
LIEFDE VIR DIE MEDEMENS — 
ONTDEKKING VAN ONS EIE 
PERSOONLIKHEID 
23. oefening 
Is ons bereid om U dieptes te laat ondersoek? Is ons 

bereid om ons swakhede en foutiewe gedrag te herken 
en weg te werp? - is ons bereid om ook ons naaste te 

help, sodat ook hy sy doel kan bereik? - geen 
ontmoeting is toevallig nie, dit is leiding - die siel stem in 

met haar karma - siele wat nog nie die weg huiswaarts 
gevind het nie, kies magsposisies - die woorde van 
JAHSHUA as voorbeeld, probeer dit begryp – om 

mededraers van die wêreld se kruis te wees- pynlike 
beskouing van die duisternis - elke weg van ons naaste 
dien ook tot herkenning vir ons - na die terugkeer van 
Satana (as 'n suiwer kind van ELOHIM) sal daar nooit 

weer 'n val van 'n geesteswese wees nie - die betekenis 
daarvan om in retrospek te kyk na ons huidige 

inkarnasie - afhanklikheid: selfliefde - naasteliefde - 
toewyding aan ELOHIM - Taak: Kyk na 'n baba en toets 

jou gewaarwordinge - mediteer daaroor. 
MY vriende, EK, JAHSHUA DIE GESALFDE, groet julle 
aan die begin van 'n nuwe hoofstuk in tyd en ruimte. 
EK groet julle vanuit die Liefde-Verhewendheid, vanuit 
die Liefde-Mag en Liefde-Krag. 
Met hierdie Krag en Mag steek EK MY hand uit na jou 
as vriend en sal die weë lei via jou wese in die 
gebeurtenisse van tyd en ruimte. EK verlig julle siele 
en al die sluiers wat julle om die rein kind van die 
VADER geplaas het, deur julle aardse lewens. Indie 
julle wil, sal EK julle toon, in julle drome, in 
ontmoetings met ander en in visioene, wat ook al 
nodig sal wees vir julle ten einde julle karma-skuld te 
vereffen. Hierdie skuld, MY geliefde, word altyd verlig 
deur MY Liefde en Barmhartigheid.  
Julle het geluister na 'n uittreksel van die terugkeer 
van die gevalle kind Satana (uit die boek van Anita 
Wolf: “Ur-Ewigkeit in Raum und Zeit” wat handel oor 
die bekering van Satana) Die woord is waarlik versigtig 
en bewustelik in julle harte geplaas, want julle is ook 
op die weg na huiswaarts, elke een van julle op sy 
besonderse manier. 
Die weg huistoe, MY geliefde skape, is nogal steil, 
maar tog lei dit deur welige grasvelde, maar ook is 
daar soms nogal groterige rotse in julle pad. Hierdie 
klippe waarteen julle julleself kneus en waaroor julle 
val, is altyd julle ego, dis julleself. Om dit te verstaan 
moet EK die LIEFDE VAN DIE VADER verduidelik, wat 
SY tuiste in julle gemaak het. Deur die krag van die 
Goddelike Wysheid wil EK sekere kennis aan julle 
oordra - maar dit hang egter slegs af van julle vrye wil. 
Is julle bereid dat julle dieptes ondersoek word? Is 
julle bereid om julle swakhede en foute te herken? Is 
julle bereid om van hierdie swakhede en foute ontslae 
te raak? Is julle bereid om die liefde, vrede en die 

inwonende, goddelike seënende krag in julle, die 
wêreld in te dra, sodat julle nie meer alleen sal wandel 
nie; sodat julle nie sal probeer om die kruin, die 
VADER SE HUIS wat julle doel is, alleen te bereik nie, 
maar om almal aan die linker- en regterkant van die 
pad saam te neem, ingevolge die wet van Liefde en 
Barmhartigheid? 
Ten einde julle broers en susters saam te neem, vereis 
werk aan julleself: Julle moet leer om julleself lief te 
hê soos wat julle op hierdie oomblik is! Eers wanneer 
julle julself aanvaar, julle foute en swakhede ingesluit, 
kan julle begin om julle naaste lief te hê. Want 
wanneer jy jouself verstaan en jou eie dieptes 
ondersoek het, sal jy ook jou naaste verstaan. Op 
daardie oomblik sal jou bewussyn in 'n verhoogde 
staat wees en sal dan met die bewussyn van jou 
naaste vibreer en jy sal dan sy huidige optredes 
verstaan, vanuit die vlak van goddelike wysheid en 
herkenning.  
Dan sal julle herken dat elkeen van jou naastes na die 
ewige doel op pad is. Jy sal herken dat sy bepaalde 
swakhede ook jou swakhede is. Jy sal erken dat sy 
goeie karaktereienskappe, dus die goeie, ook in jou lê: 
want niks op hierdie aarde is heeltemal negatief nie, 
niks en niemand nie. Elke mensekind dra in die diepste 
bestaan van sy siel die GODSVONK, die erfenis van die 
kindskap van ELOHIM, aan hom gegee deur die 
seëning van die ewig heilige VADER. 
Wanneer julle met hierdie herkenning wandel, oor al 
die klippe en rotse wat in julle pad lê, en julle pas so 'n 
rots oorkom het, dan sal die lig van die hemele julle 
bestraal, die Lig van ELOHIM se genade, SY Liefde en 
Barmhartigheid. Terselfdertyd deurstraal die Lig van 
ELOHIM se Barmhartigheid almal wat saam met julle 
wandel, of dit by die huis, jul omgewing, by jul 
werksplek, selfs in publieke vervoermiddels is.  
Erkenning: Geen ontmoeting is toevallig nie, ALLES IS 
LEIDING! 'n Glimlaggende blik van 'n naaste is alreeds 
die oorsaak van een van jou negatiewe gedagtes wat 
opgelos word, 'n gedagte wat jy eenmaal na hom toe 
gestuur het. Elke blik, MY geliefde, elke liefdevolle 
woord, elke gedagte affekteer jou persoonlike lot. 
Soos wat ek julle geleer het, is julle die bouers van 
julle eie lot, nie net dit wat deel uitmaak van vorige 
inkarnasies nie, maar is julle ook elke oomblik bouers 
van julle huidige en toekomstige lot. 
Laat EK dit aan julle verduidelik: Die siel weet alreeds 
wat gaan gebeur. Alles is in haar geskrywe. Rondom 
die GODSVONK, die suiwer kind van die hemele, is alle 
inkarnasies in fyn sluiers ingelê. En hierdie versluierde 
GODSVONK word siel genoem. Alle vorige aards 
afgelegde lewensweë, sowel as die weë deur die 
sieleryke, met al hul gevoelens, gedagtes, woorde en 

LESING 23 - 21 Februarie 2021 - JaHshua die Gesalfde leer: Die pad na Eenheid deur Liefde  



dade, is in die sluiers ingegraveer. Wat julle nou is, is 
die somtotaal van dit alles. Wat julle nou ookal dink, 
voel en doen kom vanuit die impuls van julle siele. 
Vanuit die volheid van die VADER se Barmhartigheid 
en Liefde stroom daar genoeg genade na elke kind wat 
op die pad huiswaarts is, wat die kind in staat stel om 
die somtotaal van sy verlede te transformeer na 'n 
liggevulde huidige daad. Hierdie 'stap na die VADER' 
word uitgebeeld in die gelykenis van die verlore seun. 
Alles is in julle hande geplaas. As MY aardse kinders dit 
maar net kon begryp! 
Natuurlik kan menige siel in die aardse kleed nie meer 
losbreek van haar karmiese dilemma nie en is onder 
groot karmiese druk. Maar dieselfde siel was egter 
gewillig om hierdie selfde karma aan te neem, vir 
almal wat swaar gewond was in die oorlog, of wie 
doodgevries het, almal wat in motorongelukke gesterf 
het of diegene wat die res van hulle aardse lewens 
met swaar beserings moet saamleef, almal van hulle 
wat julle kan sien deur swaar karma getref is, stem 
saam oor hulle lot.  
In die hiernamaals is hierdie siele hieroor onderrig, het 
hierdie onderrig aangeneem en daarom ook hulle lot 
hoe hulle hul karma sou uitwerk, want so 'n siel is op 
die pad huistoe. Weens die vrye wil, sal 'n siel wat nog 
nie gereed is om huistoe te kom nie, na 'n lewe in die 
aardse kleed soek sonder onderrig en verklarings, sal 
soek na 'n aardse kleed bedeeld met krag en mag, 
sodat hy of sy kan regeer, domineer en andere beheer, 
soos wat dit gebruiklik is by daardie kinders van die val 
wat weggedraai het van die Ewige Liefde. 
Maar eendag sal die tyd vir omdraai egter vir elke kind 
aanbreek. Eendag sal EK, DIE LIEFDE WAT MENS 
GEWORD HET, staan voor MY kind en hom roep om 
huistoe te kom. Eendag sal elke kind die kruis op 
homself neem, die kruis wat hy vir homself veroorsaak 
het. Om hierdie kruis op te neem word gedoen vanuit 
eie keuse, want dit is so voorgeskryf in die wet van 
vryheid. Elkeen wat sy karma dra doen so uit sy vrye 
wil. Bedink My woorde goed! 
Diegene wat mag uitoefen op hierdie aarde, wat 'n 
roekelose lewe leef, is nog steeds teen MY. Hulle 
probeer om hulle lot in ooreenstemming met hulle 
opvattings te verskuif, soos skaakstukke op 'n skaak-
bord wat hulle vorentoe en agtertoe beweeg - om julle 
eie woorde te gebruik. Tog sal die wit koning eendag 
voor hulle staan, wanneer al die ander alreeds die 
bord verlaat het, die laaste een wat teen MY is en hy 
sal voor 'n hopelose situasie te staan kom. 
Hierdie deel van die tuiskoms is vandag aan julle 
voorgelees. Hierdie hopelose situasie word deur MY 
Liefde en Barmhartigheid bestraal, want EK bring al die 
verlore skape terug na die VADERHUIS, ja EK dra hulle 
huistoe in MY arms. Al die ander skape laat EK 
agterweë om die een skaap te soek, ten einde hierdie 

een skaap te red uit die dorings, waar hy verlore en 
beseer was, om hom huistoe te bring. 
EK kan slegs met julle spreek in julle menslike woorde. 
Julle moet die inherente gevoelens van die woorde 
waarneem. 
Julle is by die kruispad en het besluit om 
MEDEDRAERS van DIE WÊRELDKRUIS te wees. 
Sommige onder julle dra alreeds die kruis sonder om 
dit te besef. Wat beteken dit om 'n mededraer te 
wees? Dit beteken om ook die karma van die wat nog 
nie hulle karma aangeneem het nie, wat nog nie die 
weg na die lig wil neem nie, op jou rug te dra. Op 
dieselfde manier help die ligdraers om Satana se kruis 
saam met haar te dra. Julle almal help om dit te dra. 
Dit is waarom dit nie so swaar op haar skouers rus nie; 
sy voel nie meer die swaar las van haar skuld wat sy op 
haarself gehoop het deur haar val nie. In plaas daarvan 
voel sy vreugde, vreugde want hierdie laaste eon in 
tyd en ruimte nader sy einde en die tuiskoms (van 
almal) is voorhande. Net somtyds, wanneer sy in die 
duisternis in staar en al die lyding en pyn sien, 
oorweldig die pyn van die wêreld haar. 
Deur die liefde wat julle uitstuur, sonder om presies te 
weet waarheen hierdie helder strale heen gelei word, 
deur die seëninge wat julle versprei sonder om te 
weet na wie dit vloei, word sy vertroos. Sy sien dat 
julle almal ook die kruis dra van al die wat nog steeds 
teen die Liefde is. Met elke gedagte, met elke 
liefdesgevoel, met elke liefdesdaad penetreer daar 'n 
helder straal in die steeds donker siele in, waar hulle 
hulleself ookal mag bevind. Dus staan julle in die gees 
langs MY, die GOEIE HERDER, en julle help om die 
verlossingswerk te voltooi vir die verkenning van die 
vrye wil. Daar is nie een wese in die hemele wat, met 
verloop van eons, nie hierdie aarde bewandel het nie, 
ten einde lig te wees vir die gevallenes, ten einde lig te 
wees vir al daardie wat hulle vrye wil verken het.  
Bedink MY woorde voordat julle jul naaste wil 
kritiseer! Hierdie naaste stap die baie moeilike pad van 
die verkenning van sy of haar vrye wil. Jy hoef nie self 
in die sloot te lê nie, jy hoef nie alleen deur die pyn te 
gaan nie, ander mense loop die pad saam met jou, net 
soos wat jy gaan saam met ander en vir ander en net 
soos wat Ek via Golgotha gegaan het vir almal. 
Begryp die gedagte van eenheid in hierdie woorde! 
Maak nie saak watter weg jou naaste kies nie, jy hoef 
nie dieselfde weg te gaan nie, solank jy net die 
herkenning inwin dat sy spesifieke pad weglei van die 
lig, na die duisternis. 
EK herhaal weereens: Julle hoef nie die verkenning van 
'n ander persoon se vrye wil ten volle te smaak nie, 
maar sy weg kan jou dien as 'n kans vir herkenning. 
Wanneer julle hierdie woorde van MY verstaan, sal 
julle waarlik dankbaar wees vir elke klip of rots wat in 
julle pad lê, op jou weg na die kruin.  



As jou naaste jou beledig en beskimp, het jy 'n sekere 
vlak van bewussyn in hom aangeroer wat jou met hom 
verbind; anders sou hy jou nie beledig het nie. Jy sê: 
"Hoe moet ons al ons bande met ander oplos wanneer 
ons nie eers van hulle weet nie?" O MY geliefde skape, 
indien julle al hierdie bande in volle detail sou geken 
het, al die gebeurtenisse wat daarmee verbonde is, 
sou julle ontmoedig gewees het en sonder krag om 
maar een voet voor die ander te sit, want voor julle 
sou daar so 'n berg gewees het, dat dit vir julle 
onoorkombaar sou lyk. 
Dit is waarom dit 'n baie wyse inrigting is van die 
Barmhartigheid van die VADER Wie julle almal ewe 
liefhet, dat die verlede vir julle bedek is en dat SY 
Liefde en Barmhartigheid julle altyd 'n nuwe begin 
gee, sodat alles wat was, opgeklaar kan word deur een 
enkele leeftyd. 
Julle weet dat daar alreeds baie menslike rasse was - 
baie meer en baie verder terug in tyd as wat die 
wetenskaplikes beweer. Baie boodskappers van die lig 
het afgedaal na die gebeurtenisse van die val van die 
materiële wêrelde met die goeie voorneme om van 
hulp te wees, selfs tienduisende jare gelede. In 
ooreenstemming met die goddelike wette van 
gelykheid, moes hulle oorsprong vanuit die lig bedek 
word. Dus was die kind van lig in staat om af te dwaal 
en sy weg in die duisternis te verloor. Elke kind wat 
gewaag het om die tree (om af te daal na die 
duisternis) te neem, was eers ingelig oor die moontlike 
uitslag.  
In ruil vir een kind van die lig wat na die aarde gekom 
het, was 'n kind van die val ook die geleentheid gegee 
om hoër te styg na die meer liggevulde sfere, ten 
einde te ervaar wat hy eens verloor het. Indien die 
kind van die lig in die duisternis geval het en gevolglik 
daar moes bly, dan moes die gevalle kind ook weer 
terug, [na afloop van sy verblyf in die meer liggevulde 
sfere]. Die herinnering aan die wêrelde van die lig het 
egter gebly, en die verlange na die huis was wakker 
gemaak. Die kind van die lig het deur die sfere van die 
val beweeg. Maar die verlange na die huis het egter 
nooit doodgegaan nie en hulp was oombliklik 
beskikbaar, in ooreenstemming met die wet van vrye 
keuse. Maar as die kind van die lig egter nie vir hierdie 
hulp gevra het nie, sou die hemele moes terugstaan en 
die kind toelaat om voort te gaan op sy eiesinnige reis. 
Hierdie gebeurtenisse het waarlik gebeur met 
sommige van julle wat hierdie woorde van MY hoor of 
lees. Maar intussen, MY geliefdes, weet elke 
boodskapper van die lig, egter van sy erfenis. Hierdie 
deurgronding, om 'n kind van die lig te wees en om 
gedurende die eindfase te help met die 
verlossingswerk om julle broers en susters weer 
huistoe te bring, is so sterk in almal van julle, dat die 
eiesinnige weë eenkant toe geskuif word.  

Na die tuiskoms van die reine kind van ELOHIM word 
alle weë wat deur die duisternis gelei het, vir ewig in 
die ewige bewussyn gestoor en kan deur alle 
geestelike wesens opgeroep word. Dit is waarom daar 
nooit weer ’n val 'n geestelike wese sal wees nie, want 
al die moontlike weë deur die duisternis is alreeds 
deurvors en geneem en die herkenning daarvan kan 
opgeroep word.  
EK, die LIEFDE, het op Golgotha met die woorde "Dit is 
volbring!" soveel lig en stootkrag aan julle geskenk, 
dat julle nou nader aan julle oorspronklike taak 
gebring kan word, naamlik om die eiesinniges huistoe 
te bring en om weereens 'n lig te wees vir hulle in die 
duisternis, indien julle gewillig is. Deur MY "Dit is 
volbring!" het EK die eiesinnige weë van julle 
afgeneem, sodat julle My nou aan MY sy kan help met 
die groot werk om al die VADER se kinders weer tuis te 
bring.  
EK praat nie net van die tuisbring van al ELOHIM se 
kinders nie, maar ook van alle materiële- en deels-
materiële wêrelde, die algehele materiële wese. Deur 
die Krag van die Mag wat in die hande van ELOHIM se 
kinders geplaas is, kan julle nou materie omvorm na 
suiwer Ligwese, waar dit lank gelede ontstaan het. 
Soos julle weet is materie niks anders as die hoogste 
vibrasie wat omvorm was na 'n laer vlak nie.  
Wanneer julle in hierdie onderrigtingsklas terugkyk na 
julle huidige inkarnasie, het dit slegs een betekenis, en 
dit is dat julle die somtotaal van alles wat was moet 
verstaan; dat julle julleself sal verstaan en liefhê en dat 
julle uit hierdie liefde die weg sal vind om julle naastes 
lief te hê en te verstaan en om daardeur te leer om 
ELOHIM, julle VADER bo alles lief te hê.  
As jy jouself nie liefhet nie, hoe sal jy ELOHIM dan kan 
liefhê, Wie jy nie kan sien nie? As jy jou naaste nie 
liefhet nie, hoe sal jy ELOHIM dan kan liefhê, Wie jy 
nie kan herken nie? Deur die liefde vir die skepping, 
wat ELOHIM reflekteer, - selfs in die aardse bestaan, 
deur die liefde vir julleself, wat ook die goddelike 
reflekteer; deur die liefde vir die naaste, wat ook 
ELOHIM reflekteer, sal julle die weg na hierdie groot 
allesvergewende en allesbegrypende Liefde vind, wat 
geen grense en geen beperkings het nie en wat nie 
mure oprig nie. Dit is 'n liefde wat julle nie met julle 
huidige bewussyn kan verstaan nie, maar wel kan peil. 
Kom saam met MY, MY vriende, steek julle hande uit 
na MY! As julle MY eerste vraag met 'n vreugdevolle 
"ja" beantwoord het, sal EK al die klippe en soms ware 
rotse wat in julle weg is, saam met julle oorkom. EK sal 
julle oor hulle dra indien julle gewillig is en julle sal die 
weg na hierdie grenslose liefdeseenheid meer en meer 
vind. 
En nou sal julle taak die volgende wees, volgens julle 
vrye wil: 
Begin nou om julle lewens te ontrafel, om dieselfde 



rede wat EK aan julle verduidelik het, deur na 'n 
suigeling te kyk, dus 'n kind wat so pas een sfeer vir 'n 
ander verruil het en die aardse kleed aangeneem het. 
Neem ’n suigeling aan van, dalk 'n paar weke, 'n paar 
maande, maar nog onder een jaar. As dit vir jou 
moontlik is, kyk in die oë van die kindjie, seën hom, en 
daardeur seën jy al die klein kindertjies wat die Aarde 
betree het!  
Selfs al word die seëning nog in die [vlak van] verstand 
uitgespreek, probeer om jou hart in die seënende 
woorde te plaas, deur te dink aan watter tipe lewe 
hierdie kleintjies hulle "ja" gegee het, net soos wat 
julle ook eens julle "ja" gegee het. Laat ons op hierdie 
stadium na julle toe kom. 
Op 'n aand wanneer daar stilte om jou is, wanneer jy 
jou van die uiterlike wêreld teruggetrek het, dink dan 
aan hierdie suigeling! As jy nie een kan vind in 'n 
stootwaentjie in die supermarkte of op die skouers 
van 'n vader of moeder nie, kyk dan na foto’s van julle 
kinders op daardie ouderdom of selfs na jou eie foto 
en neem die indruk van die suigeling in jou innerlike 
wese in! Of die kind huil, en of hy rustig is, neem die 
indruk in jou eie innerlike wese in, sowel as jou eie 
gevoelens terwyl jy na hom kyk. Neem dit alles in jou 
innerlike in. 
In hierdie stil uurtjie sal jy onthou wat jy as suigeling 
ervaar het. Hierdie gevoel sal jou terugneem na jou eie 
babatyd; ja dit sal jou selfs verder lei, indien jy hierdie 
stap in alle erns saam met MY sal neem. Jy sal die 
gevoelens ontvang wat jy gehad het toe jy die aarde 
betree het. 
As jy hierdie oefening meer gereeld beoefen, altyd in 
verbinding met die seëning en liefdesuitstraling na alle 
babas van hierdie aarde, sal EK in staat wees om 
verskeie sluiers vir jou te lig, indien hulle vir jou 
belangrik is. Gebaseer op al die gevoelens wat kan 
verander, sal jy getoon word dat jy die Aarde betree 
het met 'n hele aantal gevoelens. Terselfdertyd sal jou 
siel al die baba periodes laat gaan, indien jy gewillig is. 
Laat EK dit weereens aan julle verduidelik sodat julle 
beter kan verstaan: Jou siel bevry haarself tree vir tree 
van al die sluiers wat sy om haarself geplaas het, en 
daardeur om die suiwer GODDELIKE VONK, indien julle 
hierdie stappe van onderrig saam met MY sal neem. 
So kan dit die geval wees dat jy bewustelike drome 
het. Dit kan ook so wees dat dit nie belangrik is vir jou 
huidige kennis nie en dat jy in die oggend ontwaak en 
weet dat jy gedroom het, maar nie die inhoud daarvan 
kan onthou nie. Wanneer dit gebeur, kom dan 
oombliklik na MY nadat jy ontwaak het, met die gevoel 
wat jy gehad het toe jy wakkergeword het, of dit nou 
angs, vertwyfeling, hartseer of soortgelyke dinge is, 
netsoos wat EK julle geleer het. 
EK sal MY seënende hand op jou plaas en sal alle 
gewaarwordings van jou neem van enige negatiewe 

soort van vorige aardse wandelinge, vanaf jou 
kindertyd. EK sal hulle sagkens van jou afneem, want 
jou siel moet vry word, heeltemal vry in die lig van 
Wysheid, van herkenning wat uitgestraal word deur 
geduld, liefde en barmhartigheid, sodat EK jou kan 
gebruik, MY geliefde, in ooreenstemming met jou vrye 
wil, soos wat jy eens belowe is.  
Die onderrig wat nou begin word, is 'n nuwe hoofstuk. 
Wanneer julle die volgende tree neem, maak seker jy 
neem dit in volle erns. Julle kan julle indrukke en 
ervarings ook kortliks neerskryf. Dit sal julle hier in die 
gemeenskap help wanneer dit lyk of julle jul indrukke 
nie alleen kan hanteer nie. En dit help wanneer jy 
daardeur werk en tot herkenning kom waarom jy juis 
hierdie spesifieke indrukke ingeneem het in jou 
ontwakende bewussyn.  
EK vra julle almal om mekaar hiermee te help. Hierdie 
instrument, [waardeur hierdie woorde gegee word], 
sal meer en meer na die agtergrond moet verskuif en 
net MY woord gee. Julle sal almal moet grootword en 
mekaar help en bystaan, want julle is almal kinders 
van die VADER wat eweveel geliefd is, toegerus met 
dieselfde gawes, geen kind word bevoordeel of 
benadeel nie.  
Wanneer julle rondkyk op hierdie groot wye aarde, 
dink aan MY woorde. Elke kind dra binne hom die 
GODDELIKE VONK met dieselfde krag en mag, liefde, 
geduld en barmhartigheid en is gevul met die 
GODDELIKE ORDE om ELOHIM se WIL te doen en om 
te groei in SY kennis tot in alle ewigheid. Watter sluier 
ookal rondom jou of jou naaste is, vra EK julle: Moet 
nie na die sluiers kyk, tensy julle dit doen vir julle eie 
selfherkenning nie, dan sal julle in liefde groei vir almal 
en alle wesens. 
So seën EK julle en elkeen in die Naam van die VADER 
met WIE EK een is. Wees LIEFDE in hierdie nuwe 
hoofstuk van tyd en ruimte. Dra VREDE in julle en 
stuur SEËNINGE in die wêreld in. En vervolgens IS daar 
LIEFDE, IS daar VREDE en alles is GESEËND, want tyd 
is verganklik. 
Amein. 


