, waar almal saam vergader is, wanneer die 

hemel inderdaad bestaan uit ontelbare gemeenskappe (sien bo, n. 41-50). Sulke mense 

het ook nie `n ander idee dat die hemel gegee is aan almal uit genade apart van die dade 

of prestasie, en dus dat daar toegang en ontvangs is uit suiwer begunstiging, en hulle 

faal om te verstaan dat die Meester van genade lei almal wat Hom aanvaar, en dat Hy 

hom aanvaar wat lewe in ooreenstemming met die wette van die Goddelike orde, wat 

die beginsels is van liefde en van die geloof, en dat die „genade‟ waarvan so dikwels 

gepraat word, bedoel is om gelei te word deur die Meester vanaf die kinderjare tot op 

die laate periode van die lewe in hierdie wêreld, en daarna in die ewigheid. Laat hulle 

daarom weet, dat elke mens gebore is vir die hemel, en dat hy ontvang word wat die 

hemel in hierdie wêreld in homself ontvang, en hy wat dit nie ontvang nie, word 

uitgesluit. 

 

421.  Wat die Wêreld van die Geeste is. Die wêreld van die geeste is nie die hemel 

nie, ook is dit nie die hel nie, maar dit is `n intermediêre of tussenliggende plek of staat 

tussen die twee, want dit is die plek waar die mens eerste beland direk na die dood, en 

waarvandaan hy, na `n geskikte tydperk, of na die hemel geneem word, of onder na die 

hel gewerp word, in ooreenstemming met sy lewe in die wêreld.  

 

422.  Die wêreld van die geeste is `n tussenliggende plek tussen die hemel en die hel en 

ook `n tussenliggende staat van die mens na die dood. Dit is aan my getoon dat dit nie 

net `n tussenliggende plek is nie, wat die helle onder dit het, en die hemele daarbo, 

maar ook dat dit `n tussenliggende staat is, siende dat terwyl die mens in dit is, is hy 

nog nie in die hemel of in die hel nie. Die staat van die hemel in die mens is die 

vereniging van die goeie en die waarheid in hom, en die staat van die hel is die 

vereniging van die boosheid en valsheid in hom. Wanneer die goeie in die mens-gees 

verenig met die waarheid, dan kom hy in die hemel, omdat daardie vereniging, soos 

gesê is, die hemel in hom is, maar wanneer  boosheid in die mens-gees verenig is met 

valshede, dan kom hy in die hel, omdat daardie vereniging die hel in hom is. Daardie 

vereniging is in werking in die wêreld van die geeste, waar die mens in `n 
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tussenliggende staat is. Dit is dieselfde ding as jy sê die vereniging van die intelligensie 

en die wil, of die vereniging van die goeie en die waarheid. 

 

423.  Eers moet iets gesê word van die vereniging van die intelligensie en die wil, en dit 

is dieselfde ding as die vereniging van die goeie en die waarheid, en dit is hierdie 

vereniging wat belangrik is in die wêreld van die geeste. Die mens het `n intelligensie 

en `n wil. Die intelligensie ontvang waarhede en word gevorm daaruit, en die wil 

ontvang die goeie en word gevorm daaruit, daarom, wat `n mens ookal verstaan en dink 

vanuit sy intelligensie, noem hy die waarheid, en wat `n mens ookal wil en dink vanuit 

sy wil, noem hy goed. Vanuit sy intelligensie kan die mens dink en dus waarneem beide 

wat waar en wat goed is, en tog dink hy wat goed en waar is vanuit sy wil slegs 

wanneer hy wil en doen dit. Wanneer hy dit wil en uit die wil dit doen, is dit beide in sy 

intelligensie en in sy wil, gevolglik in die mens. Want nie die intelligensie alleen of die 

wil alleen maak die mens uit nie, maar die intelligensie en die wil tesame, wat ookal in 

beide is, is ook in die mens en is passend vir hom. Wat slegs alleen in die intelligensie 

is, is in die mens, en tog nie regtig in hom nie, dit is slegs `n herinnering of geheue, of 

`n kwessie van kennis in sy herinnering of geheue waaraan hy dink wanner in geselskap 

met ander en buite homself en nie  in homself nie, dit is, aangaande dit wat hy oor kan 

praat en argumenteer, en kan emosies veins of voorgee wat in ooreenstemming daarmee 

is. 

 

424.  Hierdie bekwaamheid om te dink uit die intelligensie en nie terselfdertyd vanuit 

die wil nie, is voorsien dat die mens in staat is om te hervorm, want hervorming word 

bewerkstellig deur middel van waarhede, en waarhede  behoort by die intelligensie, 

soos reeds gesê. Want ten opsigte van hierdie wil, is die mens gebore in alle boosheid 

en daarom, uit homself wil hy die goeie aan niemand anders as homself toesê nie, en 

die een wat die goeie aan homself alleen toesê, het behae in die ongeluk wat die ander 

oorkom, spesiaal wanneer dit tot sy eie voordeel is, want sy wens is om al die goedere 

van al die ander na hom oorgedra te kry, of dit eer of rykdomme is, en sover as wat hy 

hierin slaag, jubbel hy innerlik. Vir die rede dat hierdie wil van die mens verbeter en 

hervorm kan word, word `n bekwaamheid om waarhede te verstaan, en `n 

bekwaamheid om die emosies van die boosheid te onderdruk wat uit die wil ontspring 

deur middel van waarhede, aan die mens gegee. Dit is hoekom die mens die 

bekwaamheid het om waarheid te bedink met sy intelligensie, en om dit te praat en om 

dit te doen. Maar totdat die mens so is dat hy waarhede wil en dit doen uit homself, dit 

is, uit die hart, is hy nie in staat om waarhede uit die wil te bedink nie. Wanneer hy so 

geword het - wat hy ookal dink uit sy intelligensie behoort aan die geloof, en wat hy 

ookal dink vanuit sy wil behoort aan sy liefde, en gevolglik sy geloof en sy liefde, soos 

sy intelligensie en sy wil, is verenig in hom. 

 

425.  Tot die omvang, wat die waarheid van die intelligensie en die goeie van die wil 

verenig is, dit is, tot die omvang dat `n mens waarhede wil en doen vanuit sy wil, het hy 

die hemel in homself, siende dat die vereniging van die goeie en die waarheid, soos 

gesê is, die hemel is. En aan die ander hand, net tot die omvang dat valsiteite van die 

intelligensie en die boosheid van die wil saamgevoeg is in die mens, het hy die hel in 

homself, siende dat die vereniging van valshede en boosheid die hel self is. Maar 
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solank as wat waarhede van die intelligensie en die goeie van die wil nie verenig is nie, 

is die mens in `n tussenliggende staat. Op die huidige stadium is ongeveer alle mense in 

so `n staat dat hy sekere kennis het van waarhede, en van sy kennis en intelligensie gee 

hy sy gedagtes daaraan, en konformeer heelwat daarvolgens, of net `n bietjie, of glad 

nie, of handel net die teenoorgestelde uit `n liefde vir die bose en gevolglike valse 

geloof. Daarom,  ten einde dat die mens of die hemel, of die hel in hom het, word hy 

ten eerste na die dood in die wêreld van die geeste gebring, en daar met hulle wat 

opgewek moet word vir die hemel, is die goeie en die waarheid verbind met mekaar, en 

met hulle wat neergewerp moet word in die hel is boosheid en valshede verbind met 

mekaar. Want nie in die hemel of in die hel word iemand toegelaat met `n verdeelde 

denke nie, dit is, om die een ding te verstaan en om `n ander te wil, maar almal moet 

verstaan wat hy wil, en wil wat hy verstaan. Daarom in die hemel is hy wat die 

waarheid en die goeie wil verstaan, terwyl in die hel is hy wat die boosheid en valshede 

wil verstaan. Dus, in die tussentydse staat sal die valshede  wat die goeie het, weggesit 

word, en waarhede wat  saamstem en harmonieër met hulle goeie aan hulle gegee word. 

Al hierdie dinge wys wat die wêreld van die geeste is. 

 

426.  In die wêreld van die geeste is daar ontsaglike hoeveelhede van mense, of geeste, 

want die eerste ontmoeting van almal is daar, en almal word daar ondersoek en 

voorberei. Die tyd in daardie wêreld is nie vasgestel nie, sommiges kom skaars daar, en 

word spoedig in die hemel opgeneem of word neergeslinger  na die hel, sommige bly 

daar slegs vir `n paar weke, sommige verskeie jare, maar nie meer as dertig nie. Hierdie 

verskille in tyd waarin hulle bly hang af van die korrespondensies of gebrek daarvan, 

van die mens se innerlikes (intelligensie en wil) met sy uiterlikes. Hoe die mens gelei 

word in daardie wêreld van een staat binne `n ander en voorberei word, sal nou vertel 

word. 

 

427.  Sodra `n mens na die dood die wêreld van die geeste ingaan, diskrimineer die 

Meester duidelik tussen hulle, en die bose word dadelik vasgemaak aan die helse 

gemeenskap waarin hulle is, volgens die heersende liefde waarin hulle was gedurende 

in die wêreld, en die goeie word dadelik vasgemaak aan `n hemelse gemeenskap waarin 

hulle was volgens hulle liefde, naasteliefde en geloof terwyl hulle in die wêreld was. 

Maar alhoewel hulle so verdeel is, sal almal wat vriende was en kennisse in die lewe 

van die liggaam, veral eggenoot en eggenotes, vrouens en mans, en ook broers en 

susters, ontmoet en tesame samespraak hou as hulle dit so verkies. Ek het `n vader 

gesien wat praat met ses seuns wat hy herken het, en het baie ander gesien met hulle 

gesinne en vriende, maar het vanwee hulle lewe in die wêreld verskillende 

rangskikkings, en na `n rukkie gaan hulle uit mekaar. Maar hulle wat van die wêreld 

van die geeste af oorgegaan het in die hemel of in die hel, behalwe as hulle `n 

soortgelyke rangskikking het uit `n soortgelyke liefde, sal nie meer langer mekaar sien 

of ken nie. Die rede waarom hulle mekaar in die wêreld van die geeste sien, maar nie in 

die hemel of in die hel nie, is dat hulle in die wêreld van die geeste gebring word in die 

een staat na  die ander, soos daardie wat hulle ervaar het in die lewe van die liggaam, 

maar daarna word almal in `n permanente staat gebring in ooreenstemming met hulle 

heersende liefde, en in daardie staat herken die een die ander slegs deur dieselfde liefde, 
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wat dieselfde verbind met mekaar en ongelyksoortiges word uit verband uit geruk. (sien 

bo, n. 41-50). 

 

428.  Soos wat die wêreld van die geeste `n  tussenliggende staat tussen die hemel en 

die hel met die mens is, so is dit `n tussenliggende plek met die helle daaronder en die 

hemele daarbo. Al die helle is gesluit teenoor die wêreld, en is oop slegs deur gate en 

skeure soos die in rotse en deur wye openinge wat so bewaak word dat geeneen kan 

uitkom nie behalwe deur toestemming, wat toegestaan word in gevalle van dringende 

nood (later meer hieroor). Die hemel is ook gesluit aan  alle kante, en daar is nie `n 

deurgang oop na enige hemelse gemeenskap behalwe deur `n smal weg, waarvan die 

ingang ook bewaak word. Hierdie uitgange en ingange is wat genoem word in die 

Woord die hekke en deure of poorte van die hel en die hemel. 

 

429.  Die wêreld van die geeste kom voor soos `n vallei tussen die berge en rotse, met 

windinge en kronkelings en hoogtes hier en daar. Die hekke, poorte en deure van die 

hemelse gemeenskappe is sigbaar slegs vir hulle wat voorberei word vir die hemel, 

ander kan dit nie vind nie. Daar is een ingang van die wêreld van die geeste na elke 

hemelse gemeenskap, wat oopmaak in `n enkele pad wat vertak in die opgang in 

verskeie weë. Die deure, poorte en hekke van die helle is ook sigbaar slegs aan hulle 

wat op die punt staan om daarin te gaan, en gaan dan net vir hulle oop. Wanneer dit 

oopgemaak word – somberheid en skynbare roetagtige grotte en spelonke word gesien, 

wat skuins na benede afdaal na die bodemlose poel, waar daar weer baie deure is. Deur 

hierdie grotte en spelonke kom daar mislike stinkende reuke wat uitgeasem word, waar 

goeie geeste van wegvlug omdat dit hulle verafsku, maar bose geeste soek daarna 

omdat hulle `n vreugde daarin het. Soos wat elkeen in die wêreld sy eie genot in sy eie 

boosheid gehad het, so is hy na die dood verheug in die stank waarmee sy boosheid 

korrespondeer. In hierdie opsig kan die boosheid vergelyk word met roofsugtige voëls 

en ondiere, soos rawe, wolwe, en varke, wat vlieg of hardloop na die vrot aas of 

mishope wanneer hulle die stink reuk kry. Ek het `n sekere engel hardop hoor uitroep 

asof vanuit `n innerlike marteling wanneer hy getref word deur `n asemhaling wat uit 

die hemel vloei, maar hy word kalm en bly sodra as wat `n asemhaling wat uit die hel 

vloei, hom bereik. 

 

430.  Met elke mens is daar twee hekke, een wat lei na die hel en dit is oop na die 

booshede en sy valshede, terwyl die ander een lei na die hemel en is oop na al die goeie 

en die waarhede. Hulle wat in die bose is en sy valshede het die hek na die hel geopend 

in hulle, en slegs deur splete van bo af kom iets van die lig van die hemel ingevloei in 

hulle, en deur daardie invloeiing is hulle in staat om te dink, om te argumenteer, en om 

te praat, maar die hek van die hemel is oop vir hulle wat in die goeie en sy waarheid is. 

Want daar is twee weë wat lei tot die rasionele verstand van die mens, `n hoër of 

innerlike weg waardeur die goeie en die waarheid van die Meester binnegaan; en `n laer 

of eksterne weg waardeur boosheid en valshede van die hel binnegaan. Die rasionele 

verstand is in die middelpunt waardeur hierdie weë gaan. Gevolglik, so ver as wat lig 

van die hemel toegelaat word, is die mens rasioneel, maar sover as wat dit nie toegelaat 

word nie, is hy nie rasioneel nie, hoe rasioneel hy ookal vir homself is. Hierdie word 

alles gesê om die geaardheid van die korrespondensies van die mens met die hemel en 
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met die hel bekend te maak. Terwyl die mens se rasionele verstand in vorming is, 

korrespondeer dit met die wêreld van die geeste, wat bokant dit is korrespondeer met 

die hemel en wat onder dit is met die hel. Met hulle wat voorberei vir die hemel word 

die streke bokant die rasionele verstand oopgemaak maar daardie daaronder word 

toegemaak vir die invloei van die bose en valshede, terwyl hulle wat voorberei vir die 

hel, word die dele onder dit oopgemaak, en die dele boontoe word toegemaak vir die 

invloei van die goeie en die waarheid. Dus kan laasgenoemde slegs na onder kyk wat 

onder hulleself is, dit is, die hel, terwyl die eersgenoemdes net kan opkyk na wat bokant 

hulle is, dit is, die hemel. Om te kyk bokant hulleself is om op te kyk na die Meester, 

omdat Hy die algemene middelpunt is waarheen alle dinge in die hemele kyk, terwyl 

om ondertoe te kyk, is om terugwaarts van die Meester na die teenoorgestelde rigting te 

kyk, waarheen alle dinge van die hel kyk en neig (sien bo, n. 123, 124). 

 

431.  In die voorafgaande gedeeltes, wanneer geeste genoem word, word hulle in die 

wêreld van die geeste bedoel, maar wanneer engele genoem word, word daardie in die 

hemel bedoel.  

 

432.  XLV. Ten opsigte van sy Innerlike is elke Mens `n Gees. Wie ookal hierdie 

onderwerp oorweeg kan sien dat soos wat die liggaam materieël is, is dit nie die 

liggaam wat dink nie, maar die siel, wat geestelik is. Die siel van die mens, oor die 

ontsterflikheid waaroor baie al geskryf het, is die gees, en alles wat daaraan behoort is 

onsterflik. Dit is ook die deel wat dink in die liggaam, want dit is geestelik, en wat 

geestelik is ontvang dit wat geestelik is en lewe geestelik, en dit is om te dink en te wil, 

daarom, alle rasionele lewe wat in die liggaam verskyn behoort aan die siel, en niks 

daarvan aan die liggaam nie, want die liggaam is materie, en die materie, wat die 

eiendom van die liggaam is, is bygevoeg en so te sê verbind met die gees, ten einde die 

gees van die mens in staat te stel om te lewe en dienste (werke) te kan verrig in die 

natuurlike wêreld, alles wat materieël is, is op hulleself leeg van lewe. En dit is slegs 

die gees wat lewe en nie die materieële nie, dan kan gesê word wat ookal lewe in die 

mens is sy gees, en die liggaam is slegs die bedienaar daarvan, net soos wat 

instrumenteel `n lewende  bewegende mag bedien word. `n Instrument word gesê, kan 

inderdaad handel, beweeg, of kan toeslaan, maar om te glo dat hierdie handelinge die 

van die instrument is, en nie van hom wat handel, beweeg, of toeslaan nie, is `n 

dwaalbegrip. 

 

433.  Aangesien dat alles in die liggaam wat lewe, en wat handel en voel uit daardie 

lewe, eksklusief behoort aan die gees, en niks daarvan aan die liggaam nie, volg dit dat 

die gees die mens self is, of wat dieselfde is, dat `n mens gesien in homself `n gees is 

wat `n soortgelyke vorm besit wat ook lewe en voel in die mens, en behoort aan sy 

gees, en alles in die mens, van sy kop tot die sole van sy voet, lewe en voel, en 

gevolglik, wanneer die liggaam geskei word van sy gees, wat ons die dood noem, gaan 

die mens voort om `n mens te wees en lewe ook voort. Ek het van die hemel gehoor dat 

sommiges wat sterwe, terwyl hulle op die lykbaar lê, voordat hulle opgewek word, 

voort gaan om te dink selfs in hulle koue liggaam, en weet nie dat hulle nog lewendig is 

nie, behalwe dat hulle nie in staat is om `n partikel van die materie wat aan die liggaam 

behoort, kan beweeg nie. 
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434.  Tensy die mens `n voorwerp wat `n wesenlikheid is wat `n bron kan dien en houer 

is, sou hy nie in staat wees om te dink en te wil nie. Enige ding wat veronderstel is om 

te bestaan apart van `n wesenlike voorwerp is niks nie. Dit kan gesien word dat deur die 

feit dat `n mens nie in staat is om te sien sonder `n orgaan wat die voorwerp van sy sig 

is, of om te hoor sonder `n orgaan wat die voorwerp van sy gehoor is nie. Apart van 

hierdie organe is sig en gehoor niks en het nie `n bestaan nie. Dieselfde is waar van die 

gedagtes, wat innerlike sig is, en van waarneming, wat innerlike gehoor is, tensy hierdie 

in wesenlikheid is  en van die wesenlikheid wat organiese vorms is en voorwerpe, sou 

hulle geen bestaan gehad het nie. Al hierdie dinge wys dat die mens se gees sowel as sy 

liggaam `n vorm is, en dat dit in `n menslike vorm is, en geniet gewaarwordinge  

wanneer van die liggaan geskei is, dieselfde as wanneer hy daarin was, en dat al die 

lewe van die oë en al die lewe van die oor, in kort, al die lewe van die sintuie wat die 

mens het, behoort nie aan die liggaam nie maar aan sy gees, wat woon in hierdie sintuie 

of organe en in die kleinste besonderhede. Dit is hoekom geeste sien, hoor, en voel, 

sowel as die mens. Maar wanneer die gees losgemaak is van die liggaam, word hierdie 

sintuie aangewend in die geestelike wêreld, nie in die natuurlike wêreld nie. Die 

natuurlike sensasie wat die gees gehad het toe dit in die liggaam was, het dit gehad deur 

middel van die materieële deel wat aan hom gevoeg was, maar het toe ook geestelike 

sensasies gehad in sy denke en sy wil. 

 

435.  Al hierdie is gesê om die rasionele mens wat in homself kyk, te oortuig dat die 

mens `n gees is, en dat die liggaamlike deel wat toegevoeg is aan die gees hom in staat 

stel om sy funksies in die natuurlike en materieële wêreld uit te voer, en is nie `n mens 

nie, maar `n instrument van sy gees. Maar bewyse uit ervaring is die voorkeur, omdat 

daar baie is om rasionele  gevolgtrekkings te verstaan en te begryp, en hulle wat hulle 

in die teenoorgestelde beskouing gevestig het verander sulke gevolgtrekkings in gronde 

van twyfel deur middel van argumentasies uit die valshede van die sinne. Hulle wat 

hulle in die teenoorgestelde  beskouing gevestig het is gewoond om te dink dat diere net 

so `n lewe en sensasies het en het dus `n geestelike deel, dieselfde as wat die mens het, 

en tog sterf daardie deel saam met die liggaam. Maar die geestelike is nie dieselfde as 

die geestelike van die mens nie, want die mens het wat die dier nie het nie, `n innerlike, 

waarin die Goddelike vloei, wat die mens oprig tot Homself, en wat daarby die mens 

met Homself verenig. Omrede hierdie het die mens die vermoë om te dink aangaande 

God en aangaande die Goddelike dinge van die hemel en die kerk en om God lief te hê 

in al hierdie dinge, en dit is in teenstelling met die dier. En so verenig God Hom met 

die mens, en wat ookal met die Meester verenig, kan nie verstrooi word nie, maar wat 

nie kan verenig nie, word verstrooi. Die innerlikes (intelligensie en wil) wat die mens 

het, in teenstelling met die dier, was hierbo behandel (n. 39), en wat daar gesê was, sal 

hier herhaal word, siende dat dit belangrik is om die dwaallere weg te ruim wat 

vasgebrand is in die denke van baie wat uit `n tekort aan kennis en geoefende intellek 

nie in staat is om rasionele gevolgtrekkings op hierdie onderwerp te maak nie. Die 

woorde was hierdie: Ek sal `n sekere arcanum noem aangaande die engele van die 

hemele, wat tot nou toe nog nie in die denke van die mens opgekom het nie, omdat die 

grade nie verstaan was nie. In elke engel en in elke mens is daar `n innerlike of die 

hoogste graad, of `n innerlike iets, waarin die Goddelike van die Meester eerstens of 
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direk invloei, en waarvan dit die ander innerlikes in hom verwyder  wat opvolg in 

ooreenstemming met die grade van die orde. Hierdie innerlike of hoogste graad mag 

genoem word die ingang van die Meester tot die engel of die mens, en Sy opregte 

woonplek in hulle. Dit is uit hoofde van die innerlike of hoogste graad dat `n mens `n 

mens is, en geonderskei van die diere, wat dit nie het nie. Hiervan is dit dat, anders as 

die diere, die mens in staat is, ten opsigte van al sy innerlikes wat aan die denke behoort 

en sy rangskikking, om deur die Meester verhoog te word tot Homself, om in die 

Meester te glo, om deur die Meester geroer te word deur die liefde tot die Meester, en 

daardeur Hom te aanskou, en om intelligensie en wysheid te ontvang, en om met rede 

of verstand te kan praat. En dit is as gevolg hiervan dat hy tot in ewigheid kan lewe. 

Maar wat vir hom beskik en voorsien is deur die Meester in sy innerlikes val nie 

duidelik in die waarneming van die engel nie, omdat dit bokant sy denke is en oortref 

sy wysheid. 

 

436.  Ek was toegelaat om te leer uit baie ervaring, dat betreffende sy innerlikes, die 

mens `n gees is, wat, om `n ou gesegde te gebruik, volumes sal volmaak as ek dit alles 

sou beskrywe. Ek het met geeste gepraat as `n gees, en ek het met hulle gepraat soos `n 

mens in my liggaam, en wanneer ek met hulle gepraat het as `n gees, het hulle nie 

anders geweet dat ek myself `n gees was  en in menslike vorm soos wat hulle was nie. 

So het my innerlikes vir hulle voorgekom, want om met hulle te praat as `n gees was 

my materieële liggaam nie gesien nie. 

 

437.  Met betrekking tot sy innerlikes is `n mens `n gees en kan gesien word uit die feit 

dat na sy skeiding van sy liggaam, wat plaasvind wanneer hy sterwe, gaan die mens aan 

om te lewe as `n mens net soos voorheen. Dat ek hieroor oortuig moet wees, was ek 

toegelaat om met nagenoeg almal te praat wat ek in die lewe geken het terwyl hulle nog 

in die liggaam was, met sommiges vir ure, met sommiges vir weke en maande, en met 

sommiges vir jare, en dit hoofsaaklik dat ek seker kan wees en daaroor kan getuig. 

 

438.  Hierby kan gevoeg word dat elke mens ten opsigte van sy gees, selfs terwyl hy 

lewe in die liggaam, is in `n sekere gemeenskap met engele, alhoewel hy dit nie weet 

nie, as hy `n goeie mens was is hy deur middel van geeste in `n sekere engele 

gemeenskap, as hy `n bose mens is, in `n sekere helse gemeenskap, en na die dood kom 

hy in daardie selfde gemeenskap. Dit was dikwels vertel gewees en gewys aan hulle 

wat na die dood tussen die engele gekom het. Die mens, om seker te maak, kom nie in 

daardie gemeenskap voor as `n gees terwyl hy in die wêreld lewe nie, vir die rede dat 

hy nog natuurlik dink, maar wanneer iemand abstrak van die liggaam dink, omdat hy 

dan in die gees is, verskyn hy somtyds in daardie gemeenskap, en wanneer hy gesien 

word, word hy maklik onderskei van die engele daar, want hy gaan deur meditasie en in 

stilte, en kyk nie na die ander nie, en waarskynlik sien hy hulle nie, en sodra enige gees 

met hom praat, verdwyn hy. 

 

 439.  Om dit duidelik te maak dat die mens met betrekking tot sy innerlikes `n gees is, 

sal ek uit ervaring vertel wat gebeur wanneer `n mens, of sy gees uit die liggaam getrek 

word, en wat dit is wat deur die engele weggedra word na `n ander plek. 
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440.  Eerstens, betreffende die onttreking van die gees uit die liggaam, dit gebeur so, 

Die mens word in `n sekere staat gebring wat in die middeweg tussen slaap en wakker 

is, en wanneer hy in daardie staat is dan blyk dit vir hom asof hy wawyd wakker is, al 

die sintuie is perfek wakker asof in `n volledige liggaamlike waaksaamheid, nie net die 

sig en die gehoor nie, maar wat wonderlik is, die sensasie van gevoel ook, wat dan meer 

voortreflik is as wat dit ooit tevore moontlik was toe die liggaam wakker was. In 

hierdie staat was engele en geeste baie lewendig gesien, en kan gehoor word, en wat 

wonderlik is, was aangeraak, met amper niks van die liggaam wat betrokke is nie. Dit is 

die staat wat genoem word die onttreking uit die liggaam, en weet nie of jy binne jou 

liggaam is of daarbuite nie. Ek was toegelaat in hierdie staat drie of vier keer, dat ek 

daaruit kan leer, en mag weet dat geeste en engele geniet elke sekonde daarvan, en die 

mens ook ten opsigte van sy gees wanneer dit onttrek word uit sy liggaam. 

 

441.  Soos my gees weggedra word deur die engele na `n ander plek, het ek gesien deur 

`n lewende ervaring wat dit is, en hoe dit gedoen word, maar slegs twee of drie keer. Ek 

sal `n enkele geval vermeld. Ek stap deur die strate van `n stad en deur velde en praat 

tersefdertyd met geeste, ek weet nie anders as dat ek wawyd wakker is nie, en in besit 

van my gewone sig. Dus stap ek aan sonder om te verdwaal, en al die tyd met `n helder 

sig, en sien bosse, riviere, paleise, huise, mense en ander voorwerpe. Maar nadat ek vir 

`n paar uur geloop het sien ek skielik met my liggaamlike oë dat ek op `n ander plek 

was. Ek was grootliks verbaas en ek neem waar dat ek in dieselfde staat was as hulle 

van wie gesê was dat hulle weggelei was deur die gees na `n ander plek. Want in 

hierdie staat word aan die afstand, al is dit vir baie myle, en die tyd, al is dit baie ure of 

dae, nie aan gedink nie, ook is daar geen gevoel van moegheid nie, en een word so 

onfeilbaar gelei deur weë waarvan hyself onbekend is, self tot op die bestemde plek. 

 

442.  Maar hierdie twee stadiums van die mens wanneer hy in sy innerlikes is, of wat 

dieselfde is, wanneer hy in die gees is, is buitegewoon, maar dat dit stadiums is wat 

bekend is in die kerk, het hulle aan my getoon slegs dat ek mag weet wat hulle is. Maar 

dit is nou aan my toegestaan al vir baie jare om met engele te spreek en om met hulle te 

wees as een van hulle, selfs in ten volle waaksaamheid van die liggaam.  

 

443.  Ten opsigte van sy innerlikes (intelligensie en wil) is die mens `n gees, daar is 

verdere bewyse in dit wat gesê was en hierbo getoon (n. 311-317), waar dit verduidelik 

word dat hemel en hel van die menslike ras is. 

 

444.  Dat die mens `n gees is met betrekking tot sy innerlikes (intelligensie en wil) 

beteken ten opsigte van die dinge wat behoort by die denke en die wil, want hulle is die 

innerlikes self wat die mens maak dat hy `n mens is, en hy is `n mens ten opsigte van 

hierdie innerlikes. 

 

445.  XLVI. Die Opwekking van die Mens uit die Dood en sy Binnegaan in die 

Ewige Lewe. Wanneer die liggaam nie langer meer in staat is om die liggaamlike 

funksies van die natuurlike wêreld uit te oefen, wat korrespondeer met die gees se 

denke en emosies, wat die gees het vanuit die geestelike wêreld, word gesê dat die 

mens besig is om te sterf. Dit vind plaas wanneer die asemhaling van die longe en die 
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slae van die hart opgehou het. Maar die mens sterf nie; hy word maar net losgemaak 

van die liggaamlike deel wat gebruik was deur hom in die wêreld, terwyl die mens 

voortgaan om te lewe. Dit word gesê dat die mens voortgaan om te lewe siende dat die 

mens nie mens is op grond van sy liggaam nie, maar op grond van sy gees, want dit is 

die gees in die mens wat dink, en gedagtes met emosie is waaruit die mens bestaan. Dus 

dan, die dood van die mens is slegs maar `n oorbeweeg van een wêreld na `n ander. En 

dit is hoekom in die Woord in sy innerlike sin die “dood” dui op die opstanding en die 

voortgaan met die lewe 445.1   

 

446.  Daar is `n innerlike kommunikasie van die gees  met die asemhaling en met die 

klop van die hart, die gees se gedagtes kommunikeer met die asemhaling, en sy emosie, 

wat liefde is, met die hart.; 446.1  gevolglik, wanneer hierdie twee aksies in die liggaam 

ophou is daar `n skeiding. Hierdie twee aksies, die asemhaling van die longe en die 

klop van die hart, is die ware binding, en met die afsnyding daarvan word die gees aan 

homself oorgelaat, en die liggaam word nou ontneem van sy lewe wat die gees is, en 

die liggaam begin onmiddelik ontbind. Die innerlike kommunikasie van die gees is met 

die asemhaling en met die hart, omdat alle ander lewenskragtige aksies afhanklik is, oor 

die algemeen en in die besonderse, van hierdie twee aksies of handelinge. 446.2   

 

447.  Na hierdie skeiding gaan die gees voort in die liggaam vir `n kort rukkie, maar 

slegs tot die aksies van die hart heeltemal opgehou het, wat op verskillende maniere kan 

gebeur in ooreenstemming van die mens se toestand wat die dood veroorsaak het, met 

sommiges gaan die beweging van die hart voort vir `n tydjie, maar met ander nie so 

lank nie. Sodra hierdie beweging finaal ophou, word die mens opgewek, maar dit word 

gedoen slegs deur die Meester alleen. Opwekking beteken om die gees uit die liggaam 

te trek, en sy voorstelling aan die geestelike wêreld, dit word in die algemeen genoem 

“die opstanding”. Die gees word nie uit die liggaam getrek voordat die hart gestaak het 

nie, vir die rede dat die hart korrespondeer met die emosie van die liefde, wat die totale 

lewe van die mens is, want dit is van liefde wat elkeen lewens hitte het; 447.1  gevolglik, 

solank as wat hierdie verbinding voortgaan, gaan die korrespondensie ook voort, en 

daarmee die lewe van die gees in die liggaam. 

 

448.  Hoe hierdie opstanding te weeg gebring word was aan my vertel en ook aan my 

getoon as `n lewende ervaring. Die werklike ervaring was aan my toegestaan dat ek `n 

volledige kennis van die proses kan hê.     

 

449.  Wat die sintuie van die liggaam betref was ek in `n staat van `n gevoelloosheid 

gebring soos wanneer `n mens bewusteloos is, dus naby `n staat van sterwe, maar met 

die innerlike lewe en gedagtes wat nog onaangetas bly, sodat ek die dinge mag ontvang 

wat met my gaan gebeur en ook om dit te stoor in my geheue, en dit gebeur met hulle  

wat opgewek word uit die dood. Ek neem waar dat die asemhaling van die liggaam is 

omtrent heeltemal weggeneem, maar die innerlike van die gees gaan nog aan met `n 

ligte en stil asemhaling van die liggaam. Ten eerste word daar nou `n kommunikasie 

van die pols van die hart met die hemelse koninkryk bewerkstellig, omdat daardie 

koninkryk korrespondeer met die hart van die mens. 449.1 Engele van daardie 

koninkryk word gesien, sommiges op `n afstand, en twee sit naby my hoof. Nou word 

al my emosies weggeneem, alhoewel die gedagtes en waarneming voortgaan [2] Ek 
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was in hierdie staat vir sommige ure. Dan onttrek die geeste wat rondom my was, en 

dink ek was dood, en `n aromatiese reuk soos die van `n gebalsemde liggaam word 

waargeneem, want wanneer die hemelse engele teenwoordig was, word alles wat aan 

die lyk behoort, waargeneem as aromaties, en wanneer geeste dit waarneem, mag hulle 

nie naderkom nie, en dit is op hierdie manier dat geeste weggehou word van die mens 

se gees wanneer hy voorgestel word aan die ewige lewe. Die engele wat sit aan my 

hoof se kant is stil, en deel hulle gedagtes met my; en wanneer hulle gedagtes ontvang 

word, dan weet die engele dat die gees van die mens in so `n staat is waar dit nou uit die 

liggaam getrek kan word. Hierdie deel in hulle gedagtes was bewerk deur in my gesig 

te kyk,  want op hierdie manier word hemelse gedagtes gedeel. [3] Soos wat my 

gedagtes en waarneming voortgaan, sodat ek kan weet en onthou hoe die opstanding 

gebeur, neem ek waar dat die engele probeer ten eerste om seker te maak wat my 

gedagtes is, of dit was soos diegene se gedagtes wat besig was om te sterf, wat 

gewoonlik gaan oor die ewige lewe; ook dat hulle wens om my denke in daardie 

gedagte te hou. Agterna was ek vertel dat die gees van die mens in hierdie laaste 

gedagte gehou word wat van sy algemene of heersende emosie in die wêreld is wanneer 

die laaste asem uitgeblaas word. Ek was spesiaal toegelaat om te ervaar dat daar `n 

gepluk en `n getrek was, as‟t ware, aan die innerlikes (intelligensie en wil) van my 

denke, dus aan my gees wat nog in die liggaam is, en ek was gesê dit kom van die 

Meester, en dat die opstanding nou voltooi is. 

 

450.  Die hemelse engele wat by die persoon is wat opgewek word, onttrek nie dadelik 

nie, omdat hulle almal liefhet, maar wanneer die gees in so `n staat kom dat hy nie meer 

langer kan affilieer met die hemelse engele nie, verlang hy om van hulle af weg te kom. 

Wanneer dit gebeur kom die engele van die Meester se geestelike koninkryk, deur wie 

die diens of gebruik van die lig gegee word, want voor dit het hy niks gesien nie, maar 

slegs deur gedagtes. Ek was gewys hoe dit gebeur. Dit lyk of die engele `n laag, as‟t 

ware van die linkeroog af trek tot op die brug van die neus, dat die oog oopgemaak kan 

word en in staat kan wees om te sien. Dit is slegs `n voorstelling, maar vir die gees is 

dit asof dit regtig gedoen word. Wanneer die laag wat blyk asof dit weggerol is, is daar 

`n effense waarneming van lig, maar baie swak en dof, soos wat gesien kan word deur 

die ooglede by die eerste wakkerword van die slaap. Vir my het hierdie dowwe lig 

gelyk soos `n hemelse kleur, maar ek was agterna vertel dat die kleur varieër. Dan word 

dit gevoel asof iets saggies van my gesig afgerol word, en wanneer dit gedoen is, is die 

geestelike denke wakker gemaak. Hierdie afrol van iets van die gesig is ook `n 

voorstelling, wat die gees se oorgang van die natuurlike denke laat oorgaan in die 

geestelike denke, verteenwoordig. Die engele is pynlik versigtig dat slegs sulke idees 

soos die vertroeteling van die liefde sal  voortgaan vanaf die een wat opgewek is. Nou 

sê hulle aan hom hy is `n gees. Wanneer hy in hierdie genot van die lig kom,  skenk die 

engele aan die nuwe gees elke diens wat hy moontlik kan verlang in daardie staat, en 

leer hom aangaande die dinge van die ander lewe so ver as wat hy dit kan opneem en 

verstaan. Maar as hy geen wens het om onderrig te word nie, verlang die gees om weg 

te kom van die  geselskap van die engele. Nietemin, die engele onttrek nie van hom nie, 

maar hy skei homself van hulle af; want die engele is vir almal lief, en verlang niks 

meer as om dienste (werke) aan ander te bewys nie, om te onderrig, en om te lei tot in 

die hemel, en dit is hulle hoogste genot. Wanneer die gees dus onttrek het, word hy 
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ontvang deur goeie geeste, en solank as wat hy in hulle geselskap bly, word alles 

moontlik gedoen vir hom, en hierdie ervaring word herhaal tot hy in assosiasie kom met 

hulle wat in totale harmonie was met sy lewe in die wêreld, en met sulkes vind hy sy 

eie, en wat verbasend is, lewe hy dan `n lewe soos die wat hy in die wêreld gehad het. 

 

 

 

 

 

Voetnotas 

 

405.1.  Een ding bestaan uit verskeie dinge, en ontvang daarby sy vorm, kwaliteit en 

volmaaktheid in ooreenstemming met die kwaliteit van die harmonie en vereniging (n. 

457, 3241, 8003). Daar is `n ontelbare variasie en nooit een ding dieselfde as `n ander 

nie (n. 7236, 9002). Dit is dieselfde in die hemel. (n.3744, 4005, 7236, 7833, 7836, 

9002). Die gevolg is dat al die gemeenskappe in die hemele en al die engele in `n 

gemeenskap verskillend van mekaar is, omdat hulle in verskillende goeies en dienste is 

(n. 690, 3241, 3519, 3804, 3986, 4067,  4149, 4263, 7236, 7833). Die Meester se 

Goddelike liefde rangskik almal en alles in `n hemelse vorm, en verenig hulle so dat 

hulle soos `n enkele mens voorkom. (457, 3986, 5598). 

 

420.1.  Hulle wat in `n lewe is van die goeie en die waarheid is die uitverkorenes (n. 

3755, 3900). Uitverkiesing en ontvangs in die hemel is nie uit genade nie, soos wat 

hierdie term verstaan word, maar is in ooreenstemming met die lewe (n. 5057, 5058). 

Daar is geen genade van die Meester apart van die handeling nie, maar slegs deur die 

handeling, dit beteken, om te lewe in ooreenstemming met die grondreëls van die 

gebooie en dit uit te lewe en te handel daarvolgens as `n riglyn vir die lewe, want Sy 

genade lei die wêreld voortdurend op pad na die ewigheid. (n. 8700, 10659). 

 

420.2.  Deur die “armes” in die Woord word die bedoel wat geestelik arm is, dit is, wat 

onkundig is oor die waarheid maar wat wens om onderrig te word. (n. 9209, 9253, 

10227). 

 

445.1.  In die Woord beteken “dood” die opstanding, want wanneer die mens sterf gaan 

sy lewe nog steeds aan. (n. 3498, 3505, 4618, 4621, 6036, 6221). 

 

446.1.  Die hart korrespondeer met die wil, dus tot die emosie wat aan die liefde 

behoort, terwyl die asemhaling korrespondeer met die intelligensie, dus tot die gedagtes 

(n. 3888). Hieruit is dit dat die “hart” in die Woord dui op die wil en liefde (n. 7542, 

9050, 10336). Die “siel” dui op intelligensie, geloof, en die waarheid daarom, “van die 

siel en van die hart” dui daarop wat is van die Intelligensie, geloof en waarheid, en wat 

is van die wil - liefde en goedheid (n. 2930, 9050). Die korrespondendie van die  hart 

en longe met die Groot Mens (n. 3883-3895). 

 

446.2.  Die klop van die hart en die asemhaling van die longe heers regdeur die 

liggaam, en vloei wedersyds in elke deel (n.3887, 3889, 3890). 
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447.1.  Liefde is die wese (esse) van die lewe van die mens (n. 5002). Liefde is 

geestelike hitte, en daarom die eintlike lewenskrag van die mens homself. (n. 1589, 

2146, 3338, 4906, 7081-7086, 9954, 10740). Emosie is `n voortsetting van liefde (n. 

3938). 

 

449.1.  Die hart korrespondeer met die hemelse koninkryk van die Meester, en die 

longe met Sy geestelike koninkryk. (n. 3635, 3886, 3887). 

 

******************************************************************* 

 

 

Hemel en Hel  451- 500 

 

Emanuel Swedenborg- 1688-1772 

 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

451.  Hierdie inleidende staat van die mens se lewe na die dood duur slegs `n paar dae. 

Hoe hy agterna gelei word van een staat na `n ander, en uiteindelik of in  die hemel of 

in die hel, sal vertel word in dit wat volg. Hierdie ook, was ek toegelaat om te leer deur 

baie ervaring. 

 

452.  Ek het met sommiges gepraat op die derde dag na hulle dood, wanneer die proses 

wat hierbo beskrywe is, (n, 449, 450) voltooi is, veral met drie wat ek geken het in die 

wêreld, aan wie ek dit genoem het dat voorbereidings nou getref word om hulle 

liggame te begrawe, ek sê om hulle te begrawe, toe hulle dit hoor, tref dit hulle asof in 

`n verrasing en sê dat hulle nog lewendig is, en dat die ding wat hulle gedien het in die 

wêreld is dit wat begrawe gaan word. Daarna was hulle verwonderd dat hulle nie geglo 

het in so `n lewe na die dood terwyl hulle in die liggaam was nie, en veral dat daar 

skaars iemand in die kerk is wat so glo. Hulle wat in die wêreld nie geglo het in enige 

lewe van die siel na die lewe van die liggaam nie, was baie beskaam as hulle hul 

lewendig bevind. Maar hulle wat hulle in ongeloof bevestig het soek affiliasie met hulle 

soort, en word afgeskei van hulle wat geglo het. Sulkes is vir die grootste deel verbind 

met een of ander helse gemeenskap, omdat hulle ook die Goddelike ontken het en het 

ook die waarhede van die kerk verag, want sover as wat enigeen homself konformeer 

teen die ewige lewe van sy siel, konformeer hy homself teen dit wat  ookal aan die 

hemel en die kerk behoort. 

 

453.  Die Mens is na sy Dood in `n Volledige Menslike Vorm. Dit is alreeds getoon 

in verskeie vorige hoofstukke dat die vorm van die gees van die mens in `n menslike 

vorm is, dit is, dat die gees is `n mens selfs in `n vorm, veral waar dit getoon word dat 

elke engel `n volledige menslike vorm het (n. 73-77), dat ten opsigte van sy innerlikes 

is elke mens `n gees (n. 432-444); en dat die engele van die hemel van die menslike 

geslag is (n. 311-317). [2] Dit kan nog meer duidelik gesien word van die feit  dat dit 

deur die deugsaamheid van die gees is, en nie die deugsaamheid van sy liggaam, dat die 
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mens `n mens is, en dat die liggaamlike vorm tot die gees toegevoeg is in 

ooreenstemming met die vorm van die gees, en nie die teenoorgestelde nie, want dit is 

in ooreenstemming met sy eie vorm dat die gees beklee is met `n liggaam. Gevolglik 

handel die gees in elke deel van die liggaam, selfs in die kleinste, in sover dat as enige 

deel nie geaktiveer word deur die gees nie, of die gees is nie aktief daarin nie, dan lewe 

dit nie. Enigeen kan sien dat dit waar is uit die feite alleen, dat die denke en die wil elke 

ding en alle dinge van die liggaam aandryf met so `n sterk opdrag dat alles saamwerk, 

en enige ding wat nie saamwerk nie, is nie deel van die liggaam nie, maar word 

uitgewerp as iets sonder lewe; en die denke en die wil behoort, nie aan die liggaam nie, 

maar aan die gees. [3] `n Gees wat losgemaak is van die liggaam, of die gees van `n 

ander mens, is nie sigbaar in die menslike vorm vir die mens nie, omdat die liggaam se 

orgaan, of die oog, so ver as wat dit kan sien in die wêreld, `n materieële orgaan is, en 

wat materieël is, kan net materie  sien, terwyl dit wat geestelik is, net geestelik kan sien. 

Daarom, wanneer die materieële deel van die oog verdonker en ontneem word van sy 

samewerking met die geestelike, sien die oog geeste in hulle eie vorm, wat die menslike 

vorm is, nie net die geeste wat in die geestelike wêreld is nie, maar ook die gees in `n 

ander mens terwyl hy nog steeds in sy liggaam is. 

 

454.  Die vorm van die gees is `n menslike vorm omdat die mens geskape is in 

ooreenstemming met sy gees en wat dan ook die vorm van die hemel is, want alle dinge 

van die hemel en van die orde van die hemel word tesame gebring in die dinge wat die 

denke van die mens saamstel; 454.1 en hiervan kom sy kapasiteit om intelligensie en 

wysheid te ontvang. Of jy sê die kapasiteit om intelligensie en wysheid te ontvang of 

die kapasiteit om die hemel te ontvang, is dieselfde ding, soos gesien kan word van wat 

gewys was aangaande die lig en hitte van die hemel (n. 126-140); die vorm van die 

hemel (n. 200-212); die wysheid van die engele (265-275); en in die hoofstuk dat die 

vorm van die hemel as `n geheel en in dele reflekteer `n enkele mens. (n. 59-77); en dit 

deur die deugsaamheid van die Goddelike Mensheid van die Meester, wat die bron van 

die hemel en sy vorm is. (n. 78-86).  

 

455.  Dit wat nou gesê is kan verstaan word deur die rasionele mens, want hy kan dit 

sien van die verbinding van oorsake en van die waarhede in hulle orde, maar dit word 

nie verstaan van `n mens wat nie rasioneel is nie, en oor verskeie redes, die hoofrede is 

dat daar nie `n begeerte is om dit te verstaan nie want dit is in botsing met die valshede 

wat hy sy waarhede gemaak het, en hy wat onwillig is om dit te verstaan het vir hierdie 

rede die weg na die hemel tot sy rasionele aanlegte toegemaak, alhoewel daardie weg 

weer oopgemaak kan word wanneer die wil se weerstand opgehou het (sien bo, n. 424). 

Dat die mens in staat is om waarhede te verstaan wanneer hy dit so wens, was deur my 

duidelik gemaak deur baie ervaring. Bose geeste het irrasioneel geword in die wêreld 

deur die Goddelike te verwerp en ook die waarhede van die kerk, en konformeer hulle 

self teen die Goddelike en die kerk, en is dikwels teruggedraai deur die Goddelike krag 

na diegene wat in die lig van die waarheid is, en dan verstaan hulle al die dinge soos 

wat die engele kan, en erken dit as die waarheid, en ook dat hulle alles verstaan. Maar 

die oomblik dat hierdie geeste in hulleself terugval, en terugdraai na die liefde van hulle 

wil, het hulle weer geen verstaan of begrip van die waarhede nie en bevestig die 

teenoorgestelde. [2] Ek het ook sekere wandelaars in die hel gehoor sê dat hulle weet en 
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neem waar dat wat hulle doen boosheid is en wat hulle dink ook vals is, maar dat hulle 

nie in staat is om die genot van die liefde daarvoor te weerstaan nie, dit is, hulle wil, en 

dat dit hulle wil is wat hulle denke dryf om die bose te sien as goed en valshede as 

waarheid. Klaarblyklik dan, hulle wat in valshede van die bose is, het die vermoë om te 

verstaan en om rasioneel te wees, maar het geen wens daartoe nie, en hulle het geen 

wens daartoe vir die rede dat hulle die valshede liefhet meer as die waarheid, omdat dit 

ooreenstem met hulle booshede waarin hulle is. Om lief te hê en te wil is dieselfde 

ding, want wat `n mens wil daarvoor is hy lief, en wat hy liefhet dit wil hy. [3] Omdat 

die staat van die mens so is dat hy in staat is om waarhede te verstaan as hy so wens, 

was ek toegelaat om geestelike waarhede te bevestig, wat waarhede van die hemel en 

die kerk was, selfs deur argumentasies, en dit ter wille daarvan dat die valshede 

waardeur die rasionele denke in baie toegemaak is, te verwyder deur argumente, en dus 

dat die oog in `n sekere graad oopgemaak kan word; want om geestelike goedere te 

bevestig deur argumente word toegelaat aan almal wat in waarhede is. Wie kan ooit die 

Woord verstaan van die sin van die letter, tensy hy hy van `n verligte rede die waarhede 

insien wat dit bevat? Is die oorsprong van so baie dwaallere nie van dieselfde Woord 

nie? 455.1   

 

456.  Dat die gees van die mens, wanneer dit losgemaak is van die liggaam, nog steeds 

`n mens is, en in lewende vorm, was aan my bewys deur die daaglikse ervaring van 

baie jare, want ek het hulle gesien en `n duisend keer na hulle geluister, en het met hulle 

gepraat oor hierdie feit, dat die mens in die wêreld glo nie dat hulle mens  is nie, en dat 

hulle wat dit wel glo deur die ander beskou word as onnosel. Die geeste word in die 

hart droewig gestem dat sulke onkunde nog steeds in die wêreld bestaan, en die ergste 

van alles binne in die kerk. [2] Maar hierdie geloof het ontstaan hoofsaaklik uit die 

geleerdes, wat gedink het oor die siel, van idees ontvang van die liggaamlike sintuie, en 

van sulke idees is die enigste voorstelling of begrip wat hulle kon vorm van die siel is 

asof dit slegs `n gedagte is, en wanner dit in die opsig apart van enige onderwerp 

beskou word is dat sy inhoud en bron slegs maar `n verbygaande asemhaling of suiwer 

eter is wat nodig is om verstrooi te word wanneer die liggaam sterwe. Maar soos wat 

die kerk glo uit die Woord in die onsterflikheid van die siel is hulle geneig om aan dit 

as iets lewends toe te skryf, iets wat aan die denke behoort, maar hulle ontken enigiets 

dit wat na die sintuie verwys, soos wat die mens besit, totdat dit eers aan die liggaam 

teruggegee word. Op hierdie opinie of idee is die doktrine oor die heropstanding 

gegrond, met die geloof dat die siel en die liggaam weer bymekaar sal kom by die 

finale oordeel. Vir hierdie rede, wanneer enigeen aan die siel dink in ooreenstemming 

met hierdie doktrine en hierdie vergissing, het hy geen idee of konsepsie dat dit `n gees 

is nie, en nog in `n menslike vorm daar boonop. En verder nog, daar is skaars iemand 

vandag wat weet wat geestelik is, en nog minder dat geestelike wesens, soos wat alle 

geeste en engele is, het enige menslike vorm. [3] Gevolglik, ongeveer almal wat van 

hierdie wêreld af weggaan is grootliks verbaas om te vind dat hulle lewendig is, en is 

net so `n mens as tevore, dat hulle sien, hoor, en praat, en dat hulle liggame geniet die 

sensasie van aanraking net soos van tevore met geen verskil wat ookal nie. (sien bo, n. 

74). En wanneer hulle ophou om oor hulleself verbaas te wees, is hulle weer verbaas 

dat die kerk niks weet van hierdie staat van die mens na sy dood nie, dus niks van die 

hemel en die hel nie, wanneer in feite almal wat ooit geleef het in die wêreld, is in die 

ander lewe en lewe as mense. En as hulle wonder hoekom is dit nie openbaar gemaak 
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aan die mens deur visioene nie, deurdat dit `n belangrike essensie van die geloof van 

die kerk is, was hulle vanaf die hemel vertel, dat alhoewel dit gedoen kan word, want 

niks is makliker wanneer dit die Meester se plesier is nie, sou hulle wat hulle in die 

teenoorgestelde geloof bevestig het, nie sou glo selfs al sal hulleself dit gesien het, ook 

is daar die gevaar om enigiets te bevestig deur visioene wanneer die mens in valshede 

is,  want hulle sou eerstens glo en daarna dit ontken, en sodoende die waarheid besoedel 

of ontheilig, siende dat om eers te glo en daarna te ontken is om te besoedel of te 

ontheilig, en hulle wat waarhede ontheilig word neergewerp in die laagste en mees 

smartlike van al die helle. 456.1  [4] Dit is die gevaar wat bedoel word deur die woorde 

van die Meester deur te sê: “Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle 

nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en  Ek hulle genees 

nie.” (Joh. 12:40). En dat daardie in valshede sal nie glo nie (selfs al word visioene 

gegee) word bedoel deur hierdie woorde. Abraham sê aan die ryk man in die hel; 

“Hulle het Moses en die Profete: laat hulle na die luister. Maar hy antwoord: Nee, vader 

Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê 

vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, 

al sou iemand ook uit die dode opstaan.” (Lukas 16: 29-31). 

 

457.  Wanneer die gees van die mens vir die eerste keer in die wêreld van die geeste 

aankom, wat plaasvind kort na sy  opwekking, soos hierbo beskrywe, lyk sy gesig soos 

die wat hy in die wêreld gehad het, en sy stem kom ook ooreen, omdat hy in die staat 

van sy uiterlikes is. en sy innerlikes is nog nie oopgemaak nie. Dit is die mens se eerste 

staat na die dood. Maar naderhand verander sy gesig, en word totaal anders, en kom 

ooreen met sy heersende emosie of heersende liefde, in ooreenkoms met dit wat die 

innerlikes van sy denke was terwyl hy in die wêreld was en sy gees terwyl dit in die 

liggaam was. Want die gesig van die mens se gees verskil grootliks van die gesig van 

sy liggaam. Die gesig van die liggaam is van sy ouers, maar die vgesig van sy gees is 

van sy emosie, en is `n beeld van dit. Wanneer die lewe van die gees in die liggaam 

geëindig het, en sy uiterlikes eenkant gelê word en sy innerlikes blootgelê, kom dit in 

sy emosie. Dit is die mens se tweede staat of fase. Ek het sommiges gesien wat onlangs 

aangekom het vanuit die wêreld, en het hulle herken vanaf hulle gesigte en spraak, 

maar toe ek hulle later weer sien, het ek hulle nie herken nie. Hulle wat in goeie 

emosies was, verskym met pragtoge gesigte, maar hulle wat in bose emosies was, met 

mismaakte gesigte, want die mens se gees, in homself gesien, is niks as sy emosie nie, 

en die gesig is die uitwaartse vorm. `n Ander rede hoekom die gesigte verander is dat in 

die ander lewe is niemand toegelaat om emosie na te boots of te huigel nie wat nie sy 

eie is nie, en dan voor te gee wat die teenoorgestelde is van sy liefde. Almal in die 

ander lewe word in so `n staat gebring om te praat soos wat hulle dink, en manifesteer 

in hulle uitkyk en gebare die geneigdheid van hulle wil. En as gevolg hiervan, word al 

die gesigte vorms en beelde van hulle emosies, en gevolglik almal wat mekaar geken 

het in die wêreld, ken mekaar in die wêreld van die geeste, maar nie in die hemel of in 

die hel nie (soos hierbo alreeds gesê, n. 427). 457.1    

 

458.  Die gesigte van veinsaards of huigelaars verander baie meer stadiger as ander, 

omdat deur oefening het hulle `n gewoonte gevorm om hulle innerlikes so te bestuur 

deur goeie emosies na te maak, gevolglik kom hulle vir `n lang tyd nie so lelik voor nie. 
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Maar wanneer hulle dit wat hulle voorgegee het gaandeweg verdwyn, en die innerlikes 

van die denke in ooreenstemming gebring word met die vorm van die emosie, word 

hulle na `n ruk meer mismaak as ander. Huigelaars is so dat hulle gewoond is om soos 

engele te praat, maar innerlik het hulle slegs net die natuur erken en nie die Goddelike 

nie, en het daarom  dit wat aan die hemel en die kerk ontken. 

 

459.  Dit moet geweet word dat elkeen se menslike vorm na die dood in `n mooier 

verhouding is, want hy het die Goddelike waarhede meer innerlik liefgehad en geleef 

daarvolgens, want elkeen se innerlikes is geopen en gevorm in ooreenstemming met sy 

liefde en lewe, daarom, hoe meer innerlik die emosie is, hoe meer is dit soos die hemel, 

en gevolglik hoe mooier is die gesig. Dit is hoekom die engele in die mees innerlike 

hemel so beeldskoon is, want hulle is vorms van hemelse liefde. Maar hulle wat die 

Goddelike waarhede meer uiterlik liefgehad het, en wat in ooreenstemming daarmee 

met dit in `n meer uiterlike lewe geleef het, is minder mooi, want uiterlike emosie skyn 

slegs van hulle gesigte af, en deur dit skyn daar geen innerlike hemelse liefde nie, 

gevolglik niks van die vorm van die hemel soos dit in homself is nie. Daar is in sulke 

gesigte iets betreklik duister te sien, nie verlewendig deur enige innerlike lewe wat van 

dit af skyn nie. In kort, alle volmaaktheid vergroot teenoor die innerlikes en neem af 

teenoor die uiterlikes, en soos wat volmaaktheid vergroot en verklein, so doen 

skoonheid ook. Ek het engele gesigte gesien van die derde hemel van so `n uitstraling 

dat geen skilder met al sy kuns so naastenby as moontlik so `n lig sal kan weergee, as 

om net `n duisenste van `n deel die helderheid, glans en lewe met sy kleure te ewenaar, 

wat uitstraal uit hulle aangesigte nie. Maar die gesigte van die engele van die  laagste 

hemel mag in `n sekere mate ge-ewenaar word.  

 

460.  Ten slotte sal ek hier `n arcanum noem wat tot hiertoe nog onbekend was aan 

enigeen, naamlik, dat elke goeie en waarheid wat uitgaan van die Meester en wat die 

hemel maak, in `n menslike vorm is; en dit nie alleenlik as `n geheel in wat die grootste 

is nie, maar ook in dit wat die kleinste is; ook dat hierdie vorm almal affekteer wat die 

goeie en die waarheid van die Meester af ontvang, en veroorsaak dat elkeen wat in die 

hemel is om in `n menslike vorm te wees in ooreenstemming met die ontvangs van die 

goeie en die waarheid. Dit is as gevolg hiervan dat die hemel op homself in die 

algemene en in die besonderse is, en dat die menslike vorm die vorm van die geheel is, 

van elke gemeenskap, en van elke engel (soos getoon is in die vier hoofstukke van n. 59 

tot 86), tot waartoe bygevoeg kan word dat dit `n vorm is van die laaste dinge van die 

gedagtes ontvang van die hemelse liefde met die engele. Alhoewel, geen mens kan 

hierdie arcanum maklik begryp nie, maar dit word duidelik deur die engele begryp, 

omdat hulle in die lig van die hemele is. 

 

461.  Na die Dood van die Mens is hy nog in Besit van al sy sintuie, en al sy 

Geheue, sy Denke, en al sy Emosies, wat hy in die Wêreld gehad het, en laat niks 

agter behalwe sy aardse Liggaam nie.  Dit is aan my bewys deur menigvuldige 

ervaring dat wanneer die mens van die natuurlike wêreld verhuis na die geestelike, soos 

wat gebeur as hy sterf, dra hy saam met hom al sy besittings, dit is, alles wat aan hom 

as mens behoort, behalwe sy liggaam. En wanneer die mens die geestelike wêreld 

betree of die lewe na die dood, is hy in `n liggaam soos wat hy in hierdie wêreld was, 
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met geen sigbare verskil nie, siende dat hy nie anders sien of enigsins anders voel nie. 

Maar sy liggaam is dan geestelik en dan geskei of gesuiwer van alles wat aards is, en 

dan dit wat geestelik is, kan aanraak of sien wat geestelik is, en dit is net dieselfde as 

wanneer dit wat natuurlik is aangeraak of gesien word. Dus, wanner `n mens `n gees 

geword het, weet hy nie anders as dat hy in dieselfde liggaam is wat hy in die wêreld 

gehad het en weet dus nie dat hy dood is nie. [2] Bowendien, `n mens se gees geniet 

nog steeds elke sintuig, beide uiterlik en innerlik, wat hy in die wêreld geniet het, hy 

sien soos tevore, hy hoor en spreek soos tevore, ruik en proe, en wanneer aangeraak, 

voel hy die aanraking soos tevore, hy smag, begeer, roep uit, reflekteer, is geroer, het 

lief, wil soos tevore, en het `n behae in studies, lees en skryf soos tevore. In kort, 

wanneer `n mens van die een lewe oorgaan na `n ander, of van een wêreld na `n ander, 

is dit soos om van een plek na `n ander te gaan, en dra met hom saam alle dinge wat hy 

in homself besit het as `n mens, sodat by die dood, wat slegs maar die dood van die 

liggaam is, kan die mens nie sê dat hy enigiets wat regtig syne is, verloor het nie. [3]  

Boonop dra hy saam met hom sy natuurlike geheue, en behou alles wat hy gehoor het, 

gesien, gelees en geleer het, of ook gedink het in die wêreld vanaf die vroeë kinderjare 

selfs tot die einde van sy lewe, alhoewel die natuurlike dinge wat behou word in die 

geheue, aangesien hulle nie in die geestelike wêreld gereproduseer kan word nie, latent 

of sluimerend is, net soos hulle as mens nie aan dit dink nie. Nietemin, dit kan 

geproduseer word as die Meester dit so wil. Maar meer sal huidiglik gesê word oor 

hierdie geheue en sy status na die dood. `n Sensuele mens vind dit onmoontlik om te 

glo dat die staat van die mens so is na die dood, omdat hy dit nie kan verstaan nie, want 

`n sensuele mens het nodig om natuurlik te dink, selfs al gaan dit oor geestelike dinge, 

daarom, enigiets wat nie strook met sy sinne of sintuie nie, dit is, wat hy nie sien met sy 

liggaamlike oë en nie kan aanraak met sy hande nie (soos gesê van Thomas, Joh. 20:25, 

27, 29), ontken hy die bestaan daarvan, (wat die sensuele mens is kan gesien word 

hierbo, n. 267, en notas daarvan). 

 

462.  [a] En tog is daar `n groot verskil tussen die mens se geestelike wêreld en sy lewe 

in die natuurlike wêreld, ten opsigte van beide sy uiterlike sintuie en hulle emosies en 

sy innerlike sintuie en hulle emosies. Hulle wat in die hemel is, het meer voortreflike 

sintuie, dit is, `n skerper sig en gehoor, en dink ook meer wys as toe hulle in die wêreld 

was, want hulle sien in die lig van die hemel, wat die lig van die wêreld met baie grade 

„ten bowe gaan‟ (sien bo, n. 126), en hulle hoor deur middel van `n geestelike 

atmosfeer, wat weereens die aardse atmosfeer met baie grade ten bowe gaan (n.235). 

Die verskil ten opsigte van die uiterlike sintuie is soos die verskil tussen helder sonskyn 

en donker wolkbanke in die wêreld, of tussen middaglig en aandskaduwee. Siende dat 

die lig van die hemel, want dit is Goddelike waarheid, stel die oë van die engele in staat 

om die mees kleinste mikroskopiese dinge te onderskei en waar te neem. [2] 

Bowendien, hulle uiterlike sig korrespondeer met hulle innerlike sig of intelligensie, 

want by engele vloei die een sig binne in die ander om soos een te handel, en dit gee 

hulle die groot skerpheid van sig. Net so ook hul gehoor wat korrespondeer met hulle 

gewaarwording wat beide aan die denke en die wil behoort, en gevolglik bemerk hulle 

die tone en woorde van een wat die fynste en kleinste dinge praat uit sy emosie en 

gedagtes, in die tone wat behoort aan sy emosie, en die woorde wat behoort of 

betrekking het op sy gedagtes (sien bo, n. 234-245). Maar die res van die sintuie is 
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minder voortreflik as die sintuie van sig en gehoor, vir die rede dat die sig en gehoor 

dien hulle intelligensie en wysheid, en die res nie, en as die ander sintuie ook net so 

voortreflik was, sou dit van die lig en genot van hul wysheid weggeneem het, en sou dit 

die genot van plesiere wat aan die verskillende begeertes en aan die liggaam behoort, 

ingelaat het, en so ver as dit die oorhand kry, sal dit die intelligensie verswak en 

verduister. Dit vind in die wêreld plaas, waar die mens grof en onnosel raak ten opsigte 

van geestelike waarhede sover as wat hulle hul oorgee aan die sintuig van smaak en aan 

die verleidelikheid van die sintuig van aanraking. [3] Van wat aleeds gesê en gewys is 

in die hoofstuk oor die wysheid van die engele van die hemel (n. 265-275), kan dit 

gesien word dat die innerlike sintuie van die engele van die hemel, wat behoort aan 

hulle denke en emosie, meer voortreflik en volmaak is as die sintuie wat hulle in die 

wêreld gehad het. Maar wat betref die staat van hulle wat in die hel is in vergelyking 

met die staat van hulle wat in die wêreld is, is daar ook `n groot verskil, want so groot 

as wat die volmaaktheid en voortreflikheid van die uiterlike en innerlike sintuie van die 

engele in die hemel is, is die onvolmaaktheid van hulle wat in die hel is, gelykvormig 

net so groot. Maar die status van hulle sal later behandel word. [b] Dat wanneer `n 

mens hierdie wêreld verlaat, neem hy sy geheue met hom saam was baie kere aan my 

op baie maniere getoon, en baie van die dinge wat ek gesien en gehoor het is waardig 

om te noem, sommige waarvan ek in rangorde sal noem. Daar is sommige wat hulle 

misdade en skurkery ontken wat hulle in die wêreld gepleeg het, en gevolglik, dat hulle 

nie mag glo dat hulle onskuldig is nie, word al hulle dade openbaar gemaak en hersien 

vanuit hulle geheue en in volgorde, van hulle vroegste tot die laaste jare, en dit was 

hoofsaaklik owerspel en hoererye. [2] Daar was sommiges wat ander mislei het met 

bose kunste en het diefstalle gepleeg. Die misleiding en diefstal was ook opgesom in 

alle besonderhede, baie wat skaars bekend was aan enige in die wêreld behalwe aan 

hulself. Hierdie dade het hulle erken omdat dit met elke gedagte, bedoeling, plesier en 

vrees wat hulle gedagtes op daardie stadium beset het, duidelik na vore gebring is. [3] 

Daar was ander wat omkoopgeld aanvaar het, en hulle oorgegee het aan 

omkoopbaarheid, en was soortgelyk ondersoek uit hulle geheue en daaruit alles wat 

hulle gedoen het van die begin tot die einde. Elke besonderheid met betrekking tot wat 

en hoeveel hulle ontvang het, sowel as die tyd, en die  status van hulle denke en 

bedoeling, was tot hulle herinnering gebring en helder en visueel duidelik gemaak voor 

die aanskoue van etlike honderde. Dit was met verskeie van hulle gedoen, en wat 

wonderlik is, in sommige gevalle was hulle memorandum-boeke, waarin hulle hierdie 

dinge op rekord geplaas het, oopgemaak en voor hulle bladsy vir bladsy gelees. [4] 

Ander wat jong meisies verlei het tot skaamte of wat haar kuisheid geskend het was ook 

tot so `n oordeel geroep, en die besonderhede van hulle misdaad was  tevoorskyn 

gebring vanuit hulle geheue en daar is `n beoordeling daaroor gehou. Dieselfde gesigte 

van die meisies en vrouens was ook vertoon asof hulle daar teenwoordig was, met die 

plekke, woorde en bedoelings, en so skielik soos wanneer `n toneel voorgestel word om 

na te kyk, die uitstallings hou somtyds aan vir ure. [5] Daar was een wat dit ligtelik 

opgeneem het deur ander te belaster, en ek het sy belastering aangehoor soos dit herhaal 

word, en sy belasteringe, met die presiese woorde, en die persone waaroor dit, en voor 

wie dit geuiter is, was daar, alles geproduseer en aangebied tot die werklikheid, 

alhoewel hy, terwyl hy in die wêreld geleef het, dit alles baie versigtig versteek het. [6] 

Daar was een wat `n familielid van sy erflating beroof het onder valse voorwendsels en 
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hy was net soos die ander skuldig bevind en gevonnis, en wat wonderlik is, die briewe 

en papiere wat tussen die twee rondgestuur is, was in my teenwoordigheid gelees, en dit 

was gesê dat daar nie `n woord vermis was nie. [7] Dieselfde persoon het net voor sy 

dood ook in die geheim sy buurman vergiftig. Dit was op hierdie manier in die 

openbaar gebring: Dit het voorgekom asof hy `n sloot tussen sy voete grawe, waaruit `n 

man tevoorskyn gekom het asof dit uit `n graf is, en het hard na hom uitgeroep: “Wat 

het jy met my gedoen”? Toe was alles op die lappe gebring, hoe die gif gewer met hom 

op `n baie vriendelike manier gepraat het, en het die beker na hom uitgehou, ook wat hy 

voor die tyd gedink het, en wat agterna gebeur het. Terwyl al hierdie dinge openbaar 

gemaak was, was hy gevonnis om in die hel gewerp te word. [8] In kort, aan elke bose 

gees word al sy booshede, skurkery, listigheid, rowery en misleidings duidelik gemaak, 

en dit word voortgebring uit sy eie geheue, en sy skuld word ten volle vasgestel, ook is 

daar nie die geringste moontlikheid vir `n ontkenning nie, omdat al die omstandighede 

saam uitgestal word.  Bowendien het ek van `n mens se geheue geleer, wanneer dit 

gesien en geinspekteer word deur engele, dat sy gedagtes vir `n maand was, een dag na 

die ander, en dit sonder enige foute, die gedagtes word opgeroep net soos wat hulle 

opgewek word van dag tot dag. [9] Van hierdie voorbeelde kan dit gesien word dat die 

mens dra met hom saam sy totale geheue, en dat niks in die wêreld so bedek kan word 

dat dit nie na die dood openbaar gemaak kan word nie, wat dan ook gedoen word in die 

teenwoordigheid van baie, na aanleiding van die Meester se woorde: “En daar is niks 

bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. 

Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lug gehoor word; en wat julle 

in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word.” (Lukas 

12:2,3). 

 

463.  Om `n mens na sy dood sy handelinge voor te hou, sal die engele aan wie die amp 

toegewys is om hom te ondersoek, in sy gesig kyk, en hulle ondersoek brei hulle uit oor 

die hele liggaam, beginnende by die vingers van elke hand, en sodoende gaan hulle 

voort deur die geheel. Toe ek hieroor wonder, word die rede vir my gegee, naamlik, dat 

alle dinge in die denke en wil ingeskryf is op die brein, want hulle begin is daar, so is 

hulle op dieselfde manier ingeskryf op die hele liggaam, siende dat alle dinge van die 

denke en wil brei uit van hulle beginpunt in al die ander dinge van die liggaam en daar 

eindig dit in die uiterstes, en dit is hoekom die dinge wat ingeskryf is op die geheue 

vanaf die wil en die gevolglike gedagtes is ingeskryf, nie net in die brein nie, maar ook 

op die hele mens, en daar bestaan dit in die orde in ooreenstemming met die orde van 

die dele van die liggaam. Dit was dan duidelik gemaak dat die mens as `n geheel so is 

as wat hy in sy wil en sy denke is, selfs tot die mate dat `n bose mens sy eie  boosheid 

is, en `n goeie mens sy eie goedheid. 463.1  Dit wys wat bedoel word deur die boek van 

die mens se lewe waarvan gepraat word in die Woord, naamlik, dat alle dinge wat hy 

gedoen het en alle dinge wat hy gedink het is ingeskryf op die hele mens, en wanneer 

dit tevoorskyn geroep word uit die geheue verskyn hulle asof dit gelees word uit `n 

boek, en wanneer die gees ondersoek word in die lig van die hemel, verskyn dit asof in 

`n beeltenis. By alles hierdie sal ek iets merkwaardigs byvoeg ten opsigte van die 

voortsetting van die geheue na die dood, waardeur ek die versekering gekry het dat nie 

net dinge in die algemeen maar ook in die kleinste besonderhede wat die geheue  

binnegegaan het, daar bly en word nooit vernietig nie. Ek het daar boeke gesien wat 
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geskrifte bevat asof dit in die wêreld was, en was vertel dat dit van die geheue was van 

hulle wat dit geskryf het, en dat daar nie `n enkele woord vermis word in hulle wat in 

die boek geskryf was deur dieselfde persoon in die wêreld nie, en dus dat al die kleinste 

besonderhede van `n mens se geheue getrek kan word, selfs dit wat hy al in die wêreld 

vergeet het. En die rede was gegee, naamlik, dat die mens het `n eksterne en `n interne 

geheue, en die eksterne geheue behoort aan die natuurlike mens, en die interne geheue 

behoort aan die geestelike mens, en dat alles tot in die minste wat die mens bedink het, 

wat hy gewil, gepraat, gedoen of selfs gehoor en gesien het, is ingeskryf in sy interne of 

geestelike geheue, 463.2  en wat daar is, word nooit uitgewis nie, siende dat dit ook op 

die gees ingeskryf is, en op die lede van sy liggaam, soos alreeds gesê hierbo, en dat die 

gees gevorm is in ooreenstemming met die gedagtes en handelinge van sy wil. Ek weet 

dit klink soos `n paradoks of teenstrydigheid, en is daarom moeilik om te glo, maar tog 

is dit waar. Laat geen mens dan glo dat daar enigiets is wat `n mens ooit in homself in 

die geheim gedink of gedoen het dat dit na die dood verberg kan word, maar laat hom 

glo dat alle dinge en elke enkele klein dingetjie oopgelê sal word so helder soos die 

dag. 

 

464. Alhoewel die eksterne of natuurlike geheue bly in die mens na sy dood, sal die 

suiwer natuurlike dinge nie geproduseer word in die ander lewe nie, maar slegs die 

geestelike dinge wat aangeheg is tot die natuurlike deur korrespondensie, maar wanneer 

dit teenwoordig is vir die sig, verskyn hulle presies in dieselfde vorm as wat hulle in die 

natuurlike wêreld was, want alle dinge wat gesien word in die hemele het dieselfde 

voorkoms as in die wêreld, alhoewel, in sy wese is hulle nie natuurlik nie, maar 

geestelik (soos gesien kan word in die hoofstuk oor Verteenwoordigers en Verskynings 

in die Hemel, n. 170-176) [2] Maar die eksterne of natuurlike geheue ten opsigte van 

die dinge in dit wat ontleen is van die materiële, en van tyd en ruimte, en van ander 

hoedanighede van die natuur, is nie diensbaar vir die gees op die manier wat dit 

diensbaar aan die gees was toe dit nog in die wêreld was nie, want wat ookal `n mens in 

die wêreld van sy eksterne sensuele dink, en nie terselfdertyd van sy innerlike of 

intellektuele  sensuele nie, dink hy natuurlik en nie geestelik nie, maar in die ander lewe  

wanneer hy in die gees in die geestelike wêreld is, dink hy nie natuurlik nie, maar 

geestelik, en om geestelik te dink is om intellektueel of rasioneel te dink. Vir hierdie 

rede is die eksterne of natuurlike geheue ten opsigte van sy materieële inhoud dan 

sluimerend, en slegs daardie dinge wat die mens opneem in die wêreld deur middel van 

materieële dinge, en dit rasioneel gemaak, kom in gebruik. Die eksterne geheue word 

sluimerend ten opsigte van die materieële dinge omdat dit nie na vore gebring kan word 

nie, siende dat engele en geeste praat uit die emosies en gedagtes wat eie is aan hulle 

denke, en is daarom nie in staat om uitdrukking te gee aan enige ding wat nie in 

ooreenstemming is met hulle emosies en denke nie, soos gesien kan word in wat gesê is 

aangaande die spraak van engele in die hemel en hulle spraak met die mens (n. 234-

257). [3] Omrede hieroor is die mens na die dood rasioneel, nie in die mate wat hy 

geskool was in tale en wetenskappe in die wêreld om geleer te word omdat hulle 

bekend was met antieke tale nie, soos die Hebreeus, Grieks en Latyn, maar het nie hulle 

rasionele aanlegte gekultiveer deur dit wat geskryf is in daardie tale nie. Sommiges van 

hulle was gesien om net so eenvoudig te wees as hulle wat niks weet van daardie tale 

nie, en sommiges regtig onnosel, en tog het hulle die verwaandheid om voor te gee dat 
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hulle wyser is as ander. [4] Ek het met sommiges gepraat wat in die wêreld geglo het 

dat die mens wys is in die mate as wat die inhoud van sy geheue is, en wat baie dinge in 

sy geheue gestoor het, en wat uitsluitlik uit sy geheue praat, en daarom nie uit homself 

nie, maar van ander, en hulle rasionaliteite was hoegenaamd glad nie volmaak deur 

middel van die dinge in die geheue nie. Sommiges van hulle was onnosel en sommige 

besope, wat nie in die minste verstaan wanneer `n waarheid waar is of nie, en gryp alle 

valshede wat verby gaan vir die waarheid deur hulle wat hulleself geleerd noem, want 

uit hulleself is hulle nie in staat om enige ding te sien nie, wanneer dit waar is of nie, en 

gevolglik is hulle nie in staat om enigiets rasioneel te sien wanneer hulle na ander 

luister nie. [5] Ek het ook met sommiges gepraat wat in die wêreld baie geskryf het oor 

wetenskaplike onderwerpe van allerhande soorte, en het daardeur `n wêreldwye 

reputasie vir geleerdheid bekom. Sommiges van hulle het inderdaad `n vermoë om oor 

waarhede te argumenteer, of hulle waar is of nie, en sommiges, wanneer hulle hul 

gewend het na hulle wat in die lig van die waarheid is, het `n sekere bevatlikheid 

daarvoor, en daarom, wanneer hulle in hul eie valshede is, en dus in hulleself, dit 

ontken. Sommiges het nie meer wysheid as die gewone ongeleerde eenvoudige mense 

nie. Dus verskil die een van die ander in ooreenstemming soos wat hy sy rasionele 

aanlegte gekultiveer het deur middel van die kennis waaroor hy geskryf of ingebring 

het. Maar hulle wat teen die waarheid van die kerk is, en wat dink uit suiwer kennis en 

hulle daarby in valshede bevestig, het nie hulle rasionele aanlegte gekultiveer nie, maar 

het slegs die vermoë om te argumenteer gekultiveer, wat in die wêreld geglo word as 

rasionaliteit. Maar hierdie vermoë is totaal verskillend van rasionalitet, dit is `n vermoë 

om enige ding, wat ookal, te bewys, en van vooropgesette beginsels en van 

dwaalbegrippe die valshede en nie die waarheid te sien nie. Sulke persone sal nooit 

sover gebring kan word om waarhede te erken nie, siende dat waarhede nie uit valshede 

gesien kan word nie, maar valshede kan deur waarhede gesien word. [6] Die rasionele 

aanleg van die mens is soos `n tuin of struikgewas, of soos vars grond, die geheue is die 

bodem, bekende waarheid en soorte kennis is die sade, die lig en hitte van die hemel 

veroorsaak dat hulle groei, sonder lig en hitte is daar nie ontkiemming nie, so is dit met 

die verstand wanneer die lig van die hemel, wat die Goddelike waarheid is, en die hitte 

van die hemel, wat die Goddelike liefde is, nie toegelaat word nie; rasionaliteit is 

alleenlik van hierdie dinge. Dit is `n groot tragedie vir die engele dat geleerde mense vir 

die grootste deel alle dinge toeskryf aan die natuur, en het daardeur die innerlikes van 

hul denke toegemaak en is nou nie in staat om enigiets van die waarheid te sien vanuit 

die lig van die waarheid nie, wat die lig van die hemel is. As gevolg van hierdie 

toestand is hulle in die ander lewe ontneem van hulle vermoë om te redeneer en 

valshede onder die eenvoudiges te versprei en om hulle op `n dwaalspoor te bring, en 

word weggestuur na woestynagtige plekke. 

 

465.  `n Sekere gees was verontwaardig omdat hy nie in staat was om baie dinge wat hy 

in die lewe in sy liggaam geken het, te onthou nie, en beswaard oor die verlore plesier 

wat hy so baie geniet het, maar hy was vertel dat hy niks verloor het nie, dat hy nog 

alles ken wat hy geken het, alhoewel, in die wêreld wat hy nou was, was niemand 

toegelaat om sulke dinge uit sy geheue na vore te roep nie, en dat hy tevrede moet wees 

dat  hy nou beter kan dink en spreek en is meer perfek as voorheen, en dat sy 

rasionaliteit nie meer onder gedompel soos voorheen is in growwe, obskure, materieële 
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en liggaamlike dinge, wat van geen waarde is in die koninkryk waarin hy nou is nie, 

ook dat hy nou alles besit wat tot diens is vir sy geleiding in die ewige lewe, en dat dit 

die enigste manier is om geseënd en gelukkig te wees, en daarom is dit deur onkunde 

deur te glo dat in hierdie koninkryk die intelligensie tot niet gaan met die verwydering 

of sluimerende materiële dinge in  die geheue, want die ware feit is dat so ver as wat die 

denke weggetrek kan word van die dinge van die sinne wat aan die uiterlike mens 

behoort, of die liggaam, so ver is dit verhewe na die dinge geestelik en hemels. 

 

466.  Wat hierdie twee geheues is, word somtyds aangebied om te sien in die ander 

lewe in vorms wat nie iewers anders gesien word nie, want baie dinge wat in die mens 

die vorm van idees aanneem, word daar voorgestel as objekte van sig. Die eksterne 

geheue daar  bied die verskynsel aan as `n eelt, die interne bied dit aan as `n murgagtige 

stof soos daardie in die menslike brein. En van dit is dit bekend wat dit is. Met hulle 

wat hulle toegelê het in die lewe op die ontwikkeling en kultivering van die geheue 

alleen, en het nie hulle rasionele aanlegte gekultiveer nie, verskyn die eelte as hard en 

gestreep in die binnekant asof dit senings is. Met hulle wat hulle geheue gevul het met 

valshede kom dit harig en rof voor, omrede die verwarrende massas van dinge in dit. 

Met hulle wat hulle geheue gekultiveer het met die liefde vir die self en die wêreld as `n 

doelwit, vertoon dit as saam gegom en verhard. Met hulle wat wens om in die 

Goddelike arcana te penetreer deur middel van geleerdheid, veral van `n filosofiese 

soort, met `n onwilligheid om te glo totdat hy oortuig is deur bewyse, vertoon die 

geheue soos `n donker stof, van so `n gesteldheid dat dit die ligstrale absorbeer en 

verander na duisternis. Met hulle wat misleiding en geveinsdheid gepraktiseer het, kom 

dit hard en beenderig voor, soos swart ebbehout, wat die ligstrale weg reflekteer. Maar 

met hulle wat in die goeie van die liefde en waarhede van die geloof is, is daar nie so `n 

eelterige voorkoms nie, omdat die innerlike geheue die strale van lig oorsein na die 

uiterlike,  waar die strale eindig en vind genoeglike houers, want die buite geheue is die 

buitenste van die orde wat, wanneer die goeie en waarhede daar is, die geestelike en 

hemelse dinge saggies eindig en hulle plekke vind. 

 

467.  Mense wat in die wêreld in liefde tot die Meester lewe en in naasteliefde het in 

hulle en by hulle engele intelligensie en wysheid, maar dit is gestoor in  die mees 

innerlike van hulle innerlike geheue, en is totaal onbewus daarvan, totdat hulle die 

liggaamlike dinge afgelê het. Dan word die natuurlike geheue aan die slaap gemaak en 

hy word wakker in sy innerlike geheue, en dan geleidelik in engele geheue homself. 

 

468.  Hoe die rasionele aanlegte gekultiveer word sal ook in `n paar woorde vertel 

word. Die ware rasionele aanlegte bestaan uit waarhede en nie uit valshede nie, wat 

ookal uit valshede bestaan is nie rasioneel nie. Daar is drie tipes  waarhede, burgerlik, 

moreel en geestelik. Burgerlike waarhede het betrekking op dinge van geregtigheid en 

die regering in koninkryke, en in die algemeen wat regverdig en billik in dit is. Morele 

waarhede het betrekking op dinge van elkeen se lewe in die opsig van kameraadskap en 

sosiale verhoudings, in die algemeen wat eerlik en reg is, en in die besonder tot 

deugsaamheid van enige aard. Maar geestelike waarhede het betrekking op dinge van 

die hemel en van die kerk, en in die algemeen tot die goeie van die liefde en die 

waarheid van die geloof. [2] In elke mens is daar drie grade van lewe (sien bo, n. 267). 
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Die rasionele aanleg is oopgemaak tot by die eerste graad deur burgerlike waarhede, tot 

die tweede graad deur morele waarhede, en tot die derde graad deur geestelike 

waarhede. Maar dit moet verstaan word dat die rasionele aanleg wat uit hierdie 

waarhede bestaan is nie gevorm en geopen deurdat die mens dit weet nie, maar deur in 

ooreenstemming daarmee te lewe, en om in ooreenstemming daarmee te lewe beteken 

om dit lief te hê uit geestelike emosie, en om waarhede lief te hê uit geestelike emosie 

is om dit wat regverdig en billik is lief te hê, omdat dit regverdig en billik is, wat eerlik 

en reg is, omdat dit eerlik en reg is, en wat goed en waar is, omdat dit goed en waar is, 

terwyl om in ooreenstemming daarmee te lewe en om dit lief te hê uit liggaamlike 

emosie, en ter wille van die self dit lief te hê en ter wille van die reputasie, eer of wins. 

Gevolglik, so ver as wat die mens hierdie waarhede uit liggaamlike emosie liefhet, faal 

hy daarin om rasioneel te word, want hy het nie dit lief nie, maar homself, en waarhede 

word aangewend om homself te dien soos knegte hulle meester dien, en wanneer 

waarhede knegte  word, gaan hulle nie binne in die mens om enige graad van lewe daar 

oop te maak nie, nie eers die eerste graad nie, maar rus meestal in die geheue as kennis 

in `n materieële vorm, en verbind hulleself daar met die liefde vir die self, wat `n 

liggaamlike liefde is [3] Al hierdie dinge wys hoe die mens rasioneel kan word, 

naamlik, hy word rasioneel tot die derde graad deur `n geestelike liefde van die goeie 

en die waarheid wat aan die hemel en die kerk behoort, hy word rasioneel tot die 

tweede graad deur lief te hê dit wat eerlik en reg is, en tot die eerste graad deur  wat 

regverdig en billik is lief te hê. Hierdie laaste twee liefdes word ook geestelik uit `n 

geestelike liefde van die goeie en die waarheid, omdat daardie liefde in hom vloei en 

verenig homself met hulle en vorm in hulle as‟t ware sy eie voorkoms. 

 

469.  Geeste en engele, net soos die mens, het ook `n geheue, wat hulle ookal hoor, 

sien, dink, wil en doen, bly by hulle, en daardeur word hulle rasionele aanlegte 

voortdurend gekultiveer selfs tot in alle ewigheid. Dus engele en geeste, gelyk met die 

mens, word volmaak in intelligensie en wysheid deur middel van die kennis van die 

goeie en die waarheid. Dat geeste en engele `n geheue het, was ek toegelaat om te leer 

deur baie ervaring, en het alles gesien wat hulle gesien, gedink en gedoen het, beide in 

die openbaar en in die privaatheid, wat opgeroep is uit hulle geheue wanneer hulle by 

ander geeste is, en ek het hulle gesien wat in sekere waarhede was van die eenvoudige 

goeie wat kennis opgeneem het, en daarby met intelligensie, en daarna opgeneem in die 

hemel. Maar dit moet verstaan word dat sulkes nie met kennis opgeneem word, en 

daarby met intelligensie verby die graad van emosie vir die goeie en vir die waarheid 

wat hulle verwerf het terwyl hulle in die wêreld was nie, want soveel van die emosie as 

wat `n gees of engel het in die wêreld, bly by hom, en sy emosie word agterna 

vervolmaak en aangevul, wat tot in alle ewigheid aangaan. Want enigiets is in staat om 

aangevul te word tot in alle ewigheid, siende dat elke ding in staat is tot  oneindige 

vasiasies, dus tot verreiking deur verskillende dinge, en gevolglik tot 

vermenigvuldiging en vrugvorming. Tot alles wat goed is, is daar nie `n beperking nie, 

omdat dit van die oneindige is. Dat geeste en engele onafgebroke volmaak word in 

intelligensie en wysheid deur middel van kennis van die waarheid en die goeie kan 

hierbo gesien word, in die hoofstukke oor die wysheid van die engele van die hemel (n. 

265-275); oor die heiden of mense buitekant die kerk in die hemel (n. 318-328); en oor 

klein kindertjies in die hemel (n. 329-345). En dat dit gedoen is tot daardie graad van 
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emosie vir die goeie en vir die waarheid waarin hulle in die wêreld was, en nie bokant 

dit nie, kan gesien word in (n. 349). 

 

470.  Die Mens se lewe na die Dood is soos wat sy Lewe was toe hy nog op die 

Aarde was. Elke Christen weet uit die Woord dat `n mens se eie lewe wag vir hom na 

die dood, want dit word daar op baie plekke gesê dat die mens geoordeel of beloon sal 

word ooreenkomstig sy dade en werke, en nie een wat uit die goeie en die ware 

waarheid dink kan dit verhelp om te sien dat hy wat goed lewe na die hemel gaan, en 

hulle wat in boosheid lewe, gaan na die hel. Maar die bose mens is onwillig om te glo 

dat sy status na die dood is in ooreenstemming met sy lewe in die wêreld, hy dink, veral 

as hy siek is, dat die hemel verniet gegun is aan almal uit suiwer genade, wat ookal sy 

lewe mag wees, en dat dit gedoen word in ooreenstemming met sy geloof, wat hy 

afgeskei het van die lewe. 

 

471.  Dat die mens geoordeel en beloon sal word in ooreenstemming met sy dade en 

werke word op verskeie plekke in die Woord verklaar, sommiges wat ek hier sal 

aanhaal. “Want die Seun van die mens staan gereed om met Sy engele in die 

heerlikheid van Sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade.” (Matt. 

16:27). “- Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat 

hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.” (Openb. 14:13). “- Ek sal 

aan elkeen van julle gee volgens sy werke” (Openb. 2:23). “En Ek het die dode, klein 

en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en `n ander boek, die boek van 

die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boek geskrywe is, volgens 

hulle werke.” (Openb. 20:12,13). “En kyk, Ek kom gou, en My loon is by My, om 

elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.” (Openb. 22:12). “Elkeen dan wat na hierdie 

woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met `n verstandige man wat sy 

huis op die rots gebou het. En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie 

doen nie, sal vergelyk word met `n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. 

(Matt. 7:24, 26). “Nie elkeen wat vir my sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk 

van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie 

sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en duiwels 

uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het 

julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Matt. 

7:21-23). “Dan sal julle begin sê: Ons het in U teenwoordigheid geëet en gedrink, en U 

het ons op ons strate geleer. Maar Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle 

vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid.” (Lukas 13: 

26-27). “---en Ek sal hulle vergelde ooreenkomstig hulle dade en die werk van hulle 

hande.” (Jer. 25:14). “Groot van raad en magtig van daad, wie se oë oop is oor al die 

weë van die mensekinders om aan elkeen te gee volgens sy weë en die vrug van sy 

handelinge.” (Jer. 32:19). “---Ek sal by hom besoeking doen oor sy weë en hom vergeld 

na sy dade.” (Hosea 4:9). “---soos die Here van die leërskare Hom voorgeneem het om 

aan ons te doen ooreenkomstig ons weë en ons werke, so het Hy met ons gedoen.” 

(Sag. 1:6). Om die laaste oordeel te voorspel deel Hy ons mee dat Hy niks in ag neem 

behalwe die werke, en leer dat hulle wat goed gedoen het sal die ewige lewe binnegaan, 

en hulle wat die bose gedoen het, gaan binne in die verdoemenis, soos in Matt. 25:32-

46, en op baie ander plekke wat handel oor die redding en verlossing, en ook die 
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verdoemenis van die mens. Dit is duidelik dat die werke en dade die uiterlike lewe van 

die mens oorheers, en dat die kwaliteit van die innerlike lewe duidelik word in die 

werke en dade. 

 

472.  Maar deur werke en dade is wat innerlik bedoel word, en nie hoe dit uiterlik 

voorkom nie, want elkeen weet dat elke daad en werk gaan uit vanaf die mens se wil en 

denke, andersins sal dit niks anders wees as `n beweging van `n outomaat of beeltenis 

nie. Gevolglik, `n daad of werk in homself bekyk is slegs `n effek wat sy siel en lewe 

ontleen van die wil en die denke, selfs tot so `n mate dat dit niks anders as die wil en 

denke is wat dit bewerkstellig nie, en dus is die wil en denke `n uiterlike vorm. Hieruit 

volg dit dat `n daad of werk is in kwaliteit, soos die wil en denke is wat dit produseer. 

As die denke en die wil goed is, is die dade en werke ook goed, maar as die denke en 

wil boos is, is die dade en werke ook boos, alhoewel dit in die uiterlike vorm dieselfde 

lyk. `n Duisend mense kan gelyk optree, dit is, kan dieselfde dade doen, so eenders in 

die uiterlike vorm dat dit amper nie van mekaar ge-onderskei kan word nie, en tog is 

elkeen ten opsigte van die ander verskillend, omrede die wil onderling verskil. {2} As 

voorbeeld, wanneer iemand opreg en regverdig met `n metgesel is, sal die een persoon 

dit doen vir die doel om eerlik en regverdig voor te kom uit respek vir homself en sy eie 

eer, `n ander ter wille van die wêreld en wins, `n derde ter wille van vergoeding en 

meriete, `n vierdie ter wille van vriendskap, `n vyfde uit vrees vir die wet en verlies van 

reputasie of sy werk, `n sesde dat hy iemand na sy kant toe kan trek, selfs al is hy 

verkeerd, `n sewende dat hy kan mislei, en ander deur ander motiewe. In al hierdie 

gevalle, alhoewel die dade goed is in voorkoms, siende dat dit `n goeie ding is om 

eerlik en regverdig te wees en vir die liefde hiervan, maar ter wille van die liefde van 

die self en die wëreld wat gelief word, en eerlikheid en regverdigheid word aangewend 

om daardie liefde te dien soos knegte wat hulle meester moet dien, wat deur die meester 

verag en ontslaan word wanneer hulle faal om hom te dien. [3] In die uiterlike vorm 

handel hulle op `n soortgelyke manier wat waarlik eerlik en regverdig handel met `n 

metgesel omdat hulle liefhet wat eerlik en regverdig is. Sommige van hulle handel uit 

die waarheid van die geloof of uit gehoorsaamheid, omdat die Woord dit beveel, 

sommiges van die goeie van die geloof of van die gewete, omrede `n godsdienstige 

motief, sommiges uit die goeie van die naasteliefde omdat sy goeie in aanmerking 

geneem word, sommiges uit die goeie van die liefde tot die Meester omdat die goeie 

gedoen moet word ter wille van die goeie, en ook die eerlikheid en regverdigheid moet 

gedoen word ter wille van die eerlikheid en geregtigheid, en dit het hulle lief omdat dit 

van die Meester is, en omdat die Goddelike wat uitgaan van die Meester in dit is, en 

gevolglik rekening daarmee hou dat dit in sy kern Goddelik is. Die dade en werke van 

sulkes is innerlik goed, en daarom ook uiterlik goed, want, soos hierbo gesê, dade en 

werke is presies so in kwaliteit as wat die denke en wil is waarvandaan hulle kom, en 

apart van die denke en wil is hulle nie dade en werke nie, maar slegs lewelose 

bewegings. Al hierdie dinge verduidelik wat bedoel word in die Woord deur dade en 

werke. 

 

473.  Soos wat dade en werke van die wil en die denke is, so is hulle uit die liefde en 

geloof, gevolglik is hulle so as wat die liefde en geloof is, want dit is dieselfde ding as 

jy sê iemand se liefde of sy wil, en dit is dieselfde ding as jy sê iemand se geloof of sy 
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gevestigde denke, want dit wat `n mens liefhet, dit wil hy, en dit wat `n mens glo, dit 

dink hy, en wanneer `n mens liefhet wat hy glo, dit wil hy ook en doen dit sover as wat 

moontlik is. Elkeen weet dat liefde en geloof is binne die mens se wil en denke, en nie 

daarbuite nie, want dit is die liefde wat die wil aan die brand steek, en die gedagtes wat 

dit verlig in die dinge van die geloof, daarom, slegs hulle wat in staat is om wyslik te 

dink is verlig, en in die mate wat hulle verlig is, dink hulle wat waar is en wil dit, of wat 

dieselfde is, hulle glo wat waar is en het dit lief. 473.1    

 

474.  Maar dit moet verstaan word dat dit die wil is wat die mens maak, terwyl die 

denke die mens maak slegs net so ver as wat dit uitgaan van die wil, en dade en werke 

gaan uit van beide, of wat dieselfde is, dit is liefde wat die mens maak, en geloof slegs 

so ver as wat dit uitgaan van die liefde, en dade en werke gaan uit van beide. Gevolglik, 

die wil of liefde is die mens homself, want wat ookal uitvloei behoort aan dit waaruit 

dit voortvloei. Deur uit te vloei is om na vore te bring en aan te bied in `n aanvaarbare 

vorm vir ander om dit waar te neem en om te sien. 474.1  Al hierdie maak dit duidelik 

wat geloof is as dit afgeskei word van die liefde, naamlik dat dit geen geloof is nie, 

maar slegs kennis, wat geen geestelike lewe in hom het nie, eweneens wat `n daad of 

werk is apart van liefde, naamlik, dat dit nie `n daad of werk van die lewe is nie, maar 

`n daad of werk van die dood, wat `n voorkoms van lewe besit van `n bose liefde en `n 

geloof in wat vals is. Hierdie voorkoms van lewe is wat genoem word die geestelike 

dood. 

 

475.  Weereens, dit moet verstaan word dat die hele mens uitgestal word in sy dade en 

werke, en dat sy wil en denke of sy liefde en geloof, wat sy innerlikes is, is nie volledig 

totdat hulle bestaan in dade en werke, wat sy uiterlikes is, want dit is die buitenste 

uiterste waarin die wil en die denke eindig, en sonder so `n eindiging is hulle eindeloos, 

en het nogtans geen bestaan nie, dit is, hulle is nog nie in die mens nie. Om te dink en te 

wil sonder om te doen, wanneer daar `n geleentheid is, is soos `n vlam wat ingeslote is 

in `n vaas en gaan uit na `n rukkie, ook soos saad wat op sand gestrooi is, wat versuim 

op op te kom, en so sterf dit af binne in die krag van sy ontkieming. Maar om te dink en 

wil en daarvandaan om te doen is soos `n vlam wat hitte en lig in die omgewing gee, of 

soos saad in die grond wat opgroei in `n boom of blom en gaan voort om te lewe. 

Elkeen weet dat om te wil wanneer daar `n geleentheid is, is om nie te wil nie, ook om 

lief te hê, en nie goed te doen nie, wanneer daar `n geleentheid is, is om nie lief te hê 

nie, maar slegs `n denke dat een wil en liefhet, en dit is `n gedagte afgeskei, wat 

verdwyn en verstrooi word. Liefde en wil vorm die siel homself van `n daad of werk, 

en gee vorm aan sy liggaam in die eerlike en regverdige dinge wat die mens doen. Dit 

is die enigste bron van die mens se geestelike liggaam, of die liggaam van die gees, dit 

is, dit is gevorm slegs uit die dinge wat die mens doen vanuit sy liefde en wil (sien bo, 

n. 463) In kort, alle dinge van die mens en sy gees is saamgevat in sy dade en werke. 
475.1  

 

476.  Al hierdie dinge maak dit duidelik wat wag op die mens na sy dood, naamlik, dat 

dit sy liefde is en sy geloof daarvan, nie net in sterkte en krag nie, maar ook in 

handeling, dat dit dus sy dade en werke is, omdat in hierdie dinge al die dinge van die 

mens se liefde en geloof opgesluit lê. 
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477.  Dit is die mens se heersende liefde wat op hom wag na sy dood, en dit word op 

geen manier verander tot in alle ewigheid nie. Elkeen het baie liefdes, maar hulle is 

almal verbonde aan sy heersende liefde, en maak dit een tesame of is daaruit 

saamgestel. Alle dinge van die wil wat in harmonie is met die heersende liefde word 

genoem liefdes, omdat hulle gelief word. Hierdie liefdes is beide innerlik en uiterlik, 

sommige direk  verbind en sommiges deur bemiddeling, sommiges nader en ander weer 

verder, hulle is dienstig op verskeie maniere. Saamgevat vorm dit `n koninkryk, as‟t 

ware, want so is die orde waarmee dit gerangskik is in die mens, alhoewel die mens 

hoegenaamd niks weet van daardie rangskikking nie. En tog word iets daarvan in hom 

gemanivesteer in die ander lewe, want die verspreiding van sy gedagtes en emosie daar 

is in ooreenstemming met sy liefdes, sy denke en emosie brei uit in die hemelse 

gemeenskappe wanneer die heersende liefde opgemaak is deur die liefdes van die 

hemel., maar in helse gemeenskappe wanneer dit opgemaak is uit die liefdes van die 

hel. Dat al die gedagtes en emosie van die geeste en die engele `n uitbreiding het in die 

gemeenskappe kan gesien word hierbo, in die hoofstukke op die wysheid van die 

engele van die hemel, en op die vorm van die hemel wat die affiliasies en 

kommunikasie daar bepaal. 

 

478.  Maar wat tot dusver gesê is, is net van toepassing op die denke van die rasionele 

mens. Dat dit ook aangebied word tot die waarneming onttrek van die sintuie, sal ek 

sekere ervarings hierby byvoeg waarby dit geïllustreer en bevestig  kan word. Eerstens, 

die mens is na die dood sy eie liefde of sy eie wil. Tweedens, die mens gaan aan tot in 

ewigheid soos wat sy wil of heersende liefde is. Derdens, die mens wat hemelse en 

geestelike liefde het, gaan na die hemel, terwyl die mens wat liggaamlike en wêreldse 

liefde het, en geen hemelse of geestelike liefde nie, gaan na die hel. Vierdens, tensy 

geloof van die hemelse liefde is, sal dit nie in die mens bly bestaan nie. Vyfdens, liefde 

in aksie, dit is, die lewe van die mens, is wat bly bestaan. 

 

479. (1)   Die mens na die dood is sy eie liefde of sy eie wil. Dit is aan my bewys 

deur baie ervaringe. Die totale hemel is opgedeel in gemeenskappe in 

ooreenstemming met die verskille van die goeie en die waarheid, en elke gees 

wat opgeneem word in die hemel word `n engel, en word na die gemeenskap 

geneem waar sy liefde is, en wanneer hy daar aankom, is hy as‟t ware tuis, en 

in die huis waar hy gebore is, en die engel neem waar, en word geaffilieer met 

hulle daar wat soos hyself is. Wanneer hy weggaan na `n ander plek voel hy 

gedurigdeur `n tipe van weerstand, en `n verlange om terug te keer na sy soort 

toe, dus na sy heersende liefde. Dit is die affiliasies wat tot stand kom in die 

hemel, en terselfdertyd net so in die hel, waar almal geaffilieer is in 

ooreenstemming met die liefdes wat die teenoorgestelde van die hemelse 

liefdes is.. Dit was hierbo getoon (n. 41-50 en 200-212) dat beide hemel en hel 

saamgestel is uit gemeenskappe en dat hulle almal onderskei kan word in 

ooreenstemming met die verskille in liefde. [2] Dat die mens na sy dood sy eie 

liefde is, kan ook gesien word uit die feit dat wat ookal nie een maak met sy 

heersende liefde nie, word afgeskei en word dan weggeneem van hom. Alles 

wat wanklankig of onharmonies is word uit hom afgeskei wat in die goeie is, 

en weggeneem en word so in sy eie liefde ingelei. Dit is dieselfde met `n bose 
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gees, met die verskil dat van die boosheid word waarhede weggeneem en van 

die falsheid word die goeie weggeneem, en dit gaan so aan totdat elkeen sy eie 

liefde geword het. Dit word bewerkstellig wanneer die mens-gees in die derde 

staat gebring word, wat hierna beskrywe sal word. Wanner dit gedoen is, draai 

hy sy gesig pal na  sy eie liefde toe, en dit het hy ook pal voor sy oë, in watter 

rigting hy ookal draai (sien bo, n. 123, 124). [3] Alle geeste, op voorwaarde 

hulle bly in hulle heersende liefde, kan gelei word waar ookal een lus het, en is 

nie in staat tot weerstand nie, alhoewel hulle duidelik sien dat dit gedoen word, 

en hoeveel hulle ookal dink om hulle teen te sit. Hulle was dikwels toegeleet 

om te probeer om iets te doen wat teenstrydig is met hulle heersende liefde, 

maar alles verniet en sonder sukses. Hulle liefde is soos `n band of soos `n tou 

wat om hul gedraai is waardeur hulle gelei kan word en waaruit hulle hulself 

nie kan losmaak nie. Dit is dieselfde van mense in die wêreld wat ook so gelei 

word deur hulle liefde, of deur ander gelei word deur hulle liefde, maar dit is 

meer die norm as hulle geeste geword het, omdat hulle nie toegelaat word om 

enige ander liefde ten toon te stel nie, of om na te maak wat nie hulle eie is nie. 

[4] Alle interaksie in die ander lewe bewys dat die gees van die mens is sy 

heersende liefde, want so ver as wat enigeen handel of praat in 

ooreenstemming met die liefde van `n ander, tot dieselfde mate is die ander 

duidelik teenwoordig, met volle, vreugdevolle, en lewende aanskyn, maar 

wanneer iemand praat of handel teenstrydig met `n ander se liefde, tot daardie 

mate begin die ander een se aangesig verander, om te verdonker en nie te 

onderskei nie, en later om te verdwyn asof hy nooit daar was nie. Ek het baie 

keer gewonder hoe dit kan wees, want niks van hierdie soort gebeur in die 

wêreld nie, maar ek was vertel dat dit dieselfde is met die gees in die mens, 

wat, wanneer dit homself wegdraai van `n ander, dan hou dit op om in sy sig te 

wees. [5] `n Ander bewys dat die gees sy heersende liefde is, is dat elke gees 

gryp en pas alle dinge toe op sy liefde wat daarmee in harmonie is, en verwerp 

en weier alles wat nie is nie. Elkeen se liefde is soos `n spons of poreuse hout, 

wat sulke vloeistowwe opsuig wat sy groei promoveer, en verwerp al die 

ander. Dit is ook soos diere van elke soort wat hulle korrekte voedsel ken en 

soek die dinge wat  saamstem met hulle natuur, en vermy dit wat nie saamstem 

nie, want elke liefde verlang om gevoed te word op dit wat aan hom behoort, 

boosheid is lief vir valshede en die goeie is lief vir die waarhede. Ek was 

somtyds toegelaat om sekere eenvoudige goeie geeste te sien wat verlang om 

die bose geeste te onderrig in die waarhede en die goeie, maar wanneer die 

onderrig aan hulle gebied word, vlug hulle weg, en wanneer hulle terugkom by 

hulle eie, gryp hulle met groot plesier die valshede wat in ooreenstemming met 

hulle liefde is. Ek het ook goeie geeste gesien wat gesels aangaande waarhede, 

en die goeies wat teenwoordig was, luister aandagtig na die gesprek, maar die 

bose wat teenwoordig was, gee glad nie aandag daaraan nie, asof hulle dit nie 

hoor nie. In die wêreld van die geeste word weë gesien, sommiges lei na die 

hemel, sommiges na die hel, en elkeen na sommige bepaalde gemeenskappe. 

Goeie geeste gaan slegs op die weë wat na die hemel lei, en na die 

gemeenskappe daar wat in die goeie van hulle liefde is, en sien nie die weë wat 

na ander plekke lei nie, terwyl die bose geeste slegs op die weë gaan wat na die 
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hel lei, en na die gemeenskap daar wat in die bose van hulle liefde is, en sien 

nie die weë wat na ander plekke lei nie, of as hulle dit sien het hulle geen wens 

om daarop te gaan nie. In die geestelike wêreld is hierdie weë regte 

verskynsels, wat korrespondeer met waarhede of valshede, en dit is hoekom 

hierdie weë so betekenisvol is in die Woord 479.1  Deur hierdie bewyse deur 

ervaring wat voorheen bevestig is op grond van die rede, word dit nou meer 

seker gemaak, naamlik, dat elke mens na sy dood sy eie liefde is en sy eie wil. 

Dit word gesê sy eie wil omdat elkeen se wil sy eie liefde is. 

 

480. (II)  Die mens gaan voort na sy dood in die ewigheid soos wat sy wil of 

heersende liefde was. Dit ook was bevestig deur oorvloedige ervaring. Ek was 

toegelaat om te praat met sommiges wat twee-duisend jaar gelede geleef het, 

en wie se lewens in die geskiedenis beskryf was, en dus bekend, en ek het 

gevind dat hulle net so dieselfde was as wat hulle beskryf was, dit is, ten 

opsigte van die liefde waaruit en in ooreenstemming waartoe hulle lewens 

gevorm was. Daar was ander bekend aan die geskiedenis wat sewentien eeue 

gelede geleef het, ander wat vier eeue gelede geleef het, en drie, en so aan, met 

wie ek toegelaat was om mee te gesels, en ek vind dat dieselfde emosie nog 

steeds in hulle die heersende liefde was, met geen ander verskil as dat die 

genot van hulle lewe was gedraai na sulke dinge wat korrespondeer. Die engele 

verklaar dat die lewe van die heersende liefde word nooit verander in enigiets 

nie, tot in alle ewigheid, siende dat elkeen sy liefde is, gevolglik om daardie 

liefde in `n gees te verander is om sy lewe weg te neem of om dit uit te blus, en 

vir die rede dat die mens na sy dood nie meer langer in staat is om te hervorm 

deur onderrig nie, soos in die wêreld, omdat die uiterlike basis, wat bestaan uit 

natuurlike kennis en emosies, is dan sluimerend en om nie geestelik te wees, 

kan dit nie meer oopgemaak word nie (sien bo, n. 464), en op daardie basis rus 

die innerlikes wat aan die denke en rangskikking behoort, soos `n huis op sy 

fondasie, en op grond daarvan, soos wat die lewe van sy liefde was in die 

wêreld, so gaan hy voort om te wees tot in alle ewigheid. Die engele is 

grootliks verbaas dat die mens nie weet dat elkeen is soos sy heersende liefde 

is, en dat baie glo dat hulle gered gaan word uit genade sonder die werke, of 

deur geloof alleen, wat ookal hulle lewe mag wees, ook dat hulle nie weet dat 

Goddelike genade werk deur werke, en dit bestaan om deur die Meester gelei 

te word, beide in die wêreld en agterna tot in ewigheid, en dat hulle wat nie in 

boosheid lewe nie, gelei word deur Goddelike genade, en ten laaste, dat geloof 

is die emosie vir waarheid wat uitgaan van die hemelse liefde, wat van die 

Meester is. 

 

481.  (III) Die mens wat hemelse en geestelike liefde het, gaan na die hemel, terwyl 

die mens wat `n liggaamlike of stoflike en wêreldlike liefde het en geen 

hemelse of geestelike liefde nie, gaan na die hel. Dit is aan my duidelik 

gemaak van almal wat ek gesien het wat opgeneem was na die hemel of in die 

hel gestort is. Die lewe van hulle wat in die hemel opgeneem is ontleen dit van 

`n hemelse en geestelike liefde, terwyl die lewe van hulle wat in die hel gestort 

is, ontleen is van liggaamlike en wêreldse liefde. Hemelse liefde bestaan 
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daaruit om lief te hê wat goed is, eerlik, en regverdig is, omdat dit goed is, 

eerlik en regverdig, en om dit te doen uit liefde, en hulle wat so `n liefde het, 

het `n lewe van goedheid, eerlikheid, en regverdigheid, wat die hemelse lewe 

is. Hulle wat liefhet dit wat goed is, eerlik en regverdig, ter wille van goedheid, 

eerlikheid en regverdigheid, en wat dit doen en so lewe, is bokant alles lief vir 

die Meester, omdat dit van Hom is, hulle het ook die naaste lief, want dit is die 

naaste wat gelief moet word 481.1  Maar liggaamlike of wêreldse liefde is om 

die goeie, die eerlike en die regverdigheid lief te hê, nie vir hulle eie saak nie, 

maar vir die self, omdat `n reputasie, eer en wins gewen kan word. So `n liefde 

in wat goed is, eerlik en regverdig is, kyk nie na die Meester en die naaste nie, 

maar na die self en na die wêreld, en vind genot in bedrog, en die goedheid, 

eerlikheid en regverdigheid wat ontspring uit bedrog is boos, oneerlik, en 

onregverdig, en dit is wat gelief word deur sulkes in die beoefening van hulle 

goedheid, eerlikheid en regverdigheid. [2] Soos wat die lewe van elkeen bepaal 

word deur hierdie verskillende liefdes, word die mens na die dood wanneer hy 

die wêreld van die geeste binnegaan, hy deur die engele ondersoek om sy 

kwaliteit uit te vind, en word saamgevoeg by hulle wat in `n soortgelyke liefde 

is, hulle wat in hemelse liefde is, by hulle wat in die hemel is, en hulle wat in 

die liggaamlike liefde is, by hulle wat in die hel is, en nadat hulle deur die 

eerste en tweede staat is, word hulle so geskei sodat hulle nie meer langer 

mekaar kan sien of ken nie, want elkeen word nou sy eie liefde, beide ten 

opsigte van sy innerlikes wat behoort by die denke en ten opsigte van die 

uiterlikes wat behoort by sy gesig, liggaam, en spraak, want elkeen word nou 

`n ewebeeld van sy eie liefde, selfs in die eksternes. Hulle wat liggaamlike 

liefdes is, kom grof voor, donkerig, swart en mismaak, terwyl hulle wat 

hemelse liefdes is kom vars voor, blinkend, mooi en pragtig. Ook in hulle 

denke en gedagtes is hulle heeltemal anders, hulle wat in die hemelse liefde is, 

is intelligent, en wys, terwyl hulle wat in  liggaamlike liefdes is, is onnosel en 

asof hulle dwase swape is. [3] Wanneer dit toegestaan is om na die innerlikes 

en uiterlikes van die denke en emosie te kyk van hulle wat in die hemelse 

liefde is, vertoon hulle innerlikes soos die lig, en sommiges soos `n vlammende 

lig, terwyl hulle uiterlikes vertoon in pragtige en verskillende kleure soos die 

reenboog. Maar die innerlikes van hulle wat in liggaamlike liefdes is kom voor 

asof dit swart is, omdat dit toegemaak is, en die innerlikes van sommige wat 

innerlik in boosaardige misleiding is, kom voor soos `n dowwe rokende vuur. 

Maar hulle uiterlikes kom voor soos `n vuil kleur, en onaangenaam op die oog 

(die innerlikes en uiterlikes van die denke en rangskikking word sigbaar 

gemaak deur die Meester in die geestelike wêrel wanneer dit die Meester 

behaag.) [4] Hulle wat in die liggaamlike liefdes is sien niks in die lig van die 

hemel nie, vir hulle is die lig van die hemel `n dik duisternis, maar die lig van 

die hel, wat is soos die lig van brandernde kole, is vir hulle soos helder lig. 

Bowendien, in die lig van die hemel is hulle innerlike sig so verdonker dat 

hulle waansinnig begin raak, gevolglik is hulle sku vir daardie lig en verberg 

hulleself in gate en skeure, meer of min so diep as wat dit in ooreenstemming 

is met hulle valshede wat verkry is deur al hulle booshede. Aan die ander hand, 

hulle wat in die hemelse liefde is, hoe meer innerlik en dieper hulle ingaan in 
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die lig van die hemel, sien alle dinge meer duidelik en alle dinge kom meer 

skitterend en fraai voor, en hulle ervaar waarhede meer intelligent en wyslik. 

[5] Weereens, dit is onmoontlik vir hulle wat in die liggaamlike liefde is, om te 

lewe in die hitte van die hemel, want die hitte van die hemel is hemelse liefde, 

maar hulle kan leef in die hitte van die hel, wat die liefde van woede teenoor 

mekaar is wat hulle nie goedgesind is nie. Die genot van daardie liefde is die 

veragting van ander, vyandskap, haat en weerwraak, en wanneer hulle in 

hierdie genietinge is, is hulle in hulle element, en het geen idee wat dit is om 

goed te doen aan ander vanuit die goeie, en ter wille van die goeie self nie, en 

weet net hoe om goed te doen vanuit die bose en ter wille van die bose. [6] 

Hulle wat in liggaamlike liefde is, is onbekwaam om in die hemel asem te haal. 

Wanneer enige bose gees in die hemel gebring word, ruk hy sy asem in soos 

een wat in `n fisiese kompetisie veg, terwyl hulle wat in die hemelse liefde is 

`n vryer asemhaling het en `n voller lewe hoe meer innerlik hulle in die hemel 

is. Al hierdie dinge wys dat die hemel met die mens is hemelse en geestelike 

liefde, omdat op daardie liefde is alle dinge van die hemel ingeskryf, ook die 

hel in die mens is liggaamlike en wêreldse liefde apart van hemelse en 

geestelike liefde, omdat op sulke liefdes is alle dinge van die hel ingeskryf. 

Klaarblyklik dan, hy wie se liefde hemels en geestelik is, gaan die hemel 

binne, en hy wie se liefde liggaamlik en wêreldlik is, apart van hemelse en 

geestelike liefde, gaan die hel binne. 

 

482.  (IV) Tensy geloof van hemelse liefde is, sal dit nie binne in die mens oorleef 

nie. Dit is aan my deur soveel ervaring duidelik gemaak dat as alles wat ek 

gesien en gehoor het aangaande dit en dat dit bymekaar gemaak was, sou dit `n 

volume volmaak. Hieroor kan ek getuig, dat hulle wat in liggaamlike en 

wêreldlike liefde is, apart van hemelse en geestelike liefde, het hoegenaamd 

geen geloof nie, en is nie in staat om enige te hê nie, hulle het niks ander as 

kennis of `n oorredingskrag dat `n ding waar is omdat dit hul liefde dien. 

Sommige van hulle wat volhou dat hulle geloof het, was na hulle gebring wat 

ware geloof gehad het, en toe hulle met hulle kommunikeer het hulle 

waargeneem dat hulle hoegenaamd geen geloof het nie, en het agterna erken 

dat om bloot te glo wat waar is en om die Woord te glo, is nie geloof nie, maar 

dat geloof is om die waarheid lief te hê uit hemelse liefde, en om dit te wil en 

te doen uit innerlike emosie. Bowendien was hulle getoon dat hulle oortuigde 

geloof wat hulle ware geloof noem, niks meer was as die lig van die wnter nie, 

in wie se lig, omdat dit geen hitte in het nie, en alle dinge op die aarde 

vasgevang is in die ryp, word dan styf, en verborge onder die sneeu. Daarom, 

sodra die lig van oorredings geloof in hulle geraak word deur die strale van die 

lig van die hemel word dit nie allenlik uitgeblus nie, maar verander in `n digte 

duisternis, waariun niemand homself kan sien nie, en terselfdertyd is hulle 

innerlikes so onduidelik dat hulle totaal niks kan verstaan nie, en word 

naderhand waansinnig van die valshede. Gevolglik is dit met hulle so, dat alle 

waarhede wat hulle geken het vanuit die Woord en van die doktrine van die 

kerk en wat dit genoem het die waarhede van hul geloof, weggevat, en hulle 

het elke valsheid in hulle plek opgeneem, wat in ooreenstemming is met die 
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boosheid in hul lewe. En hulle is almal vasgevang in hulle liefdes en in die 

valshede wat ooreenstem met dit, en dan haat en verafsku hulle die waarheid 

en verwerp dit, omdat dit teenstrydig is met die valshede van die bose waarin 

hulle is. Van al my ervaringe in wat aan die hemel  en hel behoort, kan ek as 

getuie staan dat almal daardie van hulle doltrine die geloof alleen voorgrstaan 

het, en wie se lewe boos was, is in die hel. Ek het baie duisende van hulle 

gesien wat in die hel gestort is. (aangaande hierdie, sien die verhandeling oor 

Die Laaste Oordeel en die Vernietiging van Babilon). 

 

483.  (V)  Liefde in aksie, dit is, die lewe van die mens, is wat sal bly bestaan. Dit volg 

as `n gevolgtrekking van dit wat nou net gewys is uit ervaring, en van dit wat gesê is 

aangaande dade en werke. Liefde in aksie is werke en dade. 

 

484.  Dit moet verstaan word dat alle werke en dade behoort tot die morele en 

burgerlike lewe, en het daarom agting vir dit wat eerlik en reg is, en wat regverdig en 

billik is, wat eerlik en reg is ten opsigte van die morele lewe, en wat regverdig en billik 

is tot die burgerlike lewe. Die liefde waaruit dade gedoen word is of hemels of uit die 

hel. Werke en dade van die morele en burgerlike lewe is hemels as dit gedoen word 

vanuit hemelse liefde, want wat gedoen word uit hemelse liefde is gedoen deur die 

Meester, en alles gedoen deur die Meester is goed. Maar die dade en werke van die 

morele en burgerlike lewe wat gedoen word uit helse liefde, is duiwels, want wat 

gedoen word uit hierdie liefde, wat die liefde vir die self is en die wêreld, word deur die 

mens self gedoen, en alles wat deur die mens gedoen word, is in homself boos, want ten 

opsigte van dit wat sy eie is, is dit niks anders as boos nie. 484.1  

 

485.  Die Genot van Elke-een se Lewe word verander na die Dood in Dinge wat 

Korrespondeer. Dit is in die voorafgaande hoofstuk aangetoon dat die heersende 

emosie of dominante liefde in elkeen voortduur tot in alle ewigheid. Dit sal nou 

verduidelik word hoe die genietinge van daardie emosie of liefde verander word in 

dinge wat korrespondeer. Om verander te word in korresponderende dinge beteken in 

dinge wat geestelik is wat korrespondeer met die natuurlike. Dat hulle verander word in 

dinge geestelik kan hieruit gesien word, dat so lank as wat `n mens in sy aardse liggaam 

is, is hy in die natuurlike wêreld, maar wanneer hy daardie liggaam verlaat, gaan hy die 

geestelike wêreld binne en word beklee met `n geestelike liggaam. Dit is alreeds 

aangetoon dat engele, en die mens na sy dood, in `n volledige menslike liggaam is, en 

dat die liggame waarmee hulle nou beklee word, geestelike liggame is (n. 73-77 en 

453-460); ook wat die korrespondensie van geestelike dinge met die natuurlike is. (n. 

87-115). 

 

486.  Al die genot wat die mens het is genietinge van sy heersende liefde, want hy voel 

niks genotvols behalwe dit wat hy liefhet nie, dus veral dit wat hy liefhet bokant alle 

dinge. Dit beteken dieselfde as jy sê die heersende liefde, of dit wat hy bokant alles 

liefhet. Hierdie genietinge is verskillend. In die algemeen is daar net soveel as wat daar 

heersende liefdes is, gevolglik soveel as wat daar mense, geeste en engele is; want nie 

een se heersende liefde is in elke opsig dieselfde as die ander nie. Vir hierdie rede het 

nie een dieselfde gesig as die ander nie, want elkeen se gesig is `n beeltenis van sy 
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denke, en in die geestelike wêreld is dit `n beeltenis van sy heersende liefde. In die 

besonder, elkeen se genietinge is van oneindige verskeidenheid. Dit is onmoontlik vir 

enigeen se genot om presies dieselfde te wees soos die van ander, beide hulle wat volg 

die een na die ander of hulle wat tesame op dieselfde tyd bestaan, nie een is ooit 

dieselfde as die ander nie. Nietemin, die besondere genietinge in elkeen het `n 

verwysing na sy een liefde, en dit is sy heersende liefde, want hulle stel dit saam en 

maak een daarvan. Net so ook het die genietinge in die algemeen `n verwysing na die 

een universele heersende liefde, wat in die hemel die liefde tot die Meester is, en in die 

hel is dit die liefde vir die self. 

 

487.  Slegs van `n kennis van korrespondensies kan dit geweet word watter genietinge 

van elkeen se natuurlike genietinge verander gaan word na die dood, en watter soort 

genietinge dit is. In die algemeen, hierdie kennis leer dat niks natuurliks kan bestaan 

sonder dat iets geesteliks met dit korrespondeer, en watter soort van `n ding dit is nie. 

Daarom, enigeen wat hierdie kennis het kan seker maak, en weet wat sy eie staat na die 

dood sal wees, as hy slegs kan weet wat sy liefde is, en wat die verhouding is tot die 

universele heersende liefdes  waarvan hierbo gepraat is, waarmee alle ander liefdes `n 

verhouding het. Maar dit is onmoontlik vir hulle wat verlief is op die self om te weet 

wat hulle heersende liefde is, omdat hulle lief het wat hulle eie is, en noem hulle 

booshede die goeie, en die valshede wat hulle so heilig en waardeur hulle hul booshede 

bevestig, noem hulle waarhede. En tog, as hulle gewillig was mag hulle dit geweet het 

van ander wat wys is, en sien wat hulleself nie sien nie. [2] Aan die ander kant, hulle 

wat in die hemelse liefde is, aanvaar onderrig, en sodra hulle in die valshede gebring 

word waarin hulle gebore is, sien hulle dit uit die waarhede, want waarheid maak 

valshede duidelik. Van die waarheid wat van die goeie is, kan enigeen die boosheid en 

valshede sien, maar uit die bose kan niemand sien wat goed en waar is nie, en vir die 

rede dat die valshede van die bose duisternis is en korrespondeer met die duisternis, 

gevolglik word hulle wat in valshede is soos die blindes, en sien nie die dinge wat in 

die lig is nie, maar vermy dit soos die voëls van die nag. 487.1  Maar waarhede uit die 

goeie is lig, wat korrespondeer met die lig (sien bo,  n. 126-134), so het hulle wat in die 

waarhede uit die goeie is, `n goeie sig en geopende oë. En onderskei die dinge wat 

behoort tot die lig en die skaduwee. [3] Dit ook, was aan my bewys deur ervaring. Die 

engele in die hemel sien beide en neem waar die boos- en valshede wat somtyds in 

hulleself ontstaan, ook die boosheid en valshede in geeste in die wêreld van die geeste 

wat met die helle verbind is, alhoewel die geeste self nie in staat is om hulle eie 

booshede en valshede raak te sien nie. Sulke geeste het geen begrip van die goeie van 

die hemelse liefde nie, van gewete, van eerlikheid en geregtigheid, behalwe dit wat 

gedoen word ter wille van die self. ook nie wat dit is om deur die Meester gelei te word 

nie. Hulle sê dat sulke dinge nie bestaan nie, en het geen betekenis nie. Al hierdie dinge 

is gesê dat die mens homself kan ondersoek en mag so sy liefde deur sy genietinge 

herken, en dus so ver as wat hy dit kan uitmaak uit die kennis van die korrespondensie, 

dat mag weet wat sy status na die dood sal wees. 

 

488.  Hoe die genietinge van almal se lewe na die dood verander gaan word in dinge 

wat korrespondeer, kan geweet word uit `n kennis van die korrespondensies maar 

aangesien daardie kennis nog nie algemeen bekend is nie, wil ek probeer om lig op die 
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onderwerp te gooi deur sekere voorbeelde uit ervaring. Almal wat in die booshede is en 

wat hulle gevestig het in die valshede in opposisie teen die waarhede van die kerk, veral 

daardie wat die Woord verwerp het, vlug vir die lig van die hemel en neem skuiling in 

grotte wat by die openinge baie dig en donker voorkom, ook in die skeure van rotse, en 

daar versteek hulle hulself, en dit omdat hulle valshede liefhet en die waarheid haat, 

want sulke grotte en skeure in die rotse, 488.1  sowel as die duisternis, korrespondeer 

met valshede, soos wat lig korrespondeer met waarhede. Dit is hulle genot om in sulke 

plekke te bly, en ongenotvol om op die oop terrein te woon. [2] Hulle wat genot put uit 

veradderlike en geheime sameswerings en veradderlike intriges, doen dieselfde ding. 

Hulle is ook in sulke grotte, en boer in kamers wat so donker is dat hulle nie in staat is 

om mekaar te sien nie, en hulle fluister in mekaar se ore in die hoeke daarvan. Hulle 

genot van hulle liefde is hierin verander. Hulle wat hulleself toegelê het op die 

wetenskappe met geen ander doel as om `n reputasie van geleerdheid te bekom nie, en 

wat nie hulle rasionele  aanlegte gekultiveer het deur hul geleerdheid nie, maar wat `n 

genot gehad het in die dinge van die geheue van die hoogmoed in hierdie dinge, het 

sanderige plekke lief, wat hulle kies in voorkeur bo die oop veld en tuine, omdat 

sanderige plekke korrespondeer met sulke studies. [3] Hulle wat geskool is in die 

doktrines van hulle eie en ander kerke, maar het nie hulle kennis toegepas op die lewe 

nie, kies vir hulleself rotsagtige plekke, en woon tussen hope klippe, en vermy 

gekultiveerde plekke omdat hulle nie daarvan hou nie. Hulle wat alle dinge toeskryf aan 

die natuur, sowel as hulle wat alle dinge toeskryf aan  hulle eie verstandigheid, en deur 

verskeie kunste hul verhef het tot eer en wat rykdomme verkry het, sal in die ander 

lewe hulle besig hou met die bestudering van magiese kunste, wat die misbruik van die 

Goddelike orde is, en vind daarin die hoof genot van die lewe. [4] Hulle wat goddelike 

waarhede aangeneem het by hulle eie liefdes, en daarby dit vervals het, het verkeerde 

dinge lief omdat dit korrespondeer met hulle genot vir sulke liefdes. 488,2  Hulle wat 

walglik en gierig is bly in selle, en het varkagtige vuilheid lief en sulke stank reuke wat 

uitgeasem word van onverteerde voesel in die maag. [5] Hulle wat hulle lewe 

gespandeer het op louter plesiere en lekker geleef het en toegegge het aan hulle 

verhemelte en maag, is lief vir die hoogste graad van die goeie wat die lewe kan bied, 

en in die ander lewe is hulle lief vir uitgewerpte dinge soos ontlasting en geslagsdele, 

waarin hulle hul vreugdes vind, vir die rede dat sulke plesiere geestelike vullis is. Hulle 

is sku vir plekke wat sindelik skoon en vry van vuilheid is, en vind dit ongenoeglik. [6] 

Hulle wat hulle genot gevind het in owerspel en ontug, verwyl hulle tyd in hoerhuise, 

terwyl alle dinge daar walglik en vuil is, dit het hulle lief, en kuis huise vermy hulle en 

val in `n beswyming die oomblik as hulle so `n huis betree. Niks is vir hulle meer 

genotvol om huwelike op te breek nie. Hulle wat `n gees van wraak vertroetel het, en 

daardeur `n woeste en wrede natuur ontwikkel het, het kadaweragtige stowwe lief, en is 

in helle van daardie tipe, en so aan. 

 

489.  Maar die genietinge van die lewe van hulle wat in die wêreld gelewe het in 

hemelse liefde word verander in sulke korresponderende dinge soos wat in die hemele 

bestaan, wat ontspring uit die son van die hemel en sy lig, daardie lig aangebied om 

sulke dinge te sien wat Goddelik is wat binne in verborge is. Die dinge wat in daardie 

lig verskyn, affekteer die innerlikes van die denke van die engele, en terselfdertyd die 

uiterlikes wat aan hulle liggame behoort, en soos wat die Goddelike lig, wat Goddelike 
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waarheid is vanaf die Meester uitgaan, in hulle denke invloei en oopgemaak word deur 

hemelse liefde, bied dit uitwendig sulke dinge wat korrespondeer met die genietinge 

van hulle liefde. Dit is alreeds getoon dat, in die hoofstuk oor verteenwoordigers en 

verskynsels in die hemel (n. 170-176), en in die hoofstuk oor die wysheid van engele 

(n. 265-275), dat die dinge wat in die sig van die hemele verskyn, korrespondeer met 

die innerlikes van die engele, of die dinge wat aan hulle geloof en liefde behoort en dus 

aan hulle intelligensie en wysheid. [2] Deur alreeds te begin het om hierdie punt vas te 

stel deur voorbeelde uit ervaringe, en om duideliker te maak wat voorheen gesê is op 

gronde van die oorsaak van dinge, sal ek kortliks sommige besonderhede aangaande 

hemelse genotvolle dinge uitlig waarin die natuurlike genietinge van hulle wat in die 

hemelse liefde in die wêreld geleef het, verander het. Hulle wat Goddelike waarhede en 

die Woord lief gehad het vanuit `n innerlike emosie, of van `n emosie vir die waarheid 

homself, leef in die ander lewe in die lig, op verhoogde plekke wat voorkom soos 

berge, waar hulle pal in die lig van die hemel is. Hulle weet nie wat duisternis is nie, 

soos die nagte in die wêreld; hulle leef ook in `n lente temperatuur. Vir hulle aanskoue 

word daar verskeie velde met koring op aangebied en druiwe wingerde, in hul huise 

gloei alles asof dit van kosbare stene gemaak is, en om deur die venster te kyk, is om 

deur suiwer kristal te kyk. So is die genietinge van hulle uitsig, maar hierdie selfde 

dinge is innerlik genotvol omdat dit korrespondensies is van die Goddelike hemelse 

dinge, want die waarheid van die Woord wat hulle lief gehad het, korrespondeer met 

velde van graan, druiwe wingerde, kosbare gesteentes, vensters, en kristalle. 489.1  [3] 

Hulle wat die doktrines van die kerk wat van die Woord was, onmiddelik op hulle 

lewens toegepas het, is in die innerlike hemel, en oortref al die ander in die genietinge 

van die wysheid. In elke voorwerp sien hulle wat Goddelik is, die voorwerpe sien hulle 

inderdaad met die oë, maar deur korrespondensie vloei Goddelike dinge onmiddelike in 

hulle denke en vervul hulle met `n geseëndheid wat al hulle sintuie affekteer. Dus, voor 

hulle oë lyk dit asof alle dinge lag, te speel, en te lewe (sien bo, n. 270). [4] Hulle wat 

kennis lief gehad het en wat daarby hulle rasionele aanlegte gekultiveer het en so 

intelligensie bekom het, en terselfdertyd kennis het van die Goddelike – hulle het in die 

ander lewe hulle plesiere in kennis, en hulle rasionele genot verander in geestelike 

genot, wat die genot is van om te weet wat die goeie en die waarheid is. Hulle bly in 

tuine waar blomme-beddings en gras te sien is wat pragtig gerangskik is, met rye bome 

rondom dit met wandellane, die bome en blomme verander van dag tot dag. Die totale 

gesigsveld of uitsig verleen genot aan hul denke op `n algemene manier, en die 

variasies in besonderhede hernu die genot gedurigdeur, en siende dat alles daar 

korrespondeer met iets Goddeliks, en hulle is bedrewe in die kennis van 

korrespondensies, word hulle deurlopend vervul met nuwe kennis, en deur dit word 

hulle geestelike rasionele aanlegte volmaakter gemaak. Hulle genietinge is so omdat 

blomme-beddings, grasperke, en bome, korrespondeer met die wetenskappe, kennis, en 

die gevolglike intelligensie. 489.2  [5] Hulle wat alle dinge aan die Goddelike toegeskryf 

het, betreffende die natuur wat relatief dood is en bloot diensbaar aan dinge geestelik, 

en wat hulle in hierdie sienning bevestig het, is in die hemelse lig, en  alle dinge wat 

voor hulle aangesig verskyn, word deur daardie lig deurskynend gemaak, en in daardie 

deursigtigheid vertoon dit in ontelbare veelkleurigheid van lig, waar hul interne sig dit 

as‟t ware direk inneem, en hiervan ervaar hulle innerlike genietinge. Die dinge wat in 

hulle huise gesien word is asof dit gemaak is van diamante, met dieselfde 
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veelkleurigheid van lig, wat hulle interne sig opneem asof dit direk is, en hiervan ervaar 

hulle innerlike genietinge. Die dinge wat in hulle huise gesien word is asof dit gemaak 

is van diamante, met dieselfde  veelkleurigheid van lig. Die mure van hulle huise is, 

soos alreeds gesê, van kristal en dus ook deursigtig, en in dit vloei vorms van 

verteenwoordigers van hemelse dinge in `n ononderbroke verskeidenheid, en dit alles 

omdat so `n deursigtigheid korrespondeer met die intelligensie wanneer dit verlig is 

deur die Meester en wanneer die skaduwees wat oprys in `n geloof en liefde vir 

natuurlike dinge verwyder is. Met verwysing na sulke dinge en oneindig baie ander, 

word dit deur hulle gesê wat in die hemel was, dat hulle met die oë gesien het wat baie 

ander nie gesien het nie, en van `n gewaarwording van Goddelike dinge kommunikeer 

na hulle deur hulle wat daar is, dat hulle gehoor het wat ander ore  nog nooit gehoor het 

nie. [6] Hulle wat nie op geheime maniere opgetree het nie, maar wat gewillig was om 

alles wat hulle gedink het, bekend te maak so ver as wat die burgerlike lewe dit toelaat, 

omdat hulle gedagtes alles in ooreenstemming was met wat eerlik, reg en regverdig was 

vanaf die Goddelike – in die hemel het hulle gesigte vol van lig, en in daardie lig word 

die kleinste emosie en gedagte in die gesig gesien soos wat dit in sy vorm is, en in hulle 

spraak en aksies is hulle soos ewebeelde van hulle emosies. Hulle is daarom, meer 

geliefd as ander. Terwyl hulle praat word die gesig ietwat dowwer, maar sodra hulle 

gepraat het, sal die dinge wat hulle gesê het alles dadelik in die gesig duidelik word. En 

soos wat al die voorwerpe wat rondom hulle bestaan korrespondeer met hulle 

innerlikes, neem hulle dan so `n voorkoms aan dat ander duidelik kan ervaar wat hulle 

verteenwoordig en voorstel. Geeste wat genot vind in skelm ongeoorloofde handelinge, 

vlug van hulle af weg as hulle hul op `n afstand sien, en kom vir hulleself voor asof 

hulle van hulle af wegseil soos slange. [7] Hulle wat owerspel en ontug pleeg, word 

beskou as gruwelik en walglik, en wat in `n kuis liefde in die huwelik lewe is, is meer 

as die ander in die orde en vorm van die hemel, en daarom in alle skoonheid, en gaan 

onophoudelik voort in hul blomtyd van die jeug. Die genietinge van hul liefde is 

onuitspreeklik, en vergroot tot in alle ewigheid, want al die genot en heerlikhede van 

die hemel vloei in daardie liefde, want daardie liefde daal af vanaf die vereniging van 

die Meester met die hemel en met die kerk, en in die algemeen van die vereniging van 

die goeie en die waarheid, wat die samesmelting van die hemele self in die algemeen is, 

en met elke engel in die algemeen (sien bo, n. 366-386). Wat hulle uiterlike genietinge 

is, is dit onmoontlik om dit in woorde te beskryf. Hierdie is maar net `n paar van die 

dinge wat aan my vertel is aangaande die korrespondensies van die genietinge van hulle 

wat in hemelse liefde is. 

 

490.  Al hierdie maak dit duidelik dat elkeen se vreugde na die dood verander word in 

hulle korrespondensies, terwyl die liefde aanhou tot in ewigheid. Dit is ook waar van 

huweliks liefde, die liefde vir geregtigheid, eerlikheid, goedheid en waarheid, die liefde 

vir die wetenskappe en van kennis, die liefde vir intelligensie en wysheid, en die res. 

Van hierdie liefdes vloei die genietinge soos strome uit hul fontein, en dit hou aan, 

maar wat voortspruit uit die natuurlike na die geestelike, word verhoog tot `n hoër 

graad. 

 

491.  Die Eerste Staat van die Mens na die Dood. Daar is drie stadia of state 

waardeur die mens gaan na die dood voordat hy die hemel of die hel ingaan. Die eerste 
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staat is die staat van sy uiterlikes, die tweede staat die staat van sy innerlikes, en die 

derde staat die van voorbereiding. Hierdie state gaan die mens deur in die wêreld van 

die geeste. Alhoewel, daar is sommiges wat nie deur daardie stadia gaan nie, maar word 

onmiddelik na die dood of in die hemel opgeneem of in die hel gewerp. Hulle wat 

onmiddelik in die hemel opgeneem word is hulle wat wedergebore is in die wêreld en 

daarby voorberei is vir die hemel. Hulle wat so wedergebore en voorberei is dat hulle 

doodeenvoudig net die natuurlike onsuiwerhede  van die liggaam moet afwerp, is 

onmiddelike gereed om opgeneem te word deur die engele in die hemel. Ek het gesien 

hoe hulle opgeneem was dadelik na die uur van die dood. Aan die ander kant, hulle wat 

innerlik boos was terwyl hulle `n uiterlike voorkoms handhaaf van alle goedheid, en 

wat dus hulle maat van boosheid volgemaak het deur listigheid, en gebruik die goeie as 

`n metode om ander te bedrieg, word onmiddelik in die hel gewerp. Ek het sommiges 

gesien wat in die hel gewerp word onmiddelik na die dood, een van hulle `n meester 

bedrieëer, met sy kop ondertoe en sy bene boontoe, en ander op ander maniere. Daar is 

sommiges wat onmiddelik na die dood in skeure gewerp word en is dus afgeskei van 

die ander wat in die wêreld van die geeste is, en word later uit hierdie uitgehaal en weer 

teruggeplaas in beurte. Dit is hulle wat goddeloos gehandel het met die naaste onder 

beskaafde voorwendsels. Maar hierdie is maar net `n paar in vergelyking met hulle wat 

oorbly in die wêreld van die geeste, en word daar voorberei in ooreenstemming met die 

Goddelike orde vir die hemel of die hel. 

 

492.  Met betrekking tot die eerste staat, wat die staat van die uiterlikes is, is dit waarin 

die mens eerste kom onmiddelik na sy dood, elke mens, met betrekking tot sy gees, het 

uiterlikes en innerlikes. Die uiterlike van die gees is die vermoë waardeur dit die mens 

se liggaam laat aanpas in die wêreld, veral die gesig, spraak, en beweging, en die 

gemeenskap met ander, terwyl die innerlikes van die gees dit is wat behoort tot sy eie 

wil en gevolglike gedagtes, en dit word selde deur die gesig, spraak en handelinge 

vertoon. Want die mens is daaraan vanaf sy kinderjare gewoond om `n skyn van 

vriendskap, welwillendheid, en eerlikheid voor te hou, en om die gedagtes van sy eie 

wil te verberg, en lewe daardeur `n morele en burgerlike lewe in die eksternes uit `n 

gewoonte, wat hy ookal in die innerlikes mag wees. As gevolg van hierdie gewoonte 

weet die mens skaars wat sy internes is, en dink ook baie min daaraan. 

 

493.  Die eerste staat van die mens na die dood kom ooreen met sy staat in die wêreld, 

want hy is dan net so in sy uiterlikes, het net so `n gesig, net so `n spraak, en `n 

soortgelyke rangskikking, dus net so `n morele en burgerlike lewe, en gevolglik word 

hy bewus gemaak dat hy nie meer in die wêreld is nie, slegs deur aandag te gee aan dit 

wat hy teëkom, en deurdat hy deur die engele vertel word toe hy opgewek was, dat hy 

nou `n gees geword het.  (n. 450). Dus is dit een lewe wat voortgesit word in `n ander, 

en die dood is dus net `n oorgang. 

 

494.  Die staat van die mens se gees wat onmiddelik sy lewe volg in die lewe is sodanig 

dat dit deur vriende herken word en deur hulle wat hy geken het in die wêreld, want dit 

is iets wat geeste waarneem, nie net slegs vanaf die gesig en spraak nie, maar ook van 

die sfeer van sy lewe wanneer hulle nader kom. Wanneer enigeen in die ander lewe aan 

`n ander persoon dink, bring hy sy gesig in sy denke voor hom, en terselfdertyd baie 
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dinge in sy lewe, en wanneer hy dit doen, is die ander persoon teenwoordig, asof hy 

gestuur of geroep was. Dit is so in die geestelike wêreld omdat gedagtes daar gedeel 

word, en daar is nie so `n ruimte soos in die natuurlike wêreld nie (sien bo, n. 191-199). 

So word almal, sodra hulle die ander wêreld ingaan, herken deur sy vriende, sy 

familielede, en hulle wat op enige ander manier bekend was aan hom, en hulle gesels 

met mekaar, en assosieër met mekaar in ooreenstemming met hulle vriendskappe in die 

wêreld. Ek het baie keer gehoor dat hulle wat uit die wêreld gekom het, het gejuig deur 

hulle vriende weer te sien, en dat hulle vriende op hulle beurt weer juig dat hulle gekom 

het. Die gewone man en vrou kom bymekaar en wens mekaar geluk, en gaan verder 

saam voort, en dit vir `n langer of korter tydperk, ooreenstemmend met hulle vreugdes 

daarin om weer verder by mekaar te lewe in daardie wêreld. Maar as hulle nie verenig 

was deur `n ware huweliks liefde, wat `n samesmelting is van die denke deur hemelse 

liefde nie, sal hulle, nadat hulle vir `n rukkie by mekaar was, weer uit mekaar gaan. Of 

as hulle denke onenig of onharmonies is, en innerlik vyandig gesind, breek dit oop in 

openlike vyandskap, en raak somtyds handgemeen, nietemin word hulle nie geskei 

totdat hulle die tweede staat bereik, wat hierna behandel sal word. 

 

 495.  Siende dat die lewe van geeste wat pas van die wêreld af aangekom het, nie 

anders is as die lewe in die wêreld nie, en siende dat hulle niks weet van hulle staat van 

lewe na die dood nie en niks aangaande die hemel en hel behalwe wat hulle geleer het 

uit die sin van die letter van die Woord en die prediking daaruit nie, is hulle ten eerste 

verbaas om hulleself in `n liggaam te vind en in elke sintuig wat hulle in die lewe gehad 

het, en om soortgelyke dinge te sien, en hulle word gretig om te weet wat die hemel is, 

wat die hel is, en waar hulle nou is. Daarom vertel hulle vriende hulle aangaande die 

toestand van die ewige lewe, en neem hulle na verskeie plekke en in verskeie 

gemeenskappe, en somtyds in stede, en in tuine en parke, en toon aan hulle meestal die 

uitstaande grootsheid van dinge wat die uiterlikes waarin hulle is, prikkel en genot 

verskaf. Dan word hulle gebring in die kennis van die staat van hulle siele na die dood, 

en oor die hemel en die hel, en dat hulle in die lewe `n liggaam getrakteer het, totdat 

hulle verontwaardig voel oor hulle onkunde oor sulke dinge, en oor die onkunde oor die 

kerk. Omtrent almal is angstig om te weet of hulle hemel toe sal gaan. Die meeste van 

hulle glo hulle sal, omdat hulle in die wêreld `n merele en burgerlike lewe gelei het, en 

het nooit oorweeg dat die slegte en die goeie lewe `n uiterlike lewe is, soos om goed te 

doen aan ander, die bywoning van openbare aanbidding, te luister na prediking, en om 

te bid, en totaal onbewus dat eksterne dade en eksterne handelinge van aanbidding van 

nul en gener waarde is, maar slegs die interne waaruit die eksterne voortkom. Daar is 

nouliks een uit `n duisend wat weet wat die internes is, en dat dit in hulle is waar die 

mens die hemel en die kerk moet vind. En nog minder is dit bekend dat uiterlike 

handelinge is soos wat die bedoelinge en gedagtes is, en die liefde en die geloof in dit 

waaruit dit ontspring. En selfs wanneer hulle geleer word, faal hulle daarin om dit te 

begryp dat om te dink en te wil is van geen waarde nie, maar slegs om te praat en 

daarna te handel. So is dit met die grootste deel van hulle op hierdie dag wat uit die 

Christelike wêreld in die ander lewe oorgaan. 

 

496.  Alhoewel, hulle word deur die engele ondersoek om uit te vind wat hulle is, en dit 

op verskillende maniere, aangesien in die eerste stadium uiter die bose gelykmatig met 
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die goeie alle waarhede en doen goeie dade, en vir die rede hierbo genoem, net soos die 

goeie het hulle `n morele lewe geleef in hulle uiterlike opsig, siende dat hulle onder 

regerings geleef het, en onderheweig aan die wette, en het daarby `n reputasie verkry 

vir reg en geregrigheid, en het so guns gekry, en sodoende opgelig in eerbewys, en het 

ook rykdom verkry. Maar bose geeste word onderskei van goeie geeste deur hierdie, dat 

die bose gee gretiglik aandag aan wat gesê word oor eksterne dinge, en min aandag tot 

dit wat gesê word oor interne dinge, wat die waarhede en die goeie van die hemel en 

die kerk is. Hulle luister wel hierna, maar nie met aandag en vreugde nie. Die twee 

klasse word ook onderskei deurdat hulle herhaaldelik in spesifieke rigtings draai, en 

volg, wanneer hulle alleen gelaat word, die paaie wat lei in daardie rigtings. Deur so `n 

draai in sekere rigtings en gaan met sekere weë is dit bekend deur watter liefde hulle 

gelei word. 

 

497.  Alle geeste wat vanaf die wêreld aankom is verbind met een of ander gemeenskap 

in die hemel of een of ander gemeenskap in die hel, en tog net  met betrekking tot hulle 

innerlikes, en solank as wat hulle in die uiterlikes is, is hulle innerlikes nie geopenbaar 

aan enigiemand nie, want die uiterlikes bedek en versteek die innerlikes, veral in die 

gevalle van hulle wat in innerlike boosheid is. Maar daarna, wanneer hulle in die 

tweede staat kom, word hulle booshede bekend, omdat hulle innerlikes nou oopgemaak 

word en hulle uiterlikes word tot slaap gesus. 

 

498.  Hierdie staat by die mens gaan met sommiges aan vir `n paar dae, en met 

sommiges vir `n jaar, maar selde met enigiemand vir meer as `n jaar, vir `n korter of 

langer tydperk met elkeen in ooreenstemming tot die ooreenstemming of verskil in 

ooreenstemming van sy innerlikes met sy uiterlikes. Want by almal moet die innerlikes 

en die uiterlikes een maak en korrespondeer. In die geestelike wêreld  word niemand 

toegelaat om te dink en te wil op een manier, en om te praat en te handel op `n ander 

manier nie. Elkeen daar moet `n ewebeeld van sy eie emosie wees en sy eie liefde, en 

daarom soos wat hy innerlik is, so moet hy uiterlik wees. En vir hierdie rede word `n 

gees se uiterlikes eerste openbaar gemaak en verklein ten einde dat hulle die innerlikes 

mag dien as `n korresponderende vlak. 

 

499.  Die Tweede Staat van die Mens na die Dood. Die tweede staat van die mens na 

sy dood word genoem die staat van sy innerlikes, omdat hy dan gelei word in die 

innerlikes van sy denke, dit is, van sy wil en gedagtes, terwyl sy uiterlikes, waarin hy 

was gedurende sy eerste staat, tot slaap gesus word. Wie ookal enige gedagtes gee aan 

die mens se lewe, spraak en aksie, kan sien dat elkeen innerlikes en uiterlikes het, dit is, 

uiterlike en innerlike gedagtes en bedoelinge. Dit word gewys deur die feit dat in die 

burgerlike lewe dink een aan iemand anders in ooreenstemming met wat hy gehoor en 

geleer het van hulle deur `n raport of gesprek, maar hy praat nie met hulle in 

ooreenstemming met sy denke nie, en as hulle boos is, behandel hy hulle in elk geval 

met beskaafdheid. Dat dit so is word gesien veral in die geval van hulle wat voorgee en 

vleiers is, wat praat en handel op een manier en dink en wil op `n totaal verskillende 

manier, ook in die geval van geveinsdes, wat oor God en die hemel praat en die 

verlossing van siele en die waarhede van die kerk en hulle land se goeie en hulle naaste 

asof uit liefde en geloof, maar in die hart glo hulle anders en het slegs hulleself lief. [2] 
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Al hierdie maak dit duidelik dat daar twee tipes van denke is, een uiterlik en die ander 

innerlik, en dat daar diegene is wat spreek uit uitelike gedagtes, terwyl hulle vanaf hulle 

innerlike gedagtes ander sentimente het, en dat hierdie twee tipes van denke van 

mekaar af weggehou word, siende dat die innerlikes versigtig voorkom word om in die 

uiterlikes te vloei en so op enige manier bekend raak. Die mens is so geskape dat sy 

innerlike en uiterlike denke een gemaak kan word deur korrespondensie, en hulle word 

een in hulle wat in die goeie is, want hulle dink en spreek beide slegs dit wat goed is. 

Maar hulle wat in die bose innerlike en uiterlike denke is, maak nie een nie, want hulle 

bedink dit wat boos is, en terselfdertyd wat goed is. Met hulle is daar `n omkering van 

die orde, want die goeie is by hulle in die uiterlike en die bose binne-in, en gevolglik 

het die bose die domein oor die goeie, en onderwerp dit aan homself soos `n kneg, dat 

dit moet dien as `n metode om die doel te bereik, wat van dieselfde natuur is as hul 

liefde. Met so `n einddoel wat vervat is in die goeie wat hulle soek en doen, is hulle 

goeie uiteindelik nie goed nie, maar is besmet met die bose, alhoewel, dit goed vertoon 

in die uiterlike vorm aan hulle wat nie vertroud is met hulle innerlikes nie. [3] Dit is nie 

so met hulle wat in die goeie is nie, want hulle orde is nie omgekeer nie, maar die goeie 

van hulle innerlike denke vloei in die uiterlike denke, en dit in die woord en die 

handeling. In hierdie orde was die mens geskape, en in die hemel, en in die lig van die 

hemel, sy innerlikes is in hierdie orde. En die lig van die hemel is die Goddelike 

waarheid wat uitgaan vanaf die Meester, en gevolglik is die Meester in die hemel (n. 

126-140), daarom word hulle gelei deur die Meester. Al hierdie word gesê om dit 

bekend te maak dat elke mens `n innerlike  en uiterlike denke het, en dat hulle 

onderskeie en afsonderlik van mekaar is. Die term denke sluit die wil in, want die 

denke is van die wil, en denke of gedagtes apart van die wil is onmoontlik. Al hierdie 

maak dit duidelik wat bedoel word deur die staat van die mens se uiterlikes en die staat 

van sy innerlikes. 

 

500.  Wanneer wil en denke genoem word, dan sluit die wil die emosie en liefde in, en 

al die genot en plesier van die emosie en liefde, siende dat al hierdie betrekking het op 

die wil, want wat `n mens wil, dit is hy lief voor en voel verheug of dit verskaf aan hom 

plesier, en aan die ander hand, wat `n mens liefhet en voel verheug hy hom daaroor, of 

het plesier, en dit is wat hy wil. Maar deur die denke word bedoel alles waardeur 

emosie of liefde bevestig is, want denke is eenvoudig die wil se vorm, of dit waarby dit 

wat gewil word, in die lig mag verskyn. Hierdie vorm word duidelik gemaak deur 

verskeie rasionele analises, wat hulle oorsprong het in die geestelike wêreld en behoort 

behoorlik tot die gees van die mens. 

 

 

Voetnotas 

 

454.1.  Die mens is die wese waarin alle dinge van die Goddelike orde bymekaar 

gebring word, en deur die skepping is hy Goddelik orde in vorm. (n. 4219, 4222, 4223, 

4523, 4524, 5114, 6013, 6057, 6605, 6626, 9706, 10156, 10472). Sover as wat `n mens 

lewe in ooreenstemming met die Goddelike orde, word hy in die ander lewe gesien as 

`n mens, volledig en pragtig. (n. 4839, 6605, 6626). 
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455.1.  Die waarhede van die doktrine van die kerk wat ontvang word van die Woord 

moet die aanvangangspunt wees, en dit moet ten eerste erken word, en agterna is dit 

geoorloof om enige kennis te raadpleeg. (n. 6047). Dus is dit geoorloof vir hulle wat in 

`n bevestigende staat teenoor die waarheid van die geloof staan, om dit rasioneel deur 

kennis te bevestig, maar dit is nie geoorloof vir hulle wat in `n negatiewe staat verkeer 

nie. (n. 2568, 2588, 4760, 6047). Dit is in ooreenstemming met die Goddelike orde om 

rasioneel en uit geestelike waarhede, wat natuurlike waarhede is, in die kennis in te 

gaan, maar nie om van die natuurlike om in die geestelike in te gaan nie. Omdat 

geestelike invloei in die natuurlike dinge wel moontlik is, maar nie natuurlike of fisieke 

invloei in die geestelike nie. (n. 3219, 5119, 5259, 5427, 5428, 5478, 6322, 9109, 

9110). 

 

456.1.  Ontheiliging is die vermenging van die goeie en die bose en van die waarheid 

en falsheid in die mens. (n. 6348). Slegs hulle kan die waarheid en die goeie ontheilig, 

of die heilige dinge van die Woord en die kerk, wat dit eerstens erken het, en nog meer 

wat daarvolgens gelewe het, en wat agterna van die geloof terugtrek en dit verwerp, en 

dan vir hulleself en die wêreld lewe. (n. 593, 1008, 1010, 1059, 3398, 3399, 3898, 

4289, 4601, 10284, 10287). As `n mens na die berou van sy hart, weer in sy vorige bose 

weë terugval, dan ontheilig hy, en hierdie latere staat is dan slegter as die vorige. (n. 

8394). Hulle wat nie die heilige dinge erken nie, en nog minder hulle wat geen kennis 

daarvan het nie, kan dit nie  ontheilig nie (n. 1008, 1010, 9188, 1059, 10284). Die 

heiden wat buite die kerk is en wat nie die Woord het nie, kan dit nie ontheilig nie. (n. 

1327,  1328, 2051, 2284). Oor hierdie dinge  was die innerlike waarhede nie aan die 

Jode openbaar gemaak nie, want as dit openbaar gemaak sou gewees het, en erken was, 

sou hulle dit ontheilig het (n. 3398, 4289, 6963). Die lot van die ontheiligers aan die 

ander kant is die afskuwelikste van almal, omdat hulle nie net die goeie en die waarheid 

erken het nie, maar ook het hulle valsheid en boosheid bly bestaan, en soos wat hulle 

aan mekaar kleef, word die lewe uit mekaar geskeur. (n. 571, 582, 6348). Gevolglik is 

daar die mees sorgsame voorsienning gemaak deur die Meester om ontheiliging te 

voorkom (n. 2426, 10287). 

 

457.1.  Die gesig is so gevorm om te korrespondeer met die innerlikes (n. 4791-4805, 

5695). Die korrespondensies van die gesig en sy uitdrukking met die emosies van die 

denke. (n. 1568, 2988, 2989, 3631, 4796, 4797, 4800, 5165, 5168, 5695, 9306). Met die 

engele in die hemel maak die gesig dit een met die innerlikes wat behoort aan die denke 

(n. 4796-4799, 5695, 8250). Daarom verteenwoordig die gesig in die Woord die 

innerlikes wat aan die denke behoort, dit is,  tot die emosie en gedagtes (n. 1999, 2434, 

3527, 4066, 4796, 5102, 9306, 9546). Op watter manier die invloei van die brein in die 

gesig verander het in die proses van tyd en met dit die gesig self ten opsigte van sy 

korrespondensie met die innerlikes. (n. 4326, 8250). 

 

463.1.  `n Goeie mens, gees of engel, is sy eie goeie en sy eie waarheid, dit is, hy is ten 

volle so as wat sy goeie en sy waarheid is. (n. 10298, 10367). Dit is omdat die goeie die 

wil maak en die waarheid die intelligensie, en die wil en intelligensie maak alles in die 

lewe van die mens gees of engel (n. 3332, 3623, 6065). Dit is dieselfde ding om te sê 

dat `n mens, gees of engel is sy eie liefde. (n. 6872, 10177, 10284). 
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463.2.  Die mens het twee geheues - `n innerlike en `n uiterlike, of `n natuurlike en `n 

geestelike geheue (n. 2469-2494). Die mens weet nie dat hy `n innerlike geheue het nie 

(n. 2470, 2471). Hoe ver die innerlike geheue die uiterlike ten bowe gaan (n. 2473). Die 

dinge vervat in die uiterlike geheue is in die lig van die wêreld, maar die dinge vervat in 

die innerlike geheue is in die lig van die hemel (n. 5212). Dit is van die innerlike 

geheue wat die mens in staat is om te dink en om intellektueel en rasioneel te praat (n. 

9394). Alle dinge en elke ding wat `n mens gedink het, gepraat en gedoen het, en wat 

hy gehoor en gesien het, is opgesktyf op sy innerlike geheue (n. 2474, 7398). Die 

geheue is die boek van sy lewe (n. 2474, 9386, 9841, 10505). In die innerlike geheue is 

die waarhede wat waarhede van geloof gemaak is, en die goeie wat die goeie van die 

liefde gemaak is (n. 5212, 8067). Daardie dinge wat dinge van die gewoonte gemaak is 

en wat dinge van die lewe geword het, en wat dus verdwyn het uit die uiterlike geheue, 

is nou in die innerlike geheue. (n. 9394, 9723, 9841). Geeste en engele spreek uit die 

innerlike geheue en het gevolglik `n universele taal (n. 2472, 2476, 2490, 2493). Die 

tale van die wêreld behoort aan die uiterlike geheue. (n. 2472, 2476).  

 

473.1.  Soos wat al die dinge wat bestaan in ooreenstemming met die orde van die 

uitspansel `n verhouding het met die goeie en die waarheid, so het alle dinge in die 

mens `n verhouding met die wil en intelligensie (n. 803, 10122). Vir die rede dat die wil 

`n ontvanger van die goeie en die intelligensie `n ontvanger van die waarheid is (n. 

3332, 3623, 5232, 6065, 6125, 7503, 9300, 9995). Dit kom op dieselfde neer as jy sê 

waarheid of geloof, want geloof behoort aan die waarheid, en waarheid behoort aan die 

geloof, en dit is dieselfde as jy sê die goeie of liefde want die liefde behoort aan die 

goeie, en die goeie behoort aan die liefde (n. 4353, 4997, 7179, 10122, 10367). Hieruit 

volg dit dus dat die intelligensie `n ontvanger is van die geloof, en die wil is `n 

ontvanger van die liefde. (n. 7179, 10122, 10367). En siende dat die intelligensie van 

die mens in staat is om die geloof in God te ontvang, en die wil in staat is om die liefde 

tot God te ontvang, is die mens in staat om met God saamgebind te word in geloof en in 

liefde, en dat hy in staat is om saamgebind te word met God in liefde en geloof wat 

nooit kan sterf nie. (n. 4525, 6323, 9231). 

 

474.1.  Die wil van die mens is die eintlike wese [esse] van sy lewe, omdat dit die 

ontvanger van liefde of die goeie is, en die intelligensie is die uitgaande [existere] van 

die lewe daaruit, omdat dit die ontvanger van die geloof of die waarheid is. (n. 3619, 

5002, 9282). Dus is die lewe van die wil die hoof lewe van die mens, en die lewe van 

die intelligensie kom hieruit voort (n. 585, 590, 3619, 7342, 8885, 9282, 10076, 10109, 

10110). Op dieselfde manier as wat lig voortkom van die vuur of vlam (n. 6032, 6314). 

Uit dit volg dit dus dat die mens uit deugsaamheid van sy wil en sy intelligensie `n 

mens is (n. 8911, 9069, 9071, 10076, 10109, 10110). Alle mense word gelief en geag 

deur ander in ooreenstemming met die goeie van sy wil en van sy intelligensie daaruit, 

want hy wat goed wil en goed verstaan, is geliefd en geag, en hy wat goed verstaan en 

nie goed wil nie, word eenkant geplaas en verag. (n. 9069, 9071, 9386, 10153). 

Gevolglik gaan `n mens voort na die dood soos wat sy liefde was, en sy geloof daaruit, 

en wat ookal aan sy geloof behoort en ook nie aan sy liefde nie, dit verdwyn, omdat dit 

nie in die mens is nie. (n. 553, 2364, 10153). 
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475.1.  Innerlike dinge vloei herhaaldelik in die uiterlike dinge, selfs na onder tot in die 

ekstreme of heel buitenste, en daar kom hulle bymekaar en bestaan permanent  daar.(n. 

634, 6451, 6465,9215, 9216). Hulle vloei nie net in nie, maar in die heel buitenste vorm 

hulle die gelyktydige, in watter orde (n. 5897, 6451,8603, 10099). Daardeur word alle 

innerlike dinge bymekaar gehou in verbinding, en het `n permanente bestaan (n. 9828). 

Dade of werke is die uiterlikes wat die innerlikes bevat (n. 10331). Daarom, om beloon 

en geoordeel te word in ooreenstemming met dade en werke is om beloon en geoordeel 

te word in ooreenstemming van een se liefde en geloof, of sy wil en denke omdat dit 

die innerlikes is wat die dade en werke bevat. (n. 3147, 3934, 6078, 8911, 10331, 

10332). 

 

479.1.  `n “Weg”, `n “pad”, `n “breëstraat”, `n “baan”, dui op waarhede wat lei tot die 

goeie, of valshede wat lei na die bose (n. 627, 2333, 10422). ”Om `n weg te vee (of 

voor te berei)” beteken om voor te berei vir die ontvangs van die waarheid (n. 3142). 

“Om die weg bekend te maak”, met betrekking tot die Meester, beteken om in waarheid 

te onderrig en om te lei na die goeie. (n. 10565). 

 

481.1.  In die hoogste sin is die meester die naaste, omdat Hy bokant alles liefgehad 

moet word, maar om die Meester lief te hê is om dit wat van Hom is, lief te hê, want 

Hyself is in alles wat van Hom af is, dus is dit om lief te hê die goeie en die ware. (n. 

2425, 3419, 6706, 6711, 6819, 6823, 8123). Om dit lief te hê wat goed en waar is, wat 

van die Meester is, is om te lewe in ooreenstemming met die goeie en die waarheid, en 

dit is om die Meester lief te hê. (n. 10143, 10153, 10310, 10336, 10578, 10645). Elke 

man en elke gemeenskap, ook iemand se land en sy kerk, en in `n universele sin die 

Meester se koninkryk, is die naaste, en om goed aan hulle te doen uit `n liefde vir die 

goedheid in ooreenstemming met hulle staat is om die naaste lief te hê, dit is, hulle 

goeie wat in aanmerking geneem moet word, is die naaste (n. 6818-6824, 8123). Ook 

die morele goeie, en die burgerlike goeie, wat geregtigheid is, is die naaste, en om 

eerlik en in geregtigheid op te tree, vir die liefde vir eerlikheid en geregtigheid is ook 

om die naaste lief te hê (n. 2915, 4730, 8120-8123). Dus, naasteliefde brei uit tot alle 

dinge van die lewe van die mens, en om die naaste lief te hê, is om die goeie en 

geregtigheid te doen, en om eerlik uit die hart op te tree, in elke funksie en elke werk. 

(n. 2417, 8121,8124). Die doktrine van die Antieke Kerk was die doktrine van 

naasteliefde, en daarvandaan het hulle wysheid gehad. (n. 2385, 2417, 3419, 3420, 

4844, 6628). 

 

484.1.  Die mens se eie bestaan uit om homself lief te hê, meer as vir die Meester, en 

die wêreld meer as vir die hemel, en dink niks van die naaste in vergelyking met 

homself nie, dus bestaan dit uit die liefde vir homself en vir die wêreld (n. 694, 731, 

4317). Die mens is gebore in sy eie, en dit is dik duistere boosheid (n. 210, 215, 732, 

847-876, 987, 1047, 2307, 2308, 3518, 3701, 3812, 8480, 8550, 10283, 10284, 10286, 

10732). Uit dit wat `n mens se eie is, kom nie net elke boosheid voort nie maar ook elke 

valsheid (n. 1047, 10283, 10284, 10286). Die booshede wat voortkom uit dit wat die 

mens s‟n is, is veragting van ander, vyandigheid, haat, wraak, wreedheid, misleiding 

ens. (n. 6667, 7370, 7373, 7374, 9348, 10038, 10742). So ver as wat die mens se eie 
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reëls geld, word die goeie van die liefde en waarheid van die geloof of verwerp, of 

versmoor of verderwe. (n. 2041, 7491, 7492, 7643, 8484, 10455, 10742). Wat die mens 

se eie is, is die hel in hom (n. 694, 8480). Die goeie wat die mens doen uit dit wat sy eie 

is, is nie goed nie, maar in homself is dit boos. (n. 8480). 

 

487.1.  Uit korrespondensie en uit die Woord beteken die woord “duisternis”, valshede, 

en  “dik duisternis” die valshede van die bose. (n. 1839, 1860, 7688, 7711). Vir die 

bose is die lig van die hemel soos dik duisternis (n. 1861, 6832, 8197). Hulle wat in die 

helle is, word gesê dat hulle in die duisternis van die bose is (n. 3340, 4418, 4531). In 

die wêreld beteken “die blindes” hulle wat in die valshede is en nie gewillig is om 

geleer te word nie. (n. 2383, 6990). 

 

488.1.  In die Woord beteken `n “gat” of “`n gesplete rots” vertroebeling en valshede 

van die geloof (n. 10582). Omdat `n “rots” geloof uit die Meester beteken (n. 8581, 

10580), En `n “klip” die waarheid uit die geloof (n. 114, 643, 1298, 3720, 6426, 8609, 

10376). 

 

488.2.  Die besoedeling van die waarheid korrespondeer met urine (n. 5390). 

 

489.1.  In die Woord beteken `n „koringveld” `n staat van die ontvangs en groei van die 

waarheid vanuit die goeie (n. 9294). “Staande koring” dui op die waarheid in ontvangs.  

(n. 9146), “Wingerde” dui op die geestelike kerk en die waarhede van daardie kerk (n. 

1069, 9139). “Kosbare stene” dui op waarhede van die hemel en van die kerk deursigtig 

van die goeie (n. 114, 9863, 9865, 9868, 9873, 9905) `n “venster” dui op die 

intelligente  aanlegte wat behoort aan die innerlike of interne sig. (n.655, 658, 3391). 

 

489.2.  `n “Tuin”, `n “bos”, en `n “park” dui op intelligensie (n 100, 108, 3220). Dit is 

hoekom die antieke volkere hulle heilige aanbidding in bosse gehou het. (n. 2722, 

4552). “Blomme” en “blombeddings” dui op waarhede en kennis (n. 9553). “Kruie”, 

“grasse”, en “grasperke”  dui op waarhede wat geleer is (n. 7571).  “Bome” beteken 

waarneming en kennis (n. 103, 2163, 2682, 2722, 2972, 7692) 

 

**********************************************************************

** 

  

Hemel en Hel  501-550 

 

Emanuel Swedenborg- 1688-1772 

 

Arcana Coelestia – Geheime van die Hemele 

 

501.  Dit moet verstaan word dat `n mens ten volle so is soos wat sy innerlikes is, en nie 

soos wat sy uiterlikes, wat apart van sy innerlikes is nie. Dit is omdat sy innerlikes aan 

sy gees behoort, en die lewe van die gees is die lewe van die mens, want daaruit leef sy 

liggaam, en soos wat sy innerlikes is, so leef hy voort tot in alle ewigheid. Maar soos 

wat die uiterlikes aan die liggaam behoort, word hulle geskei na die dood, en daardie 
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van hulle wat nog vaskleef aan die gees, word tot slaap gebring, en dien slegs as `n 

basis vir die innerlikes, soos dit gewys is in die behandeling van die geheue van die 

mens wat voortgaan na die dood. Dit maak dit duidelik wat die mens se eie is en wat 

nie sy eie is nie, naamlik, dat met die bose mens, niks wat aan die uiterlike denke 

behoort waaruit hy spreek, of tot die uiterlike wil waaruit hy handel, sy eie is nie, maar 

slegs dit wat behoort aan sy interne denke en wil.  

 

502.  Wanneer die eerste staat, wat die staat van die uiterlikes wat behandel is in die 

vorige hoofstuk, deurgegaan is, word die mens-gees gelei  in die staat van sy innerlikes, 

of in die staat van sy innerlike wil en sy denke, waarin hy was in die wêreld wanner hy 

homself vrylik  laat dink het sonder enige beperking. Onbewustelik bly hy in hierdie 

staat, net soos wanneer hy in die wêreld die gedagte terugtrek wat die naaste aan sy 

spraak is, dit is, waaruit hy praat, terug na sy innerlike denke en dit vertoef daar. 

Daarom, in hierdie staat van sy innerlikes is die mens-gees in homself en in sy ware 

lewe, want om vrylik te dink uit sy eie emosie is die ware lewe van die mens, en is hy 

homself. 

 

503.  In hierdie staat dink die gees uit sy ware wil, dus van sy ware emosie, of uit sy 

ware liefde, en die denke en wil maak dit nou een, en een op so `n manier dat dit blyk 

dat hy skaars dink, maar slegs wil. Dit is amper dieselfde wanneer hy praat, maar met 

die verskil dat hy praat met `n mate van vrees dat die gedagtes van die wil nakend 

tevoorskyn sal kom, siende dat deur sy sosiale lewe in die wêreld dit `n deel van sy wil 

geword het. 

 

504.  Alle mense sonder uitsondering word in hierdie staat gebring na die dood, omdat 

dit hulle gees se eie staat is. Die vorige state was soos die mens was ten opsigte van sy 

gees wanneer hy in geselskap was, en dit is nie sy eie staat nie. Dat hierdie staat, 

maamlik, die staat van die uiterlikes waarin die mens eerste kom na die dood (soos 

getoon in die voorafgaande hoofstuk) nie sy eie staat is nie, word deur baie dinge 

getoon, as voorbeeld, dat geeste nie net dink nie maar ook spreek uit hulle emosie, 

siende dat hulle spraak uit hulle emosie is (soos getoon en gewys in die hoofstuk oor 

die spraak van die engele, n. 234-245). Dit was op hierdie manier wat die mens gedink 

het terwyl hy in die wêreld was wanneer hy by homself gedink het, want op sulke tye 

was sy gedagtes nie van sy liggaamlike woorde nie, maar hy ( geestelik) sien die dinge, 

en sien in `n minuut meer as wat hy agterna kon uiter in `n half uur. Weereens, dat die 

staat van die uiterlikes nie die mens se eie staat is nie, of die staat van sy gees, is 

duidelik uit die feit dat wanneer hy in die geselskap in die wêreld is, spreek hy in 

ooreenstemming met die wette van die morele en burgerlike lewe, en op sulke tye 

oorheers die innerlike denke die uiterlike denke, soos een persoon wat heers oor die 

ander persoon, om hom te weerhou om die grense van welvoeglikheid en goeie maniere 

oor te steek. Dit is ook duidelik uit die feit dat wanneer `n mens by homself dink, dink 

hy hoe hy moet praat en handel sodat hy kan behaag en vriendskappe, die goeie wil en 

voorkeur kan behou, en dit op `n vreemde manier, dit is, anders as wat hy sou doen as 

hy sou gehandel het in ooreenstemming met sy eie wil. Al hierdie wys dat die staat van 

die innerlikes waarin die gees gelei word, sy eie staat is, en was sy eie staat toe hy in 

die wêreld gelewe het as mens. 
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505.  Wanneer die gees in die staat van sy innerlikes is, word dit duidelik dat die mens 

in homself was toe hy in die wêreld was, want op sulke tye handel hy uit wat sy eie is. 

Hy wat in die wêreld innerlik in die goeie was, handel dan rasioneel en wyslik, en selfs 

meer wys as toe hy in die wêreld was, omdat hy verlos is van die verbinding met die 

liggaam, en dus van daardie vroeë dinge wat onduidelikheid veroorsaak en dit wat 

tussen in skuif asof dit `n wolk is. Maar hy wat in die bose was in die wêreld handel 

dan dwaas en kranksinnig, en nog meer kranksinnig as in die wêreld, omdat hy vry is 

en onder geen dwang nie. Want terwyl hy in die wêreld geleef het was hy gesond van 

verstand in uiterlike voorkoms, siende dat hy deur middel van die uiterlikes homself 

voorgehou het as `n rasionele mens, maar wanneer hy gestroop is van sy uiterlikes, 

word sy kranksinnigheid openbaar gemaak. `n Bose mens wat in sy uiterlike die skyn 

van `n goeie mens aanneem kan vergelyk word met `n kruik wat skitter en gepolleer is 

aan die buitekant en toegemaak is met `n deksel, waarin die vuilheid van allerande 

soorte versteek is, en in ooreenstemming met die woorde van die Meester: “…julle is 

net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en 

allerhande onreinheid is. “ (Matt. 23:27). 

 

506. Almal wat `n goeie lewe gelei het in die wêreld en wat gehandel het uit sy gewete, 

wat so is dat hy die Goddelike erken het en wat Goddelike waarhede lief gehad het, 

veral om daardie waarhede toe te gepas het op sy lewe, blyk vir hulleself, wanneer hulle 

in die staat van hulle innerlikes gelei word, soos een wat van `n slaap wakker geword 

het in volle waaksaamheid, of een wat uit die duisternis in die lig tree. Hulle dink dan 

uit die lig van die hemel, dus van `n innerlike wysheid, en hy handel uit die goeie, dus 

van `n innerlike emosie. Die hemel vloei in hulle denke en emosies met `n innerlike 

geseëndheid en genot waaroor hulle voorheen geen kennis van gehad het nie, want 

hulle het kommunikasie met die engele van die hemel. Hulle erken dan die Meester en 

aanbid hom uit hulle eie lewe, want om in die staat van hulle innerlikes te wees, is hulle 

in hulle eintlike lewe (soos nou net hierbo gesê, n. 505), en siende dat vryheid behoort 

aan die innerlike emosie, erken en aanbid hulle die Meester uit hulle eie vryheid. Dus 

onttrek hulle hul uit die uiterlike heiligheid en kom in die interne heiligheid waarin 

aanbidding waarlikwaar bestaan. So is die staat van hulle wat `n Christelike lewe gelei 

het in ooreenstemming met die gebooie in die Woord. [2] Maar die staat van hulle wat 

`n bose lewe gelei het in die wêreld en wat geen gewete het nie, en gevolglik die 

Goddelike ontken, is die direkte teenoorgestelde van die vorige. Want elkeen wat `n 

bose lewe lei, ontken innerlik die Goddelike, hoe hy ookal mag voorgee wanneer hy in 

sy eksterne denke is en sê dat hy die Meester erken en Hom nie verloën nie, want om 

die Goddelike te erken en in boosheid te lewe is teenoorgesteldes. Wanneer sulke 

mense in  die ander lewe hulle staat van die innerlikes betree, en hy word gehoor as hy 

praat, en hulle sien hom handel, dan kom hulle dwaas voor, want uit hulle bose wellus 

bars hulle uit in allerhande soorte van afskuwelikhede, in veragting van ander, spot en 

vervloek, haat en sweer weerwraak, hulle beplan intriges, sommige met sluheid en 

boosaardigheid wat skaars geglo kan word dat dit in enige mens moontlik kan wees. 

Want hulle is nou in `n staat van vryheid om in harmonie met die denke van hulle wil te 

werk, siende dat hulle afgesny is van die uiterlike toestande wat hulle beperk en 

gekontroleer het in die wêreld. In kort, hulle is ontneem van hulle rasionaliteit, omdat 
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hulle rede nie sy setel in hul innerlikes gehad het terwyl hulle in die wêreld was nie, 

maar dit was in hulle uiterlikes, en tog het hulle hul self beskou as wyser as ander. [3] 

Dit is dan hul karakter, terwyl hulle in die tweede staat neergelaat word in korter 

periodes, in hulle uiterlike staat, en in `n herinnering van hulle dade toe hulle nog in die 

staat van hulle innerlikes was, en sommiges van hulle voel skaam, en erken dat hulle 

kranksinnig was, sommiges voel nie skaam nie, en sommiges is kwaad omdat hulle nie 

toegelaat word om permanent in hulle uiterlikes te bly nie. Maar hulle word gewys wat 

van hulle sou word as hulle in daardie staat sou voortgaan. Naamlik, dat hulle sou 

probeer om dieselfde bose dade te pleeg, al verkry hulle dit by wyse van geheime 

metodes, en deur die skyn van goedheid, eerlikheid, en geregtigheid, hulle sou die 

eenvoudiges van hart en van geloof mislei, en sou hulleself totaal vernietig, want hulle 

uiterlikes sou uiteindelik brand met dieselfde vuur as hul innerlikes, en hulle hele lewe 

sou verteer gewees het. 

 

507.  Wanneer hulle in die tweede staat is, word engele sigbaar net soos wat hulle in 

hulleself was toe hulle nog in die wêreld was, wat  hulle toe gedoen het en in die 

geheim gesê het, word nou bekend, want hulle word nou nie meer beperk deur uiterlike 

oorwegings nie, en daarom, wat hulle gesê en gedoen het in die geheim, sê en poog 

hulle nou om openlik te doen, en het nie meer langer die vrees van die verlies van 

reputasie soos wat hulle in die wêreld gehad het nie. Hulle word ook in die baie 

stadiums van hulle boosheid gebring, sodat dit wat hulle is, duidelik kan word vir die 

engele en goeie geeste. Dus word verborge dinge openbaar gemaak en geheime dinge 

uitgegrawe, in ooreenstemming met die Meester se woorde: “Daar is niks bedek wat nie 

geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat 

julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle in die oor gepraat 

het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word.” (Lukas 12:2,3). En ook: 

“Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle 

rekenskap gee in die oordeelsdag.” Matt. 12:36). 

 

508.  Die geaardheid van die bose in hierdie staat kan nie beskryf word in `n paar 

woorde nie, want elkeen is waansinnig in ooreenstemming met sy eie welluste, en dit is 

verskillend, te veel om op te noem; daarom sal ek net `n paar spesiale gevalle noem 

waaruit gevolgtrekking gemaak kan word. Hulle wat hulleself liefgehad het bokant 

enigiets anders, en in hulle bewoning en werkkring na hulle eie eer gekyk het, en wat 

werke verrig en genot daarin gevind het, maar nie ter wille van die werke nie, maar ter 

wille van die reputasie, dat hulle aansien meer werd is as die van ander, en wat bekoor 

is deur hulle reputasie vir eer, is meer onnosel in die tweede staat as die ander, want 

sover as iemand homself liefhet, is hy geskei van die hemel, en so ver as wat hy geskei 

is van die hemel, is hy geskei van die wysheid. [2] Maar hulle wat nie net in die 

selfliefde is nie, is daarby nog slu ook, en het hulle self opgehef deur middel van sluwe 

praktyke, en affilieer hulle met die slegste van bose geeste, en leer towerkunste, wat die 

misbruik van die Goddelike orde is, en deur middel van dit val hulle aan en besmet 

almal wat hulle nie eer nie, lê vangnette, kook oor van haat, brand van wraak, en is 

gretig om hulle woede lug te gee op almal wat nie voor hul buig nie, en hulle storm in 

al hierdie afskuwelikhede so ver as wat hulle duiwelse en demoniese metgeselle hulle 

begunstig, en bedink naderhand hoe hulle na die hemel kan opklim om dit te verwoes, 
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of om aanbid te word as gode. Tot sulke uiterstes word hulle deur hul waansinnigheid 

gedra. [3] Die Roomse Pousgesindes van hierdie karakter is meer waansinnig as die res, 

want hulle vertroetel die idee dat die hemel en die hel ondergeskik is aan hul mag, en 

dat hulle sondes kan vergewe net soos wat hulle wil, en eis alles wat Goddelik is vir 

hulleself op, en noem hulleself Christus. Hierdie oorredingskrag is so met hulle dat wat 

ookal invloei, dit versteur die denke en veroorsaak duisternis selfs tot op die punt van 

pyn. So is dit nagenoeg dieselfde beide in die eerste en tweede state, maar in die tweede 

staat sonder die rasionaliteit. Van hulle kranksinnighed en hulle lot na hierdie staat sal 

sekere gegewens gegee word in `n verhandeling oor “Die Laaste Oordeel” en die 

“Verwoesting van Babilon”. [4] Hulle wat die skepping toeskryf aan die natuur, en het 

daarom in die hart, as dit nie met die lippe is nie, die Goddelike ontken en dus alle 

dinge van die kerk en van die hemel, affilieer met sy soort in die tweede staat, en noem 

almal `n god wat uitstaande is in towerkunste, en aanbid hom met Goddelike eer. Ek het 

dit in `n vergadering gesien waar `n towenaar aanbid word, waar hulle debatteer oor die 

natuur, en waar hulle soos gekke opgetree het, asof hulle ongediertes is in `n menslike 

vorm, terwyl daar onder hulle diegene was wat in `n waardige pos was, en sommige 

wat geleerd en wys beskou was. So ook met ander in ander state.  [5] Uit hierdie paar 

gevalle kan afgelei word wat hulle is wie se innerlikes van hulle denke hemelwaarts 

gesluit is, soos die geval met almal wat geen invloei vanuit die hemel ontvang deur die 

erkenning van die Goddelike en `n lewe van geloof. Enigeen kan vir homself oordeel 

hoe hy sal handel, as hy so is, hy vry gelaat word om te handel sonder vrees vir die wet 

en geen vrees ten opsigte van sy lewe nie, en met geen uiterlike beperking nie, soos 

vrees vir beskadiging van die reputasie of verlies van eer en winsmeming en gevolglike 

plesiere. [6] Nietemin, die kranksinnigheid van sulkes word deur die Meester bedwing 

dat dit nie verby die grense van dienbaarheid beweeg nie; want selfs sulke geeste verrig 

`n diens. In hulle sien die goeie geeste wat die bose is en sy natuur, en wat die mens is 

as hy nie deur die Meester gelei word nie. `n Ander gebruik wat hulle het is om bose 

geeste soos hulleself bymekaar te maak en om hulle van die goeies af te skei, en `n 

ander, dat die waarhede en die goeie wat die bose uiterlik voorgegee en gehuigel het, 

weggeneem word van hulle, en hulle word in die boosheid van hulle lewens gebring en 

die valshede van hulle boosheid, en word so voorberei vir die hel. [7] Want niemand 

gaan die hel binne totdat hy in sy eie boosheid en valshede is nie, siende dat niemand 

daar toegelaat word om `n verdeelde denke te hê nie, dit is, om een ding te dink en te 

praat, en om `n ander te wil nie. Elke bose gees daar moet dink wat vals is uit die bose, 

en spreek vanuit die valshede van die bose, in beide gevalle vanuit die wil, dus van sy 

eie essensieële liefde en sy genot en plesier, op dieselfde manier wat hy gedink het 

terwyl hy in die wêreld in die gees was, dit is, op dieselfde manier as wat hy gedink het 

in homself wanneer hy gedink het uit innerlike emosie. Die rede is dat die wil die mens 

self is, en nie die gedagte nie, behalwe sover as wat dit deelneem aan die wil, die wil is 

die ware natuur homself of geaardheid van die mens. Daarom, om die mens binne in sy 

wil in te laat, is om hom in sy natuur of sy geaardheid in te laat, en sodoende in sy lewe, 

want deur sy lewe beklee  die mens `n natuur, en na die dood gaan hy voort om te wees 

soos sy natuur was wat hy deur sy lewe verkry het in die wêreld, en met die boosheid 

kan sy natuur nie meer gewysig of verander word deur middel van die denke of deur 

die verstaan van die waarheid nie.  
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509.  Wanneer bose geeste in hierdie tweede staat is, en hulle storm in booshede van 

enige soort in, is hulle onderhewig aan herhaaldelike, hewige en ernstige strawwe. In 

die wêreld van die geeste is daar baie soorte strawwe, en daar is geen agting vir die 

persoon nie, of hy nou in die wêreld `n koning of `n kneg was. Elke boosheid dra sy eie 

straf, die twee maak dan een, daarom, die een wat in die boosheid is, is ook in die straf 

van die boosheid. En tog, nie een in die ander wêreld ly onder strawwe op grond van 

die boosheid wat hy in hierdie wêreld gedoen het nie, maar slegs vanweë die booshede 

wat hy dan doen, alhoewel dit op dieselfde neerkom en is dieselfde ding wanneer dit 

gesê word dat die mens ly onder strawwe op grond van hulle booshede in die wêreld of 

hulle ly strawwe op grond van die bose wat hulle doen in  die ander lewe, siende dat 

elkeen na die dood terugkeer na sy eie lewe en dus in dieselfde booshede, en die mens 

gaan dieselfde voort as wat hy in die lewe van die liggaam was (n. 470-484). Die mens  

word gestraf vir die rede dat die vrees vir straf die enigste metode is om booshede in 

hierdie staat te onderdruk. Vermanings is nie meer langer van toepassing nie, ook nie 

onderrig of vrees vir die wet en die verlies van reputasie nie, siende dat elkeen nou 

handel uit sy natuur, en daardie natuur kan slegs in bedwang gehou en gebreek word 

deur swaar strawwe. Maar goeie geeste, alhoewel hulle ook booshede gedoen het in die 

wêreld, word nooit gestraf nie, omdat hulle booshede nooit terugkom nie. Verder, ek 

het geleer dat die booshede wat hulle doen van `n ander tipe of soort is, wat nie met 

opset gepleeg is in opposisie met die waarheid nie, of van enige ander slegtigheid van 

die hart as dit wat hulle ontvang het as erfenis van hulle ouers, en dat hulle hierin 

gebore is deur `n blinde genot wanneer hulle in die uiterlikes is apart van die innerlikes. 

 

510.  Elkeen gaan na sy eie gemeenskap waarin sy gees was in hierdie wêreld, want 

elke mens, wat betref sy gees, is saamgevoeg of verenig met een of ander gemeenskap, 

of in die hemelse of in die helse, die bose mens na die helse gemeenskap en die goeie 

mens na `n hemelse geselskap, en na daardie gemeenskap word hy gebring na sy dood 

(sien n. 438). Die gees word stadig na sy gemeenskap gelei, en na `n tyd gaan hy 

daarbinne. Wanneer `n bose gees in die staat van sy innerlikes is, word hy met grade 

gedraai na sy eie gemeenskap, en na `n tyd, voordat daardie staat beëindig word, direk 

daarna, en wanneer daardie staat beëindig is, werp hy homself in die hel waar hulle is 

wat soos hy is. Hierdie handeling van neerwerping blyk vir die sig soos een wat kop 

eerste met die kop ondertoe en die voete boontoe inval. Die oorsaak van hierdie 

verskynsel is dat die gees in `n omgekeerde orde is, wat duiwelse dinge liefgehad het en 

hemelse dinge verwerp het. In hierdie tweede staat gaan sommige bose geeste die hel 

binne en kom weer met beurte uit, maar hulle blyk nie om kop eerste in te geval het 

soos hulle wat ten volle besmet is nie. Bowendien, die gemeenskap op sigself waarin 

hulle was ten opsigte van hulle gees terwyl hulle in die wêreld was, word aan hulle 

getoon wanneer hulle in die staat van hulle uiterlikes is, dat hulle dus mag leer dat selfs 

terwyl hulle in die lewe was van die liggaam, hulle in die hel was, alhoewel nie in 

dieselfde staat as hulle wat self in die hel is nie, maar in dieselfde staat as hulle wat in 

die wêreld van die geeste is. Oor hierdie staat, ter  vergelyking met hulle wat  in die hel 

is, sal meer hierna gesê word. 

 

511. Die afskeiding van die bose geeste van die goeie geeste vind plaas in die 

tweede staat. Want in die eerste staat is hulle nog by mekaar, siende dat 
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terwyl `n gees in sy eksternes is, is hy soos wat hy was in die wêreld, dus die 

boses saam met die goeies, en die goeies saam met die boses, maar dit is 

anders wanneer hy in sy innerlikes gebring word en in sy eie natuur en wil 

gelaat word. Hierdie afskeiding van die bose geeste van die goeie geeste 

word teweeg gebring deur verskeie metodes; in die algemeen deur die bose 

geeste te neem na hulle eie gemeenskappe met wie hulle in die eerste staat 

kommunikasie gehad het deur middel van hulle goeie gedagtes en emosies, 

dus na daardie gemeenskappe wat hulle oorgehaal het om te glo deur 

uiterlike voorkoms dat hulle nie boos was nie. Gewoonlik word hulle 

rondgelei deur `n weie sirkel, en  oral word hulle aan die  goeie geeste getoon 

wat hulle regtig is. By die aanskoue van hulle draai die goeie geeste hulle 

self weg, en terselfdertyd draai die bose geeste wat gelei word hulle 

aangesigte ook weg van die goeie geeste na die rigting waar hulle helse 

kwartiere en gemeenskap is, waarbinne hulle binnekort sal kom. Ander 

maniere van skeiding, waarvan daar baie is, sal nou genoem word.  

 

                                                                                                         

512.  LIII  Die Derde Staat van die Mens na die Dood, wat `n Staat is van Onderrig 

vir hulle wat die Hemel sal Binnegaan. Die derde staat van die mens na die dood, dit 

is, die staat van sy gees, is die staat van onderrig. Hierdie staat is vir hulle wat die 

hemel binnegaan en engele word. Dit  is nie vir hulle wat die hel binnegaan nie, want 

hulle is onbevoeg om geleer te word, en daarom is hulle tweede staat ook hulle derde 

staat, en stop daarin dat hulle hul ten volle draai na hulle liefde, dus na die helse 

gemeenskap waarin hulle liefde lê. Wanner dit gedoen is, wil hulle en dink hulle uit 

daardie liefde en siende dat daardie liefde duiwels is, wil hulle niks anders as dit wat 

boos en vals is nie, en in sulke denke en wil vind hulle hul genietinge, omdat dit aan 

hulle liefde behoort, en gevolglik verwerp hulle alles wat goed en waar is wat hulle 

voorheen aangeneem het as diensbaar vir hulle liefdes as `n metode. [2] Goeie geeste, 

aan die ander kant, word van die tweede staat gelei in die derde staat, wat die staat van 

hulle voorbereiding is vir die hemel deur middel van onderrig. Want iemand kan slegs 

deur vir die hemel voorberei word deur middel van die kennis van die goeie en die 

waarheid, dit is, slegs deur middel van onderrig, sodat hy kan weet wat die geestelike 

goeie en waarheid is, en wat boosheid en valsheid is, wat die teenoorgesteldes is, en dit 

slegs deur dit te leer. `n Mens kan in die lewe leer wat die burgerlike en morele goeie 

en waarheid is, wat genoem word geregtigheid en eerlikheid, omdat daar burgerlike 

wette in die wêreld is wat onderrig wat reg en verkeerd is, en daar is interaksie met 

ander waarby die mens leer om in ooreenstemming te leef met die morele wette, almal 

wat `n verhouding het met dit wat eerlik en reg is. Maar die geestelike goeie en 

waarheid leer mens vanuit die hemel, nie van die wêreld nie. Dit kan geleer word uit 

die Woord en van die doktrine van die kerk wat uit die Woord getrek is, en tog, tensy 

die mens ten opsigte van sy innerlikes wat aan sy denke behoort, in die hemelse 

geestelike goeie en waarheid is, kan die hemelse goeie en waarhede nie in sy lewe 

invloei nie, en die mens is in die hemel wanneer hy beide die Goddelike erken en 

handel in geregtigheid en eerlikheid vir die rede dat hy so behoort te handel omdat dit 

`n gebod in die Woord is. Dit is om regverdig en eerlik te lewe ter wille van die 

Goddelike, en nie ter wille van die eie ek en die wêreld as eindoel nie. [3] Maar 
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niemand kan so handel totdat hy geleer is nie, as voorbeeld, dat daar `n God is, dat daar 

`n hemel en `n hel is, dat daar `n lewe na die dood is, dat God bokant alles lief gehad 

moet word, en die naaste soos jouself, en dat dit wat in die Woord geleer word, geglo 

behoort te word want die Woord is Goddelik. Sonder kennis en erkenning van hierdie 

dinge is die mens nie in staat om geestelik te dink nie, en as hy geen gedagtes hieroor 

het nie, dan wil hy dit nie, want wat `n mens nie weet nie, dit dink hy nie, en wat hy nie 

kan dink nie, dit wil hy nie. So is dit wanneer die mens die dinge wil, dat die hemel in 

sy lewe invloei, dit is, die Meester deur die hemele, want die Meester vloei in die wil en 

deur die wil binne in die gedagtes, en deur beide in die lewe, en die hele lewe van die 

mens is dan daarvandaan. Al hierdie maak dit duidelik dat die geestelike goeie en die 

waarheid geleer word nie van die wêreld nie, maar van die hemel, en dat iemand 

voorberei kan word vir die hemel slegs deur middel van instruksie of onderrig. [4] 

Bowendien, sover as wat die Meester in die lewe van enigiemand vloei, onderrig Hy 

hom, want so ver steek Hy die wil aan die brand met liefde deur waarhede te ken en 

verlig die denke om dit te weet, en so ver dit gedoen word is die innerlikes van die 

mens geopen en die hemel word daar ingeplant, en verder meer, wat Goddelik en 

hemels is, vloei in die eerlike dinge wat aan die morele lewe behoort en in die 

geregtelike dinge wat behoort aan die burgerlike lewe in die mens en maak hom 

geestelik, en daardeur doen die mens dinge uit die Goddelike, wat is om dit te doen ter 

wille van die Goddelike. Want dinge eerlik en regverdig behoort aan die morele en 

burgerlike lewe, wat `n mens doen uit daardie bron is die essensieële effekte van die 

geestelike lewe, en die effekte onttrek sy alles van daardie oorsaak, want soos die 

oorsaak is, so is die effek. 

 

513.  Instruksies of onderrig word deur engele gegee uit verskeie gemeenskappe, veral 

hulle in die noordelike en suidelike kwartiere, omdat daardie engele gemeenskappe in 

die intelligensie en wysheid is uit die kennis van die goeie en die waarheid. Die plekke 

van onderrig is teenoor die noorde en is verskillend georganiseer en onderskeidend in 

ooreenstemming met die soorte en verskeidenheid van die hemelse goeie, dat elk en 

iedereen daar onderrig mag word in ooreenstemming met hulle rangskikking en 

bekwaamheid om te ontvang, strek die plek uit  in die rondte tot op `n groot afstand. 

Die goeie geeste wat die onderrig moet doen, word deur die Meester gebring na daardie 

plekke wanneer hulle hul tweede staat voltooi het in die wêreld van die geeste, en tog 

nie almal nie, want daar is sommige wat in die wêreld onderrig is, en wat daar deur die 

Meester onderrig is vir die hemel, en hulle word in die hemel opgeneem deur `n ander 

weg – sommige direk na die dood, sommige na `n kort verblyf by die goeie geeste, 

waar die growwer dinge van hulle denke en emosies wat hulle opgetel het van hulle eer 

en rykdom in die wêreld, verwyder kan word, en op hierdie manier word hulle 

gesuiwer. Sommiges moet eers uitsuiwering verduur wat `n uitwerking op plekke onder 

die sole van die voete het, wat genoem word die laer aarde, waar sommiges baie erg ly. 

Hulle is so dat hulle hul in valshede gekonformeer het en tog goeie lewens gelei het, 

want toe die valshede gekonformeer was, het hulle hul gevestig met groot krag, en 

totdat hulle uiteengejaag is, sal die waarheid nie gesien kan word nie, en sal dus nie 

aanvaar word nie. Maar uitsuiweings en hoe effektief dit is was behandel in Arcana 

Coelestia, waarvan die notas hieronder geneem is. 513.1  
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514.  Almal wat in plekke van onderrig is, bly apart, want elkeen is verbind ten opsigte 

van tot sy innerlikes met daardie gemeenskap van die hemel waarin hy op die punt 

staan om binne te gaan, dus, as die gemeenskappe van die hemel gerangskik is 

inooreenstemming met die hemelse vorm (sien bo, n. 200-212), so is die plekke waar 

die onderrig gegee word, en vir daardie rede word daardie plekke vanuit die hemel 

gesien as iets soos `n kleiner hemel. Hulle is uitgesprei in die lengte van die ooste tot 

die weste, en in die breedte van suid na noord, maar die breedte blyk asof dit minder is 

as die lengte. Die rangskikking in die algemeen is soos volg. Heel voor is hulle wat in 

hulle kinderjare gesterf het en wat opgegroei het in die hemel tot die ouderdom van die 

vroeë jeug, wat hulle tyd van kindskap deurgegaan het saam met hulle wat in beheer 

van hulle was, en word hiernatoe gebring deur die Meester en onderrig verskaf. Agter 

hulle is  die plekke waar hulle onderrig word wat gesterf het in hulle volwasse lewe, en 

wat in die wêreld `n emosie gehad het vir die waarheid wat afgelei is van die goeie van 

die lewe. En weer agter hulle is hulle wat in die wêreld verbind was met die 

Mohammedaanse godsdiens, en wat `n morele lewe geleef het en wat `n enkele 

Goddelikheid, en die Meester as die ware Profeet erken. Wanner hulle hul onttrek het 

van Mohammed, omdat hy hulle geen hulp kan gee nie, het hulle die Meester genader 

en Hom aanbid en Sy Goddelikheid erken, en hulle word dan in die Christelike 

godsdiens onderrig. Agter hulle en meer na die noorde is die plekke van onderrig van 

verskillende heidense nasies wat in die wêreld `n goeie lewe gelei het in 

ooreenstemming met hulle godsdiens, en wat daardeur `n soort gewete verkry het, en 

wat gedoen het wat reg en regverdig is, nie soveel uit respek vir die wette van die 

regering nie, maar ten opsigte uit die respek vir die wette van die godsdiens, wat hulle 

glo heilig onderhou moet word, en op geen manier deur hulle handelinge geskend mag 

word nie. Wanneer hulle onderrig is, word hulle maklik gelei om die Meester te erken, 

want dit word op hulle harte gedruk dat die Meester nie onsigbaar is nie, maar is 

sigbaar in `n menslike vorm. In totaal is hulle meer as die res. 

 

515.  Maar almal word nie op dieselfde manier onderrig nie, ook nie deur dieselfde 

gemeenskappe van die hemel nie. Hulle wat opgegroei het van hulle kinderdae in die 

hemel, wat nie die valshede van die godsdiens opgeneem het of hulle geestelike lewe 

besoedel het met die uitskot wat aan eer en rykdom behoort nie, ontvang onderrig 

hoofsaaklik van die engele van die innerlike hemele, terwyl hulle wat op `n volwasse 

ouderdom gesterf het, ontvang onderrig van die engele van die laagste hemel, omdat 

hierdie engele meer geskik is vir hulle as die engele van die innerlike hemele, wat in 

innerlike wysheid is wat vir hulle nog nie aanvaarbaar is nie. Maar die Mohammedane 

ontvang onderrig van engele wat voorheen in dieselfde godsdiens was en wat omvorm 

is na die Christendom. Die ander heidene word ook deur hierdie engele onderrig. 

 

516.  Alle onderrig daar is van die doktrine wat uit die Woord getrek is, en nie van die 

Woord apart van die doktrine nie. Christene word geleer uit die hemelse doktrine, wat 

in totale ooreenstemming is met die interne sin van die Woord. Al die ander, soos die 

Mohammedane en die heidene, word geleer vanuit die doktrines wat geskik is vir hulle 

begripsvermoë, wat verskil van hemelse doktrine slegs in dit, dat die geestelike lewe 

geleer word deur middel van die morele lewe in harmonie met die goeie leerstellinge 

van hulle godsdiens waarvan hulle hul lewe ontleen het in die wêreld. 



 254 

 

517.  Onderrig in die hemele verskil van die onderrig op aarde daarin dat kennis nie 

toegelaat word in die geheue nie, maar tot die lewe, want die geheue van geeste is in 

hulle lewe, want hulle ontvang en neem alles op wat in harmonie is met hulle lewe, en 

ontvang nie, en nog minder neem hulle dit op, wat nie in harmonie met dit is nie, want 

geeste is emosies, en is daarom in `n menslike vorm wat soortgelyk is met hulle 

emosies. [2] Deur so te wees word hulle voortdurend verlewendig deur `n emosie vir 

die waarheid wat kyk na die werke van die lewe, want die Meester voorsien aan elkeen 

se liefde die werke wat geskik is vir sy gees, en daardie liefde is verhewe met die hoop 

om `n engel te word. En soos wat al die werke van die hemel `n verhouding het tot die 

algemene werk, wat die goeie van die Meester se koninkryk is, wat in die hemel die 

vaderland is, en soos wat al hierdie spesiale en besonderse werke gewaardeer moet 

word in verhouding, soos hulle meer van naby en ten volle ten opsigte van die 

algemene werk is, so is al hierdie spesiale en besonderse werke, wat ontelbaar is, goed 

en hemels, daarom in elkeen is `n emosie vir die waarheid, en is so verenig met die 

emosie vir die werk dat die twee een maak, en daarby word die waarheid so ingeplant 

in die werke dat die waarheid wat hulle verkry, waarhede van die werke is. Op hierdie 

manier word engele geeste geleer en voorberei vir die hemel. [3] `n Emosie vir 

waarheid wat geskik is vir die werke word te kenne gegee deur verskillende maniere, 

die meeste wat onbekend is in die wêreld, hoofsaaklik deur verteenwoordigers van 

werke wat in die geestelike wêreld vertoon word in `n duisend maniere, en met sulke 

genot en plesiere dat hulle die gees deurdrenk vanaf die innerlikes van die denke tot by 

die uiterlikes van sy liggaam, en affekteer so die geheel, en gevolglik die gees word as‟t 

ware sy werke, en daarom, as hy in sy gemeenskap kom, waarin hy geinisieër is deur 

onderrig, is hy in sy lewe deurdat hy in sy werke is. 517.1  Van al hierdie is dit duidelik 

dat kennis, wat uiterlike waarhede is, bring niemand in die hemel nie, maar die lewe 

self, wat `n lewe van werke is wat ingeplant is deur middel van kennis. 

 

518.  Daar was sommige geeste wat hulleself oortuig het, deur in die wêreld by 

hulleself te dink, dat hulle na die hemel sal gaan en daar ontvang sal word voor die 

ander as gevolg van hulle geleerdheid en hulle groot kennis van die Woord en oor die 

doktrines van hulle kerke, en gevolglik glo hulle dat hulle wys is, en dat hulle so is soos 

wat bedoel word waarvan gesê word dat hulle sal skitter soos die glinstering van die 

uitspansel, en soos die sterre aan die hemel (Daniël 12:3). Maar hulle was ondersoek 

om te sien of hulle kennis verblyf het in die geheue of in die lewe. Sodaniges van hulle 

wat `n ware emosie het vir die waarheid, dit is, wat werke het apart wat aan die liggaam 

behoort, en die wêreld as hul oogmerk, wat hoofsaaklik geestelike werke is,-- hulle, 

wanneer hulle onderrig is, word in die hemel aanvaar, en dit was aan hulle gegee om te 

weet wat dit is wat glinster in die hemel, naamlik, Goddelike waarheid (wat die lig van 

die hemel is) in werke, wat `n vlak is wat die strale van daardie lig ontvang en dit 

verander in  verskillende grootshede. Maar hulle waarin die kennis bloot net in die 

geheue setel, en wat daarvan die vermoë bekom het om te argumenteer oor waarhede 

om te bewys wat hulle alreeds aanvaar het as beginsels, en sien daardie beginsels, nadat 

dit gekonformeer is, as waarhede, alhoewel dit valshede is, want hulle is nie in hemelse 

lig nie, en was tog in die geloof ontleen van die  verwaandheid wat gewoonlik woon in 

so `n intelligensie, dat hulle meer geleerd was as ander, en sal vir daardie rede die 
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hemel binnegaan om vootgestel te word aan die engele gemeenskap. Maar op die 

drumpel van die hemel begin hulle oë te verdonker deur die invloei van die lig van die 

hemel, en hulle intelligensie word versteur, en naderhand begin hulle hyg asof op die 

punt van die dood, en sodra hulle die hitte van die hemel voel, wat hemelse liefde is, 

begin hulle innerlik gemartel te word. Hulle is daarom neergewerp, en daarna geleer dat 

kennis maak nie `n engel nie, maar die lewe homself, wat verkry word deur middel van 

kennis, want kennis op sigself word geag as  buite die hemel, maar lewe verkry deur 

middel van kennis is binne die hemel. 

 

519.  Wanneer geeste so voorberei word vir die hemel deur onderrig in die plekke soos 

hierbo beskryf, wat in `n kort tydjie gebeur op grond van dat hulle in geestelike idees is 

wat  baie besonderhede tesame insluit, word hulle geklee met engele gewade, wat 

meestal `n glinsterende wit is asof dit gemaak is van fyn linne, en so word hulle gebring 

na die weg wat oplei tot die hemel, en word daar oorgelewer aan engele wagte, en 

agterna word hulle ontvang deur ander engele en voorgestel aan die gemeenskappe en 

in baie geseëndhede daar. Hierna word elkeen deur die Meester self na sy eie 

gemeenskap gelei wat ook geaffekteer word op verskillende weë, somtyds met 

slingerende paaie. Die weë waarmee hulle gelei word is nie bekend aan die engele nie, 

maar deur die Meester alleen. Wanneer hulle by hulle eie gemeenskap kom, word hulle 

innerlikes geopen, en soos wat dit gelykvormig is met die innerlikes van die engele wat 

in daardie gemeenskap is, word hulle onmiddelik herken en met vreugde ontvang. 

 

520.  Hierby wil ek `n gedenkwaardige feit byvoeg met betrekking tot die weë wat lei 

van hierdie plekke na die hemel, waardeur die nuwe engele wat aangekom het, 

voorgestel word. Daar is agt weë, twee van elke vlak van onderrig, een gaan op in `n 

oostelike rigting die ander na die weste. Hulle wat die Meester se hemeldse koninkryk 

binnegaan, word voorgestel deur die oostelike weg, terwyl hulle wat die geestelike 

koninkryk binnegaan, voorgestel word deur die westelike weg. Die vier weë wat lei tot 

die Meester se hemelse koninkryk kom voor asof dit versier is met wingerde en lourier. 

Dit is van korrespondensie, omdat die wingerd en lourier korrespondeer met die emosie 

en die waarheid en met sy gebruike en werke, terwyl olywe en vrugte korrespondeer 

met die goeie en sy werke en gebruike. 

 

521.  Niemand kom in die Hemel deur Genade apart van die Werke nie. Hulle wat 

nie onderrig is aangaande die hemel en die weg na die hemel, en aangaande die lewe 

van die hemel in die mens nie, is onder die indruk dat om in die hemel ontvang te word 

is net `n kwessie van genade, en word toegestaan aan hulle wat net geloof het, en vir 

wie die Meester intree; dus dat dit `n toegang is deur louter voorkeur, gevolglik dat alle 

mense sonder uitsondering gered mag word deur die Meester as dit Hom pas, en 

sommiges glo selfs dat almal in die hel mag so gered word. Maar hulle wat so dink 

weet niks van die mens af nie, dat hy net so is as wat sy lewe is, en dat sy lewe so is as 

wat sy liefde is, beide ten opsigte van innerlikes wat behoort aan sy wil en intelligensie, 

en ten opsigte van die uiterlikes wat behoort aan sy liggaam, ook dat sy liggaamlike 

vorm net `n uiterlike vorm is waarin die innerlikes hulself in effek uitstal, gevolglik is 

die mens se liefde sy gehele mens (sien bo, n. 363). Ook weet hulle nie dat die liggaam 

leef nie uit homself nie, maar van sy gees, en dat `n mens se gees sy essensieële emosie 
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is, en dat sy geestelike liggaam niks anders is as sy emosie in menslike vorm, en in so 

`n vorm verskyn dit na die dood. (sien bo, n. 453-460). Solank as wat die mens in 

onkunde hieroor verkeer, kan dit veroorsaak dat hy glo dat redding niks anders is as die 

Goddelike goeie wat genoem word „genade‟ en „barmhartigheid‟ nie.  

 

522.  Maar kom ons kyk eers wat Goddelike genade is. Die Goddelike genade is die 

suiwer genade teenoor die gehele mansdom, om dit te red, en dit gaan onophoudelik 

oor op elke individuele mens, en word nooit van iemand af teruggetrek nie, sodat almal 

gered kan word wat te redde is. En niemand kan gered word behalwe deur die 

Goddelike voorsienigheid, en dit word in die Woord uiteengesit. Die Goddelike wyse is 

wat genoem word Goddelike waarhede, wat leer hoe die mens moet lewe om gered te 

word.. Deur hierdie waarhede lei die Meester die mens na die hemel, en deur dit plant 

Hy die lewe van die hemel in die mens. Dit doen die Meester vir almal. Maar die lewe 

van die hemel kan  nie in iemand ingeplant word tensy hy hom weerhou van die bose, 

want die bose hou die mens terug.. Dus, sover as wat die mens hom weerhou van die 

bose, so ver word hy gelei deur die Meester slegs uit suiwer genade deur Sy Goddelike 

metodes, en dit van die babajare tot die einde van sy lewe in die wêreld en daarna tot in 

alle ewigheid. Dit is wat bedoel word deur Goddelike genade. En hiervan is dit duidelik 

dat die genade van die Meester is suiwer genade, maar nie apart van die middele nie 

(werke). 

 

523.  Die Meester doen nooit iets teenstrydig met die orde nie, omdat Hyself die Orde 

is. Die Goddelike waarheid wat vanaf die Meester uitgaan is wat die orde uitmaak, en 

Goddelike waarhede  is die wette van die orde. Dit is in ooreenstemming met hierdie 

wette wat die Meester die mens lei. Gevolglik, om die mens te red deur genade apart 

van die middele (werke) sal dan teenstrydig met die orde wees, en wat teenstrydig is 

met die Goddelike orde is, is teenstrydig met die Goddelikheid. Goddelike orde is die 

hemel in die mens, en die mens het dit in homself verderwe deur `n lewe teenstrydig 

met die wette van die orde, wat Goddelike waarhede is, In hierdie orde word die mens 

teruggebring deur die Meester uit suiwer genade deur middel van die wette van die 

orde, en sover as wat hy teruggebring word in hierdie orde, ontvang hy die hemel in 

homself, en hy wat die hemel ontvang, kan die hemel binnegaan. Dit maak dit weereens 

duidelik dat die Meester se Goddelike genade, suiwer genade is, en nie genade apart 

van die middele  (werke) 523.1  

 

524.  As die mens gered kon word deur genade  sonder die middele, dan moet almal 

gered word, selfs hulle in die hel, in der waarheid, daar sou geen hel gewees het nie, 

omdat die Meester die genade self is, liefde is, en die goedheid self. Daarom is dit 

teenstrydig met Sy Goddelikheid om te sê dat Hy in staat is om almal te red sonder die 

middele (werke) en hulle dan nie red nie. Dit is bekend uit die Woord dat die Meester 

wil dat die mens gered word en nie die verdoemenis van enigeen nie. 

 

525.  Die meeste van hulle wat die ander lewe betree uit die Christelike wêreld bring 

saam met hulle die geloof dat hulle gered kan word deur genade sonder die middele 

(werke), en hulle bid vir daardie genade, maar wanneere hulle ondersoek word, word 

dit gevind dat hulle glo deur om in die hemel toegelaat te word is maar net om toegelaat 
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te word, en dat hulle wat ingelaat word, in hemelse genot verkeer. Hulle is totaal 

onkundig wat die hemel is en wat hemelse genot is, en gevolglik word gesê dat die 

Meester weier nie die hemel aan enigeen nie, en dat hulle toegelaat sal word en hulle 

kan daar woon as hulle dit so begeer. Hulle wat so begeer word toegelaat, maar sodra 

hulle die eerste drumpel bereik word hulle vasgevang met so `n angs om die hart van `n 

lugtrek van hemelse hitte, wat die liefde is waarin die engele verkeer, en van `n invloei 

van hemelse lig, wat Goddelike waarhede is, dat hulle in huself `n innerlike marteling 

ervaar in plaas van hemelse genot, en geslaan met ontsteltenis werp hulle hulself neer, 

kop eerste. Dus word hulle deur `n lewende ervaring geleer dat dit onmoontlik is om 

die hemel aan enigeen te skenk deur genade apart van die middele (werke). 

 

526.  Ek het sporadies met die engele gesels hieroor, en het hulle vertel dat die meeste 

in die wêreld wat in boosheid lewe, wanneer hulle met ander gesels aangaande die 

hemel en die ewige lewe, het geen ander idee dat om in die hemel te kom is dit net `n 

kwessie van toegelaat te word, net deur genade alleen. En dit word spesiaal deur hulle 

geglo wat die geloof die enigste medium maak waardeur hulle gered kan word. Vir 

sulkes van die beginsels van hulle godsdiens tot die lewe en dade van liefde wat die 

lewe maak, en niks van die ander middele waardeur die Meester die hemel in die mens 

inplant en maak hom dan ontvanklik vir die hemelse genot, en soos wat hulle alle ander 

werklike bemiddeling verwerp, kom hulle tot die slotsom, as `n noodsaaklike gevolg 

van die beginsel dat die mens die hemel binnegaan uit genade alleen, waardeur God die 

Vader geglo word om beweeg te word deur die voorspraak van die Seun. [2] Oor al 

hierdie sê die engele hulle weet van so `n leerstelling sal volg uit die gevolglike 

aanneming deur die mens dat hy deur genade alleen gered kan word, en siende dat 

hierdie leerstelling die hoof is van al die res, en omdat dit nie waar is nie, kan daar geen 

lig van die hemel instroom nie, en dit is die bron van die onkunde wat heers in die 

kerk betreffende die Meester, hemel, die lewe na die dood, hemelse geluk, die 

essensie van die liefde en naasteliefde, waar dit vandaan kom en wat dit is, wanneer dit 

geweet moet word dat die gedagtes nooit `n mens se lewe uitmaak nie, maar wel die wil 

en gevolglike dade, en dat die lewe van die gedagtes is slegs tot die mate dat die 

gedagte afgelei is van die wil, ook is die lewe nie van die geloof behalwe so ver as wat 

die geloof afgelei is van die liefde. Die engele is hartseer dat hierdie persone nie weet 

dat geloof alleen is onmoontlik in enigeen, siende dat geloof apart van sy oorsprong, 

wat liefde is, niks ander is as kennis, en in sommiges slegs `n oorreding wat die skyn 

van geloof het (sien bo, n. 482). So `n skyn is nie in die lewe van die mens nie, maar 

buite dit, siende dat dit afgeskei is van die mens tensy dit saamhang met sy liefde. [3] 

Die engele sê verder dat hulle wat aan hierdie beginsel vashou betreffende die 

essensieële middele van redding in die mens het nodig om te glo in genade apart van 

die middele, want hulle neem beide waar van die natuurlike lig en van die ervaring van 

sig dat geloof afgeskei nie die lewe van die mens saamstel nie, siende dat daardie wat 

`n bose lewe lei in staat is om te dink en om oorreed te word net soos die ander, en 

hiervan kom die geloof dat die bose saam met die goeie gered kan word, op voorwaarde 

dat op die uur van die dood hulle met vertroue praat oor voorspraak, en oor die genade 

wat toegestaan word deur daardie voorspraak. Die engele verklaar dat hulle nog nooit 

enigeen gesien het wat `n bose lewe gelei het wat in die hemel opgeneem is op grond 

van genade nie, en dit nog apart van die middele, wat ookal sy vertroue of 
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vrymoedigheid ( wat by uitstek bedoel word deur geloof) hy uitgestal het in sy gepraat 

in die wêreld. [4] Wanneer daar gevra word oor Abraham, Isak, Jakob, Dawid, en die 

apostels, of hulle in die hemel ontvang is op grond van genade sonder die middele 

(werke), het die engele gesê nie een van hulle is so in die hemel ontvang nie, maar 

elkeen in ooreenstemming met sy lewe in die wêreld, dat hulle weet waar dit is, en 

hulle word daar nie hoër aangeskryf as die ander nie. Hulle sê dat hierdie persone word 

in die Woord met eer vermeld vir die rede dat in die interne sin word die Meester 

bedoel deur hulle – deur Abraham, Isak en Jakob, die Meester ten opsigte van die 

Goddelike en die Goddelike Mensheid, deur Dawid die Meester ten opsigte van die 

Goddelike koningskap, en deur die apostels die Meester ten opsigte van Goddelike 

waarhede, ook dat wanneer die Woord gelees word deur die mens, het die engele geen 

gewaarwording wat ookal van hierdie mense nie, want hulle name kom nie in die hemel 

voor nie, maar in plaas daarvan het hulle `n gewaarwording van die Meester soos Hy 

nou net beskryf is, gevolglik, in die Woord wat in die hemel is (sien bo, n. 259) word 

daar nie sulke name vermeld nie, siende dat die Woord die interne sin is in die Woord 

wat in die wêreld is. 526.1  

 

527.  Ek kan getuig uit baie ervaring dat dit onmoontlik is om die lewe van die hemel in 

te plant in hulle wat in die lewe `n lewe gelei het wat die teenoorgestelde is van die 

lewe in die hemel. Daar was sommiges wat geglo het dat na die dood sal hulle 

Goddelike waarhede hoor vanaf die engele en hulle sal dit geredelik aanvaar en daarin 

glo, en gevolglik `n ander lewe lei, en kan dus so in die hemel ontvang word. Maar dit 

was met baie probeer, alhoewe dit beperk was tot hulle wat so geglo het, en was in 

hulle geval toegelaat om onderrig te word dat berou na die dood nie moontlik is nie. 

Sommiges van hulle met wie die eksperiment gedoen was, verstaan die waarhede en 

blyk asof hulle dit aanvaar, maar sodra hulle terugkeer na die lewe van hulle liefdes, 

dan verwerp hulle dit, en spreek selfs daarteen. Ander was weer onwillig om dit aan te 

hoor, en verwerp dit onmiddelik. Ander wens om die lewe van liefde wat hulle in die 

wêreld onttrek gehad het, weg te laat neem en om `n engele lewe te hê, of `n lewe in die 

hemel. Dit ook was toegelaat om gedoen te word, maar sodra die lewe van hul liefde 

weggeneem word, lê hulle daar asof hulle dood is, met al hulle kragte daarmee heen. 

Deur hierdie en ander eksperimente word die eenvoudige goeie geleer dat niemand se 

lewe kan op enige manier verander word na die dood nie, en dat `n bose lewe op geen 

manier verander kan word in `n goeie lewe nie, of `n helse lewe in `n engele lewe nie, 

want elke gees is van sy kop tot by sy tone soos wat sy liefde is, en daarom, net soos 

wat sy lewe is, en om sy lewe te verander na die teenoorgestelde, is om die gees totaal 

te vernietig. Die engele sê dit is makliker om `n naguil te verander in `n duif, of `n 

horingbekvoël na `n paradysvoël, as om `n helse gees te verander na `n engel. Dat die 

mens na sy dood voortgaan om so te wees soos wat sy lewe was, kan hierbo gesien 

word in sy eie hoofstuk (n. 470-484). Van al hierdie is dit duidelik dat niemand in die 

hemel ontvang kan word uit genade apart van die middele (werke) nie. 

 

528.   Dit is nie so moeilik om die Lewe te Leef wat lei tot die Hemel as wat geglo 

word nie. Daar is sommiges wat glo dat om `n lewe te lewe wat tot die hemel lei, wat 

genoem word die geestelike lewe, is moeilik, omdat hulle vertel was dat die mens 

hierdie lewe moet aflê, moet hom ontdoen van die luste van die vlees en die liggaam, 
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en moet geestelik lewe, en hulle verstaan dit om te bedoel om wêreldse dinge af te 

sweer, wat hoofsaaklik bestaan uit rykdomme en eer, en hulle moet voortdurend in 

goddelike vroomheid en in meditasie aan God dink, oor die redding, en ewige lewe, en 

moet hulle lewe spandeer in gebed en in die lees van die Woord en vroom, geestelike 

boeke. So is die idee om van die wêreld afstand te doen, en om in die gees te lewe en 

nie in die vlees nie. Maar dat dit nie heeltemal waar is nie, was aan my te kenne gegee 

deur baie ervaring en uit gesprekke met die engele. Ek het in feite geleer, dat hulle wat 

van die wêreld afsien en in die gees lewe op hierdie manier, verwerf `n troostelose lewe 

wat nie ontvanklik is vir die hemelse genot nie, siende dat elkeen se lewe net dieselfde 

bly na die dood. In teenstelling, om die lewe van die hemel te ontvang het `n mens lewe 

nodig in hierdie wêreld en moet besig wees in besighede en werkskepping, en deur 

middel van `n morele en burgerlike lewe daar die geestelike lewe ontvang. Op geen 

ander manier kan die geestelike lewe in jou gevorm word, of die gees voorberei word 

vir die geestelike lewe nie, want om `n innerlike lewe te lei en nie terselfdertyd `n 

eksterne lewe nie, is om in `n woning te bly wat geen fondasie het nie, wat gaandeweg 

uit mekaar bars en van onder af geskeur word, totdat dit neerstort. 

 

529.  Wanneer die lewe van die mens bekyk en deursoek word deur rasionele insig 

word dit gevind dat dit driefoudig is, naamlik, geestelik, moreel, en burgerlik, en dit is 

drie lewens verskillend van mekaar. Want daar is mense wat `n burgerlike lewe lei en 

tog nie `n morele en geestelike lewe nie, en daar is mense wat `n morele lewe lei en tog 

nie `n geestelike lewe nie, en daar is mense wat `n burgerlike lewe, `n morele lewe en 

`n geestelike lewe terseldertyd lei. Hulle leef die lewe van die hemel, maar die voriges 

leef die lewe van die wêreld afgeskei van die lewe van die hemel. Dit wys, in die eerste 

plek, dat die geestelike lewe nie `n lewe is apart van die natuurlike lewe of die lewe van 

die wêreld nie, maar is daarmee saamgebind soos die siel saamgebind is met die 

liggaam, en as dit geskei word, sal dit sterf soos die huis sonder fondasie. Want die 

morele en burgerlike lewe is die aktiwe vlakke van die geestelike lewe, siende dat om 

goed te wil, is die gebied van die geestelike lewe, en om goed te handel van die morele 

en burgerlike lewe, en as die morele van die burgerlike geskei word, bestaan die 

geestelike lewe slegs uit die denke en spraak, en die wil, gelos met geen ondersteuning 

nie, sal homself terugtrek, en tog is die wil `n baie belangrike deel van die mens. 

 

530.  Dat dit nie so moeilik is om `n lewe te lei wat na die hemel voer nie, sal nou 

getoon word. Wie kan nie `n burgerlike en morele lewe lei nie. Want elkeen vanaf sy 

kinderjare is geinisieër in daardie lewe, en leer daarby wat dit is om in die wêreld te 

lewe. Meer nog, elkeen, of hy goed of boos is, leef daardie lewe, want wie verlang nie 

om eerlik genoem te word en regverdig van hart nie, en om te handel uit ware 

eerlikheid en geregtigheid. Die geestelike mens moet so kan lewe, en kan so doen net 

so maklik as wat die natuurlike mens kan, met slegs hierdie verskil, dat die geestelike 

mens glo aan die Goddelike, en handel eerlik en opreg, nie net om te handel in 

ooreenstemmin g met die burgerlike en morele wette nie, maar ook omdat dit in 

ooreenstemming is met die Goddelike wette. Soos wat die geestelike mens, in wat hy 

ookal doen, dink aan Goddelike dinge, het hy kommunikasie met die engele van die 

hemel, en sover as wat dit plaasvind is hy saamgevoeg met hulle, en daarby sy interne 

mens, wat ons kan beskou as die geestelike mens, oopgemaak. Wanneer die mens by 



 260 

hierdie staat kom, word hy aangeneem en gelei deur die Meester, alhoewel hy onbewus 

is daarvan, en dan, wat hy ookal doen wat eerlik en reg is wat behoort aan die morele 

en burgerlike lewe, word gedoen uit geestelike motiewe, en om te doen wat eerlik en 

reg is van `n geestelike motief is om dit te doen uit eerlikheid en geregtigheid homself, 

of om dit uit die hart te doen. [2] Sy geregtigheid en eerlikheid verskyn uiterlik presies 

dieselfde as die geregtigheid en eerlikheid van die natuurlike mens en selfs van bose en 

helse mense, maar die innerlike vorm is totaal anders. Want bose mense handel eerlik 

en opreg net ter wille van hulleself en die wêreld, en daarom, as hulle geen vrees vir 

wette en strawwe het nie, of vir die verlies van reputasie, of eer, of wins en van die eie 

lewe, sal hulle in elke opsig oneerlik en onbillik handel, omdat hulle God nie vrees of 

enige van die Goddelike wette nie en word daarom nie teruggehou deur enige interne 

band nie, gevolglik sal hulle enige geleentheid gebruik om te bedrieg, te plunder, en om 

ander te na te kom, en hulle geniet dit. Dat hulle innerlik so is kan duidelik gesien word 

van hulle van dieselfde karakter in die ander lewe, terwyl elkeen se eksternes 

weggeneem word, en sy innerlikes waarin hy tot in alle ewigheid moet lewe, 

oopgemaak word. (sien bo, n. 499-511). Hulle handel sonder eksterne beperkinge, wat 

is, soos reeds hierbo genoem, die vrees vir die wet, die verlies van reputasie, of eer, of 

wins, en van die lewe, handel waansinnig, en lag vir eerlikheid en geregtigheid. [3] 

Maar hulle wat eerlik en opreg gehandel het `n respek vir Goddelike wette, wanneer 

hulle eksternes weggeneem word en hulle word gelos met hulle innerlikes, handel hulle 

wyslik, omdat hulle verbind is met die engele van die hemel, waarvandaan wysheid na 

hulle gekommunikeer word. Van al hierdie kan gesien word, in die eerste plek, dat 

wanneer die interne mens, dit is, die wil en die denke, saamgevoeg is met die 

Goddelike, dat die burgerlike en morele lewe van die geestelike mens mag totaal so 

wees soos die burgerlike en morele lewe van die natuurlike mens. (sien bo, n. 358-360). 

 

 

 

531.   Boonop, die wette van die geestelike lewe, die wette van die burgerlike lewe, en 

die wette van die morele lewe word uiteengesit in die Tien Gebooie van die 

“Decalogue” (die geskrifte vandie Tien Gebooie), in die eerste drie die wette van die 

geestelike lewe, in die vier wat volg die wette van die burgerlike lewe, en in die laaste 

drie, wette van die morele lewe. Uitwaarts lewe die natuurlike mens `n lewe in 

ooreenstemming met dieselfde Gebooie op dieselfde manier as wat die geestelike mens 

doen, want hy aanbid ook die Goddelike, gaan na die kerk, luister na predikings, en 

aanvaar `n vroom aangesig, onthou hom daarvan om moord te pleeg, ontug, egbreuk, 

van diefstal, om valse getuienis voor te lê, en om sy kammerade te bedrieg uit hulle 

goedere. Maar al hierdie dinge doen hy slegs vir homself en die wêreld, om sy skyn 

voorkomste op te hou, terwyl so `n persoon innerlik die teenoorgestelde is van wat hy 

uiterlik voorgee, want in die hart  ontken hy die Goddelike, in aanbidding handel hy as 

`n geveinsde, en wanneer hy alleen gelaat word met sy eie gedagtes dan lag hy oor die 

dinge van die kerk, en glo dat dit dien slegs as `n beperking op die eenvoudige menigte. 

[2] Gevolglik is hy ten volle afgesny van die hemel, en om nie `n geestelike mens te 

wees nie, is hy ook nie `n morele mens of `n burgerlike mens nie. Alhoewel hy hom 

onthou om `n moord te pleeg, haat hy enigeen wat hom teenstaan, en van sy haat brand 

daar weerwraak, en sal `n moord pleeg as hy nie weerhou word daarvan deur die wette 
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en eksterne bande nie, wat hy ook vrees, en as hy begeer om dit te doen is hy 

voortdurend besig om moord te pleeg. Alhoewel hy nie owerspel pleeg nie, maar glo 

tog dat dit toelaarbaar is, is hy voortdurend besig om owerspel te pleeg, siende dat hy 

owerspel pleeg tot die omvang van sy bekwaamheid om dit te doen so veel as wat hy 

die geleentheid het om dit te doen. Alhoewel hy nie steel nie, maar as hy die ander se 

goed begeer en beskou nie bedrog en boosaardige optredes as teen dit wat wettig is nie, 

is hy in bedoeling die aktiewer dief. Dieselfde is waar oor die gebooie wat betref die 

morele lewe, wat false getuienisse verbied en om die goedere van ander te begeer. So is 

elke mens wat die  Goddelike ontken, en wat geen gewete het wat ontwikkel is uit die 

godsdiens nie. Dat hy so is, is duidelik uit hulle van dieselfde karakter in die ander lewe 

wanneer hulle eksternes verwyder is en hulle word in hulle innerlikes ingelei. Wanneer 

hulle afgeskei is van die hemel handel hulle in eenheid met die hel, en gevolglik is hulle 

geaffilieër met hulle wat in die hel is. [3] Dit is nie so met hulle wat in hulle hart die 

Goddelike erken nie, en in die aksies van hulle lewe respek gehad het vir die Goddelike 

wette. En wat ten volle gelewe het in ooreenstemming met die eerste drie gebooie soos 

uiteengesit in ooreenstemming met die ander. Wanner die eksternes van hulle verwyder 

word en hulle word in hulle internes gelei, is hulle wyser as wat hulle in die wêreld 

was, want om in die innerlikes in te gaan is om van die duisternis in die lig in te gaan, 

van onkunde in die wysheid, omdat hulle in die goddelike is, dus in die hemel. en van 

`n treurige lewe na `n gelukkige lewe. Dit word gesê om dit bekend te maak wat die een 

tipe van mens is en wat die ander is, alhoewel hulle dieselfde eksterne lewe gelei het.  

 

532.  Elkeen kan weet dat gedagtes lei in ooreenstemming met die bedoelings, dit is, in 

die rigting wat iemand  bedoel, want die gedagtes is die mens se innerlike sig, en kom 

ooreen met die eksterne sig, na watter punt dit ookal mik of gerig is, dit draai daarna toe 

en kom daar tot rus. Daarom, as die interne sig of die gedagtes na die wêreld gekeer is 

en daar rus, dan word die gedagtes ook wêrelds, wanneer dit na die self draai, en self-

eer, word dit liggaamlik of stoflik, maar wanneer dit hemelwaarts gekeer is, word dit 

opgelig, en as dit self gerig word, word dit afwaarts getrek weg van die hemel en word 

wat stoflik is, en as dit na die wêreld gerig is, word dit ook afwaarts getrek weg van die 

hemel en spandeer sy tyd op voorwerpe wat vir die natuurlike sig aangebied word. [2] 

`n Mens se liefde is waaruit sy bedoelinge saamgestel is en bepaal sy innerlike sig of 

gedagtes tot die voorwerp, dus sal die liefde vir die self gerig wees op die eie ek en die 

voorwerpe wat daarmee saamhang, die liefde vir die wêreld op wêreldse dinge of 

voorwerpe, en die liefde vir die hemel op hemelse voorwerpe, en wanneer die liefde 

geweet word kan die staat van die innerlikes  wat die denke uitmaak, ook geweet word, 

dit is, die innerlikes van een wat lief is vir die hemel word opgerig tot die hemel en 

word daarbo oopgemaak, terwyl die een wat die wêreld liefhet of wat homself liefhet, 

se innerlikes word gesluit daar bo en word na die buitekant oopgemaak. Uit hierdie kan 

die gevolgtrekking gemaak word dat wanneer die hoër streke van die denke daarbo 

gesluit word, kan die mens nie meer langer die dinge wat aan die hemel en die kerk 

behoort, sien nie, maar daardie dinge is soos `n digte duisternis vir hom, en wat in 

duisternis is word of geweier of nie verstaan nie. En dit is hoekom hulle wat hulleself 

liefhet en die wêreld bokant alle dinge omdat die hoër streke van hulle denke gesluit is, 

alle Goddelike waarhede ontken, en uit hulle geheue sê hulle niks daaroor nie omdat 

hulle dit nie verstaan nie. Bowendien, hulle beskou dit op dieselfde manier as wat hulle 
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wêreldse en liggaamlike dinge beskou. En omdat hulle so is, is hulle in staat om hulle 

gedagtes te rig op daardie dinge wat inkom deur die liggaamlike sintuie, en slegs in 

hierdie dinge vind hulle genot. Tussen dit is daar baie dinge wat vuil is, obseen, 

onwelvoeglik, ontheilig, en boos is, en dit kan nie verwyder word nie, want in die 

versand of denke van so iemand kan daar geen invloei vanaf die hemel wees nie, want 

dit is nie moontlik nie, omdat, soos reeds genoem, hulle denke daarbo gesluit is. [3] Die 

mens se bedoelinge, deur wie se innerlike sig of denke bepaal word, is sy wil, want wat 

`n mens wil, is sy bedoeling, en wat hy bedoel dit dink hy. Daarom, wanneer sy 

bedoeling hemelwaarts is, is sy gedagtes ook hemelwaarts gerig, en met dit sy totale 

denke, wat dus in die hemel is, en van die hemel beskou hy die dinge van die wêreld 

onder hom soos een wat vanaf die dak van `n huis neerkyk. Sodat die mens wie se 

innerlikes oopgemaak is die boos en valshede kan sien wat in homself is, want dit is 

onderkant die geestelike denke. Aan die ander kant, die mens wie se innerlikes nie 

oopgemaak is nie, is nie in staat om sy eie boos en valshede raak te sien nie, omdat hy 

nie bokant hulle is nie, maar in hulle. Hieruit kan `n mens tot die gevolgtrekking kom 

of hy wysheid het en of hy dalk kranksinnig is, en ook wat `n mens sal wees na sy dood 

wanneer hy vry is om te wil en te dink en om te handel en te praat in ooreenstemming 

met sy innerlikes. Al hierdie is ook gesê om dit duidelik te maak waaruit bestaan `n 

mens se innerlike karakter, alhoewel hy uiterlik net soos die ander mag voorkom. 

 

533.  Dat dit nie so moelik is om `n hemelse lewe te lei nie, kan nou uit hierdie gesien 

word, dat wanneer enigiets homself aanbied aan die mens wat hy weet dit is oneerlik en 

onregverdig, is dit doodeenvoudig net nodig vir hom om te dink dat dit nie veronderstel 

is om gedoen te word nie, want dit is teenstrydig met die Goddelike orde en beginsels. 

As `n mens `n gewoonte daarvan maak om so te dink, word hy gaandeweg met die 

hemel verbind, en sover as wat hy met die hemel verbind is, word die hoër streke van 

sy denke geopen, en sover as wat dit geopen is, sien hy wat oneerlik en onregverdig is, 

en sover as wat hy hierdie booshede raaksien, kan hulle verwyder word, want geen 

boosheid kan verwyder word alvorens dit nie raakgesien word nie. In hierdie staat is die 

mens in staat om binne te gaan omrede van sy vryheid, want is enigeen dan nie vry om 

so te kan dink nie? En wanneer die mens `n begin gemaak het dan verhaas die Meester 

alles wat goed in hom is, en veroorsaak nie net om die boosheid as boosheid te sien nie, 

maar ook om hom daarvan te weerhou en om dit te wil, en om in die finale stadium 

daarvan weg te draai. Dit word bedoel deur die Meester se woorde: “Want My juk is 

sag en My las is lig.” (Matt. 11:30). Maar dit moet verstaan word dat dit moeilik word 

om so te dink en om booshede te weerstaan want dit word groter as die mens uit sy wil 

booshede doen, want met dieselfde mate word hy gewoond daaraan totdat hy dit nie 

meer sien nie, en na tyd raak hy lief daarvoor en uit die genot van sy liefde vind hy 

verskonings om dit te doen, en konformeer daarmee deur allerhande dwaalbegrippe en 

onjuisthede, en verklaar dit naderhand as toelaatbaar en goed. Dit is die lot van hulle 

wat in die vroeë jeug hulleself in booshede werp sonder enige beperking en ook die 

Goddelike dinge verwerp uit die hart uit. 

 

534.  Die weg na die hemel, en die weg na die hel, was op `n keer aan my gewys. Daar 

was `n breë weg wat neig na die linkerkant of na die noorde, en baie geeste was daarop 

gesien, maar in die verte was daar `n groot steen (klip) gesien waar die breë weg ook 
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ophou. Vanaf daardie klip vertak die weg in twee, een na die linkerkant en die ander in 

die teenoorgestelde rigting na regs. Die weg wat na die linkerkant gaan was baie nou en 

reguit, en lei deur die weste tot die suide, en dus in die lig van die hemel, die weg wat 

lei na die regterkant was breed en ruim, en lei skuins afwaarts na die hel. Dit blyk dat 

almal dieselfde weg gaan totdat hulle by die groot steen (klip) kom by die splitsing van 

die twee weë. Wanneer hulle daardie punt bereik, is daar `n verdeling, die goeies draai 

na links en gaan op die reguit weg wat na die hemel lei, terwyl die boses, wat nie die 

steen (klip) by die vurk sien nie, val daarop en word beseer, en wanneer hulle opstaan 

hardloop hulle op die breë weg na die regterkant reguit na die hel. [2] Wat dit alles 

beteken was agterna aan my verduidelik.. Die eerste weg wat breed was, waarop almal, 

goed of sleg saam geloop en gesels het met mekaar soos vriende, omdat daar geen 

sigbare verskille tussen hulle was nie, verteenwoordig hulle wat uiterlik eerlik en 

geregverdig was, en waar daar skynbaar geen verskil is nie. Die steen (klip) by die 

splitsing van die breë weg in twee, waarop die boses val en waarvan hulle weghardloop 

na die weg wat na die hel lei, verteenwoordig die Goddelike waarheid, wat verwerp 

word deur hulle wat na die hel kyk, en in die hoogste sin verteenwoordig hierdie steen 

(klip) die Meester se Goddelike Mensheid. Maar hulle wat die Goddelike waarheid 

erken en ook die Goddelikheid van die Meester gaan met die weg wat lei na die hemel. 

Met hierdie alleen was dit gewys dat in die eksternes die bose dieselfde tipe lewe lei as 

die goeies, of hulle stap die weg saam, dit is, die een net so goed as die ander, maar 

hulle wat uit die hart uit die Goddelikheid erken, veral hulle binne die kerk wat die 

Goddelikheid van die Meester erken, word na die hemel gelei, terwyl hulle wat dit nie 

doen nie, na die hel gelei word. [3] Die gedagtes van die mens wat ontstaan uit sy 

bedoeling of wil word in die ander lewe verteenwoordig deur weë, en die weë word 

sigbaar verteenwoordig presies in ooreenstemming met daardie gedagtes en bedoelings, 

en in ooreenstemming met sy gedagtes wat spruit uit sy bedoeling. Vir hierdie rede 

word die karakter en gedagtes van geeste uit hulle wyse van optrede geken. Dit maak 

dit ook duidelik wat bedoel word met die Meester se woorde: “Gaan in deur die nou 

poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie 

wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en 

daar is min wat dit vind”. (Matt. 7:13, 14). Die weg wat na die lewe lei is gespanne en 

onnatuurlik, nie omdat dit moeilik is nie, maar omdat net `n paar dit vind, soos wat dit 

hier gesê is. Die steen (klip) wat hier gesien word  waar die pad in twee verdeel, en 

waar die twee weë in teenoorgestelde rigtings gaan, illustreer wat bedoel word deur die 

woorde van die Meester toe Hy gesê het: “Maar Hy het hulle aangekyk en gesê: Wat 

beteken dan hierdie Skrifwoord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het `n 

hoeksteen geword? Eleen wat op dié steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie 

hy val, dié sal vermorsel word.” Die “steen” (klip) dui op die Goddelike waarheid, en 

“die steen van Israel” dui op die Meester ten opsigte van Sy Goddelike Mensheid, die 

“bouers” beteken hulle wat in die kerk is, “die hoeksteen” is waar die twee weë is, “om 

te val” en “om verpletter te word” is om te ontken en daardeur onder te gaan. 534.1  

 

535.  Ek was toegelaat om met sommiges in die ander lewe te praat wat hulle onttrek 

het uit die wêreldse lewe sodat hulle `n geheiligde en vroom lewe kan lei, ook met hulle 

wat hulself pyn aangedoen het op verskillende maniere, en wat glo dat op hierdie 

manier verloën hulle die wêreld en ook deur die onderdrukking van die welluste van die 
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vlees. Maar die meeste van hulle het `n misrabele lewe gelei en het hulle totaal onttrek 

van die goed doen aan die naaste, wat slegs gedoen kan word deur in die midde van die 

wêreld te leef, en hulle is onbekwaam om met die engele te affilieër, omdat die lewe 

van engele een is vol van genot en vreugde komende van `n staat van geseëndheid, en 

bestaan uit die verrig van goeie dade en werke, wat alles weke aan die naaste is. 

Bowendien, hulle wat hulle onttrek het van die wêreldse arbeid is besmet met die idee 

dat hulle meriete het, en op grond daarvan begeer hulle voortdurend die hemel, en dink 

aan die gemelse genot as die vergoeding, totaal onkundig wat hemelse genot en 

vreugde wel is. Wanneer hulle in die teenwoordigheid van engele toegelaat word en in 

hulle vreugde, wat meriete wegwerp en glo aan aktiewe arbeid en praktiese dienste, en 

die geseëndheid wat spruit uit die goeie as die dienste voltooi is, dan is hulle verstom 

soos een wat iets vreemds ontdek het teenstrydig met sy geloof, en siende dat hulle nie 

ontvanklik is vir die engele se vreugde nie, gaan hulle weg en soek die geselskap van 

hulle op wat soos hulleself is en wat `n lewe op aarde gelei soos wat hulle gehad het. 

[2] Maar hulle wat `n uitwaartse heilige lewe gelei het, wat gereëld kerk toe gegaan en 

gebid het en hulle siele gekasty het, en terselfdertyd aan hulself gedink het as 

hooggeërd en bokant ander, en dan na die dood as engele ontvang sal word – sulkes in 

die ander lewe is nie in die hemel nie omdat hulle alles gedoen het vir hulleself. En 

omdat hulle die Goddelike waarhede ontheilig het deur hulle eie liefde waarin hulle 

hulself gedompel het, is sommiges van hulle so waansinnig om te dink dat hulle gode 

is, en is gevolglik in die hel tussen hulle wat soos hulleself is. Sommiges is slu en 

bedrieglik en is in die hel waar die bedrieglikes is. Daar is van hulle wat deur middel 

van listige kunste en sluwe werksaamhede `n vroom gesig opsit om die gewone mense 

onder die indruk te bring dat hulle `n Goddelike heiligmaking besit. [3] Baie van die 

Rooms Katolieke heiliges is van hierdie karakter. Ek was toegelaat om met sommiges 

van hulle te praat en hulle lewe was toe baie duidelik openbaar gemaak, soos wat dit in 

die wêreld was en nou nog so is. Al hierdie was gesê om dit duidelik te maak dat die 

lewe wat lei na die hemel is nie `n lewe teruggetrek uit die wêreld nie, maar `n lewe in 

die wêreld, en dat `n lewe van deemoed afgesny van naasteliefde, wat slegs in die 

wêreld moontlik is, lei nie na die hemel nie, maar `n lewe in medemenslikheid en 

naasteliefde, en `n lewe in naasteliefde bestaan daarin om eerlik en regverdiglik te 

handel in jou hele handel en wandel, in elke besigheid, en in elke werk, van `n 

innerlike, dit is, van `n hemelse motief, en hierdie motief is in daardie lewe wanneer `n 

mens eerlik en regverdiglik handel want om so te doen is in ooreenstemming met die 

Goddelike wette. So `n lewe is nie moeilik nie. Maar `n lewe van vroomheid sonder die 

naasteliefde is moeilik, en net so `n lewe wat geglo word na die hemel lei, net so kan dit 

ook weg lei van die hemel af. 535.1  

 

536.    Die Meester Regeer ook die Helle. Hierbo, in die behandeling van die hemele 

is dit oral getoon (veral in n. 2-6) dat die God van die hemel die Meester is, dus dat die 

hele regering van die hemele die Meester se regering is. En soos wat die verhouding 

van die hemel na die hel en van die hel na die hemel `n verhouding is van twee 

teenoorgesteldes wat wedersyds in stryd met mekaar handel, en van die aksie en re-

aksie ontstaan daar `n ewewig (equilibrium) tussen die twee, wat `n permanensie aan 

alle dinge gee van hulle aksie en re-aksie, sodat alle dinge en elke ding in ewewig 

gehou kan word, is dit dan noodwendig so dat die Een wat die een gedeelte regeer, ook 
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die ander gedeelte ook moet regeer, want tensy dieselfde Meester die opstandelinge in 

die helle onderdruk en die waansinniges in toom hou, sal die ewewig vernietig word en 

alles daarmee saam. 

 

537.  Maar iets oor die ewewig of equilibrium moet eers gesê word. Dit word erken dat 

as twee dinge wedersyds teen mekaar handel, en so veel as wat die een reageer en 

handel en teenstaan, sal die ander reageer en aandryf, siende dat daar eweveel krag aan 

beide kante is, het nie een `n effek nie, en beide kan dan vrylik reageer op `n derde 

krag. Want wanneer die kragte van die twee geneutraliseer is deur eweveel opposisie, 

het die krag van `n derde die volle effek, en handel net so maklik asof daar geen 

opposisie is nie. [2] So is die ewewig tussen hemel en hel. Maar dit is nie `n ewewig 

soos die tussen twee liggaamlike stryders wat eweveel krag het nie, maar dit is `n 

geestelike ewewig, dit is, `n ewewig tussen die valshede en die waarheid en van die 

bose teenoor die goeie. Uit die hel word daar voortdurend valshede uitgeasem, en van 

die hemel die waarheid van die goeie. Dit is hierdie ewewig wat veroorsaak dat die 

mens in vryheid kan dink en wil, want wat die mens ookal dink en wil het `n verwysing 

of na die bose en valshede of na die goeie en die waarheid daaruit. [3] Daarom, as hy in 

daardie ewewig is, is hy in vryheid om of die bose en sy valshede van die hel te erken 

en te aanvaar, of om die goeie en sy waarheid van die hemel te erken en te aanvaar. 

Elke mens word in hierdie ewewig gehou deur die Meester, omdat die Meester beide 

die hemele en die helle regeer. Maar hoekom die mens in hierdie vryheid deur so `n 

ewewig gehou word, en hoekom boosheid en sy valsheid nie net van hom af weggevat 

kan word nie, en die goeie en sy waarheid  in hom ingeplant kan word deur die 

Goddelike krag, sal vertel word hierna in sy eie hoofstuk. 

 

538.  `n Gewaarwording van die sfeer van valsheid van die bose vloei voort uit die hel 

en was dikwels aan my toegestaan om te ervaar. Dit was soos `n voortdurende poging 

om alles wat goed en waar is te vernietig, verenig met woede en `n soort raseny deurdat 

die hel nie in staat is om dit te doen nie, veral `n poging om die Goddelike van die 

Meester uit te wis en te vernietig, omdat alle goeie en waarhede van Hom is. Maar uit 

die hemel word `n sfeer van die waarheid uit die goeie ervaar, waardeur die haat en 

raseny uit die hel onderdruk word. Die gevolg hiervan is dan die ewewig. Hierdie sfeer 

van die hemel was ervaar as komende van die Meester alleen, alhoewe dit wil voorkom 

asof dit van die engele van die hemel afkomstig was. Dit is van die Meester alleen, en 

nie van die engele nie, omdat elke engel in die hemel weet en erken dat niks van die 

goeie en van die waarheid is van hulleself nie, maar alles vanuit die Meester. 

 

539.  In die geestelike wêreld is die waarheid van die goeie die bron van alle krag, en 

die valsheid van die bose het hoegenaamd geen krag nie. Dit is omdat die Goddelike 

Homself in die hemel die Goddelike waarheid is. Valsheid uit die bose is kragteloos 

omdat die waarheid van die goeie die bron van alle krag is, en in die valsheid van die 

bose is daar niks van die waarheid uit die goeie nie. Gevolglik is alle krag in die hemel, 

en niks in die hel nie, want elkeen in die hemel is in die waarheid van die goeie, en 

almal in die hel is in valshede van die bose. Niemand word in die hemel toegelaat totdat 

hy in die waarhede van die goeie is nie, ook word niemand in die hel gewerp voordat 

hy nie in die valshede van die bose is nie, (dat dit so is kan gesien word in die 
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hoofstukke wat handel oor die eerste, tweede en derde staat van die mens na die dood n. 

491-520, en dat alle krag behoort aan die waarheid van die goeie kan gesien word in die 

hoofstuk oor die kragte van engele in die hemel, n. 228-233). 

540.  So is dan die ewewig tussen hemel en hel. Hulle wat in die wêreld van die geeste 

is, is in daardie ewewig, want die wêreld van die geeste is middeweg tussen die hemel 

en die hel. Van dieselfde bron word alle mense in die wêreld in `n soortgelyke ewewig 

gehou, siende dat die mens in die wêreld regeer word deur die Meester deur middel van 

geeste in die wêreld van die geeste, sal hierna in sy eie hoofstuk aangetoon word. Geen 

ewewig sou moontlik gewees het tensy  die Meester beide die hemel en die hel regeer 

en beide kante reguleer nie. Andersins sal die valshede van die bose swaarder weeg, en 

sou die eenvoudige goeie affekteer wat in die mees uiterlike dele van die hemele is, en 

wat baie makliker verdorwe kan word as die engele hulleself, en daarby sal die ewewig 

verdwyn, en met dit die vryheid van die mens. 

 

541.  Die hel, net soos die hemel, is verdeel in gemeenskappe, en in soveel 

gemeenskappe as wat daar in die hemel is, want elke gemeenskap in die hemel het `n 

gemeenskap in opposisie in die hel, en dit vir die saak van die ewewig. Maar die 

booshede en valshede vandaar is wat die gemeenskappe in die hel onderskei, soos wat 

die goeie en die waarhede die gemeenskappe in die hemel onderskei. Want vir elke 

goeie is daar `n teenoorgestelde boosheid, en vir elke waarheid `n teenoorgestelde 

valsheid, en  kan hieruit geweet word, dat niks kan bestaan sonder `n verhouding tot sy 

teenoorgestelde nie, en hiervan word alle waarneming en sanksasie ontleen. Vir hierdie 

rede sal die Meester voortdurend elke gemeenskap in die hemel voorsien in `n 

teenoorgestelde gemeenskap in die hel, en dat daar `n ewewig tussen die twee sal wees. 

 

542.  Soos wat die hel verdeel is in dieselfde hoeveelheid gemeenskappe as die hemel, 

is daar soveel helle as wat daar gemeenskappe is, want elke gemeenskap in die hemel is 

`n hemel in kleiner vorm (sien bo, n. 51-58). Dus, elke gemeenskap is `n hel in kleiner 

vorm van die hel. In die algemeen is daar drie hemele, so is daar in die algemeen ook 

drie helle, die laagste, wat die teenoorgestelde van die mees innerlikste hemel is, `n 

middel hel, wat die teenoorgestelde van die middelste of tweede hemel is, en `n hoër, 

wat die teenoorgestelde is van die buitenste of eerste hemel is. 

 

534.  Hoe die helle deur die Meester regeer word sal kortliks verduidelik word. In die 

algemeen word die helle regeer deur `n algemene uitvloei van die hemele van die 

Goddelike goedheid en Goddelike waarheid waarby die algemene strewe wat uit die 

helle vloei gekontroleer en onderdruk word, ook deur `n besonderse uitvloei vanuit elke 

hemel en van elke gemeenskap van die hemel. Die helle word in die besonder deur 

middel van die engele regeer, aan wie dit toegestaan is om in die helle in te kyk en om 

waansinnighede en versteurings te onderdruk, en somtyds word engele daarheen 

gestuur wat hierdie waansinnighede en versteurings in toom hou net deur hul 

teenwoordigheid. Maar in die algemeen word almal in die helle regeer deur middel van 

hulle angste. Sommiges word regeer deur angs wat in die wêreld in hom ingeplant is en 

wat nog inherent in hom is, maar omdat hierdie vrees nie genoegsaam is nie, en 

gaandeweg verdwyn, word hulle regeer deur vrees vir strawwe, en dit is uitsluitlik deur 

hierdie metode dat hulle weerhou word om die bose te doen. Die strawwe in die hel is 
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menigvuldig, ligter of meer hewig in ooreenstemming met die booshede. Vir die 

grootste deel word die mees boses, wat uitstaande is in sluheid en listigheid, en wat in 

staat is om die res in onderdanigheid en knegskap te hou deur middel van strawwe en 

gevolglike terrorisme, oor hulle aangestel, maar hierdie goeweneurs durf nie oor die 

grense gaan wat aan hulle gestel is nie. Dit moet verstaan word dat die enigste metode 

van die onderdrukking van geweld en raseny van hulle wat in die hel is, is die vrees vir 

strawwe. Daar is nie `n ander manier nie. 

 

544.  Dit word in die wêreld geglo dat daar een duiwel is wat bestuurder oor die helle 

is, dat hy as `n engel van die lig geskep was, maar het `n rebel geword en was 

neergewerp saam met `n bemanning tot in die hel. Hierdie geloof het die oorhand gekry 

omdat die duiwel en satan, en ook lucifer, by die naam genoem word in die Woord in 

daardie plekke, en was verstaan in ooreenstemming met die sin van die letter van die 

Woord. Deur “die duiwel” en “satan” word die hel bedoel, “duiwel” beteken die hel 

wat agter is, waar die slegtes bly, wat genoem word die bose genii (boosaardiges), en 

“satan” is die hel wat daar voor is, waar diegene wat minder boos is, woon, wat genoem 

word die bose geeste, en “lucifer” hulle wat behoort aan Babel, of Babilon, wat hulle 

woonplek tot selfs in die hemel wil uitbrei. Daar is nie `n enkel duiwel aan wie die helle 

onderwerp is nie, en dit is duidelik deur hierdie, dat almal wat in die helle is, soos almal 

wat in die hemele is, van die menslike geslag is (sien n. 311-317), en dat daardie wat 

daarna toe gegaan het vanaf die begin van die skepping tot op hierdie tyd tel by die 

miljarde tot miljarde, en elkeen is `n duiwel in ooreenstemming met sy opposisie tot die 

Goddelike terwyl hy in die wêreld gelewe het (sien bo, n. 311, 312). 

 

545.    Die Meester werp niemand in die Hel nie, die menslike gees werp homself 

daarin. Die gedagte het by die  mens ontstaan dat God Sy aangesig vir die mens 

weggedraai het, het die mens van Hom af weggewerp, en gooi hom in die hel, en is 

vertoornd met hom as gevolg van sy boosheid, en sommiges glo dat God sommiges 

straf en hom skade aandoen. In hierdie aanname het hulle hul gevestig in die letterlike 

sin van die Woord, waar sulke dinge verklaar word, en weet nie dat die geestelike sin 

van die Woord, waardeur die letterlike sin duidelik gemaak word, geheel anders is, en 

gevolglik dat die werklike doktrines van die kerk, wat van die geestelike sin van die 

Woord is, anders leer, naamlik, dat God nooit Sy aangesig wegdraai van die mens nie, 

en nooit die mens wegwerp van Homself nie, en dat Hy niemand in die hel werp en is 

nie kwaad vir enigeen nie. 545.1 Elkeen wie se denke verlig is ervaar dit as waar 

wanneer hy die Woord lees, van die eenvoudige waarheid dat God uit Homself goed is, 

Hy is liefde Homself, en genade Homself, en die goeie uit Homself kan nie boos doen 

aan enigiemand nie, en liefde en genade homself kan nie die mens wegwerp van 

hulleself nie, en soos wat Hy Hom nooit wegdraai van die mens nie, handel Hy met 

hom uit die goedheid, liefde, en genade, dit is, wil die goeie aan hom toedra, het hom 

lief, en is barmhartig oor hom. En van hierdie kan hulle sien dat die sin van die letter 

van die Woord, waarin sulke dinge verklaar word, het binne in homself `n geestelike 

sin opgestoor, en dat hierdie uitdrukkings wat gebruik word in die sin van die letter van 

die Woord in akkoord met die mens se begripsvermoë en in ooreenstemming tot sy 

eerste en algemene idees, verklaar moet word in ooreenstemming met die geestelike sin 

daarvan. 
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546.  Hulle wat verlig is sien verder dat die goeie en die bose twee teenoorgesteldes is, 

en is daarom in opposisie soos wat hemel en hel is, en dat alle goeie van die hemel is en 

alle boosheid van die hel; en siende dat dit die Meester is wat die hemel maak (n. 7-12), 

niks maar slegs die goeie vloei in die mens vanuit die Meester, dus is die Meester 

gedurig besig om die mens weg te trek van die bose en lei hom na die goeie, terwyl die 

hel  gedurig besig is om die mens  na die bose te lei. Tensy die mens tussen hierdie 

twee was, sou hy geen denke, gedagtes of `n wil gehad het nie, nog minder enige 

vryheid of enige keuse, want alles hierdie het die mens  uit die deugsaamheid van die 

ewewig tussen die goeie en die bose te danke, gevolglik, as die Meester Homself sou 

weggedraai het, en los die mens met die bose alleen, sou die mens opgehou het om 

mens te wees. Al hierdie wys dat die Meester vloei in elke mens met die goeie, in die 

bose mens sowel as die goeie, maar met die verskil dat die Meester gedurigdeur die  

bose mens wegtrek van die bose en is gedurigdeur besig om die goeie mens na die 

goeie te lei, en hierdie verskil lê in die mens homself, omdat hy die ontvanger is. 

 

547.  Hieruit is dit duidelik dat dit van die hel is dat die mens die bose doen, en van die 

Meester dat hy goed doen. Maar die mens glo dat wat hy ookal doen, doen hy uit 

homself, en gevolglik, van die bose wat hy doen kleef aan hom asof dit van homself is, 

en vir hierdie rede is die mens die oorsaak van sy eie boosheid, en op geen manier die 

Meester nie. Die boosheid in die mens is die hel in hom, nie deur die meester nie maar 

deur homself. Want sover is die Meester daarvan om  die mens na die hel te lei, dat dit 

inderdaad Hy is wat die mens red van die hel deur hom daar weg te lei, en Hy doen dit 

sover as wat die mens nie wil nie, en geniet dit om in sy eie boosheid te verkeer. Al die 

mens se wil en liefdes gaan saam met hom voort na die dood, (n. 470-484) Hy wat wil 

en boosheid liefhet in die wêreld, wil en het dieselfde boosheid in die ander lewe ook 

lief, maar hy is nie meer bekommerd om daar weggetrek te word nie. Daarom, as `n 

mens gebind is aan boosheid is hy gebind aan die hel, en ten opsigte daarvan is sy gees 

alreeds in die hel, en na die dood begeer hy niks meer as om daar te wees waar die 

boosheid is, gevolglik is dit die mens self wat hom in die hel werp na die dood, en nie 

die Meester nie. 

 

548.  Hoe dit gebeur, sal ook verduidelik word. Wanneer die mens die ander lewe 

binnegaan, word hy ten eerste deur die engele ontvang, wat aan hom al die goeie ampte 

bedien, en praat met hom oor die Meester, oor die hemel, en die engele lewe, en 

onderrig hom in sekere dinge wat waar en goed is. Maar as die mens, nou `n gees, een 

is wat van hierdie dinge weet in die wêreld, maar in die hart dit ontken en dit verag, sal 

hy na `n gesprek met die engele `n begeerte hê om daar van die engele af weg te kom. 

Sodra die engele dit gewaar word, los hulle hom. En na interaksie met ander sal hy na 

gelang homsel aansluit by hulle wat in dieselfde boosheid as hy is (sien bo, n. 445-452). 

Wanneer dit plaasvind draai hy homself weg van die Meester en draai sy gesig na die 

hel toe waaraan hy verbind was in die wêreld, waarin sulkes verkeer wat in dieselfde 

liefde vir die boosheid is. Al dit maak dit duidelik dat die Meester elke gees na Hom toe 

trek deur middel van engele en deur middel van die invloei vanaf die hemel, maar 

daardie geeste wat in die bose is, weerstaan dit geheel en al, en skeur hulle as‟t ware 

van die Meester af, en word getrek deur hulle eie boosheid, dus deur die hel, soos met 
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`n tou. En soos wat hulle so getrek word, en deur die rede dat hulle eie liefde vir die 

bose, is hulle gretig om te volg, dit is dan duidelik dat hulleself hulle in die hel werp 

deur hulle eie vrye wil en keuse. Die mens in die wêreld, en as gevolg van hulle 

verkeerde idee van die hel, is onbekwaam om dit te glo dat dit wel so is. In der 

waarheid, in die ander lewe voor die oë van hulle wat buite die hel is, kom dit nie so 

voor nie, maar slegs aan hulle wat hulleself in die hel werp, want hulle doen dit op hulle 

eie rekening. Hulle wat ingaan uit `n brandende liefde vir die bose kom voor asof hulle 

kop eerste, met die kop na onder en die voete na bo, ingewerp word. Dit is as gevolg 

van hierdie voorkoms dat dit lyk asof iemand, soos die Goddelike krag, hulle in die hel 

werp (maar hieroor sal hier onder nog meer oor gesê word, n. 574). Van al hierdie kan 

gesien word dat die Meester werp niemand in die hel nie, maar elkeen werp homself in 

die hel, beide terwyl hy leef in die wêreld en ook na die dood wanneer hy tussen die 

geeste kom. 

 

549.  Die Meester, uit Sy Goddelike Kern  (Essens), wat die goedheid, liefde, en 

barmhartigheid is, is nie in staat om met elke mens dieselfde te handel nie, omdat die 

booshede en sy valshede dit voorkom, nie net blus dit Sy Goddelike invloei nie, maar 

dit word ook verwerp. Boosheid en sy valshede is soos swart wolke wat inskuif tussen 

die son en die oog, en neem die sonskyn weg en die rustigheid van sy lig, alhoewel die 

aanhoudende poging van die son om die opponerende wolkmassa te verdrywe nog 

steeds voortduur, want dit opereer agter hulle, en in die tussentyd straal hy iets uit om 

die lig in die oë van die mens te verduister deur verskeie omweë. Dit is dieselfde in die 

geestelike wêreld. Die son daar is die Meester en Sy Goddelike liefde (n. 116-140); en 

die lig daar is die Goddelike waarheid (n. 126-140), swart wolke daar is die valshede 

van die boosheid, die oog daar is die intelligensie. So ver as wat enigiemand daar in die 

valshede van die bose is, is hy omring deur so `n wolk, wat swart en dig is in 

ooreenstemming met die graad van sy boosheid.. Deur hierdie vergelyking kan dit 

gesien word dat die Meester is voortdurend teenwoordig by elkeen, maar Hy word op 

verskillende maniere ontvang. 

 

550.  Bose geeste word streng gestraf in die wêreld van die geeste ten einde deur 

middel van strawwe hulle te weerhou daarvan om die bose te doen. Dit kom ook voor 

asof dit van die Meester is, en tog is geen straf daar uit die Meester nie, maar is uit die 

bose self, siende dat die bose so saamgebind is met straf dat die twee nie geskei kan 

word nie. Want die helse spul begeer niks so veel as om die bose lief te hê en om dit te 

doen nie, veral om strawwe en martelinge op ander toe te pas, en hulle mishandel en 

pas allerhande strawwe op enigeen toe wat nie deur die Meester beskerm word nie. 

Wanneer boosheid daarom uit `n bose hart gedoen word, omdat dit nou alle beskerming 

deur die Meester oorboord gegooi het, storm die helse geeste op die een af wat die 

boosheid gedoen het, en dien hewige strawwe toe. Dit mag gedeeltelik geillustreer 

word deur booshede en sy strawwe in die wêreld, waar die twee ook aan mekaar 

verbind is. Want die wette van die wêreld skryf `n straf voor vir elke boosheid wat 

gepleeg word, daarom, hy wat instorm in die bose dinge, storm ook in die straf daarvan. 

Die enigste verskil is dat in die wêreld mag die boosheid verberg word, maar in die 

ander lewe kan dit nie verberg word nie. Al hierdie maak dit duidelik dat die Meester 

geen kwaad aan enigiemand doen nie, en dat dit dieselfde in die wêreld is, waar dit nie 
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die koning of die regter of die wet is wat die oorsaak van die straf aan die skuldige is 

nie, omdat hulle nie die oorsaak is van die bose in die boosdoenner nie. 

 

**********************************************************************

** 

Voetnotas 

 

513.1.  „Ontbloting‟ of „ontkleding‟ is aan die orde van die dag in die ander lewe, dit is, 

hulle wat oorgaan in die ander lewe vanaf hierdie wêreld se siel word ontbloot (n. 698, 

7122, 7474, 9763). Die goedgeaardes word ontbloot ten opsigte van die falshede, en die  

boses word ondersoek ten opsigte van die waarheid (n. 7474, 7541, 7542). Die 

goedgeaardes ondergaan ontbloting dat hulle ook ondersoek kan word om te sien wat 

behoort nog aan die aarde en die wêreld, wat hulle aangeneem het terwyl hulle in die 

wêreld geleef het (n. 7186, 9763). Ook dat booshede en valshede verwyder mag word, 

sodat daar plek is vir die invloei van die goeie en die waarhede uit die hemel vanaf die 

Meester, en die vermoë om dit te aanvaar (n. 7122, 9330). Opheffing na die hemel is 

onmoontlik totdat sulke dinge verwyder is, omdat dit hemelse dinge verhinder en is nie 

in harmonie daarmee nie. (6928, 7122, 7186, 7541, 7543, 9763). Hulle wat na die 

hemel opgehef word, word dus daarvoor voorberei (n. 4728, 7090). Dit is gevaarlik om 

in die hemel te kom voordat jy gereed gemaak is. (n. 537, 538). Die staat van verligting 

en die heerlikheid van hulle wat uit die ontkleding of ondersoek kom en wat opgeneem 

word in die hemel, en hulle ontvangs daar (n. 2699, 2701, 2704). Die area waar hierdie 

„ontblotings‟ plaasvind word genoem die laer aarde (n. 4728, 7090). Die area is onder 

die sole van die voete wat omring is deur die helle; sy natuur word beskryf (n. 4940-

4951, 7090), uit ervaring (n. 699). Wat die helle is wat meer as ander besmet en 

ontbloot (n. 7317, 7502, 7545). Hulle wat die goedgeaardes besmet het is agterna bang 

vir hulle, vermy hulle, en draai weg van hulle af (n. 7768). Hierdie besmetting of 

vervuiling en die „ontblotings‟ word op verskillende maniere teweeg gebring in 

ooreenstemming met die vasklewing van die bosheid en valshede, en hulle gaan voort 

in ooreenstemming met hulle kwaliteit en kwantiteit. (n. 1106-1113). Sommiges is baie 

gewillig om „ontbloot‟ of ondersoek te word, (1107). Ander word vasgevang deur vrees 

(n. 4942). Sommige word besmet met die boosheid wat hulle gedoen het in die wêreld, 

en deur die valshede wat hulle bedink het in die wêreld, waarvan hulle nou angs en 

pyne het van  die gewete (n. 1106). Sommige deur geestelike  gevangenskap, wat 

onkunde van die waarheid is en versperring van die waarheid, gekombineer met die  

verlange om waarhede te weet. (n. 1109, 2694). Sommige deur slaap, sommige deur `n 

midde staat tussen wakker en slaap (n. 1108). Ontbloting is dus eenvoudig om in 

iemand se innerlikes in te gaan, of om dit bloot te lê, dit is, om te sien wat is die gees se 

eie, of in die gees self. (n.429). 

 

517.1.  Elke goeie het beide sy genot en sy kwaliteit van dienste en in ooreenstemming 

met dienste, daarom, soos wat die goeie is, so is die dienste (n. 3049, 4984, 7038). Die 

engele lewe bestaan in die goeie van die liefde en naasteliefde, dus in die verrigting van 

dienste (n. 454). Die Meester, en daarom die engele, het agting vir niks in die mens 

behalwe die dienste wat hy kan verrig. (n. 1317, 1645, 5854) Die Koninkryk van die 

Meester is `n koninkryk van dienste. (n. 454, 694, 1103, 3645, 4054, 7038) Om die 
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Meester te dien is om dienste te verrig (n. 7038). Wat die mens is, so is sy dienste (n. 

1568, 3570, 4054, 6571, 6935, 6938, 10284). 

 

523.1.  Die Goddelike waarheid wat van die Meester af uitgaan is die bron van orde, en 

die Goddelike goeie is die wesenlike van orde (n. 1728, 2258, 8700, 8988) Dus is die 

Meester orde (n. 1919, 2011, 5110, 5703, 10336, 10619). Goddelike waarhede is die 

wette van orde. (n. 2447, 7995). Die hele hemel is gerangskik in ooreenstemming met 

Sy Goddelike orde (n. 3038, 7211, 9128, 9338, 10125, 10151, 10157). Daarom is die 

vorm van die hemel die vorm in ooreenstemming met die Goddelike orde (n. 4040-

4043, 6607, 9877). So ver as wat die mens in ooreenstemming met die orde lewe, dit is, 

so ver as wat hy in die goeie lewe in ooreenstemming met die Goddelike waarhede, 

ontvang hy die hemel in homself (n. 4839) Die mens is die wese waarin alle dinge van 

die Goddelike orde bymekaar gebring word, en deur sy skepping is hy Goddelike orde 

in vorm, omdat hy `n ontvanger is van die Goddelike orde. (n. 3628, 4219, 4220, 4223, 

4523, 4524, 5214, 6013, 6057, 6605, 9706, 10156, 10472). Die mens is nie gebore in 

die goeie en die waarheid nie, maar in boosheid en valsheid, dus nie in die Goddelike 

orde nie, maar in die teenoorgestelde orde, en vir hierdie rede is hy gebore in suiwer 

onkunde, gevolglik is dit vir hom nodig om weer gebore te word, dit is, om weder 

gebore te word, wat teweeg gebring word deur die Meester deur middel van Goddelike 

waarhede, dat hy terugebring mag word in die orde (n. 1047, 2307, 2308, 3518, 8480, 

8550, 10283, 10284, 10286, 10731). Wanneer die Meester die mens weer hernu, dit is, 

hom laar wedergebore word, rangskik hy alles in hom in harmonie met die orde, dit is, 

in die vorm van die hemel (n. 5700, 6690, 9931, 10303). Booshede en valshede is in 

teenstelling met die orde, nietemin, hulle wat in dit is word deur die Meester regeer, nie 

in ooreenstemming met die orde nie, maar uit die orde (n. 4839, 7877, 10777). Dit is 

onmoontlik vir `n mens wat in boosheid lewe om deur genade alleen gered te word, 

want dit sal teenstrydig met die orde wees. (n. 8700). 

 

526.1.  Deur Abraham, Isak en Jakob word die Meester bedoel in die Innerlike sin van 

die Woord met betrekking tot die Goddelike Homself en die Goddelike Mensheid (n. 

1893, 4615, 6098, 6185, 6276, 6804, 6847). In die hemel is Abraham onbekend (n. 

1834, 1876, 3229) Deur Dawid word bedoel die Meester met betrekking tot die 

Goddelike koningskap (n. 1888, 9954) Die twaalf apostels verteenwoordig die meester 

ten opsigte van alle dinge van die kerk, dit is, alle dinge wat aan die geloof en liefde 

behoort (n. 2129, 3354, 3488, 3856, 6397). Petrus verteenwoordig die Meester ten 

opsigte van die geloof, Jakobus ten opsigte van naasteliefde, en Johannes ten opsigte 

van die werke van naasteliefde (n. 3750, 10087). Die twaalf apostels wat sit op twaalf 

trone en oordeel oor die twaalf stamme van Israel, dui daarop dat die Meester sal 

oordeel in ooreenstemming met die waarhede en die goeie van die geloof en liefde. (n. 

2129, 6397). Die name van persone en plekke in die Woord kom nie in die hemel voor 

nie, maar word verander in dinge en in state, en in die hemel kan hierdie name nie eers 

genoem word nie (n. 1876, 5225, 6516, 10216, 10282, 10432) Bowendien, die engele 

dink abstrak van persone (n. 8343, 8985, 9907). 

 

534.1.  “Steen” dui op waarheid (n. 114, 643, 1298, 3720, 6426, 8609, 10376). Vir 

hierdie rede was die wet op tablette van „steen‟ ingegrafeer (n, 10376). “Die steen van 
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Israel” beteken die Meester ten opsigte van die Goddelike waarheid en Sy Goddelike 

Mensheid (n, 6426). 

 

535.1.  `n Lewe in vroomheid apart van `n lewe van naasteliefde het geen betekenis nie, 

maar verenig met naasteliefde is dit voordelig vir alle dinge. (n. 8252, 8253). 

Naasteliefde bestaan uit om goed te doen, regverdig, en reg in elke werk en in elke 

diens aan ander (n. 8120-8122). Naasteliefde aan ander neem alle dinge in wat `n mens 

dink, wil en doen (n. 8124). `n Lewe van naasteliefde is `n lewe in ooreenstemming met 

die Meester se gebooie (n. 3249). Om in ooreenstemming met die Meester se gebooie te 

lewe is om Hom lief te hê (n. 10143, 10153, 10310, 10578, 10645). Opregte 

naasteliefde  maak nie aanspraak op vergoeding nie, omdat dit van die innerlike emosie 

is en gevolglike genot. (n. 2371, 2380, 2400, 3816, 3887, 6388-6393). Die mens gaan 

voort met sy lewe in naasteliefde na die dood om te wees wat hy was (n, 8256). 

Hemelse geseëndheid vloei in van die Meester in `n lewe van naasteliefde (n. 2363). 

Net om daaraan te dink laat die mens nie in die hemel toe nie, dit moet vergesel wees 

deur die wil en deur om goed te doen. (n. 2401, 3459). Tensy hy goed doen wat 

saamgevoeg is deur goed te wil en goed te dink, is daar nie redding of enige 

samesmelting van die interne mens met die eksterne nie (n. 3987). 

 

545.1.  In die Woord word gramskap en wraak aan die Meester toegeskryf, maar dit is 

in die mens, en dit word so uitgedruk want so is dit die voorkoms aan die mens 

wanneer hy gestraf en verdoem word (n. 798, 5798, 6997, 8284, 8483, 8875, 9306, 

10431). Die boosheid word ook aan die Meester toegeskryf, alhoewel niks as die goeie 

van Hom  is nie (n. 2447, 6071, 6996, 7533, 7632, 7879, 7926, 8227, 8228, 8632, 

9306). Hoekom word dit so in die Woord uitgedruk? (n. 6072, 6991, 6997, 7632, 7643, 

7679, 7710, 7926, 8282, 9010, 9128). Die Meester is suiwer genade en 

goedertierenheid. (n. 6997, 8875). 

 

 

 Hemel en Hel   551- 600 
 

Emanuel Swedenborg-1688-1772 
 

Arcana Coelestia – Geheime van die hemele 
 

551.  Almal wat in die Helle is, is in die boosheid en in die valshede daarvan, ontleen van die 

Liefde vir die Self en van die Wêreld. En nie een is in die boosheid en terselfdertyd in die 

waarheid nie. In die wêreld het die mens vir die grootste deel `n sekere kennis van geestelike 

waarhede, wat die waarheid van die kerk is, en is aan hulle onderrig vanaf die kinderjare en later 

deur prediking en deur die lees van die Woord, en daarna is daar oor gepraat. Sommige het ander 

laat glo dat hulle Christelik in die hart is omdat hulle weet hoe om dit met emosie voor te gee in 

harmonie met die waarheid, ook hoe om regskape te handel asof van geestelike geloof. Maar hulle 

van hierdie tipe wie se innerlike gedagtes vyandig gesind is teenoor hierdie waarhede, en wat hulle 

weerhou om die booshede te doen wat in harmonie met hulle denke is, slegs as gevolg van die 

burgerlike wette, of met die oog op reputasie, eer, en wins, is almal boos van hart, en is in die 

waarheid en die goeie, nie ten opsigte van hulle gees nie, maar ten opsigte van hul liggaam, en 
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gevolglik, as hul uiterlikes weggeneem word in die ander lewe, en hulle innerlikes wat aan hul 

gees behoort, openbaar gemaak word, is hulle totaal in boosheid en valshede, en hoegenaamd nie 

in die goeie en die waarhede nie, en dit word dan duidelik gemaak dat waarhede en die goeie woon 

slegs in hul geheue suiwer as dinge wat geweet word, en dat hulle dit daaruit tevoorskyn bring 

wanneer hulle praat, en plaas die goeie as `n skyn voor asof uit die geestelike liefde en geloof. 

Wanneer sulkes in hul innerlikes ingelaat word en dus in hulle eie booshede is hulle nie langer 

meer in staat om te spreek wat die waarheid is nie, maar slegs dit wat vals is, siende dat hulle uit 

die booshede praat, want om te spreek dit wat waar is uit die booshede, is onmoontlik, siende dat 

die gees nou niks anders is as sy eie boosheid nie, en uit die bose gaan die valsheid dan uit. Elke 

bose gees word tot hierdie staat gereduseer voordat hy homself in die hel werp (sien bo, n. 499-

512). Dit word genoem „ontbloting‟ ten opsigte van die waarheid en die goeie. 551.1 „Ontbloting‟ is 

eenvoudig om in iemand se innerlikes in te gaan, of bloot te lê, dit is, om te sien wat is die gees se 

eie, of in die gees self. (sien bo, n. 425). 

 

552.  Wanneer die mens na sy dood in hierdie staat kom, is hy nie meer langer `n mens-gees, soos 

wat hy in die eerste staat was nie, (sien bo, n. 491-498), maar is nou `n volwaardige gees, want hy is 

nou waarlik `n gees wat `n gesig en liggaam het wat korrespondeer met sy innerlikes wat aan sy 

denke behoort, dit is, hy het `n eksterne vorm wat `n tipe beeltenis van sy innerlikes is. `n Gees is so 

nadat hy deur die eerste en tweede state gegaan het soos beskrywe hierbo, gevolglik, as daar op sy 

karakter gekyk word is dit onmiddelik bekend, nie net van sy gesig en liggaam nie, maar ook van sy 

spraak en beweging en omdat hy in homself is kan hy nêrens anders wees as by hulle wat soos hy is 

nie. [2] Want in die geestelike wêreld is daar `n totale en volledige deel van emosies en hulle 

gedagtes, en gevolglik is `n gees oordraagbaar na sy soort asof dit hyself is, want dit word gedoen uit 

sy emosie en sy genot. In der waarheid, hy draai homself in daardie rigting, want hy asem sy eie 

lewe in en trek sy asem vrylik, wat hy nie kan doen as hy na die anderkant draai nie. Dit moet 

verstaan word dat hierdie mededeelsaamheid met ander in die geestelike wêreld word bewerk in 

ooreenstemming met die draai van die gesig, en dat elkeen voortdurend voor sy aangesig hulle het 

wat in `n liefde soos sy eie is, en dit in elke draai van die liggaam (sien bo, n. 151)  [3] As gevolg 

hiervan, draai alle helse geeste hulself weg van die Meester na die verdigte donker liggaam en die 

duister liggaam wat daar in die plek is van die son en die maan van hierdie wêreld, terwyl al die 

engele van die hemel hulleself na die Meester draai as die son van die hemel en die maan van die 

hemel (sien bo, n. 123, 143, 144, 151). Van al hierdie is dit duidelik dat almal wat in die helle is, is 

in booshede en die valshede daarvan, ook dat hulle na hulle eie liefdes gedraai is. 

 

553.  Alle geeste in die helle, wanneer gesien word in enige lig van die hemel, verskyn in die vorm 

van hulle boosheid, want elkeen daar is `n beeltenis van sy boosheid, siende dat sy innerlikes en 

uiterlikes as een funksioneer, die  innerlikes maak hulleself sigbaar in die uiterlikes, wat die gesig, 

liggaam, spraak en bewegings is, dus is die karakter van die gees bekend sodra hy gesien word. In 

die algemeen is bose geeste vorms van veragting van ander en `n bedreiging teenoor hulle wat nie 

respekte aan hulle betoon nie, hulle is vorms van haat van verskeie soorte, ook van versillende soorte 

wraak. Wreedaardigheid en verwoedheid van hulle innerlikes wys deur hierdie vorms. Maar wanneer 

hulle lofprysings kry, vereer en aanbid word deur ander, is hulle gesigte beteuelbaar en neem `n 

uitdrukking aan van blydskap en geluksaligheid aan. [2] Dit is onmoontlik om in `n paar woorde te 

beskryf hoe al hierdie vorms voorkom, want nie een is soos die ander nie, alhoewel daar `n algemene 

ooreenkoms is tussen hulle wat in dieselfde  boosheid is, en dus in dieselfde helse gemeenskap, 

waarvan, soos van `n afleiding van herkoms, die gesigte van almal `n ooreenkoms blyk te hê. In die 
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algemeen is hulle gesigte monsteragtig, en hulle spraak is soos die spraak van woede en haat of 

weerwraak, want alles wat hulle spreek is uit hulle valshede, terwyl die toon van die bose is. In kort, 

hulle is almal beeltenisse van hulle eie hel. [3] Ek was nie toegelaat om te sien wat die vorm van die 

hel in die algemeen is nie; ek is slegs vertel dat as die hemel in een kompleks `n enkele mens 

reflekteer (n. 59-67), so reflekteer  die hel in een kompleks `n enkele duiwel, en mag vertoon word 

in `n beeltenis van `n enkele duiwel (sien bo, 544), maar die vorms van besonderse helle of helse 

gemeenskappe was ek dikwels toegelaat is om te sien, want by hul ingange, wat genoem word die 

„poorte van die hel‟, verskyn daar `n monster wat oor die algemeen die vorms van hulle 

verteenwoordig wat binne is. Die wreedaardige passie van hulle wat daar bly word terselfdertyd 

verteenwoordig in afskuwelike en afgryslike maniere wat ek van afsien om te beskryf. [4] Maar dit 

moet verstaan word dat dit die manier en voorkoms is hoe helse geeste in die lig van die hemel 

verskyn, terwyl hulle tussen mekaar voorkom as mense. Dit is van die Meester se genade dat hulle 

nie weersinswekkend aan mekaar vertoon nie, soos wat hulle vir die engele lyk nie. Maar dit is ook 

bedrieglik, want sodra daar enige lig van die hemel ingelaat word, verander hulle menslike liggame 

in monsteragtige vorms, soos wat hulle in hulleself is. Want in die lig van die hemel verskyn alles 

soos wat dit werklik is. Vir hierdie rede skuil hulle weg vir die lig van die hemel en werp hulle neer 

in hulle eie lig, wat is soos die lig van brandende steenkool, en in sekere gevalle soos brandende 

swawel, maar hierdie lig verander ook in `n dik duisternis as enige lig van die hemel daarop val. Dit 

is hoekom gesê word dat die helle gehul is in dik duisternis, en “dik duisternis” en “duisternis” dui 

op valshede ontleen van die bose, soos wat dit in die hel voorkom. 

 

554.  Van `n inspeksie van hierdie monsteragtige vorms van die geeste van die hel (wat, soos ek gesê 

het, vorms is van veragting van ander en van bedreiging teenoor ander wat nie aan hulle eer en 

respek betoon nie, ook vorms van haat en wraak teenoor diegene wat nie aan hulle guns bewys nie), 

word dit dan duidelik dat in die algemeen was hulle almal vorms van die liefde vir die self en die 

liefde vir die wêreld, en dat die bose waarvan hierdie die spesefieke vorms is, het hulle oorsprong in 

hierdie twee liefdes. Bowendien, ek is uit die hemel vertel, en dit is aan my bewys deur baie 

ervaring, dat hierdie twee liefdes, die liefde vir die self en die liefde vir die wêreld, regeer in die 

helle en bestaan daaruit soos die liefde teenoor die Meester en liefde teenoor jou naaste in die 

hemele regeer, en ook dat die twee liefdes wat die liefdes van die hel is en die twee liefdes wat die 

liefdes van die hemele is, lynreg in opposisie teenoor mekaar is. 

 

555.  Eers het ek gewonder hoe is dit dat die liefde vir die self en die liefde vir die wêreld so 

diabolies kan wees, en hoe hulle wat in hierdie liefdes is, soos monsters kan voorkom, want in die 

wêreld was daar nie baie aandag gegee aan die liefde vir die self nie, maar slegs aan daardie 

opgeblase staat van denke in uiterlike dinge wat genoem word hoogmoed, en dit alleen, en so 

duidelik vir die sig, word geag as liefde vir die self. Bowendien, die liefde vir die self, wanneer dit 

nie uitgestal word nie, word in die wêreld geglo om die ware vuur van die lewe te wees waardeur die 

mens gestimuleer word om werk te soek en om dienste te verrig, en as hy nie eer en glorie vind nie 

in hierdie nie, sal sy denke verdoof raak. Dit word gevra, wie het ooit `n waardige, bruikbare en 

uitstaande  daad gedoen, behalwe ter wille van die eer en prysenswaardige daarvan, of die 

hoogagting van ander? En kan dit van enige ander bron afkomstig wees as van die vuur van die 

liefde vir glorie en eer, gevolglik vir die self. Vir die rede, is dit onbekend in die wêreld dat die 

liefde vir die self, is die liefde wat regeer in die hel en vorm die hel in die mens. As dit so is wil ek 

eers beskryf wat die liefde vir die self is, en dan sal ek wys dat alle boosheid en sy valshede onspring 

van daardie liefde as hulle fontein. 
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556.  Die liefde vir die self is om alleenlik vir jouself die goeie toe te wens, en aan ander slegs as dit 

vir jouself voordeel inhou, selfs aan die kerk, jou land, of enige menslike gemeenskap. Dit bestaan 

ook daaruit aan almal goed te doen alleenlik vir die eie reputasie, eer, en glorie, en tensy dit gesien 

word in die dienste wat hy uitvoer ten behoewe van ander, sê hy in sy hart; Hoe raak dit my? 

Hoekom sal ek dit doen? Wat sal ek daaruit kry? En daarom doen hy dit nie. Klaarblyklik dan, hy 

wat in die liefde vir die self is, het nie sy kerk of sy land of gemeenskap, of enige dienste lief nie, 

maar net homself. Sy vreugde is alleenlik die vreugde van die liefde vir die self, en soos die vreugde 

wat tevoorskyn kom uit sy liefde, is sy lewe `n lewe vir die self, en `n lewe vir die self is `n lewe wat 

die mens se eie is, en dit wat die mens se eie is, is niks anders as die bose nie. Hy wat homself 

liefhet, het ook diegene lief wat aan hom behoort, dit is, in die besonder, sy kinders en kleinkinders, 

en in die algemeen, almal wat een is met hom, wat hy noem sy eie. Om hulle so lief te hê is om 

homself lief te hê, want hy sien hulle as‟t ware in homself, en homself in hulle. Tussen hulle wat hy 

sy eie noem is ook hulle wat hom lofprysings gee, eer, hoogagting en betaal hulle respekte aan hom. 

 

557.  Wat liefde vir die self is kan gesien word deur dit te vergelyk met die hemelse liefde. Hemelse 

liefde bestaan daaruit om dienste lief te hê ter wille van die diens, of die goeie ter wille van die 

goeie, wat deur die mens gedoen word ter wille van die kerk, sy omgewing, sy land, die menslike 

gemeenskap, en vir die mede-mens, want dit is om die Meester en die naaste lief te hê, siende dat 

alle dienste en alle goeie vanuit die Meester is, en is die naaste wat jy moet liefhê. Maar hy wat 

hierdie dinge liefhet ter wille van homself, het hulle lief slegs as knegte wat aan hom diensbaar moet 

wees, gevolglik is dit die wil van een wat in self liefde is dat die kerk, sy land, menslike 

gemeenskappe en sy medemens, hom moet dien, en nie hy nie, want hy plaas homself bokant hulle, 

en hulle in `n vernederende posisie onder hom. Daarom, sover as wat enigiemand in die liefde vir die 

self is, maak hy homself los van die hemel, want hyself sny hom los van die hemelse liefde. 

 

558.  [a] Bowendien, sover as wat enigiemand in die hemelse liefde is, wat bestaan uit die liefde vir 

diens en die goeie en wat geroer word deur die vreugde van die hart wanneer dit gedoen word ter 

wille van die kerk, land en menslike gemeenskappe, en jou medemens, word hy sover gelei deur die 

Meester, omdat daardie liefde die lierfde is waarin die Meester is, en wat van Hom is. Maar sover as 

wat enigeen in die liefde vir die self is, wat bestaan daaruit om dienste en die goeie uit te voer vir die 

voordeel vir die self, so ver lei hy homself, en sover as wat enigeen homself lei, sal die Meester hom 

nie lei nie. En hieruit volg dit dat sover as wat enigeen homself liefhet, sny hy homself af van die 

Goddelike, en dus ook van die hemel. Om deur jouself gelei te word is om gelei te word deur dit wat 

jou eie is, en wat `n mens se eie is, is niks anders as die bose nie, want `n mens se inherente 

oorgeërfde boosheid is die liefde vir die self meer as vir die Meester, en die wêreld meer as die 

hemel. 558.1   Wanneer `n mens na homself kyk uit die goeie wat hy doen, word hy gelei in wat sy 

eie is, dit is, in sy oorgeërfde booshede, want hy kyk uit die goeie na homself en wens homself die 

goeie toe, en daarom verteenwoordig hy `n beeltenis van homself in sy eie goeie, en nie `n beeltenis 

van die Goddelike nie. Dat dit so is, is aan my  bewys deur ervaring. Daar is bose geeste wie se 

woonplek in die middel kwartiere is tussen die noorde en die weste, onderkant die hemele, wat 

geoefen is in die kuns om goed geaarde geeste te lei in hulle eie natuur [proprium] en dus in 

allerhande booshede van verskillende aard. Dit doen hulle deur hulle te lei in gedagtes oor hulleself, 

of openlik deur lofprysinge en eer, of in die geheim deur hulle emosies deur hulleself te lei, en sover 

as wat hulle dit doen, draai hulle die gesigte van die goed geaarde geeste weg van die hemel af, en 

tot dieselfde mate verduister hulle hul intelligensie en roep booshede te voorskyn wat hulle eie is. 
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558.2 Die mens se eie wat hy ontleen het deur erflating van sy ouers, is niks anders as `n digte 

boosheid nie. (n. 210, 215, 731. 876, 987, 1047, 2307, 2308, 3518, 3701, 3812, 8480, 8550, 10283, 

10284, 10286, 10731). Die mens se eie is die selfliefde meer as vir die Meester, en die wêreld meer 

as vir die hemel, en maak niks van die naaste nie in vergelyking met homself, behalwe ter wille van 

die self (n. 694, 731, 4317, 5660). Alle booshede vloei van die liefde vir die self en die liefde vir die 

wêreld wanneer dit die oorhand het (n. 1307, 1308, 1321, 1594, 1691, 3413, 7255, 7376, 7488, 7489, 

8318, 9335, 9348, 10038, 10742). Hierdie booshede is die veragting van ander, vyandskap, haat, 

wraak, wreedheid, misleiding ens. (6667, 7370, 7374, 9348, 10038, 10742). Van hierdie booshede 

vloei alle valshede (n. 1047, 10283, 10284, 10286,)  

[b] Dat die liefde vir die self die teenoorgestelde is van die liefde vir die naaste kan gesien word uit 

die oorsprong en essens van beide. Die liefde vir die naaste van iemand wat in die liefde vir homself 

is, begin by homself, want hy eis dat almal sy naaste is, en dit gaan van hom af uit as die kernpunt 

aan almal wat een met hom maak, en verminder in ooreenstemming met die graad van verbinding 

met hom deur liefde. Almal buite sy sirkel word beskou as van geen waarde nie, en hulle wat gekant 

is teen hulle in die sirkel en tot hulle booshede word gereken as vyande, wat hulle karakter ookal 

mag wees, hoe wys ookal, opreg, eerlik en regverdig. Maar geestelike liefde teenoor die naaste begin 

by die Meester, en gaan van Hom af uit as die kern van almal wat saamgevoeg is met Hom deur 

liefde en geloof, en gaan voort in ooreenstemming met die kwaliteit van hulle liefde en geloof. 

 

559.  Weereens, liefde vir die self is so dat sover as wat jy hom vrye teuels gee, dit is, so ver as wat 

die ekstene bande verwyder word, wat die vrees vir die wet en sy strawwe is, en die verlies van 

reputasie, eer wins, werkkring, en die lewe is, so ver storm dit voort totdat dit in sy finaliteit wens 

om nie net oor die totale wêreld te regeer nie, maar ook oor die totale hemel, en oor die Goddelike 

Homself, en ken geen limiet of einde nie. Hierdie geneigdheid skuil verborge in elkeen wat in die 

liefde vir die self is, alhoewel dit nie manifesteer in die wêreld nie, waar dit onderdruk word deur 

sulke bande wat alreeds genoem is. Elkeen kan voorbeelde hiervan sien in potentate en konings wat 

nie onderhewig is aan sulke beperkinge en bande nie, maar storm voort om provinsies en koninkryke 

te onderwerp, so ver as wat hulle suksesvol is, en aspireer na mag en glorie sonder beperking, en 

steeds meer merkwaardig in die Babilon van vandag, wat sy woonplek uitgestrek het tot in die 

hemel, en het al die Goddelike krag van die Meester na homself oorgedra, en smag voortdurend na 

nog. Dat sulke mense, wanneer hulle die ander lewe betree na die dood, direk gekant is teen die 

Goddelike en teen die hemel, en wat aan die kant van die hel is, kan gesien word in die klein werkies 

“Die laaste oordeel” en die “Verwoesting van Babilon”. 

 

560.  Stel jou so `n prentjie voor van `n gemeenskap van sulke persone, almal wat hulleself alleen 

liefhet en die ander slegs sover as wat hulle hulself een met hulle maak, en jy sal sien dat hulle liefde 

presies so is soos die liefde van diewe vir mekaar, wat mekaar omhels en mekaar vriende noem 

solank as wat hulle tesame optree, maar wanneer hulle ophou om saam te werk en skud hulle 

onderdanigheid aan mekaar af, staan hulle teen mekaar op en vermoor mekaar, en wanneer die 

innerlikes van hulle denke ondersoek word, sal gesien word dat hulle vol van bitter haat teenoor 

mekaar is, en hulle lag in hulle harte vir enige geregtigheid en eerlikheid, en ook teenoor die 

Goddelike, wat hulle verwerp as van geen waarde nie. Dit is ook so gesteld in die gemeenskappe van 

sulkes in die helle wat hier behandel word. 

 

561.  Die innerlikes wat behoort aan die gedagtes of denke en emosies van hulle wat hulleself liefhet 

bokant enigiets anders is gedraai teenoor hulleself en die wêreld, en is dus weggedraai van die 
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Meester en van die hemel, en gevolglik is hulle behep met booshede van elke soort, en die 

Goddelike kan nie invloei nie, want as dit sou invloei word dit onmiddelik onderdruk in gedagtes 

van die self, en word besoedel, en is ook gemeng met die booshede wat vloei van wat hulle eie is. 

Dit is hoekom almal wat so is in die ander lewe terugwaarts kyk weg van die Meester af, en na die 

digte donker liggaam wat daar is in die plek van die son van die wêreld, en is lynreg die 

teenoorgestelde van die son van die hemel, wat die Meester is, (sien n. 123). “Dik duisternis” dui op 

booshede, en die “son van die wêreld” die liefde vir die self. 561.1   

 

562.  Die booshede van hulle wat in selfliefde is, is oor die algemeen, veragting van ander, 

jaloersheid, vyandskap teenoor almal wat nie aan hulle guns bewys nie, en gevolglik vyandelikheid, 

haat van verskillende soorte, wraak, sluheid, bedrog, valsheid, onbarmhartigheid, en wreedheid, en 

ten opsigte van godsdienstige sake is daar nie net `n minagting vir die Goddelikheid en Goddelike 

dinge nie, wat die goeie en die waarhede van die kerk is, maar ook `n vyandigheid daarteen. 

Wanneer die mens `n gees word verander hierdie vyandigheid in haat, dan kan hy nie net die 

waarhede en die goeie aanhoor as dit genoem word nie, maar hy brand behoorlik van haat teenoor 

almal wat die Goddelike erken en aanbid. Ek het eenkeer met `n sekere gees gepraat wat in die 

wêreld `n mens met outoriteit was, en wat homself met `n ongewone passie liefgehad het, en toe hy 

iemand hoor wat die Goddelike noem, en by uitstek toe hy die Meester noem, was hy so opgewonde 

asof hy die duiwel self was, dat van daardie liefde vir homself, kon hy voortdurend die totale hemel 

besmet. Dit is ook die begeerte van sommige van die Rooms Katolieke geloof wanneer hulle 

waarneem dat in die ander lewe die Meester al die krag het en hulle niks nie. 

 

563.  Sekere geeste was deur my gesien in die westelike kwartiere na die suide, wat gesê het dat 

hulle in die wêreld posisies gehad het van groot waardigheid, en hulle verdien om met meer 

hoogagting as ander behandel behoort te word en dat hulle wil heers oor ander. Hulle innerlike 

karakter was ondersoek deur die engele, en dit was gevind dat in hulle poste wat hulle in die wêreld 

beklee het, hulle nie gekyk het na dienste aan ander nie, maar na hulleself, en dus het hulle hul 

geplaas bokant en vóór die dienste. Maar soos wat hulle baie gretig en aandringerig was om oor 

ander aangestel te word was hulle toegelaat om te assosieër met hulle wat geraadpleeg word oor sake 

van groot belang, maar dit was waargeneem dat hulle nie in staat was om enige gedagtes te gee aan 

die sake wat onder bespreking was nie, of om dinge in te sien soos wat dit in homself is nie, of om te 

spreek met verwysing na die gebruik van die ding nie, maar was in staat om te spreek met verwysing 

na hulle self, en dat hulle wens om te handel uit dit wat genotvol is op grond van voorkeur. Hulle 

was dus ontslaan van daardie dienste, en gelos om vir hulleself iewers `n aanstelling te soek. Daarom 

het hulle dieper en verder in die westelike kwartiere ingegaan, waar hulle hier en daar ontvang is, 

maar oral word hulle vertel dat hulle dink net aan hulleself, en aan niks ander as net hulleself nie, en 

vir hierdie rede bly hulle onnosel en soos gewone sensuele stoflike geeste. Daarom, waar hulle ookal 

heengaan, word hulle weggestuur. `n Tydjie daarna was hulle gesien in `n desperate en behoeftige 

staat en bedel vir aalmoese. Dus word dit duidelik gemaak dat hulle wat in die liefde vir die self is, 

alhoewel, uit die vuur van daardie liefde blyk dit asof hulle in die wêreld baie wys spreek, spreek 

hulle bloot uit die geheue, en nie van die rasionele lig nie. Daarom, in die ander lewe, wanneer hulle 

nie meer toegelaat word om die dinge na vore te bring uit die natuurlike geheue nie, is hulle meer 

onnosel as ander, en die rede is omdat hulle hul afgeskei het van die Goddelike. 

 

564.  Daar is twee heerskappye, een is die liefde vir die naaste, en die ander die liefde vir die self. 

Hierdie twee heerskappye is in hulle wese die teenoorgesteldes van mekaar. Die een wat heers uit 
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liefde vir die naaste wil die goeie aan almal, en het niks meer so lief as dienslewering nie, dit is, om 

ander te dien, wat die goeie aan ander toewens en om dienste te lewer, of aan die kerk, of aan die 

land, of die gemeenskap, of ook `n mede burger. Dit is die liefde en genot van sy hart. Bowendien, 

so ver as wat hy verhewe is in sy waardigheid bokant ander, juig hy, nie ter wille van die 

waardigheid nie, maar ter wille van die dienste wat hy nou in staat is om in groter oorvloed uit te 

oefen, en ook van `n hoër orde. So `n heerskappy heers in die hemel [2] Maar iemand wat heers uit 

die liefde vir die self wil die goeie aan niemand anders behalwe homself nie, die dienste wat hy 

uitvoer is ter wille van sy eie eer en glorie, wat vir hom die enigste dienste is, sy bedoeling om ander 

te dien is sodat hyself gedien kan word, geëer, en toegelaat word om te heers, hy soek waardigheid 

nie ter wille van die goeie amp wat hy kan lewer vir die kerk en die land nie, maar dat hy 

verhewendheid en glorie mag wen en daarby die genot van die hart. [3] Bowendien, hierdie liefde vir 

heers gaan voort by almal na sy lewe in hierdie wêreld. Hulle wat geheers het uit liefde vir die naaste 

word toevertrou met outoriteit in die hemel, maar dan is dit nie hulle wat heers nie, maar die dienste 

waarvoor hulle lief is, en wanneer die dienste heers, dan heers die Meester. Maar hulle wat geheers 

het terwyl hulle in die wêreld was, is nou in die hel, en is daar gemene slawe. Ek het hulle gesien wat 

mag in die wêreld gehad het, maar wat oorheersing uitgevoer het uit liefde vir die self, uitgewerp 

tussen die mees walglikes en gemeenstes, en sommiges tussen hulle wat in uitwepsels rondkruip. 

 

565.  Maar ten opsigte van die liefde vir die wêreld, is dit `n liefde in `n laer graad as die liefde vir 

die self, omdat die booshede wat daarin skuil van die kleiner booshede is. Die liefde vir die wêreld 

bestaan daarin om aan homself deur middel van enige metode, die rykdom van ander te verseker, en 

om sy hart op rykdomme te plaas, en om die wêreld toe te laat om hom te trek en weg te lei van 

geestelike liefde, wat die liefde vir die naaste is, en ook vir die hemel en die Godheid. Maar hierdie 

liefde is veelvuldig. Daar is die liefde vir rykdom net ter wille van rykdom, wat `n gierige liefde is, 

en so aan. Die einddoel is die soeke na rykdom, en alle ander dinge is slegs daar om te dien as 

metode om dit te verkry. 

 

566.  Wat Helse Vuur is en wat is die Gekners van Tande.  Wat ewigdurende vuur en wat die 

gekners van tande is, wat in die Woord genoem word in verwysing na daardie wat in die hel is, is 

daar skaars iemand wat dit op hierdie stadium weet, omdat die inhoud van die Woord slegs bedink 

word op die natuurlike manier, en niks word geweet van die geestelike sin daarvan nie. Dus word 

onder „vuur‟ verstaan die materieële vuur, deur ander `n marteling in die algemeen, deur ander berou 

en selfverwyt van die gewete, en ander dat dit genoem word slegs om vrees en angs in die wêreld 

onder die boses te saai. Soortgelyk, sommige het aangeneem die „gekners van tande‟ beteken 

werklike gekners, en sommiges slegs `n afgryslikheid, soos die opwinding wat veroorsaak word as 

die botsing van tande gehoor word. Maar enigeen wat vertroud is met die geestelike bedoeling van 

die Woord sal weet wat ewigdurende vuur is, en wat die gekners van tande is, want elke uitdrukking 

en elke betekenis van die uitdrukkings in die Woord bevat `n geestelike bedoeling, siende dat die 

Woord in sy kern geestelik is, en wat geestelik is kan slegs aan die mens voorgelê word in natuurlike 

vorms van uitdrukking, omdat die mens in die natuurlike wêreld is en dink uit die dinge van die 

wêreld. Daarom sal dit nou vertel word wat bedoel word deur “ewige vuur” en “ die gekners van 

tande” waarin die geeste van die bose mens beland na die dood, of wat hulle geeste, nou in die 

geestelike wêreld, moet verduur. 

 

567.  Daar is twee oorsake van hitte, een is die son van die hemel wat die Meester is, en die ander 

die son van die wêreld. Die hitte wat van die son van die hemel is, dit is, die Meester, is geestelike 
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hitte, en is dus in essensie die liefde (sien bo, n. 126-140); maar die hitte van die son van die wêreld 

is natuurlike hitte, en in sy essensie is dit nie liefde nie, maar dien die geestelike hitte as `n 

ontvanger. Gevolglik is liefde in essensie hitte, siende dat dit liefde is, in ooreenstemming met sy 

graad en kwaliteit, wat hitte gee aan die denke, en dan aan die liggaam, en word ervaar in die winter 

en in die somer. Die verhitting van die bloed is van dieselfde bron. Dat die natuurlike hitte wat 

ontspring van die son van die wêreld dien as ontvanger van die geestelike hitte, is duidelik uit die 

hitte van die liggaam. Dit is veral duidelik in die lente en somer hitte in diere van enige aard wat dan 

weer jaarliks hulle liefdes hernu. [2] Dit is nie die natuurlike hitte wat hierdie effek produseer nie, 

maar rangskik hulle liggame om die hitte te ontvang vanuit die geestelike wêreld, want die geestelike 

wêreld vloei in die natuurlike as oorsaak en gevolg. Wie ookal glo dat dit die natuurlike hitte is wat 

hierdie liefdes veroorsaak, is liederlik bedrieg, want invloei is van die geestelike wêreld in die 

natuurlike wêreld, en nie van die natuurlike wêreld in die geestelike nie, en siende dat alle liefdes 

aan die lewe behoort, is dit dan geestelik. [3] Weereens, hy wat glo dat enige ding kom voort in die 

natuurlike wêreld sonder invloei van die geestelike wêreld, is mislei, want wat natuurlik is kom 

voort en gaan voort om te bestaan slegs uit dit wat geestelik is. Bowendien, die onderdane van die 

planteryk ontvang hul ontkieming van `n invloei uit die geestelike wêreld. Die natuurlike hitte van 

lente en somer help om van die sade ontslae te raak in hul natuurlike vorms deur uitswelling en die 

oopmaak van die saad sodat  die invloei van die geestelike wêreld daar kan handel as `n oorsaak van 

ontkieming. Hierdie dinge word genoem om dit duidelik te maak dat daar twee soorte hitte is, 

geestelike hitte en natuurlike hitte, en dat geestelike hitte van die son van die hemel is en natuurlike 

hitte van die son van die wêreld, en dat die invloei en gevolglike samewerking produseer die effekte 

wat voor die oë in die wêreld verskyn. 567.1  

 

568.  Geestelike hitte in die mens is die hitte van sy lewe, omdat, soos gesê hierbo, dit is in sy wese 

liefde. Hierdie hitte word bedoel in die Woord deur “vuur”, liefde tot die Meester en liefde teenoor 

die naaste deur “hemelse vuur”, en liefde vir die self en liefde vir die wêreld deur “helse vuur”. 

 

569.  Helse vuur of liefde ontspring van `n soortgelyke oorsprong as hemelse vuur of liefde, naamlik 

die son van die hemel, of die Meester, maar dit word hels gemaak deur hulle wat dit ontvang. Want 

alle invloei van die geestelike wêreld wissel in ooreenstemming met die ontvangs daarvan, dit is, in 

ooreenstemming met die vorms waarin dit vloei, net soos dit is met die hitte en lig van die son van 

die wêreld. Die hitte van daardie son vloei in struikgewasse en blommebeddings en produseer 

plantegroei, en bring voort dankbare en soet geure, maar dieselfde hitte vloei in ontlasting en 

verrotende substansies en produseer bederfbare en verrottende afval, en trek walglike en vieslike 

reuke te voorskyn. Op dieselfde manier produseer die lig van dieselfde son in `n struik of plant 

pragtige en strelende kleure, in `n ander weer onvleiende en onaanvaarbare kleure met onaangename 

reuke. Dieselfde is waar van die hitte en lig van die son van die hemel, wat liefde is. Wanneer die 

hitte, of liefde. Van die son in die goeie invloei, soos dit doen in goeie mense en engele, maak dit hul 

goeie vrugbaar, maar wanneer dit in die bose invloei, produseer dit `n teenstellende effek, want hulle 

booshede sal dit of verstik of sal dit verdorwe. Net so ook, as die lig van die hemel in die waarhede 

van die goeie vloei, verleen dit intelligensie en wysheid; maar wanneer dit in die valshede van die 

boosheid invloei, verander dit in kranksinnigheid en fantasieë van verskillende aard. Dus is dit in 

elke instansie die gevolg in ooreenstemming met die ontvangs daarvan. 

 

570.  Soos wat die helse vuur die liefde vir die self en die wêreld is, is dit ook elke 

begeerte van hierdie liefdes, siende dat begeerte die voortdurende liefde is, want dit waarvoor `n 
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mens lief is, begeer hy voortdurend. Helse vuur is ook vreugde, siende dat wat `n mens voor lief is 

en begeer, dit ervaar hy, en wanneer hy dit het, is hy vreugdevol. Die mens se vreugde is van geen 

ander bron nie. Daarom is  helse vuur die begeerte en die vreugde wat ontspring van hierdie twee 

liefdes as hulle oorsprong. Die booshede wat uit hierdie twee liefdes vloei is die veragting van ander, 

vyandskap, haat, en wraak, en van hierdie wreedaardigheid, woestheid en wreedheid, en ten opsigte 

van die Goddelike is hulle in ontkenning en gevolglike veragting, bespotting, en verkleinering van 

die heilige dinge (sien bo, n. 562). En soos wat hierdie booshede voortdurend die vernietiging en 

moord van hulle wat hulle beskou as vyande uitasem, en teen hulle teenoor wie hulle brand met haat 

en vergelding, so is dit die genot van hul lewe om te verwoes en om dood te maak, en so ver as wat 

hulle nie in staat is om dit te doen nie, is daar die wil om kwaad te doen, om seer te maak, en om 

wreedheid toe te pas. [2] So is die bedoeling van die “vuur” in die Woord, waar die bose en die hel 

behandel is, en uit sommige uittreksels uit die Woord sal ek aanhaal as bewys daarvan. “Daarom sal  

die Here oor hulle jongmense nie bly wees nie en Hom nie ontferm oor hulle wese en hulle 

weduwees nie; want hulle is almal roekelose mense en kwaaddoeners, en elke mond spreek 

goddeloosheid. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Want 

die goddeloosheid brand soos vuur;  dit verteer dorings en distels en steek die digte takke van die bos 

aan die brand, sodat hulle in `n rookpilaar opstyg. En hulle byt na regs en is honger;  hulle vreet na 

links en word nie versadig nie;  hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm”. (Jes. 9: 17-19). “En Ek sal 

wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander 

word in duisternis en die maan in bloed…” (Joël 2: 30, 31).  “En sy strome sal in pik verander word 

en sy stof in swawel en sy land sal brandende  pik word. Dit sal snags of oordag nie uitgeblus word 

nie; vir ewig gaan sy rook op; van geslag tot geslag lê dit woes, vir altyd en ewig trek niemand daar 

deur nie.” (Jes. 34:9, 10). “Want kyk, die dag kom, en dit brand soos `n oond. Dan sal al die 

vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, `n stoppel wees; en die dag wat kom sal hulle aan 

die brand steek…” ( Mal 4:1). “En hy het met `n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval 

het die groot Babilon, en dit het geword `n woonplek van duiwels en `n versamelplek van allerhande 

onreine geeste…‟ “en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesê…” 

(Openb. 18:2, 18, 19:3). “En hy het die put van die verderf oopgemaak en daar het rook opgekom 

soos rook uit `n groot oond en die son en die lug is deur die rook van die put verduister.” (Openb. 

9:2). Die ryk man in die hel sê aan Abraham dat hy in vlamme gemartel word (Lukas 16: 24). In 

hierdie en baie ander gedeeltes beteken “vuur” die begeerte wat behoort tot die liefde van die self en 

die liefde vir die wêreld, en die rook daarvan beteken die valshede van die boosheid. 

 

571.  “Helse vuur” is dan die begeerte om die bose te doen wat van die liefde vir die self en die 

wêreld is, en so is die begeerte van al die helle, dus, wanneer die helle oopgemaak word, is daar `n 

voorkoms van vuur wat rook, soos gesien kan word in `n verwoestende brand, `n digte vuur vanuit 

die helle waar die liefde vir die self die oorhand het. Maar wanneer hierdie helle toegemaak word, 

word die vuuragtige voorkoms nie meer gesien nie, maar in die plek daarvan is daar `n soort donker 

vertroebeling, soos `n verdigting van rook; alhoewel die vuur daar binne nog voortwoed, soos gesien 

kan word van die hitte wat daar uitge-asem word, wat soos die hitte is van `n uitgebrande ruïne na `n 

vuur, en in sommige plekke soos die hitte van `n gestookte oond, en in ander soos die hitte van `n 

baie warm bad. Wanneer hierdie hitte in `n mens invloei, maak dit die begeerte in hom opgewonde, 

en in die bose mens wek dit die haat en wraak tevoorskyn, en in die siekes nog meer 

kranksinnigheid. So is die vuur en die hitte wat daardie affekteer wat in hierdie tipes liefdes is, want 

ten opsigte van hulle gees is hulle verbonde aan daardie helle, selfs al lewe hulle nog in die liggaam. 

Maar dit moet verstaan word dat daardie wat in die helle is, is nie in die vuur nie, die vuur is slegs `n 
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verskynsel, hulle daar is nie bewus van enige „verbranding‟ nie, maar slegs `n warmte soos daardie 

wat hulle in die wêreld gevoel het. Die verskynsel van vuur is uit korrespondensie, siende dat liefde 

korrespondeer met vuur, en alle dinge wat in die geestelike wêreld gesien word, word gesien in 

ooreenstemming met korrespondensies. 

 

572.  Daar moet op gelet word dat die helse vuur of hitte verander in intense koue wanneer die hitte 

van die hemel daar invloei, en hulle wat daar in is bewe soos hulle wat vasgevang is in `n verkoue 

met koors, en is innerlik beangs en ellendig, vir die rede dat hulle in direkte opposisie is tot die 

Goddelike, en die hitte van die hemel (wat Goddelike liefde is) blus die hitte van die hel (wat die 

liefde vir die self is) en met dit die vuur van hulle lewe, en dit is die oorsaak van sulke verkoues en 

gevolglike bewerasie en ellendigheid. Dit gaan gepaard met `n dik duisternis en verdwasing en 

wederkerige blindheid daaruit. Maar dit gebeur baie min, en slegs wanneer daar uitbrake is wat 

namate groter word, en hierdie maatreëls dan toegepas word om dit te onderdruk. 

 

573.  Siende dat helse vuur beteken elke begeerte om die bose te doen wat voortvloei uit die liefde 

vir die self, beteken die vuur ook sulke foltering soos wat dit bestaan in die helle. Want om te begeer 

uit daardie liefde is ook die begeerte om ander seer te maak wat hulle nie eer, eerbiedig is en aanbid 

nie, en in verhouding tot die gramskap daarby opgewonde is, en die haat en wraak van daardie 

gramskap, is daar `n begeerte om daaraan uiting te gee op hulle. Wanneer sulke begeertes aktief is in 

elkeen in `n gemeenskap, en word nie in toom gehou deur `n eksterne binding nie, soos vrees vir die 

wet, en verlies van reputasie, eer, wins, en die lewe, spring elkeen uit eie impuls aan mekaar, en 

sover as wat hy die oorhand kry, onderwerp hy die res en maak hulle onderdanig in sy woning en 

gee uiting aan sy woede met genoegdoenning teen hulle wat hulle nie wil laat onderwerp nie. 

Hierdie genot of genoegdoenning is so intiem verbind met die genot om te heers dat hulle in 

dieselfde mate bestaan, siende dat die genot om skade te berokken is vervat in alle vyandskap, 

jaloersheid, en wraak, soos hierbo gesê, die booshede van daardie soort liefde. Al die helle is sulke 

gemeenskappe en gevolglik, elkeen daar dra haat in sy hart teenoor ander, en haat bars oop in 

wreedheid sover as wat hy mag het. Hierdie wreedhede en die foltering word ook bedoel deur die 

helse vuur, siende dat hulle die effek van begeertes is. 

 

574.  Dit was hierbo getoon (n.548) dat `n bose gees homself in die hel werp. Ek sal nou in `n paar 

woorde vertel hoe dit gebeur, terwyl daar tog sulke folteringe in die hel is. Vanuit elke hel adem daar 

`n sfeer van begeerte van hulle wat daarin is, uit. Wanneer hierdie sfeer waargeneem word deur een 

wat in soortgelyke begeertes is, word hy geaffekteer in sy hart en gevul met vreugde, want begeerte 

en vreugde maak een, siende dat wat een ookal begeer, is vreugdevol vir hom, en as gevolg hiervan, 

draai `n gees hom helwaarts, en van `n vreugdevolle hart begeer hy om daar te wees, want op daardie 

stadium weet hy nie dat daar sulke folterings bestaan nie, alhoewel hy wat dit weet, nogtans begeer 

om daarheen te gaan. Want niemand in die geestelike wêreld kan sy begeerte weerstaan nie, omdat 

sy begeerte aan sy liefde behoort, en sy liefde behoort aan sy wil, en sy wil behoort aan sy natuur, en 

elkeen daar handel uit sy natuur. [2] Wanneer `n gees dan, uit sy eie en uit sy vryheid nader aan die 

hel drywe en hy daar ingaan, word hy ten eerste vriendelik ontvang, wat hom laat glo dat hy tussen 

vriende is. Maar dit hou slegs net vir `n paar uur. In die tussentyd word hy ondersoek na sy 

geslepenheid en gevolglike bekwaamheid, en wanneer dit gedoen is begin hulle om hom te verpes en 

te teister, en dit deur verskillende metodes, en gaandeweg met groter wreedheid en heftigheid. Dit 

word tot stand gebring deurdat hy voorgestel word aan die meer innerlike dieper hel, want hoe meer 

innerlik en dieper die hel word, hoe meer boosaardig word die geeste. Na hierdie besmetting begin 
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hulle om hom wreed te behandel deur allerhande strawwe, en dit gaan aan totdat hy verklein of 

verminder is tot die toestand van `n slaaf. [3] Maar opstandige bewegings ontspring daar 

gedurigdeur, siende dat elkeen die grootste wil wees, en brand van haat teenoor die ander, en 

gevolglik is daar gedurig nuwe opstande, en so gaan die een toneel oor na die ander, en hulle wat 

verminder is na slawe is oorgegee dat hulle `n nuwe duiwel kan dien om ander tot onderdanigheid te 

dwing, en weer, die wat weier om hulle te onderwerp en onvoorwaardelike gehoorsaamheid te toon, 

word gemartel op verskillende maniere, en so gaan dit voortdurend aan. Hierdie martelinge is die 

martelinge van die hel, wat genoem word “die hel se vure”. 

 

575.  “Gekners van tande” is die voortdurende twis en stryd en gevegte van die valshede met 

mekaar, gevolglik, van hulle wat in valshede is, saamgevoeg met die veragting van ander, met 

vyandskap, bespotting, belaglikmaking, laster, en hierdie soorte booshede bars na die oppervlak in 

verskeuring van mekaar, maar op verskillende maniere, siende dat elkeen veg vir sy eie valshede en 

noem dit die waarheid. Hierdie twis en stryd word buite die helle gehoor soos die gekners van tande 

wanneer die waarhede van die hemel tussen hulle invloei. In hierdie helle is almal wat die natuur 

erken en die Goddelike ontken het. In die dieper helle is hulle wat hulleself bevestig het in sulke 

ontkennings. Hulle is nie in staat om enige van die lig van die hemel te ontvang nie, en is dus nie in 

staat om enigiets inwendigs in hulleself te sien nie, hulle is vir die grootste deel stoflike sensuele 

geeste, wat niks glo nie, behalwe wat hulle met hulle oë sien en voel met hulle hande. Daarom is al 

die dwaalbegrippe van die sintuie die waarheid vir hulle, en dit is van hierdie dinge waaroor hulle 

verskil. Dit is hoekom hulle stryd gehoor word soos die gekners van tande, want in die geestelike 

wêreld gee alle valshede `n knarsende geluid af, en die tande korrespondeer met die uiterlike dinge 

in die natuur en tot die uiterlike dinge van die mens, wat stoflik sensueel is 575.1  (Dat daar `n 

gekners van tande in die helle is kan gesien word in Matt. 8:12; 13:42, 50; 22:13;  24:51; 25:30, 

Lukas 13:28.) 

 

576.  Die Boosaardige, Afskuwelike en Listige Slenterslae van die Helse geeste. Op watter 

manier die geeste die meerdere van die mens is, kan elkeen sien en verstaan wat innerlik dink en wat 

enigiets weet van die werking van die mens se verstand, want in sy verstand kan hy oorweeg, aflei, 

evalueer, en van gevolgtrekkings oor meer onderwerpe kan hy in `n oomblik dit uiter of op skrif stel 

binne in `n halfuur. Dit wys die meerderwaardigheid van die mens wanneer hy `n gees is, en daarom 

wanneer hy `n gees word. Want dit is die gees wat dink, en dit is die liggaam waardeur die gees sy 

denke uitdruk in spraak en in geskrifte. Die gevolg hiervan is, wanneer die mens na sy dood `n engel 

word is hy in intelligensie en wysheid onnoemlik in vergelyking met sy intelligensie en wysheid 

terwyl hy in die wêreld gelewe het; want terwyl hy gelewe het in die wêreld, was sy gees gebind 

deur sy liggaam, en was daardeur in die natuurlike wêreld, en daarom, wat hy ookal geestelik dink, 

vloei in die natuurlike idees, wat vergelykenderwys die algemene is, grof, en verduister, en wat nie 

in staat is om ontelbare dinge te ontvang wat behoort aan die geestelike denke, en wat die geestelike 

denke invou in verduisteringe wat die wêreldse bekommernisse te voorskyn bring. Dit is anders as 

die gees verlos is van die liggaam en in sy geestelike staat kom, wat plaasvind as dit uit die 

natuurlike wêreld gaan in die geestelike wêreld waar hy behoort. Van wat alreeds gesê is, is dit 

duidelik dat die staat van sy denke en emosies is dan onmeetbaar superieur tot sy vorige staat. As 

gevolg hiervan is die denke van engele onuitspreeklik en onnoembaar, en is daarom nie in staat om 

in die natuurlike denke van die mens in te gaan nie, en tog was elke engel as `n mens gebore, en het 

gelewe as `n mens, en het op daardie stadium gedink hy is niks wyser as enige ander mens nie. 
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577.  In dieselfde graad wat engele wysheid en intelligensie het, het helse geeste boosheid en 

sluheid, want die saak is dieselfde, siende dat die gees van die mens, as dit verlos word van die 

liggaam, is in sy goeie of in sy bose. Elke gees is sy eie goeie of sy eie boosheid omdat hy sy eie 

liefde is, soos dit hierbo getoon is. Daarom, as `n engele gees dink, wil, spreek, en handel uit sy 

goeie uit, doen `n helse gees dit ook uit sy boosheid. [2] Solank as wat die mens in die liggaam 

gelewe het was dit anders, siende dat die boosheid van die gees onder bedwang was wat elke mens 

verwag van die wet, van die hoop op wins, van eer, van reputasie, en van die vrees om dit te verloor, 

en daarom kan die boosheid van sy gees dan nie uitbars om te wys wat in homself was nie. 

Buitendien, die boosheid van die gees van die mens lê dan toegevou en verskuil in uiterlike 

opregtheid, eerlikheid, geregtigheid, en `n emosie vir die waarheid en die goeie, waarmee so `n mens 

dit erken en dit namaak ter wille van die wêreld, en onder hierdie skyn lê die boosheid so verskuil en 

verduister dat hy homself skaars weet dat sy gees bevat soveel boosheid en listigheid, dit is, dat in 

homself was hy so `n duiwel soos wat hy gaan word na sy dood, wanneer sy gees in homself en in sy 

eie natuur kom. [3] Sulke boosheid manifesteer homself en oortref alle geloof. Daar is duisende van 

booshede wat dan na bo uitbars van die bose homself, waartussen dit is wat nie in woorde in enige 

taal beskryf kan word nie. Wat dit is, is aan my gegee om te weet en ook om waar te neem deur baie 

ervaring, siende dat dit deur die Meester aan my toegestaan is om in die geestelike wêreld te wees en 

terselfdertyd in die natuurlike wêreld ten opsigte van my liggaam. Dit kan ek getuig, dat hulle 

boosheid so groot is dat dit nie moontlik is om `n duisenste deel daarvan te beskryf nie, en so groot 

dat as mens nie deur die Meester beskerm word nie, kan hy nooit van die hel gered word nie, want 

met elke mens is daar geeste van die hel sowel as geeste van die hemel (sien bo, n. 292, 293); en tog 

kan die Meester nie die mens beskerm, tensy hy die Goddelike erken en `n lewe lei van geloof en 

naasteliefde, andersins draai die mens homself weg van die Meester en verander hulself in helse 

geeste, en dus word sy gees opgeneem met `n boosaardigheid soos hulle. [4] Nietemin, die mens 

word voortdurend deur die Meester weggetrek van die bose wat hy aan homself aanheg, en as‟t ware 

na hom toe trek deur sy affiliasie met helse geeste. As hy nie weggetrek word deur die interne bande 

van die gewete nie, wat hy nie sal ontvang as hy die Goddelike ontken nie, word hy nogtans 

weggetrek deur eksterne bande, wat is, soos hierbo gesê, die vrees vir die wet en sy strawwe, en die 

vrees vir die verlies van wins, en die berowing van eer en reputasie. In der waarheid, so `n mens kan 

weggehou word van booshede deur middel van die genot van sy liefde en deur vrees vir die verlies 

of berowing van daardie genietinge, maar hy kan daardeur nie gelei word in die geestelike goeie nie. 

Want sodra so `n mens in hierdie dinge gelei word, begin hy sy denke oor te gee aan voorwendsels 

en versinsels deur te veins en voor te gee en aan nabootsings wat goed is, eerlik, en geregverdig, vir 

die doel om te oorreed en te mislei. So `n sluheid koppel homself aan die boosheid van sy gees, en 

gee vorm daaraan, en veroorsaak sy boosheid om in dieselfde natuur te wees as homself. 

 

578.  Hulle is die slegste van almal wat in die booshede is uit die liefde vir die self en innerlik in 

hulleself gehandel het uit bedrog, want bedrog deurdring dieper in die denke en bedoelinge as ander 

booshede, en besmet hulle met gif en verwoes die geestelike  lewe van die mens totaal geheel en al. 

Die meeste van hierdie geeste is in die helle in die heel agterkant, en word genoem genii, en daar het 

hulle `n genot in om hulleself onsigbaar te maak, en om in die geheim rondom ander te fladder soos 

skimme en hulle te besmet met boosheid, wat hulle rondstrooi soos die gif van `n adder. Hulle word 

meer skrikwekkend gemartel as ander. Maar hulle wat nie so bedrieglik is nie, en wat nie so gevul is 

met boosaardigheid nie, en tog in die booshede is verwek deur die liefde vir die self, is ook in die 

agterse helle, maar in hulle wat nie so diep is nie. Aan die ander kant, hulle wat in die liefde vir die 

wêreld is, is in die helle in die voorkant, en word net genoem geeste. Hierdie geeste is nie sulke 
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boosaardige vorms nie, dit is, van haat en vergelding, as daardie wat in booshede is van die liefde vir 

die self, en het daarom nie so `n  boosaardige en slu karakter nie, en gevolglik is hulle helle baie 

sagter. 

 

579.  Ek was toegelaat om deur ervaring te leer watter soort boosaardigheid hulle besit wat genoem 

word genii. Genii handel en vloei in die emosie, en nie in die denke nie. Hulle ervaar, neem waar en 

ruik die emosies    soos honde die wilde diere in die woud uitruik. Goeie emosies, as hulle dit in 

ander waarneem, verander hulle onmiddelik in bose emosies, en lei hulle en buig hulle op `n 

wonderlike manier deur middel van ander heerlikhede, en dit so heimlik en met soveel kwaadaardige 

bekwaamheid dat die ander daar niks van weet nie, want hulle waak baie versigtig dat niks anders 

hulle denke binnedring nie, want hulle sal daardeur ontmasker word. Die setel van dit in die mens is 

in die agterkant van die kop. In die wêreld was hulle so misleidend, en vang die denke van ander vas 

en lei hulle en oortuig hulle deur die heerlikhede van hulle emosie of begeertes. Maar sulke geeste 

word nie deur die Meester toegelaat om naby enige mens te kom waar daar nog enige hoop is op 

hervorming nie, want hulle het die vermoê om nie net die gewete te verwoes nie, maar ook om die 

oorgeërfde booshede in die mens wakker te maak, wat andersins verborge lê. Daarom, om te verhoed 

dat die mens in sulke booshede gelei word, word hierdie  helle, deur die Meester se voorsienigheid, 

totaal toegemaak, en as enige mens van so `n karakter na die dood in die ander lewe kom, word hy 

onmiddelik in daardie hel gewerp. Wanneer die bedrog, listigheid en sluheid van hierdie geeste 

duidelik gesien word, verskyn hulle soos adders. 

 

580.  Die tipe boosaardigheid wat hierdie tipe geeste besit is duidelik uit hulle gruwelike kunste, wat 

so baie is dat om hulle op te noem en te beskryf, sal volumes volmaak. Hierdie kunste is meestal 

onbekend aan die mens en in die wêreld. Een soort is die misbruik van korrespondensie, `n tweede is 

die misbruik  van die uiterlikes van die Goddelike orde, `n derde tot die kommunikasie en invloei 

van gedagtes en emosies deur middel om na mekaar te draai, en vestig die sig op `n ander, en deur 

die medewerking van ander geeste apart van hulle self, en geeste wat deur hulleself uitgestuur word, 

`n vierdie deur te opereer deur fantasieë, `n vyfde `n soort van uitwerping van hulleself in die 

anderkant en gevolglik met `n teenwoordigheid op `n ander plek as wanneer hulle in die liggaam 

was, `n sesde tot `n voorwendsel, ompratery en leuens, en is onbekend in hierdie wêreld. Deur 

hierdie kunste martel hulle mekaar in die helle. Maar soos wat al hierdie kunste, behalwe die 

voorwentsels, ompratery en leuens, onbekend is in die wêreld, sal ek hulle nie hier in die besonder 

bespreek nie, beide omdat dit nie verstaan sal word nie, en omdat dit te  afskuwelik is om te vertel. 

 

581.  Die Meester laat die marteling in die helle toe omdat daar geen ander manier is wat die 

booshede kan beperk en onderdruk kan word nie. Die enigste manier van beperking en 

onderdrukking van die booshede en om die helse gemeente in bande te hou, is vrees en hewige 

strawwe.. Dit kan op geen ander manier gedoen word nie, want sonder die vrees vir strawwe en 

marteling sal die boosheid uitbars in kranksinnigheid, en alles sal in stukke tot niet gaan, soos `n 

koninkryk op aarde waar daar geen wet en geen strawwe is nie. 

 

582.  Die Voorkoms, Situasie en getal van die Helle. In die geestelike wêreld, dit is, in die wêreld 

waar geeste en engele is, verskyn dieselfde voorwerpe soos in die natuurlike wêreld, waar die mens 

is. In die eksterne voorkoms is daar geen verskil nie. In die wêreld word valeie, berge, koppies en 

vlaktes gesien, asook water, en baie ander dinge wat op aarde gesien word. En tog is alle dinge van 

geestelike aard, en alles word dan deur die oê van engele en geeste gesien, en nie deur die oë van 
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mense nie, omdat die mens in die natuurlike wêreld is. Geestelike entiteite sien sulke dinge as 

komende van `n geestelike oorsprong, en natuurlike dinge as komende van natuurlike oorsprong. 

Gevolglik kan die mens nie met sy oë die voorwerpe van die geestelike wêreld sien nie, tensy hy 

toegelaat is om in die gees te sien, of na die dood wanneer hy `n gees word. Aan die ander kant, `n 

engel of `n gees is nie in staat om enigiets in die natuurlike wêreld te sien nie, tensy hy met die mens 

is wat toegelaat word om met hom te praat. Want die oë van die mens is toegerus om die lig van die 

natuurlike wêreld te ontvang, en die oë van engele en geeste is toegerus om die lig van die geestelike 

wêreld te ontvang, alhoewel die oë van albei presies dieselfde lyk in voorkoms. Dat die geestelike 

wêreld so is, kan die natuurlike mens nie begryp nie, en nog minder die sensuele mens, wat niks glo 

behalwe dit wat hy sien met sy liggaamlike oë en kan aanraak met sy hande, en daardeur kan inneem 

deur sig en aanraking. Soos wat sy denke van sulke dinge is, is dit materieël en nie geestelik nie. So 

is die voorstelling tussen die geestelike wêreld en die natuurlike wêreld, dat `n mens dit nouliks kan 

glo dat hy nie in die wêreld is waar hy gebore is, wanneer hy na die dood daar aankom nie, en wat hy 

nou net verlaat het. Vir hierdie rede word die dood eenvoudig genoem `n oorgang van die een wêreld 

na `n ander net soos dié een! (Dat die twee wêrelde dus dieselfde is, kan hierbo gesien word, waar 

verteenwoordigers en verskynings in die hemel behandel was, n. 170-176). 

 

583.  Die hemele is in die hoër dele van die geestelike wêreld, die wêreld van die geeste in die laer 

gedeeltes, en onder beide is die helle. Die hemele is sigbaar vir die geeste in die wêreld van die 

geeste slegs wanneer hulle innerlike sig geopen is, alhoewel hulle dit somtyds sien as misagtig of as 

helder wolke. Dit is omdat die engele van die hemel in `n innerlike staat ten opsigte van hulle 

intelligensie en wysheid is, en vir hierdie rede is hulle bokant die sig van hulle wat in die wêreld van 

die geeste is. Maar geeste wat woon in die vlaktes en valleie sien mekaar, en tog, as hulle daar geskei 

word, wat plaasvind wanneer hulle in hulle innerlikes ingelaat word, sien die bose geeste nie meer 

die goeie geeste nie, maar die goeie geeste sien wel die bose geeste. Nietemin, die goeie geeste draai 

hulle weg van die bose geeste, en wanneer geeste hulle wegdraai, word hulle onsigbaar. Maar die 

helle kan nie gesien word nie, wat hulle word toegemaak. Slegs die ingange, wat genoem word die 

poorte, word gesien wanneer dit oopgemaak word om ander soortgelyke geeste in te laat. Alle poorte 

na die helle open vanaf die wêreld van die geeste, en geeneen vanaf enige van die hemele nie. 

 

584.  Die helle is oraloor, beide onder die berge, die heuwels, en rotse, en onder die vlaktes en 

vallye. Die openinge of poorte na die helle wat onder die berge, heuwels, en rotse is, kom vir die sig 

voor soos gate en splete in die rotse, sommiges uitgestrek en wyd, en sommiges bekrompe en nou, 

en baie van hulle ongelyk en hobbelagtig. Hulle almal lyk donker en skemeragtig as `n mens daarin 

kyk, maar die helse geeste wat daarin is, is in so `n beligting as gevolg van die brandende steenkool. 

Hulle oë is aangepas vir die ontvangs van daardie lig, en dit vir die rede dat toe hulle in die wêreld 

gelewe het, was hulle in dik duisternis ten opsigte van die Goddelike waarhede, omdat hulle dit 

ontken het, en was in `n soort lig ten opsigte van die valshede omdat hulle dit bevestig het. Op 

hierdie manier het hulle oë dit so gewoond geraak. En vir dieselfde rede is die lig van die hemel vir 

hulle soos dik duisternis, en daarom, as hulle uit hulle gate kom, sien hulle niks. Al hierdie maak dit 

oorvloediglik duidelik dat die mens kom in die lig van die hemel tot die mate wat hy die 

Goddelikheid aanvaar en erken, en vestig in homself die dinge van die hemel en die kerk, en dat hy 

in die dik duisternis van die hel kom tot die mate wat hy die Goddelike ontken, en in homself 

bevestig wat in teenstelling met die waarheid van die kerk en die hemele is. 
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585.  Die openinge of poorte van die helle wat onder die vlaktes en valleie is, bied aan die sig 

verskillende voorkomste. Somme kom ooreen met dié wat onder die berge, heuwels, en rotse is, 

sommige kom ooreen met die van die gate en skeure, sommige groot klowe en draaikolke, sommiges 

kom ooreen met moerasse, en sommiges soos staande water. Hulle is almal bedek, en word slegs 

oopgemaak  wanneer bose geeste van die wêreld daarin gewerp word, en wanneer hulle oopgemaak 

word, bars daar uit hulle voort iets soos vuur en rook wat in die lug gesien kan word soos van 

brandende geboue, of soos `n vlam sonder rook, of soos roet soos afkomstig van `n brandende 

skoorsteen, of soos `n mis en dik wolke. Ek het gehoor dat die helse geeste sien of voel nie hierdie 

dinge nie, omdat, as hulle in dit is, dan is hulle in hulle eie atmosfeer, en dus in hulle genot van hulle 

lewe, en vir die rede dat hierdie dinge korrespondeer met die booshede en valshede waarin hulle is, 

vuur korrespondeer met haat en wraak, rook en roet met die valshede daarvan, vlamme met die 

boosheid van die liefde vir die self, en `n mis of dik wolk met die valshede van daardie liefde. 

 

586.  Ek was ook toegelaat om in die helle in te kyk om te sien hoe dit daar binne is, want wanneer 

die Meester dit wil, kan die sig van `n gees of `n engel van bo af penetreer tot in die laagste dieptes 

benede en hulle karakter ondersoek, nieteenstaande die beskutting wat om en bo-oor die helle is.. Op 

hierdie manier was ek toegelaat om in hulle te kyk. Sommige van die helle kom vir die sig voor soos 

spelonke of grotte en gate in die rotse wat binnewaarts uitstrek en dan ondertoe binne in die 

bodemlose poel, of skuinswaarts, of vertikaal. Sommige helle kom vir die sig voor soos die gate en 

grotte van die wilde diere van die woude, sommige is hollerige spelonke en gangetjies soos in myne 

gesien kan word, met grotte wat uitstrek na die laer gedeeltes. Meeste van die helle is drievoudig, die 

boonste een kom voor asof daar `n digte duisternis in is, omdat dit bewoon word deur hulle wat in 

die valsheid van die bose is, terwyl die onderstes vurig voorkom, omdat dit bewoon word deur hulle 

wat in die booshede self is, digte duisternis korrespondeer met die valshede van die bose, en vuur 

met die boosheid self. Hulle wat innerlik met die bose gehandel het, is in die dieper helle, en hulle 

wat uiterlik met die bose gehandel het, dit is, van die valshede van die bose, is in die helle wat 

minder diep is. Sommige helle kom voor soos die ruïnes van huise en stede na `n verwoestende 

brand, waarin helle geeste woon en hulleself wegsteek. In die „sagter‟ helle is daar `n voorkoms van 

ruwe hutte, in sommige gevalle aangrensend in die vorm van `n stad met lane en strate, en in die 

huise is geeste betrokke in `n oneindigende getwis, vyandskap, gevegte en brutaliteite; terwyl daar in 

die strate en lane rowe en plunderings plaasvind, in sommige helle is dit niks anders as hoerhuise 

nie, vieslik om te aanskou en gevul met elke soort vullis en menslike afval. Weereens is daar donker 

woude, waarin helse geeste rondswerf soos wilde diere, en waar daar ook ondergrondse gate is 

waarin daardie vlug wat deur ander vervolg word. Daar is ook woestyne, waar alles bar, droog, kaal 

en sanderig is, en waar daar in sommige plekke hulle is wat uit die hel gegooi is wat elke denkbare 

straf ondergaan het, veral hulle wat in die wêreld meer slu was as ander in die onderneming van die 

uitdink van intriges en misleidings. So `n lewe is hulle finale lot. 

 

587.  As vir die posisies van die helle in sy besonderhede, is dit iets totaal onbekend aan die engele 

in die hemel, dit is bekend aan die Meester alleen. Maar hulle posisies is in die algemeen bekend 

vanaf die kwartiere waarin hulle is. Want die helle, soos die hemele, word onderskei deur hulle 

kwartiere, en in die geestelike wêreld word die kwartiere bepaal in ooreenstemming met die liefdes, 

want in die hemel begin al die kwartiere vanaf die Meester as die son, wat in die Ooste is, en siende 

dat die hel die teenoorgestelde van die hemele is, begin hulle kwartiere in die teenoorgestelde punt, 

dit is die weste ( Sien hieroor die hoofstuk oor die vier kwartiere in die hemel, n. 141-153). [2] Vir 

hierdie rede is die helle in die westelike kwartiere die slegste van almal, en die mees afskuwelikste, 
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en word graadsgewys nog slegter en meer afskuwelik hoe verder hulle van die ooste is. In die 

westeliker helle is daardie wat in die wêreld verlief was op die self, en gevolglik veragting van 

ander, en in vyandskap met hulle wat hulle nie begunstig nie, ook in haat en wraak teenoor hulle wat 

nie die nodige respek en eerbetoon aan hulle betoon nie. In die mees afgeleë helle in daardie kwartier 

is hulle wat aan die Rooms Katolieke geloof behoort het, sogenaamd, en wat geëis het om as gode 

aanbid te word, en gevolglik gebrand het van haat en wraak teenoor almal wat nie hulle mag erken 

het oor die siele van die mense en oor die hemel nie. Hulle gaan aan om dieselde geaardheid te hê, 

dit is, dieselfde haat en wraak teenoor hulle wat hulle opponeer, as wat hulle in die wêreld gehad het. 

Hulle grootste genot is om wreedhede toe te pas, maar in die ander lewe word hierdie  genot teen 

hulself gedraai, want in hulle helle, waarvan die westelike kwartier mee gevul is, tier hy teen enigeen 

wat sy goddelike mag kleineer of te kort doen. (maar meer sal gesê word aangaande hierdie in die 

verhandeling in die “Die Laaste Oordeel” en “Die Verwoesting van Babilon”.) [3] Nietemin, 

niemand kan weet hoe die helle in daardie kwartier gerangskik is nie, behalwe dat die mees 

skrikwekkendste helle van daardie soort aan die kante teenoor die noordelike kwartier geleë is, en 

die minder skrikwekkendes teenoor die suidelike kwartier, dus die skrikwekkenheid van die helle 

neem af vanaf die noordelike kwartier na die suidelike, en so ook met grade na die ooste toe. 

Teenoor die ooste is die blyplek van die hoogmoediges, wat nie in die Goddelike geglo het nie, en 

wat tog nie in sulke haat en wraak was, of in sulke misleiding, soos hulle wat in `n groter diepte van 

die westelike kwartiere is nie. [4] In die oostelike kwartier is daar op die huidige oomblik geen helle 

nie, hulle wat daar was, was oorgeplaas na die westelike kwartiere in die voorkant. In die noordelike 

en suidelike kwartiere is daar baie helle; en in hulle is daardie wat, terwyl hulle in die wêreld was, 

verlief was op die wêreld, en in verskeie booshede daarvan, soos vyandskap, diefstal, rowery, 

sluheid, gierigheid, en onbarmhartigheid. Die skrikwekkendste helle van hierdie soort is in die 

noordelike kwartiere, die sagter of gematigder in die suide. Hulle skrikwekendheid vergroot met 

grade soos wat hulle nader kom aan die westelike kwartiere, en ook soos wat hulle verder weg is van 

die suidelike kwartiere, en verminder na die oostelike kwartiere en na die suidelike kwartiere. Agter 

die helle in die suidelike kwartiere is daar donker woude, waarin boosaardige geeste rondswerf soos 

wilde diere, en dit is dieselfde agter die helle in die noordelike kwariere. Maar agter die helle in die 

suidelike kwartiere is daar woestyne, wat nou net hierbo beskryf is. Dit tot sover wat die situasie van 

die helle betref. 

 

588.  Wat betref die hoeveelheid van helle, is daar net soveel as wat daar engele gemeenskappe in 

die hemele is, siende dat daar vir elke hemelse gemeenskap `n korresponderende helse gemeenskap 

as teenoorgestelde is. Dat die hemelse gemeenskappe ontelbaar is, en is almal onderskeidend in 

ooreenstemming met die goeie van die liefde, naasteliefde, en geloof, kan gesien word in die 

hoofstuk wat handel oor die gemeenskappe waaruit die hemele bestaan (n. 41-50), en oor die 

hoofstuk oor die ontsaglike groote van die hemel (n. 415-420). Dieselfde is waar van die helse 

gemeenskappe, wat onderskei word in ooreenstemming met die booshede wat die teenoorgesteldes is 

van daardie goeies. [2]  Elke booshed, sowel as elke goeie, is van oneindige verskeidenheid. Dat dit 

waar is, is buite die begrip van hulle wat slegs `n eenvoudige idee het aangaande die bose, soos bv. 

veragting, haat, vyandskap, wraak, misleiding, en ander soortgelyke booshede. Maar laat hulle weet 

dat elkeen van hierdie booshede bevat so baie spesifieke verskille, en elkeen van hulle weer so baie 

besondere verskille, dat `n volume nie genoeg sal wees om dit op te noem en te beskryf nie. Die 

helle is so afsonderlik in `n orde georganiseer  in ooreenstemming met die verskille van elke 

boosheid dat niks meer perfek en afsonderlik georganiseer kan word (behalwe die hemele nie). 

Gevolglik is die helle ook ontelbaar, naby en verder van mekaar in ooreenstemming met die verskille 
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van die bose in die algemeen, in die spesifieke en die besonderse. [3] Daar is ook helle onder helle. 

Sommige kommunikeer met ander deur deurgange, maar meer deur uitaseminge, en dit in presiere 

ooreenstemming met die verwantskap van een tipe spesie van boosheid met die ander. Hoe groot die 

totaal is van die helle was ek toegelaat om te besef deur te weet dat daar helle is onder elke berg, 

heuwel, en rots, en net so onder elke vlakte en vallei, en dat hulle strek uit onder hierdie in die lengte 

en breedte en in diepte. In kort, die totale hemel en totale wêreld van die geeste is as‟t ware uitgehol 

in sy binneste, en onder hulle is daar `n aaneenlopende hel. Dit dan oor die aantal helle wat daar is.  

 

589.  Die Ewewig (equilibrium) tussen Hemel en Hel. Vir enigiets om `n bestaan te hê, moet daar 

`n ewewig wees van alle dinge. Sonder ewewig is daar geen aksie en reaksie nie, want die ewewig is 

tussen twee kragte, die een handel en die ander reageer, en die staat van rus as resultaat van so `n 

aksie word genoem ewewig (equilibrium). In die natuurlike wêreld is daar `n ewewig in alle dinge 

en in elke ding. Dit bestaan op `n algemene manier, selfs in die atmosfeer, waarin die laer dele 

reageer en weerstand bied in verhouding soos wat die hoër dele handel ondertoe druk. Weereens, in 

die natuur is daar `n ewewig tussen hitte en koue, tussen lig en skaduwee, en tussen droogte en 

vogtigheid, die middel toestand is die ewewig. Daar is ook `n ewewig in die drie koninkryke van die 

natuur, die minerale, die planteryk, en die diereryk, want sonder ewewig in hulle kan niks 

tevoorskyn kom en `n permanente bestaan hê nie. Oral is daar `n soort handeling of kraginspanning 

aan die een kant en `n reaksie aan die ander kant. [2] Alle bestaan of alle kraginspanning word 

geproduseer in ewewig, dit is, deur een mag wat handel en `n ander verdra dit om op gehandel te 

word, of wanneer een mag deur te handel, binne vloei, die ander dit ontvang en harmonieues homslf 

onderwerp. In die natuurlike wêreld word dit wat handel genoem mag, en ook strewe [of poging], 

maar in die geestelike wêreld word dit wat handel en reageer genoem die lewe en wil. Lewe in 

daardie wêreld is `n lewende mag, en die wil is die lewende poging, of strewe, en die ewewig 

homself word genoem vryheid. Hierdie geestelike ewewig of vryheid het sy uitkoms en permanensie 

in die balans tussen die goeie wat handel aan die een kant en die bose wat handel aan die ander kant, 

of tussen die bose wat handel aan die een kant en die goeie wat handel aan die ander kant. [3] Met 

die goeie is die ewewig tussen die goeie wat handel en die bose wat reageer, maar met die bose is die 

ewewig tussen die bose wat handel en die goeie wat reageer. Geestelike ewewig is tussen die goeie 

en die bose, omdat die hele lewe van die mens het `n verwysing na die goeie en na die bose, en die 

wil is die vergaarbak of ontvanger. Daar is ook `n ewewig tussen die waarheid en valsheid, maar dit 

hang af van die ewewig tussen die goeie en die bose. Die ewewig tussen die waarheid en valsheid is 

soos dit tussen lig en skaduwee, en daardie lig en skaduwee affekteer die voorwerpe van die 

plantekoninkryk alleenlik in so ver as wat hitte en koue in hulle is. Dat lig en skaduwee op sigself 

geen effek het nie, maar slegs die hitte wat deur hulle reageer, is duidelik deur die feit dat lig en 

skaduwee dieselfde is in die winter en lente tyd. Die vergelyking van waarheid en valsheid met lig 

en skaduwee is van korrespondensie, want waarheid korrespondeer met die lig, valshede met die 

skaduwee, en hitte tot die goeie van die liefde, inderwaarheid is geestelike lig die waarheid, 

geestelike skaduwee is valshede, en geestelike hitte is die goeie van die liefde, (sien die hoofstuk 

waar lig en hitte in die hemel behandel word, n. 126-140). 

 

590.  Daar is `n ewigdurende ewewig tussen hemel en hel. Van die hel is daar `n voortdurende 

uitaseming en opstyging in sy strewe om die bose te doen, en van die hemel is daar `n voortdurende 

strewe om goed te doen. In hierdie ewewig is die wêreld van die geeste, wat die intermediêre wêreld 

is tussen hemel en hel. (sien bo, n. 421-431). Die wêreld van die geeste is in hierdie ewewig omdat 

elke mens na sy dood eerste hierdie wêreld van die geeste binnegaan, en word daar in `n staat gehou 
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waarin hy was toe hy nog in die wêreld was, en wat onmoontlik sou gewees het as daar nie `n 

perfekte ewewig was nie, want deur middel hiervan word die karakter van elkeen ondersoek, siende 

dat hulle in dieselfde vryheid bly wat hulle gehad het toe hulle in die wêreld was. Geestelike ewewig 

is die vryheid in die mens en gees (soos gesien kan word hierbo, n. 589). Wat elkeen se vryheid is, 

herken die engele deur `n kommunikasie van emosies en gedagtes daaruit, en dit word sigbaar vir die 

sig van en helle geeste deur die manier waarop die geeste beweeg. Goeie geeste reis op die weë wat 

na die hemel lei, maar bose geeste op die weë wat lei na die hel. Weë verskyn daadwerklik in 

daardie wêreld; en dit is die rede waarom weë in die Woord dui op waarhede wat lei tot die goeie, of 

in die teenoorgestelde sin na valshede wat lei tot die bose, en vir dieselfde rede sal die „gaan‟, „loop‟ 

of „reis‟, in die Woord dui op vooruitgang op die weë van die lewe. 590,1   Sulke weë was ek dikwels 

toegelaat om te sien, ook geeste wat gaan en vrylik wandel op hulle, in ooreenstemming met hulle 

emosiers en gedagtes. 

 

591.  Die boosheid blaas en kom voordurend uit die hel uit, en die goeie blaas en kom voortdurend 

uit die hemel uit, omdat almal omring is deur `n geestelike sfeer, en daardie sfeer vloei voort en stort 

uit die lewe van die emosies en die gedagtes daaruit. 591.1  En as so `n sfeer dan vloei vanaf elke 

individu, vloei dit ook van elke hemelse gemeenskap en van elke helse gemeenskap, gevolglik van 

almal tesame, dit is, van die totale hemel en van die totale hel. Die goeie vloei vanaf die hemel 

omdat almal daar in die goeie is, en die bose vloei voort van die hel omdat almal daar in die bose is. 

Die goeie van die hemel is alles van die Meester, want die engele in die hemel word teruggehou van 

dit wat hulle eie is, en word gehou in dit wat eie is aan die Meester, wat die goeie self is. Maar die 

geeste in die hel is in alles wat hul eie is, en elkeen se eie is niks anders as die bose nie, en omdat dit 

niks anders is as die bose nie, is dit die hel. 591.2. Die ewewig waarin die engele in die hemele gehou 

word, en geeste in die hel, is klaarblyklik dan nie dieselfde as die ewewig in die wêreld van die 

geeste nie. Die ewewig van die engele in die hemel bestaan in die graad waarin hulle gewillig is om 

in die goeie te wees, of in die graad waarin hulle in die goeie geleef het toe hulle nog in die wêreld 

was, en ook in die graad waarin hulle die bose verafsku het, maar die ewewig van die geeste in die 

hel bestaan in die graad waarin hulle gewillig was om in die bose te wees, of wat in boosheid in die 

wêreld gelewe het, en dus in die hart en gees teen die goeie in opposisie was. 

 

592.  Tensy die Meester beide die hemele en die helle regeer, sal daar nie `n ewewig wees nie, en as 

daar nie `n ewewig is nie, sal daar ook nie `n hemel en `n hel wees  nie, want dinge, en elke ding in 

die universum, dit is, beide in die natuurlike wêreld en in die geestelike wêreld, bestaan voort  deur 

middel van `n ewewig, Elke rasionele mens kan sien dat dit waar is. As daar `n oorwig by die een 

deel is en geen weerstand deur die ander nie, sal beide dan nie vergaan nie? So sal dit in die 

geestelike wêreld wees as die goeie nie reageer teen die bose en voortdurend sy opbruising 

weerstaan nie, en tensy dit deur die  Goddelike Self gedoen word, sal beide die hemel en hel 

vergaan, en saam met hulle die totale menslike geslag. Dit word gesê tensy die Goddelike Self dit 

doen, omdat die „self‟ van elkeen, wanneer dit `n engel, gees of mens is, is niks anders as boosheid 

nie (sien bo, n. 591); gevolglik is nie die engele of geeste in die minste in staat om die booshede 

voortdurend te weerstaan wat uit die helle uitgeasem word, siende dat hulle „self‟ na die hel neig. Dit 

is duidelik, dan, tensy die Meester alleen beide hemele en helle regeer, sal niemand ooit gered word 

nie. Bowendien handel die helle soos een, want die booshede in die helle is aan mekaar gekoppel 

soos die goeie in die hemele is, en die Goddelike alleen, wat van die Meester af uitgaan, is in staat 

om al die helle te weerstaan, wat ontelbaar is, en wat tesame optree en handel teen die hemele en 

teen almal wat in die hemele is. 



 290 

 

593.  Die ewewig tussen die hemele en die helle word verminder of vergroot in ooreenstemming met 

die hoeveelheid van hulle wat die hemele en helle binnegaan, en dit bestaan uit baie duisende elke 

dag. Die Meester alleen, en geen engel nie, kan dit waarneem, en reguleer en dit gelyk stel met 

presisie, want die Goddelike wat van die Meester af uitgaan is alomteenwoordig, en sien oral waar 

daar `n aarseling is, terwyl `n engel slegs dit kan sien wat naby hom is, en het geen waarneming in 

homself van dit wat selfs in sy eie gemeenskap plaasvind nie. 

 

594.  Hoe al die dinge so gerangskik is in die hemele en in die helle dat elkeen en almal van hulle 

wat daarin is in hulle ewewig kan wees, kan in `n sekere mate gesien word uit dit wat gesê en gewys 

is hierbo ten opsigte van die hemele en die helle, naamlik, dat al die gemeenskappe van die hemel is 

afsonderlik georganiseer in ooreenstemming met die goeie en sy soorte en verskeidenheid, en al die 

gemeenskappe van die hel in ooreenstemming met die booshede en hulle soorte en verskeidenheid, 

en onder elke gemeenskap van die hemel is daar `n gemeenskap van die hel wat met hom 

korrespondeer in sy opposisie daarteen, en van hierdie opponerende korrespondensie bestaan die 

ewewig, en as gevolg van die Meester se ononderbroke voorsienning is dit dat geen helse 

gemeenskap onder `n hemelse gemeenskap enige oorheersing daaroor kan verkry nie, en sodra so `n 

poging ontstaan, word dit onderdruk deur verskeie metodes, en word verminder na die presiese 

ewewig wat daar moet wees. Hierdie metodes is baie, en ek sal net `n paar noem. Sommige van 

hierdie metodes het `n verwysing na die Meester se sterker teenwoordigheid, sommige met die nouer 

kommunikasie en vereniging van een of meer gemeenskappe met mekaar, sommiges met die uitgooi 

van oormatige helse geeste in die woestynagtige plekke, sommige met die oorplaas van sekere 

geeste van een hel na `n ander, sommige om sekere helle te bedek met `n digter en dikker  

„oortreksel‟, en ook om hulle dieper te laat afsak na dieper dieptes, en nog baie ander metodes, en 

steeds om ander engele wat in die hemele ontplooi word bokant die helle. Al hierdie word gesê dat 

dit in `n sekere mate moet deurdring dat die Meester alleen voorsien dat daar `n ewewig sal wees 

oral tussen die goeie en die bose, dus tussen die hemele en die helle, want op so `n ewewig berus die 

veiligheid van die hemele en almal op aarde. 

 

595.  Dit moet geweet word dat die helle voortdurend die hemele aanval in `n ewige strewe om dit te 

vernietig, en dat die Meester voortdurend die hemele beskerm en weerhou almal wat in dit is van die 

booshede wat uit hulle „self‟ ontstaan, en om hulle in die goeie te hou wat van Homself is. Ek was 

dikwels toegelaat om die sfeer waar te neem wat vanuit die helle vloei, wat geheel `n sfeer is wat `n 

poging aanwend om die Goddelike van die Meester te verwoes, en dus die hemele. Die opborreling 

van sommige helle was ook op sommige tye gesien, wat pogings is om uit te breek en om te 

verwoes. Maar aan die ander kant val die hemele nooit die helle aan nie, want die Goddelike sfeer 

gaan van die Meester voortdurend uit in `n ewigdurende poging om almal te red, en hulle wat in die 

helle is kan nie gered word nie, (siende dat almal wat daar is, is in die bose en is antagonisties 

teenoor die Goddelike van die Meester) en so ver as moontlik word die uitbarstinge in die helle 

onderdruk en die wreedhede word beperk om te voorkom dat hulle buite mate teenoor mekaar 

opstaan. Dit word ook bereik deur die ontelbare  metodes waarop die Goddelike Krag te werk gaan. 

 

596.  Daar is twee koninkryke waarin die hemele opgedeel is, die hemelse koninkryk en die 

geestelike koninkryk (sien bo, n. 20-28). Net so is die helle ook opgedeel in twee koninkryke, een 

wat in opposisie is met die hemelse koninkryk, en die ander in opposisie met die geestelike 

koninkryk. Dit wat in opposisie is met die hemelse koninkryk is in die westelike gedeelte of 
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kwartiere, en hulle wat daarin is word genoem die genii, (slange), en hulle wat in opposisie is met 

die geestelike koninkryk is in die noordelike en suidelike kwartiere, en hulle wat daarin is, word 

genoem geeste. Almal wat in die hemelse koninkryk is, is verlief op die Meester, en almal wat in die 

helle in die teenoorgestelde kant is, is verlief op die wêreld. Gevolglik dan, liefde tot die Meester en 

liefde vir die wêreld is teenoorgesteldes. Die Meester voorsien gedurig dat daar geen uitvloeing sal 

wees vanuit die helle wat teenoorgesteld van die Meester se hemelse koninkryk is na hulle wat in die 

geestelike koninkryk is nie, want as dit gebeur sal die geestelike koninkryk vergaan (vir die redes 

hierbo gegee, n. 678, 579). Hierdie is die twee ewewigte wat ononderbroke deur die Meester 

onderhou word. 

 

597.  Deur middel van die Equilibrium tussen Hemel en Hel is die Mens in Vryheid. Die 

ewewig (equilibrium) tussen hemel en hel is nou bespreek, en dit is gewys dat dit `n ewewig is 

tussen die goeie wat van die hemel is, en die bose wat van die hel is, dus dat dit `n geestelike ewewig 

is, wat in sy wese vryheid is. `n Geestelike ewewig in sy essensie of wese is vryheid omdat dit `n 

ewewig tussen die goeie en die bose is, en tussen die waarheid en valsheid, en dit is geestelik. 

Daarom, om in staat te wees om te wil of wat goed is, of wat sleg is en om te dink, of wat waarheid 

is of wat vals is, en om een as voorkeur te kies bokant die ander een, is die vryheid wat hier behandel 

word. Hierdie vryheid word aan elke mens gegee deur die Meester, en word nooit weggeneem nie, in 

feite, deur die deugsaamheid van sy oorsprong is dit nie die mens s‟n nie, maar die Meester s‟n, 

siende dat dit van die Meester Self is. Nietemin word dit aan die mens gegee met sy lewe asof dit sy 

eie is; en dit word gedoen dat die mens die bekwaamheid of vermoë het om hervorm en gered te 

word, want sonder vryheid kan daar geen hervorming en redding wees nie. Met enige rasionaliteit 

kan enigeen sien dat dit `n deel is van die mens se vryheid om in staat te wees om verkeerd te dink of 

om reg te dink, opreg of onopreg, regverdiglik of onregverdig, ook dat hy vry is om te spreek en om 

reg te handel, eerlik, en regverdiglik, maar nie om verkeerdelik te spreek en te handel, 

onregverdiglik en onopreg, omrede die geestelike, morele, en burgerlike wette waardeur sy eksterne 

onder bedwang gehou word. Gevolglik dan, is dit die mens se gees wat dink en wil, wat in vryheid 

is, en nie sy eksterne wat spreek en handel nie, behalwe in ooreenstemming met die bogenoemde 

wette. 

 

598.  Die mens kan nie hervorm word tensy hy vryheid het nie, vir die rede dat hy in boosheid 

gebore is van elke soort, en dit moet verwyder word ten einde om gered te word, en dit kan nie 

verwyder word tensy hy dit in homself raaksien en erken nie, en daarna ophou om dit te wil nie, en 

om in sy finaliteit `n afkeer daarin te hê. Dit is eers dan dat dit verwyder kan word. En dit kan nie 

gedoen word tensy die mens in die goeie is sowel as in die bose, siende dat dit van die goeie is dat 

hy in staat is om die bose te sien, maar uit die bose kan hy nie die goeie sien nie. Die geestelike 

goeie wat die mens in staat is om te bedink, leer hy van sy kinderdae deur die Woord te lees en deur 

prediking en hy leer morele en burgerlike goedheid van sy lewe in die wêreld. Dit is die eerste rede 

hoekom die mens in vryheid behoort te wees. [2] `n Ander rede is dat niks geskik is vir die mens 

behalwe wanneer dit gedoen word uit `n emosie van sy liefde nie. Ander dinge mag ingang vind, 

maar nie verder as die denke nie, en dit bereik nie die wil nie, en wat ookal nie ingang tot die wil van 

die mens bereik nie, word nie sy eie nie, want die denke ontleen wat behoort aan die geheue, terwyl 

die wil ontleen wat behoort aan die lewe homself. Slegs dit wat van die wil is, of wat dieselfde is, 

van die emosie van die liefde, kan vry genoem word, want wat `n mens ookal wil of liefhet, dit doen 

hy vrylik, gevolglik, `n mens se vryheid en sy emosie van sy liefde of van sy wil is dan een. Dit is 

vir hierdie rede dat die mens vryheid het, sodat hy geaffekteer kan word deur die waarheid en die 
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goeie of dat hy dit lief sal hê, en dat hulle so sal word dat dit sy eie is. [3] In kort, wat ookal in die 

mens se vryheid ingaan, het geen permanensie nie, omdat dit nie aan sy liefde of wil behoort nie. Dit 

word gesê liefde of wil, siende dat die mens wil wat hy liefhet, Dus is dit hoekom `n mens slegs in 

sy vryheid hervorm kan word. Maar meer oor hierdie onderwerp kan gesien word in die Arcana 

Coelestia in die gedeelte wat daarna verwys hieronder. 

 

599.  Ten einde om die mens te hervorm in sy vryheid, word hy verenig of verbind ten opsigte van 

sy gees beide met die hemel en die hel. Want by elke mens is daar geeste vanuit die hel en engele 

vanuit die hemel. Dit is deur middel van die hel dat die mens in sy eie boosheid is, terwyl dit deur 

middel van die engele van die hemel is dat die mens in die goeie van die Meester is, dus is hy in 

geestelike ewewig, dit is, in vryheid. Dat die engele van die hemel en die geeste van die hel verbind 

is met elke mens kan gesien word in die hoofstuk oor die verbinding van die hemel met die menslike 

ras (n. 291-302). 

 

600.  Dit moet verstaan word dat die verbinding van die mens met die hemel en met die hel, is nie `n 

direkte verbinding nie, maar `n bemiddeling deur middel van geeste wat in die bemiddeling is deur 

middel van geeste wat in die wêreld van die geeste is. Hierdie geeste, en niks van die hel self of van 

die hemel self, is met die mens. Deur middel van die bose geeste in die wêreld is die mens verbind 

met die hel, en deur middel van die goeie geeste is hy verbind met die hemel. As gevolg hiervan is 

die wêreld van die geeste die bemiddelaar tussen hemel en hel, en in daardie wêreld is daar ook dan 

`n ewewig. (dat die wêreld van die geeste die bemiddelaar tussen hemel en hel is, kan gesien word in 

die hoofstuk oor die wêreld van die geeste, (n. 421-431); en dat die essensiële equilibrium tussen 

hemel en hel daar is, kan gesien word in die voorafgaande hoofstuk, (n. 586-596). Uit al hierdie 

bronne is die vryheid van die mens dan duidelik. 

 

****************************************************************************** 

Voetnotas 

 

551.1.  Voordat die boses in die hel gewerp word, word al die waarhede en die goeie in hulle 

verwoes, en wanneer dit weggeneem of verwoes word, werp hulle hulself in die hel (n. 6977, 7037, 

7795, 8210, 8232, 9330). Die Meester verwoes hulle nie self nie, maar hulle verwoes hulleself (n. 

7643, 7926). Elke boosheid het in hom wat vals is, daarom is die wat in die boosheid is, ook in die 

valsheid, alhoewel sommiges dit nie weet nie (n. 7577, 8094). Hulle wat in die boosheid is, het nodig 

om te dink wat vals is as hulle uit hulleself dink (n. 7437). Almal wat in die hel is, spreek valshede 

vanuit die hel. (n. 1695, 7351, 7352, 7357, 7392, 7689). 

 

558.1.  Die liefde vir die naaste wat sy oorsprong in die mens het, is blykbaar die teenoorgestelde 

van die liefde vir die naaste wat sy oorsprong in die Meester het, en die eerste het sy oorsprong uit 

die bose omdat dit ontspring uit dit wat van die mens is, terwyl die laaste sy oorsprong het vanuit die 

goeie wat uit die Meester is, wat die goeie self is. Gevolglik is die liefde vir die naaste wat ontspring 

uit die mens se eie dan stoflik van aard, terwyl die liefde vir die naaste wat ontspring uit die Meester 

hemels is. In kort, in `n mens waarin die selfliefde die oorhand het, vorm dit die hoof, en die hemelse 

liefde vorm die voete. Op daardie liefde staan hy, en as dit hom nie dien nie, vertrap hy dit onder sy 

voete. Dit is die oorsaak van die voorkoms dat hulle wat in die hel gewerp word, val met die kop na 

onder in die hel in met die voete na bo, na die hemel (sien bo, n. 548) 
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558.2.  Hulle wat nie weet wat die liefde tot die naaste is nie, verbeel hulle dat elke mens `n naaste 

is, en dat die goeie aan hulle wat hulp nodig het, gedoen moet word. (n. 6704) Hulle glo ook dat hy 

almal se naaste is, en dus dat die liefde tot die naaste by homself begin (n. 6933). Hulle wat hulleself 

bokant alles liefhet, dit is, waar die eieliefde die oorhand het, bring sy liefde na die naaste wat by 

homself begin (n. 6933). Op watter manier is elkeen `n naaste word verklaar (n. 6933-6938). Maar 

hulle wat volgelinge van die Meester is en wat Hom bokant alles liefhet bring sy liefde na die naaste 

wat begin in die Meester, omdat Hy bokant alles liefgehad moet word (n. 6706, 6711, 6819, 6824). 

Die onderskeid van naastes is  net soveel as wat daar onderskeid is van die goeie van die Meester, en 

daar moet onderskeid wees in die goed doen aan elkeen in ooreenstemming met die kwaliteit van sy 

staat, en dit is `n kwessie van Christelike omsigtighed en verstandigheid. (n. 6707, 6709, 6711, 

6818) Hierdie onderskeid is ontelbaar, en vir hierdie rede het die antieke mense, wat geweet het  wat 

bedoel word deur die naaste, die uitoefening van die goed doen aan die naaste, ingedeel in klasse, 

wat hulle met paslike name benoem het, en hieruit geweet het tot watter mate elkeen sy naaste is, en 

op watter manier die goeie aan hulle gedoen moet word, met verstandigheid (n. 2417, 6628, 6705, 

7259-7262). Die doktrine in die antieke kerke was die doktrine van naasteliefde teenoor jou mede 

burger, en hieruit het hulle wysheid gehad. (n. 2417, 2385, 34129, 3420, 4844, 6628). 

 

561.1.  “Die son van die wêreld” stel die liefde vir die self voor (n. 2441). In hierdie sin is “die 

aanbidding van die son”, om dit te aanbid wat antagonisties is teenoor die hemelse liefde en die 

Meester (n. 2441, 10584). “Die son word warm” beteken `n vermeerdering van die begeerte of sug 

na meer boosheid (n. 8487). 

 

567.1. Daar is `n invloei van die geestelike wêreld in die natuurlike wêreld (n. 6053-6058, 

6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626). Daar is ook `n invloei in die lewe van diere (n. 

5850). En in die koninkryk van die planteryk (n. 3648). Die invloei is `n voortdurende strewe om te 

handel in ooreenstemming met die Goddelike orde (n. 6211).  

 

575.1. Die korrespondensie van die tande (n. 5565-5568). Hulle wat suiwer sensueel is 

en wat skaars enigiets het wat geestelik is, korrespondeer met die tande (n. 5565). In die Woord dui 

`n tand op die sensuele, wat die heel uiterste van die lewe van die mens is (n. 9052, 9062) Die 

gekners van tande in die ander lewe kom van hulle wat glo dat die natuur alles is en die Goddelike 

niks. (n. 5568). 

 

590.1.  In die Woord dui “Om te reis” sowel as “om te gaan” op die vooruitgaan van die lewe, (n. 

3335, 4375, 4554, 4585, 4882, 5493, 5605, 5996, 8181, 8345, 8397, 8417, 8420, 8557). ”Om te gaan 

(en om te wandel) met die Meester” beteken om geestelike lewe te ontvang, en om met Hom te lewe 

(n. 10567). “om te wandel” beteken ook om te lewe (n. 519, 1794, 8417, 8420). 

 

591.1.  `n Geestelike  sfeer, wat `n sfeer van die lewe is, vloei voort uit elke mens, gees en engel, en 

omsluit hom (n. 4464, 5179, 7454, 8630). Dit vloei voort uit die lewe van hulle emosies en gedagtes 

(n. 2489, 4464, 6206). Die kwaliteit van geeste  kan op `n afstand herken word  uit hul sfere (n. 

1048, 1053, 1316, 1504). Sfere van die bose is die teenoorgestelde van die sfere van die goeie (n. 

1695, 10187, 10312), Sulke sfere brei uit tot ver in die engele gemeenskappe in  ooreenstemming 

met die kwaliteit en hoeveelheid van die goeie ( n. 6598-6613, 8063, 8794, 8797). En in die helse 

gemeenskappe in ooreenstemming met die kwaliteit en hoeveelheid van die bose. (n. 8794). 
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591.2.  Die mens self is niks anders as boos nie (n. 210, 215, 731, 874-876, 987, 1047, 2307, 2308, 

3518, 3701, 3812, 8480, 8550, 10283, 10284, 10286, 10732). Die mens self is die hel in hom (n. 

684, 8480). 

 

*************************************************************************** 

                                                                                                            

 

Hemel en Hel  601- 603 

 

Emanuel Swedenborg- 1688-1772  

 

Arcana Coelestia - Geheime van die Hemele 

 

Iets meer moet gesê word van die geeste wat aan die mens verbind is. `n Totale 

gemeenskap kan kommunikasie met `n ander gemeenskap hê, of met `n individu waar 

hy ookal is, deur middel van `n gees wat uitgestuur is vanaf daardie gemeenskap, 

hierdie gees word die „onderdaan van die menigte‟ genoem. Dieselfde is waar van die 

mens se vereniging met gemeenskappe in die hemel, en met gemeenskappe in die hel, 

deur middel van geeste vanuit die wêreld van die geeste wat met die mens verenig is. 

(Oor hierdie onderwerp, sien ook die Arcana Coelestia in die gedeeltes waarna 

hieronder verwys word.) 

 

Ook moet iets gesê word oor die mens se intuïsie of ingewing ten opsigte van sy lewe 

na die dood wat ontleen is van die invloei van die hemel in die mens. Daar was 

sommige van die eenvoudige gewone mense wat in die wêreld geleef het in die goeie 

van die geloof, wat teruggebring was in die staat waarin hulle was toe hulle in die 

wêreld was, wat met enigeen gedoen kan word as die Meester dit toelaat, en dit was toe 

gewys watter mening of opinie het hulle gehad oor die staat van die mens na die dood. 

Hulle sê dat sommige intelligente persone het hulle in die wêreld gevra wat hulle 

gedink het aangaande hulle siel na die lewe op aarde, en hulle antwoord dat hulle nie 

weet wat die siel is nie. Hulle was toe gevra wat hulle glo aangaande hulle staat na die 

dood, en hulle sê dat hulle glo dat hulle sal lewe soos geeste. Weer was hulle gevra 

watter geloof het hulle ten opsigte van `n gees, en hulle sê dat hy `n mens is. Hulle was 

gevra hoe weet hulle dit, en hulle sê hulle weet omdat dit so is. Daardie intelligente 

mense was verbaas dat die eenvoudiges so `n geloof het, wat hulleself nie gehad het 

nie. Dit is `n bewys dat in elke mens wat verbind is met die hemel, is daat `n intuïsie of 

ingewing ten opsigte van sy lewe na die dood. Hierdie intuïsie is van geen ander bron 

as `n invloei uit die hemel nie, dit is, deur die hemel vanaf die Meester deur middel van 

die geeste van die wêreld wat met die mens verbind is. So `n intuïsie het die mens wat 

nie sy vryheid van denke uitgeblus het deur denkbeelde wat voorheen aangeneem en 

bevestig is deur allerhande argumente ten opsigte van die siel van die mens nie, wat 

gehou word as suiwer denke, of `n sekere  beslissende beginsel, die setel waarna gesoek 

word in die liggaam, en tog is die siel niks anders as die lewe van die mens nie, terwyl 

die gees die mens self is, en die aardse liggaam wat hy ronddra saam met hom in die 

wêreld, slegs maar net `n agent is waardeur die gees, wat die mens self is, hom help om 

ten volle te handel in die natuurlike wêreld. 
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Wat in hierdie werk gesê is aangaande die hemel, die wêreld van die geeste, en die 

hel, sal duister wees vir hulle wat geen belang daarin het om iets te leer aangaande 

geestelike waarhede nie, maar is duidelik vir hulle wat so `n belangstelling het, en 

veral aan hulle wat `n emosie (liefde) vir die waarheid het ter wille van die 

waarheid, dit is, wat die waarheid liefhet omdat dit waar is, en wat ookal gelief 

word, dring met lig in die verstand in, veral die waarheid wat gelief word, want 

alle waarheid is in die lig. 

 

Uittreksels uit die Arcana Coelestia betreffende die Vryheid van die mens, die 

Invloei, en die geeste waardeur Kommunikasie bewerkstellig word. 

 

 

Vryheid: Alle vryheid behoort aan die liefde of die emosie, siende dat wat die mens 

liefhet, dit doen hy vrylik (n. 2870, 3158, 8987, 8990, 9585, 9591) Siende dat die 

vryheid aan die liefde behoort, is dit die lewe van elkeen (n. 2873). Niks skyn om aan 

die mens te behoort nie, behalwe dit wat uit vryheid is. (n. 2880). Daar is hemelse 

vryheid en helse vryheid (n. 2870, 2873, 2874, 9589, 9590). [2] Hemelse vryheid 

behoort aan die hemelse liefde, of die liefde vir die goeie en die waarheid (n. 1947, 

2870, 2872). En soos wat die liefde vir die goeie en die waarheid van die Meester is, 

bestaan vryheid daarin om deur die Meester gelei te word (n. 892, 905, 2872, 2886, 

2890-2892, 9096, 9586, 9587, 9589-9591). Die mens word in die hemelse vryheid gelei 

deur die Meester deur die wedergeboorte (n. 2874, 2875, 2882, 2892). Die mens moet 

vryheid hê om wedergebore te word (n. 1937, 1947, 2876, 2881, 3145, 3146, 3158, 

4031, 8700).  Op geen ander manier kan die liefde vir die goeie en die waarheid in die 

mens ingeplant word nie, en dit toepaslik maak asof dit sy eie is (n. 2877, 2879, 2880, 

2888). Niks word by die mens saamgevoeg deur middel van dwang nie (n. 2875, 8700). 

As die mens hervorm kan word deur dwang, sal almal gered word (n. 2881). In die 

hervorminsproses is dwang baie skadelik (n. 4031). Alle aanbidding uit vryheid is ware 

aanbidding, maar aanbidding op grond van dwang is nie aanbidding nie. (n. 1947, 2880, 

7349, 10097). Berou moet uitgevoer word in `n vrye staat, maar berou op grond van 

dwang is van geen waarde nie (n. 8392) Stadiums van dwang, wat hulle is (n. 8392) [3] 

Dit is aan die mens toegestaan om te handel uit sy rede of verstand, tot die effek dat die 

goeie aan hom voorsien kan word, en dit is die rede hoekom die mens die vryheid het 

om te dink en te wil, selfs dit wat boos is, en om dit te doen so ver as wat die wet dit 

toelaat of verbied (n. 10777). Die mens word deur die meester tussen die hemel en hel 

gehou, en dus in equilibrium, dat hy in vryheid mag wees ter wille van hervorming (n. 

5982, 6477, 8209, 8987) Wat ingeplant is in vryheid hou vir ewig, maar nie dit wat 

ingeplant is onder dwang nie. (n. 9588). Vir hierdie rede word niemand se vryheid hom 

ontneem nie (n. 2876, 2881). Die Meester dwing niemand nie (n. 1937, 1947). Om 

jouself te dwing is uit vryheid, maar nie om van buite af gedwing te word nie (n. 1937, 

1947). `n Mens behoort homself te dwing om die bose te weerstaan (n. 1937, 1947, 

7914). Ook om goed te doen asof dit uit homself is, en tog om te erken dat dit van die 

Meester is (n. 2882, 2891, 2892, 7914). Die mens het `n sterker vryheid in die 

versoekingstryd of geveg waarin hy oorwin, siende dat hy homself meer innerlik dwing 

om te weerstaan, alhoewel dit anders voorkom (n. 1937, 1947, 2881) [4] Helse vryheid 
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bestaan daaruit om gelei te word deur die liefde vir die self en vir die wêreld en sy 

sinlike lus (n. 2870, 2873). Hulle in die hel ken geen ander vryheid nie (n. 2871) 

Hemelse vryheid is so ver verwyderd van helse vryheid, soos wat die hemel van die hel 

is (n. 2873, 2874). Helse vryheid, wat bestaan uit om gelei te word deur die liefde vir 

die self en die wêreld, is nie vryheid nie maar slawerny (n. 2884, 2890) Want slawerny 

word in wese gelei deur die hel. (n. 9586, 9589-9591) 

 

Invloei: [5] Alle dinge wat die mens dink en wil, vloei binne in hom - uit ervaring (n. 

904, 2886-2888. 4151, 4319, 4320, 5846, 5848, 6189, 6191, 6194, 6197-6199, 6213, 

7147, 10219). Die mens se vermoë om aandag te skenk aan onderwerpe, om te dink, en 

om analities gevolgtrekkings te maak, is van die invloei (n. 4319, 4320, 5288). Die 

mens sal nie een oomblik lewe as die invloei uit die geestelike wêreld van hom 

weggeneem word, -uit ervaring (n. 2887, 5849, 5854 6321). Die lewe wat vanaf die 

Meester invloei is in `n verskeidenheid of afwisselend in ooreenstemming met die staat 

van die mens en in ooreenstemming met die ontvangs daarvan (n. 2069, 5986, 6472, 

7343). Met hulle wat in die bose is word die goeie wat vanaf die Meester invloei, 

verander na boosheid, en die waarheid na valshede, uit ervaring (n. 3642, 4632). Die 

goeie en die waarheid wat deurlopend vanaf die Meester invloei, word ontvang tot die 

mate dat dit nie sal pla by die boosheid en valshede nie (n. 2411, 3142, 3147, 5828). [6] 

Alle goeie vloei in vanaf die Meester, en alle boosheid vanaf die hel (n. 904, 4151). Op 

die teenswoordige tydstip glo die mens dat alle dinge binne homself en uit homself is, 

waar dit inderwaarheid invloei, en dit moet hy weet vanuit die doktrine van die kerk, 

wat leer dat alle goeie vanaf die Meester is, en alle boosheid vanuit die duiwel (n. 4249, 

6193, 6206). Maar as die mens se geloof in ooreenstemming met die doktrine was, sou 

hy nie die boosheid aan homself toe-eien nie, en ook nie die goeie sy eie maak nie. (n. 

6206, 6324, 6325) Hoe gelukkig sou die mens se status wees as hy geglo het dat alle 

goeie vloei vanaf die Meester en alle boosheid vanaf die hel (n. 6325). Hulle wat die 

hemel ontken of wat niks daarvan weet nie, weet nie dat daar `n invloei vanaf die hemel 

is nie (n. 4322, 5649, 6193, 6479). Wat invloei is, geillustreer deur vergelykings (n. 

6128, 6190, 9407). [7] Elke ding van die lewe vloei in vanaf die Eerste Fontein van die 

lewe, omdat dit die bron daarvan is, en dit vloei onophoudelik in alles van die lewe 

vanaf die Meester. (n. 3001, 3318, 3337, 3338, 3344, 3484, 3619, 3741-3743, 4318-

4320, 4417, 4524, 4882, 5647, 5986, 6325, 6468-6470, 6479, 9276, 10196). Invloei is 

geestelik en nie fisies nie, dit is, invloei is van die geestelike wêreld binne in die 

natuurlike, en nie van die natuurlike in die geestelike nie (n. 3219, 5119, 5259, 5427, 

5428, 5477, 6322, 9110). Invloei is vanaf die interne mens in die eksterne, of van die 

gees in die liggaam, en nie die teenoorgestelde nie, omdat die gees van die mens in die 

geestelike wêreld is, en sy liggaam in die natuurlike (n. 1702, 1707, 1940, 1954, 5119, 

5259, 5779, 6322, 9380). Die interne mens is in die geestelike wêreld en die eksterne 

mens in die natuurlike wêreld (n. 978, 1015, 3628, 4459, 4523, 4524, 6057, 6309,  

9701-9709, 10156, 10472). Daar is `n verskynsel dat dit voorkom asof daar `n invloei 

van die eksterne van die mens is na die innerlike of interne mens, maar dit is `n 

dwaalbegrip (n. 3721). Met die mens is daar `n invloei in die dinge wat rasioneel is en 

deur dit in die kennis, en nie die teenoorgestelde nie (n. 1495, 1707, 1940). Wat die 

orde van die invloei is (n. 775, 880, 1096, 1495, 7270). Daar is direkte invloei vanaf die 

Meester, en net so ook bemiddelde  invloei deur die geestelike wêreld of hemel (n. 
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6063, 6307, 6472, 9682, 9683). Die Meester se invloei is in die goeie van die mens, en 

van die goeie in die waarheid, en nie die teenoorgestelde nie (n. 5482, 5649, 6027, 

8685, 8701, 10153) Die goeie gee die vermoë om die invloei van die Meester te 

ontvang, maar die waarheid sonder die goeie gee dit nie. (n. 8321) Niks wat in die 

gedagtes invloei, is skadel;ik nie, maar slegs dit wat in die wil invloei, siende dat dit 

geskik is vir die mens (n. 6308). [8] Daar is `n algemene invloei (n. 5850). Dit is `n 

deurlopende poging om te handel in ooreenstemming met die orde. (n. 6211). Hierdie 

invloei is in die lewe van diere (n. 5850). Ook in die voorwerpe in die planteryk (n. 

3648). Dit is in ooreenstemming met hierdie algemene invloei dat die denke in spraak 

verander met die mens, en die wil in handelinge en beweging. (n. 5862, 5990, 6192, 

6211) 

 

Onderdanige geeste: [9] Geeste wat uitgestuur word deur die verskillende geestes 

gemeenskappe na ander gemeenskappe, en na ander geeste, word genoem “onderdane” 

(n. 4403, 5856). Kommunikasie in die ander lewe word uitgevoer deur middel van 

sulke afgesant geeste (n. 4403, 5856, 5938) `n Gees wat uitgestuur word om te dien, 

dink nie uit homself nie, maar dink uit hulle deur wie hy uitgestuur is (n. 5985-5987). 

Baie ander besonderhede betreffende hierdie geeste. (n. 5988, 5989). 

Einde van hierdie volume!   

 

***************************************************************** 


