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DIE TWAALF URE 

gedikteer aan Jakob Lorber 

INLEIDING 
In 1841 ontvang Jakob Lorber die ware betekenis van die 
gelykenis van die verlore seun deur die innerlike stem van Jesus 
Christus. Dit was nie die eerste nie, nog was dit die laaste diktaat 
van hierdie nederige Christen-profeet van Graz, Oostenryk wat 
woordeliks op papier aangeteken is. Sy profetiese geskrifte dek 
elke moontlike onderwerp wat aan die mensdom bekend is. Hy 
het aantekeninge gemaak van alles wat hy in die nabyheid van sy 
hart gehoor het. 
In hierdie boek, Die Twaalf Ure, sal die leser geneem word op 'n 
morele, polities-historiese reis van die beroemde Bybelse 
gelykenis genoem in Lukas 15:11-32. Die verlore seun is 
verreweg een van die bekendste gelykenisse wat Jesus in die 
Nuwe Testament vertel het. Hierdie verhaal gaan oor 'n diep 
verlange van die tuiskoms na ons ware geestelike Vader; 'n 
Vader wat by die hek staan en wag vir sy verlore kind om terug in 
die huis te kom. Hierdie boek handel oor die diep verlange van 'n 
terugkeer na ons ware geestelike Vader, ’n Vader wat verlang om 
die hele skepping te herstel en Wie begeer om die fundamentele 
oorsaak, betekenis en doel van die hele Bybel te openbaar! 
Elke uur sal pynlik eerlik wees, tot heel aan die einde toe, waar 
die leser diep binne-in homself sal moet kyk. Hy moet sy eie 
verlore hart en sy plek in die lewe ondersoek. Hierdie wêreldse 
lewe van ons, ongeag watter geloof, kleur, geslag, sosiale of 
etniese agtergrond, geloof of status waaraan julle behoort, sal 
verbygaan, maar Die Twaalf Ure sal ons sonder twyfel motiveer 
om die regte besluit te neem. 
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 EERSTE UUR - MORELE WAARDES 
1] Morele waardes word meer dikwels verkondig in die 
sogenaamde beskaafde en meer opgevoede wêreld, waar veral 
die Christelike godsdiens, onder verskillende kerklike sektes, 
algemeen is. Ons sien hoe die Christelike godsdiens, in politieke 
terme, die magshonger owerhede gunstig dien, in beide wêreldse 
en geestelike aangeleenthede. 
2] Die volk word kennis gegee oor 'n vreeslike God, nie sodat 
hulle hierdie selfde [God] kan herken en liefhê nie, maar net 
sodat hulle Hom kan sien as die onverbiddelike tiran van alle 
tiranne, Wie hulle geweldig moet vrees. En so word hierdie 
Godheid slegs verkondig aan 'n gevangene wat vrugte moet dra, 
terwyl alle ander gevangenes reeds vrugteloos geword het. 
3] In plaas van die aankondiging van die Godheid as die hoogste 
troos vir die volk, word die Godheid aan hulle voorgehou as 
Iemand wat niks beter het om te doen, as om elke minuut 
miljarde moreel verwoeste en ongehoorsame kinders te verdoem 
tot die ewige poel van vuur* nie. 
*Roomse 	vagevuur 	

4] Kyk net `n bietjie rond. Kyk na al die ontelbare kerkers wat 
almal met allerhande morele misdadigers gevul is. En kyk ’n 
bietjie rond en sien hoe hierdie kerkers, van oomblik tot oomblik, 
voortdurend met rasse skrede toeneem, sodat, indien hierdie 
kerkers op een plek verenig sou wees [en hierdie toename van 
getalle teen dieselfde tempo sou voortgaan], die totale aardse 
generasie binne 'n paar jaar sal moet opstaan en daarin marsjeer. 
5] Kom ons vra, wat gebeur met die mense wat daarin gevang is? 
Kyk 'n bietjie hier na die oggend se kant toe. Kyk, talle 
doodsbleek skares staan alreeds daar. Hulle is omring deur 
allerlei soorte gewapende mense en giftige regters. En kyk net 
vêrder na die aantal moorddadige instrumente waarmee hierdie 
ongelukkiges tereggestel word. Daar oorkant julle sien 
brandstapels, galge, skavotte en allerhande ander noodlottige 
instrumente. Kyk, dit is die laaste gevangenis vir al sulke morele 
misdadigers! 
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 6] Nou sal julle vra. Wat het hulle almal gedoen? Ja, sê Ek, onder 
hulle is moordenaars, rowers, diewe, manteldraaiers en politieke 
moeilikheidmakers. Verder het 'n groot hoeveelheid van hierdie 
mense skade aan die nasie gebring deur allerlei vorme van 
bedrog. Onder hulle is daardie wat, op die een of ander wyse, die 
politieke of morele orde diep aanstoot gegee het. Kyk, solank as 
dit ten minste as 'n oënskynlike rede dien, word die misdade van 
hierdie ongelukkiges ontbloot. 
7] Maar laat ons nou nog 'n belangrike vraag vra: Waarin lê die 
rede dan dat hierdie mense sulke misdadigers geword het? Selfs 
al sou julle iemand anders vra vir die rede, sal julle beslis nie 
dieselfde antwoord kry nie, behalwe: Óf die rede lê in die 
verwaarloosde opvoeding, of, wat een en dieselfde kan wees, 
hulle was reeds so gevorm deur hul ouers, grootouers en groot-
grootouers. 
8] Ek vra weer: Hoe is dit dan dat hierdie mense so 'n slegte 
opvoeding ontvang het en dat geregtigheid en kennis van die 
waarheid in die opvoeding vir 'n hele geslag verwaarloos was? 
Julle hoef nie te ver te reik nie, want die antwoord sal homself 
afdwing op julle, naamlik dat die heersers nie veel vir enigiemand 
anders omgegee het, behalwe dat die handlangers so veel as 
moontlik in totale duisternis gehou moes word. Hulle het dit in die 
vrees gedoen dat, indien die mense meer bewyse oor My sou 
ontvang en daardeur ook hul eie lotsbestemming, sou die krag 
van hierdie heersers en hul tydelike verdienste [op aarde] 
binnekort tot 'n einde gekom het. 
9] O hierdie dwase! Hulle moet tog net kyk na My Dawid, wat self 
'n koning en 'n groot profeet was, sowel as 'n groot leermeester 
vir sy volk. Indien hulle dit gedoen het, sou hulle gou opgemerk 
het dat 'n volk wat God en Sy deursettingsvermoë erken, ook 'n 
gehoorsame volk is van goeie wil. 
10] Duisende kan makliker regeer word met 'n veerpen, as deur 
tien duister morone wat geen ander beeld van My het as miskien 
die van een van daardie bestaande tiranne nie, of van 'n wese 
wat die laaste druppels bloed uitsuig soos 'n vampier uit sy 
volgelinge, totdat hulle, vir ewig knielend in aanbidding op 'n 
helder wolk, sy ewige lewe finaal geheilig het. 
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 11] Kyk, is dit nie maklik om te verstaan dat mense so veel as 
moontlik wil wegkom van so 'n wrede God nie? Selfs al het hulle 
nog enige vorm van godsdiens besit, dit bestaan as blote 
seremonie en slegs uit goddelike oorwegings alleen. 
12] Reeds in die begin was die gevolge daarvan dat die wêreld-
verslaafde deel uiteindelik, soos julle sou sê, sou weghardloop 
van alle godsdiens en van enige soort Christelike lering. 
13] Aan die ander kant het kerk skeiding en sektes ontstaan, 
naamlik deur mans wat min of meer die dwaasheid van so 'n 
seremoniële Godheid besef het, en in 'n sekere sin in hul eie 
gedagtes gesê het: Dit is geheel en al verwarrend hoe die 
Godheid deesdae geleer word; Laat ons dus die doktrine in ons 
eie hande neem, dit van naderby ondersoek en kyk of ons 
duideliker waarheid oor die Godheid kan bekom. - 
14] En in werklikheid het hulle tydens so 'n toets gevind dat Ek 
glad nie so 'n tiran is nie. Aan die ander kant het hulle egter 
vergeet dat ten spyte van alles - Ek God is - maar hulle het My wil 
nog te apaties bevind. Ander het My so hoog opgehef en met 
elke daad hulself in elke opsig gefilosofeer, wat in hul geaardheid 
slegs 'n tipe vergeefse stimulasie gevind het. Hulle het dit gedoen 
in die nastrewing van My regverdige en volledige wil, maar met 
die verkeerde idee dat alles wat deur hulle dwase gedagtes gaan, 
My wil moet wees! En so het daar, in die plek van die ou dwaas-
heid, 'n groot deel absurditeite en 'n verskeidenheid van verskil-
lende konsepte ontstaan tydens die onderrig van die Goddelike. 
Dit is werklik nie die moeite werd om dit vir julle te lys nie. 
15] Soos reeds hierbo vermeld, is die rede vir alles wat daar was, 
niks anders nie as deels die morele politiek nie, maar hoofsaaklik, 
die traagheid en vrees van die mense om ernstig te wandel in die 
voorafbepaalde weë tot die ewige lewe. Want waarlik sê Ek: 
Elkeen wat My Koninkryk nie aanvaar soos wat Ek dit 
aangekondig het nie, sal dit nie ontvang nie, selfs al sou hy alle 
sektes binne homself verenig, of alle sektes aanvaar. Want Ek 
alleen is die Weg, die Waarheid en die Lewe. 
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 TWEEDE UUR - ASIË 
1] Kyk hier op hierdie tablet. Kyk na die land wat voor julle lê. Dit 
is Asië. Kyk hoe hierdie mense met dik sluiers bedek is. Hulle 
jaag chaoties rond; uit hul holle borste uiter hulle die een 
klaaglied na die ander. 
2] Hier vind julle niks anders nie as die mees openlike 
heidendom, alhoewel daar hier en daar 'n Christelike skare 
gevind kan word wat nog tot My bid. Dit kan gesien word, as julle 
binne-in die prentjie kyk, deur die klein naakte en bloeiende 
groepe mense. Kyk daar, in die middel van Asië, 'n enorme 
kasteel in die hooglande. Dit is die kasteel van die god Brahma*. 
Kyk hoe hierdie een regtig groot dinge vermag, want hy verstaan 
selfs die kuns hoe om die konings te kul en om hulle te voed met 
drek. 
* 	van 	die 	Hindu 	geloof 	

3] Niemand kan binne 'n uur van sy kasteel kom van die pad af 
nie. Wee daardie sondaar, want die [sogenaamde**] engele*** 
van hierdie god bewaak alle grense, as heersers oor lewe en 
dood. 
**Duiwelse 	ondersteuners 	van 	 . . . 	
***Nota: 	 navorsing 	 dui 	 aan 	 dat 	 hulle 	 die 	 “sadhus” 	 of 	 heilige 	
manne 	van 	Indië 	is 	

4] Wie ookal naby dié omgewing kom en goud en juwele, vet 
osse, koeie, kalwers en skape bring, - die engele doen niks aan 
hulle nie. Instede neem hulle die offers en die gewer word 
eenvoudig vrygelaat met vyftig tot honderd houe met die 
bamboes. 
5] Julle mag dalk dink dat dit iets sleg is, maar Ek sê, O nee! Wie 
ookal teruggaan en sy blou geslaande rug wys, deur die engele 
uitgevoer, ontvang goddelike verering en dit is dan vir hom maklik 
om die belangrikste regeringposisies te verkry deur middel van 
hierdie erkenning. 
6] Dit is nie die enigste ding wat sulke gewers oorkom nie. As 
iemand nie baie goed gelaai en gepak kom met geskenke nie - 
wat natuurlik aanvaar word – word die gewer nie geslaan nie, 
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 maar word beswaar met alle soorte ander grusame 
boetedoenings van die engele. Dit is van daardie soort, waar die 
blote noem daarvan, dit ongelooflik of ten minste tot die hoogste 
graad belaglik sal laat klink. 
7] Een voorbeeld daarvan is dat iemand op een voet onder 'n 
boom moet staan vir jare. Slegs hierdie kleinigheid word hier vir 
julle aangetoon, omdat hierdie engele so vindingryk is in sulke 
werke van boetedoening, dat julle dit moeilik sal vind om My selfs 
te glo, indien Ek dit alles aan julle sou bekendmaak. 
8] Hulle wreedheid het in hierdie verband geen grense nie en 
steeds word hul grondwet oral verkondig. 'n Deel van daardie 
grondwet is dat die enigste manier om ewige saligheid te bereik, 
volgens hulle leer, is om vir hierdie Brahma ten minste een keer 
in sy leeftyd `n uitsonderlike offer aan te bied. 
9] Maar sulke offers is egter nie al wat hierdie Brahma van sy 
volgelinge vereis nie, Hy vereis ook menslike offers. Eerstens 
moet elke vrou geoffer word na die dood van haar eggenoot*, 
tweedens moet meisies en seuns jaarliks geoffer word: Die 
meisies mag nie jonger as twaalf en nie ouer as veertien wees 
nie, die seuns moet egter in hul sesde jaar geoffer word. 
*die 	“Sati”, 	 'n 	antieke 	Hindoe 	praktyk, 	ook 	bekend 	as 	opoffering. 	

10] Dit is duidelik dat die meisies uitsonderlik beeldskoon en die 
seuns uiters gesond moet wees. Die ouer wat so 'n offer aanbied, 
bykomend tot 'n beduidende bruidsprys, kan dan vir homself twee 
dinge versoek; naamlik dat hy in die eerste plek 'n sogenaamde 
brief van toegewing** bekom vir al sy kinders en tweedens dat hy 
vrygestel is van alle werke van boetedoening. As ’n spesiale 
voorkeur van die engele, kan hy ook onmiddellik kwytgeskeld 
word van sy liggaam, ten einde onfeilbaar op hierdie wyse tot sy 
seëning te kom. 
** 	 'n 	soort 	vergifnis 	

11] 'n Ander wyse van om amptelike kwytskelding te verkry is: 
Indien iemand 'n mooi jong vrou neem, word hy [die bruidegom] 
nie toegelaat om haar aan te raak [of gemeenskap in die huwelik 
te hê nie], maar as hy genade wil ontvang, moet hy haar na die 
grens bring waar die engele waghou. Daar, in die 
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 teenwoordigheid van die engele, moet sy [die bruid] haarself 
heeltemal naak uittrek, in 'n reeds voorbereide bad tree en 
haarself was, en wanneer sy uit die bad uitkom, moet sy haarself 
feestelik versier en die waghoudende engel toelaat om haar vir 
drie volle nagte te verkrag. 
12] Wanneer sy dan terugkom, is sy dan ook voldoende geseënd. 
Hierdie seën kan so 'n effek hê dat indien die gade sterf voor 
haar, sy nie nodig het om haarself te offer nie. In plaas daarvan 
kan sy iemand anders vir haar laat brand, of sy kan haarself 
volkome red deur doodgebrand te word as 'n beduidende offer. - 
13] Ja, die dwaashede gaan dikwels selfs verder. Onder andere 
is daar een voorkeurbehandeling wat uitgevoer word, naamlik dat 
'n een- tot driejarige meisie se geslagsorgane deur een so 'n 
engel toegewerk word tot 'n baie klein opening, vir die behoud 
van haar kuisheid. Dit word egter net gedoen, indien die gepaste 
offer gegee word vir een rede. Dan, wanneer so 'n meisie 
volwassenheid bereik, word sy weer teruggebring, en so 'n engel 
belug dan [of open] haar [geslagsorgane vir] huweliksgeskiktheid. 
Oor die ander ontelbare dwaashede wat algemeen voorkom, is 
dit beter as dit nie onthou word nie. 
14] Julle sien, Ek moet steeds hierdie absurditeite aanskou tot 
byna in die derde millennium in. Ek moet toekyk hoe hierdie bose 
mense, wat in die besit is van die ou pre-vloed godsdiens - 
waarvan julle nou 'n bietjie kennis besit*, sulke onbeskryflik onsin 
bevorder! - Kyk daar aan die einde van die verligte tablet: Kyk, dit 
is 'n uurglas en slegs 'n paar korrels sand bly oor om deur te val. 
* 	 Sanskrit 	 (die 	 Skrif) 	 sien 	Die 	Huishouding 	 van 	 God, 	 vol. 	 3, 	 192: 	
12 	

015] Ek gaan julle nie al die gruwelike foto's van Persië, Arabië, 
Turkye, die Chinese ryk, Siberië en ander onbekende kleiner 
state wys nie, want nêrens sal julle iets anders as maar net die 
gruwelikste druk op mense ontdek nie. Die God wat hulle oral 
verkondig, is waarlik niemand anders as Satan homself in al sy 
verskeie onbeheerste bose weë nie. 
16] Moet egter nie bekommerd wees oor My lang, geduldige wag 
[oor hierdie boosheid] nie, want die skaarsheid van die Gees sal 
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 toeneem. Maar wee die dienaars van boosheid! O, hulle beloning 
sal groot wees! – 
17] Ek sê: So vindingryk as wat Satan is, voorwaar, Ek het ook 'n 
geheime uitvinding gemaak, waaroor hy binnekort verbaas sal 
wees van ewigheid tot ewigheid. Ek het lank genoeg verdra en 
die hele tyd gewag vir verbetering*. Die aarde het egter vol 
walglike stank geword; dit is waarom Ek al My fakkel aangesteek 
het om hulle te verbrand in die nabye toekoms, sodat hulle 
walglike stank nie opstyg tot in My hemel en die wonings van My 
getroue volgelinge besoedel nie. 
*Of 	hervorming 	

18] Dit is waarom Ek vir julle sê: Maak seker dat die wêreld julle 
nie rasend maak nie! Elke woord van hulle is 'n skuimborrel, 
gevul met dodelike pes. - Daarom, luister na My Woord en volg 
My raad, sodat die vuur van die aarde julle nie brand wanneer Ek 
dit aan die brand steek nie. Want hierdie vuur sal lewe aan die 
lewende en dood aan die reeds dooies bring! – “Moenie toelaat 
dat die wêreld julle mislei nie en luister nie na haar versoeking 
nie; want al haar skatte is leeg en bederfbaar!* 
*Die 	Groot 	Johannes 	Evangelie, 	volume 	7 	
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 DERDE UUR – AFRIKA 
1] Beskou nou hierdie land. Dit word vir julle op die wit tablet 
aangedui. Julle sal dit herken. Dit is Afrika. Kyk goed daarna. Ek 
sê vir julle dat dit nie 'n landkaart is nie; dit is die eintlike land in 'n 
letterlike beeld.  
2] Kyk. Hier is die noordelike kusse en hier in die noorde is Oud-
Egipte; verder na die weste is al die welbekende state wat 
verwoesting en chaos veroorsaak. Aanskou al die ruwe 
bergreekse en beskou die onmeetlike sandwoestyne en 
grasvelde tussen hulle. 
3] Kyk, die afgod Mohamed heers oral. Roof, moord en slawerny 
is orals en aan die ander kant is dit despotisme en tirannie van 
die hoogste orde!  
4] Kyk hoe al hierdie inwoners steeds met 'n bedryf aangaan, 
maar hulle is niks anders as gebonde slawe van die regeerders 
nie. Die swaard van die despoot draai stadig maar seker om hul 
kaal nekke en wat hulle byna vir hulself verkry het, moet hulle 
oorhandig aan hulle heerser. 
4] Kyk hoe hul priesters vervloeking en leuens predik vanuit hul 
torings. Hulle predik geen seëninge nie, maar vul die armes met 
hul [vals] Elisiese* lug, terwyl hierdie arm mans offers moet bring 
vir hierdie “niks” van ten minste die helfte van wat die heerser vir 
hulle agtergelaat het.  
*Om 	goddelike 	inspirasie 	of 	iets 	van 	paradyslike 	aard 	aan 	te 	dui. 	

6] Kyk hoe 'n paar Christene hier ’n baie miserabele jammerlike 
voorkoms het. Intussen loop ander meer kragtige, [slegs in 
naam], Christene rond, goed gewapen in magtige leërs en maak 
die ellendige nog meer ellendig as wat hulle reeds is. Soos wat 
julle kan sien, in plaas van om My seën en My genade aan hulle 
te bring soos wat dit hoort, bring hulle oorlog, dood, verwoesting, 
hongersnood en talle ander euwels. Voorwaar, selfs nie eers 
Paulus het sulke vreeslike Christen-vervolgings uitgevoer soos 
wat hierdie [sogenaamde] Christene doen aan hierdie ellendige 
mense nie. Laat ons egter hierdie kus verlaat en 'n bietjie gaan 
kyk na Egipte. 
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 7] Kyk hier. Kyk na hierdie pragtige land, hierdie eertydse seëning 
aan Jakob. Kyk hoe lyk dit nou. Voorwaar, dit is so boos dat die 
hoer van Babilon 'n suiwer maagd is in vergelyking daarmee.  
8] Tot dusvêr besproei die ou Nyl steeds die grond waar Josef 
regeer het, toe alles nog aan Farao behoort het, maar wie besit 
die land wat nou deur hierdie Nyl besproei word?  
9] Soos wat Ek die Israeliete huiswaarts gelei het vanuit hierdie 
land, was hierdie selfde land getref met sewe harde plae* vir 'n 
kort tyd, totdat die kinders vrygelaat is. Wat was hierdie plae in 
vergelyking met vandag? Vandag is hulle getal eindeloos. Ja. 
daardie vroeë plae was waarlik manna uit die hemel in 
vergelyking met wat vandag hier gebeur.  
*Exodus 	07‐11 	

10] Op daardie tydstip het heidene dieselfde land beheer, maar 
hulle was ten minste mense, en het geweet om die waarde van ’n 
mens te respekteer. Hul uitgangspunt was een* wat, net soos die 
een van Sentraal-Asië, gespruit het vanuit die tye van Noag en 
die wese van die groot God was goed bekend aan hulle. Vanuit 
hierdie kennis het hulle menigvuldige wysheid gehad, maar hulle 
het hierdie wysheid slegs aan sekere mense oorgedra deur hul 
geheimenisse [misteries]. Hulle het beweer dat hulle dit slegs 
gedoen het sodat die groot God nie ontheilig sou word deur 
iemand wat onbevoeg en onwaardig is nie. Om hierdie rede het 
hul land oorgevloei van alle soorte sogenaamde wonders van die 
wêreld en was hulle wysheid en skole deur al die nasies as 
merkwaardig erken.  
*Tweede 	uur, 	# 	14; 	pre‐vloed 	

11] Vandag sien julle nog oorblyfsels van die voormalige 
grootheid wat opdoem oor die warm sand van hierdie land, maar 
kyk nou van naderby na hierdie land. Kyk na sy arm mense, kyk 
hoe hulle soos diere gejag word. Kyk, hier na die suide is 'n paar 
vreedsame huisies omring deur byna onoorkombare berge.  
12] Kyk hierna en kyk vreesloos! Die gewapende klimmers van 
die despoot klim vreesloos op na die bergtop. Kyk daar! Hulle val 
die vreedsame huisies in. Hulle doen dit slegs om al die 
vreedsame burgers wreed te vermoor. Hulle dra al hul besittings 
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 weg en vervang hulle met ander gevangenes en dan plaas hulle 
'n bitter verpligting op hulle, bykomend tot 'n verskriklike 
doodstraf. Hierdie verpligting is ontwerp om vinnig belasting vir 
die despoot verdien; in drie jaar in plaas van meer as ’n tydperk 
van tien jaar. 
13] Kyk hierheen. Hier is nog so 'n plattelandse gebied; hier het 
dieselfde ding net drie jaar gelede plaasgevind. Kyk hoe hierdie 
belasting-afpersers hierdie vervangde slawe benader en hulle 
wreed mishandel. Al hul vroue en slavinne word swaar gestraf, 
dan neem hulle die verkreë besittings en dra dit weg.  
14] Kyk nou net verder opwaarts. Kyk, hier is verskeie despotiese 
oorlogsdienaars toegerus met stroppe*, swaarde en haelgewere. 
Kyk! Kyk hoe die stroppe op hierdie oomblik heen en weer gegooi 
word oor die vlugtende inwoners van hierdie bergstreek. Kyk 
daar, 'n bietjie meer na die weste. Kyk hoe sommige oor rotse 
klim en die vaders, moeders en kinders in die vlug gryp. Jonk en 
oud klim met bloeiende vingers om van dié wrede moordenaars 
te ontsnap. Let ook op hoe hierdie despotiese oorlogsdienaars 
deur die despote gevolg word en nou word die een na die ander 
van die kranse afgeskiet. Kyk nou net hoe hulle reeds baie 
gevangenes muilband en bind, mans en jeugdiges saam, om 
hulle op 'n baie miserabele en ongure wyse na hul militêre 
hoofkwartier te bring. 
*n 	lasso 	of 	tou 	

15] En kyk nou net weer berg afwaarts. Kyk! Daar is 'n amptelike 
heerser en eerbetonende garde van die despoot. Kyk na hom 
terwyl hy, net om sy wellus aan te wakker, besig is om 'n hele 
groep bang slavinne met 'n sweep te verstrooi. Hy doen dit om 
weer ’n erg bebloede slaaf te verkrag onder sy wrede houe. Dit is 
beter om nie te dink aan die ander gruwels wat in groot getalle 
hier in hierdie land gepleeg word nie. 
16] Kyk nou hoe hierdie land lyk! Vergelyk hierdie plae met die 
vorige sewe en verseker moet julle erken dat dit suiwer manna uit 
die hemel was [in vergelyking met die verskrikking van wat nou 
gebeur.] Want as julle aan die hoogste graad van helse 
verdorwenheid wil dink, reis dan na Egipte en daar sal julle dit 
letterlik vind. 
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 17] Ek dra maar net oor en meer kan Ek julle nie vertel nie, want 
dit is hoe vêr alles hier gekom het. Selfs 'n goeie daad is die heel 
ergste wreedheid en hierdie wreedheid word oral beoefen deur 
die heersers van hierdie pragtige ryk. 
18] Loer 'n bietjie hier in die hospitale, inrigtings en gestigte. Kyk 
hoe die siekes op allerlei maniere gemartel word. Hulle voed die 
armes met afval. Die kranksinniges word soos mummies in gate 
in die muur geplaas en verseël met ysterhekke en daar lê hulle 
ineengekrimp, skreeuend en klaend. 
19] Ek gaan die saak nie verder aan julle verduidelik nie. Dit is 
voldoende as Ek sê dat 'n goeie daad oral 'n aksie van wreedheid 
is in hierdie land. Dink daaroor. Onder watter dekmantels verskyn 
wreedheid nie? 
20] Nou verlaat ons die noordelike deel van hierdie miserabele 
land, sowel as die res van Afrika. Kyk hier na die onbekende 
sentrale deel van hierdie [suidelike] land! Merk op, wonings is al 
oral hier en daar verstrooi. Kyk, hierdie land is uitgestrek en oral 
ingesluit deur onoorkombare berge. Kyk, dit is die enigste plek op 
aarde waar 'n onbedorwe en uiters goedgeaarde tipe mens nog 
bestaan.  
21] Kyk, hierdie mense kyk steeds na die innerlike [hart]*. 
Behalwe vir die apostel Thomas, wie deur My gestuur is, het 
geen vreemdeling ooit 'n voet in hierdie land gesit nie en so is 
hierdie klein volk wie hierdie warm streek alleen en yl bewoon, 
nog steeds binne My suiwer leer. Tot en met hierdie uur is My 
suiwer leer nie onder hulle vertroebel nie. 
*Goddelike 	wysheid, 	visioene 	en 	geestelike 	verligting. 	

22] Dit is die enigste klein skakelpunt wat die aarde nog met My 
hemel verbind. Neem kennis van wat Ek nou aan julle gaan sê: 
Wanneer 'n minagtende voet hierdie apartgestelde heiligdom in 
gierigheid betree, sal Ek My fakkel oor hierdie aarde gooi. 
23] Kyk vanuit hierdie land na die ooste en na die weste. Kyk hoe 
twee groot nasies, vol hebsug en vraatsug, alreeds alle soorte 
lere teen die berge plaas. Hulle doen dit in hul onversadigbare 
dors vir die beweerde goud in hierdie land. 
24] Ja, Ek sê vir julle: Hulle sal binnekort slaag. Hulle het byna 
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 deurgedring. Hulle sal egter niks kry van die goud waarna hulle 
dors nie. Maar Ek sê vir julle dat hulle waarlik 'n soort goud sal 
vind, maar hierdie goud sal die hele aarde in goddeloosheid 
verpletter met sy gewig. 
25] Kom kyk nou 'n bietjie hier. Kyk na die suidwestelike kus van 
hierdie land. Kyk na die “prysenswaardige” mensehandel. Kyk, 
despotiese woekeraars onder allerlei name pak hulle vervloekte 
skepe vol van hierdie swak onverderflike mense. Loer 'n bietjie 
dieper in hierdie skepe. Kyk hoe daar reg rondom baie lae 
plankgalerye oftewel dekke* is en hoe hierdie arme mense langs 
mekaar op hul mae soos gestapelde hout moet lê.  
*Die 	romp 	van 	die 	 skip 	 is 	verdeel 	 in 	 tussen‐dekke, 	dekke 	wat 	 laer 	
in 	hoogte 	is. 	

26] Kyk, so 'n skip is gepak met seshonderd tot eenduisend van 
sulke betreurenswaardige mense. Wat hul voeding aanbetref: 
Vanaf hierdie kus tot by Amerika word 'n vier pond sware, 
stinkende, baksteenvormige brood* voor elkeen se mond geplaas 
en voor, reg teenoor die mond, loop daar ’n groef deur en 
eenmaal per dag word water vir alle slawe in hierdie groef 
uitgegiet. 
15 	 Vertalingsnota: 	 Die 	 Duitse 	 woord 	 hier 	 is 	 'Steio‐Brod‐ziegel, 	
(klipreuk, 	klam, 	gerook) 	glo 	 'n 	"Steinbrot 	 'of 	klipbrood 	gewees; 	 'n 	
suurdeeg 	 brood 	 wat 	 vir 	 die 	 eerste 	 keer 	 in 	 groot 	 hoeveelhede 	
gebak 	 en 	gestapel 	 i , 	 en 	 later 	gehou, 	 [ietwat] 	aangeklam 	deur 	die 	
drinkwater 	 voorsien 	 aan 	 die 	 slawe. 	 Sommige 	mense 	 dink 	 ook 	 dit 	
was 	 'n 	swaar 	Mack‐brood 	soortgelyk 	aan 	 'n 	 langdurige 	brood 	wat 	
later 	aan 	die 	soldate 	gegee 	is . 	

27] Kyk net, met hierdie soort kos moes so 'n swak persoon 'n 
reis van 2000 myl aflê! En tydens die reis is daar 'n daaglikse 
ondersoek gedoen of daar nie 'n paar omgekom het nie. 
28] Maar hoe het so 'n ondersoek plaasgevind? Kyk. 'n 
Sogenaamde slawe-assistent gaan rond met 'n skerp instrument, 
al langs die gallery en dan steek hy iemand in die voet! As die 
mishandelde een skreeu, is dit 'n teken dat hy nog leef. 
29] Daar is ook nog ander maniere om lewe te toets wat sulke 
ware sataniese godslasterlike mensehandelaars hulself toelaat 
om te doen. Ons gaan nie enigsins verder op hierdie boosheid in 
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 nie. Maar een ding is seker: Wanneer hierdie handelaars handel 
in leeus, tiere, slange en hiënas, gee hulle hierdie dierlike diere 
knaend meer aandag, koestering en versorging as hul eie 
armsalige menslike broers. 
30] En nou het ons van hierdie hele vasteland geleer. Kyk net 'n 
bietjie, kyk af na die suidelike punt van hierdie land, na die plek 
wat die [Kaap die] Goeie Hoop genoem word: Waarlik sê Ek vir 
julle, daar is eintlik goeie hoop in hierdie plek vir Satan. Hier is die 
handel so van belang sodat die heer van die duisternis 
aanhoudend sy kapitaal hier belê met eenduisend persent wins.* 
* 	 hierdie 	 boek 	 is 	 in 	 1864 	 geskrywe 	 toe 	 die 	 Kaap 	 nog 	 in 	 Britse 	
besit 	was 	

31] Ek het nie nodig om julle meer te vertel nie. Julle kan maklik 
hieruit aflei hoe so 'n lewenstyl My mishaag, veral van die 
sogenaamde Christene. 'n Groot beloning gaan volg! 
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 VIERDE HOUR - ATLANTIESE 
OSEAAN 

1] Kyk nou hier na hierdie uitgestrektheid; weer sien julle 'n ander 
prentjie. Daar is niks om te sien nie, behalwe golwe op golwe en 
kyk hoe die een golf die ander aandryf. Ek kan julle net vertel: 
Hierdie prentjie is niks anders as 'n klein deel van die Atlantiese 
Oseaan nie. In hierdie vierde uur sal ons ’n bietjie rondloop op 
hierdie groot watermassa en hier en daar sal ons gaan kyk na die 
kom en gaan van die swemmende huise.  
2] Kyk nou net hier! Nou net het daar 'n groot sogenaamde 
passasierskip aan die westelike rand van die plaat verskyn en 
kyk, aan sy sykante is daar 'n hele paar ander kleiner vaartuie 
van verskillende beskrywings* 
* 	bote, 	skuite 	of 	roeibote 	met 	twee 	of 	meer 	roeispane. 	

3] Nou gaan ons hierdie skip vir ’n wyle agtervolg. Kyk hier aan 
hierdie kant, in die verre suide, dit lyk of daar 'n redelik belangrike 
eiland is. Kyk, die skip pyl reguit op hierdie eiland af. Wat dink 
julle doen hierdie skip?  
4] Raai 'n bietjie. Kyk in die voorraadstoor. Kyk, dit het ten minste 
ses jaar se voorraad. Kyk bietjie in die goue kajuit van die 
kaptein, kyk wat op die tafels lê en julle sal kaarte vind van 
verskillende lande, sowel as verskillende soorte meetinstrumente. 
5] Teen hierdie tyd het julle waarskynlik reeds geraai wat met 
hierdie skip aan die gang is. Wag egter net 'n bietjie langer [en 
julle sal duidelik sien]. Kyk na die uitdrukking van die matroos wat 
waghou in die boonste kraaines. Kyk hoe hy van kant tot kant met 
'n teleskoop rondstaar en hy verken die enorme oppervlak van 
die water van golf tot golf. Helaas sien hy nog geen land nie. 
6] Kyk hoe desperaat die mense rondskarrel op die dek van die 
skip; want hulle het alreeds al die soet, kosbare water op hierdie 
langdurige, seevaart gedrink. 
7] Kyk nou net 'n bietjie na hierdie toneel. Kyk. Hier gooi hulle 
baie lootjies in 'n pot en nou trek hulle. 'n Verswakte neger trek 
die lot. Nou word hy uitgetrek en hulle bedek sy oë. Albei sy arms 
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 word stewig saamgebind by die armholtes. Kyk. Die sersant kom 
nader en hy open sy are en die bloed wat uitstroom uit sy are 
word onmiddellik gemeng met 'n bietjie rum om die dors te les. 
Maar die doodgebloeide neger word dadelik oorboord in die see 
gegooi. Aangesien hierdie drankie nie genoeg was vir almal nie, 
word hierdie proses herhaal met 'n hele paar matrose en die 
bloeddrankie word vanuit hul are berei. 
8] Hoewel hierdie toneel uiters raar voorkom en so 'n tragedie 
slegs in uiterste waternood plaasvind, word dit nietemin verskoon. 
Ja. Uit geweldige broederlike liefde sou dit iets anders gewees 
het, in so 'n noodsituasie, as die een of die ander matroos vir 
homself sou besluit om sy broers te red van die dood deur sy eie 
bloeddrankie. Dit sou 'n geweldige getuienis van broederlike 
liefde vir hom gewees het wat so-iets sou doen. In hierdie geval is 
dit egter 'n gruwel. Dit sou beter wees as 'n duisend hulself 
vrywillig opgeoffer het vir een, in plaas van dat 'n mens oorval 
moet word deur so 'n wrede daad. 
9] Kyk nou. Die uitkyk wag [in die kraaines] skreeu “land” vanuit 
die mandjie en onmiddellik is almal aan boord gelukkig. Alle seile, 
soos julle kan sien, word gerig op die eiland. Kyk, die skip trek 
soos 'n pyl oor toringhoë golwe en en kyk, hulle het nou net ’n 
baai bereik. Die ankers word gesak en die hele span, buiten die 
noodsaaklike uitkyk wag, haas hulle na die kleiner vaartuie om 
aan wal te gaan.  
10] Kyk net. 'n Vars waterbron word gou aan die kus ontdek en 
nou is die geskarrel mal en is hulle in rep en roer om die vars 
water in te neem en so word die skip weer binne 'n paar uur 
toegerus met soet, kosbare water; en weereens is alles vaarbaar.  
11] Die voertuie beweeg stadig al langs die kus om te sien of 
hierdie land reeds of bewoon is of nie. Nou ontdek hulle 'n plek 
wat uit eenvoudige ronde hutte bestaan, en dadelik nader hulle 
hierdie plek. 
12] Hulle land en gaan aan wal. Die inwoners word verskrik deur 
die kanongedonder en slaan op die vlug. Baie gou deursoek die 
matrose hul klein hutjies en alles wat hulle vind word van hulle 
afgeneem - maak nie saak wat dit is en wat dit genoem word nie. 
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 Kyk net hoe hierdie arm, klein groepies mense beroof word van al 
hul besittings, maar dit is nie die enigste toneel wat homself hier 
voor ons ontvou nie. 
13] Hierdie arme ontsnaptes word agternagesit en hulle word 
byna heeltemal uitgewis, of, indien alles goed gaan, word hulle 
ten minste gevang en na 'n tyd en per geleentheid in Amerika 
verkoop vir 'n goeie handelsprys. 
14] Kyk, julle weet reeds watter soort skip dit was en julle weet 
reeds wat sy taak is. Kyk, dit is 'n skip wat uitgaan op 
ontdekkingsreise.  
15] Nou. Laat hierdie skip voortgaan om sy berugte en 
verskriklike weë na te streef. Hier is alweer 'n ander een. Maar 
hierdie skip - die een wat julle nou sien - sal Ek egter net in die 
Gees aan julle wys, want hy was reeds deur 'n ander Franse 
seevaarder in die Middellandse See ontdek in die jaar 1335 en 
was onmiddellik vernietig. - 
16] Nou wys Ek julle egter hierdie skip soos wat hy in die 
Atlantiese Oseaan sy verskriklike skade brengende reise in die 
verlede onderneem het, alhoewel dit egter nie die enigste een 
van sy soort was nie. Tans is daar ongeveer twintig van hierdie 
soort skepe in die Atlantiese waters wat hierdie soort rampe 
aanbring. 
17] Die meesters van hierdie skepe is meestal Spanjaarde en 
Portugese. Vier van hulle is Turke. Neem waar. Juis nou vertrek 
hierdie skip, ten volle gelaai met slawe, die kus van Afrika, ten 
einde hulle te verkoop aan 'n ander slawehandelaar in Amerika. 
Kyk nou hier. Skaars tweehonderd seemyl weg van die kus word 
die skip ontdek, agtervolg en deur 'n Engelse skip gevange 
geneem.  
18] Die matrose verdedig hulself wanhopig. Dit is egter 
tevergeefs. Die Engelse skip is by verre magtiger as hierdie 
seerowerskip en hulle moet oorgee. Onmiddellik bestyg die Britse 
matrose die boonste dek van hierdie skip, bevry die slawe en 
bring hulle oor na hul eie skip. Hier word hulle ietwat beter 
versorg.  
19] Wat sal met die seerowerskip gebeur? Kyk van naderby en 
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 julle sal dit gou uitvind. Kyk hoe besig die Engelse matrose is. 
Hulle word deur hul bevelvoerende offisier beveel om die hele 
bemanning van die skip kaal uit te trek en hulle gooi die klere in 
die see. Dan, volgens die metode van die berging van slawe, 
word die mense aan die dek vasgespyker met 'n lang skerp 
spykers. Die kaptein word egter aan die mas aan sy hande 
gehang met sy gesig wat na buite kyk en sy voete word met 'n tou 
vasgemaak onder aan die mas. Daarna, nadat hulle hierdie werk 
voltooi het, gaan hulle na die kajuite, neem alle nuttige items vir 
hulleself; hys dan die seile van hierdie seerowerskip, gaan na hul 
eie vaartuig en met die skrille skreeuende gille vanaf die dek, laat 
hulle hierdie seerowerskip aan die wind oor. - 
20] Kyk net en dink daaroor. Wat moet die uitslag wees wanneer 
een wrede daad teenoor die ander plaasvind bloot as gevolg van 
'n wrede bui!? En dink daaroor na oor hoeveel sulke tonele 
uitgespeel word in die aangesig van Hom, wie sterwend aan die 
kruis vir Sy vyande, die Vader gevra het om hulle te vergewe! - 
21] Is daar dan geen ander manier om die boosheid van die 
slawehandel te onderdruk as dit nie! Maak nie saak watter geval 
dit is nie, dit word altyd gemerk met die seël van die mees 
ondenkbare wreedheid. 
22] Julle sal vra: Wat het die slawe-bevryders dan met die slawe 
gedoen? Dink julle dat hulle hul moontlik teruggestuur het na hul 
vaderland? O nee, hulle het nie! 
23] Hulle het hulle ook nie verkoop nie, in stede daarvan het hulle 
hulle gehou vir hul eie dienste, want hulle het self eiendom in 
Amerika besit. Op hierdie manier het hulle hul baie goedkoper 
bekom as wat hulle die slawe self sou moes gekoop het. - 
24] En let nou op, daar word tans buitengewoon groot 
toesighoudende strewes gehandhaaf binne hierdie slawehandel 
vanaf die kant van Engeland. Indien so 'n skip nou, met slawe 
gepak, ontdek word, ontmoet dit gou ’n geweldige straf. Die slawe 
ontvang hul vryheid en dan word hulle óf vrylik gebruik om daar te 
werk, óf hulle word dikwels uit die hand verkoop. En so is hierdie 
gedrag niks meer as wat die ou Romeinse spreekwoord sê nie: 
Scyllam prateris, Charybdim invades*. [Hy wat probeer om 
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 Charybdis te vermy, sal deur Scyllda gevang word]. 
*Griekse 	 mitologie 	 wat 	 beteken 	 "om 	 af 	 te 	 suig" 	 – 	 soos 	 wat 	 'n 	
seemonster 	 doen, 	 of 	 eenvoudig 	 gesê: 	 "vasgevang 	 tussen 	 twee 	
booshede" 	 of 	 "vasgevang 	 tussen 	die 	 duiwel 	 en 	die 	 diep 	 blou 	 see". 	
Charybdis 	was 	 'n 	draaikolk 	monster 	en 	godin 	van 	getye. 	

25] Kyk, Ek deel julle dit slegs mee sodat julle 'n ware begrip van 
die sogenaamde afskaffing van die slawehandel kan vorm. En so 
'n minagtende sakeman bly 'n sakeman en hy gee nie om 
wanneer hy sy skandelike verklee-hokkies en rommelwinkels in 
My heiligdom oprig nie. 
26] Ja, As julle 'n miljoen goudstukke vir so 'n geldwolf aanbied, 
sal hy sy eie dogter se bloeiende hart aan julle verkoop en julle 
durf hom nie nog 'n aanbod maak nie, of hy sal ook die hoof van 
sy eersgeborene seun aan julle verkoop.  
27] Maar julle wil egter vra: Is die situasie op alle skepe so 
miserabel? En julle sal verder vra of daar nie êrens enige 
bedagsaamheid in hierdie wankelende huise van God is nie? - 
28] Ek sê vir julle: Oor elke skip is een beampte aangestel en 
dikwels selfs 'n paar priesters, wie, ter wille van die seremonie - 
netsoos met 'n musikale orkes vir die matrose – bygevoeg word 
om die skip sy ballas te gee. Laasgenoemde benaming dra die 
meeste gewig, alles anders is niks anders as ’n leë dop nie. Die 
skip se landsvlag is by verre 'n meer heilige entiteit op die skip as 
die hele priesterskap saam met sy lomp godsdienstige rituele. 
Deur 'n paar effens beter assosiate – word Ek dan eers opgeroep 
- wanneer die donderende golwe van die see hulle vir 'n kort tyd 
wakker maak uit hul ylingse soeke na wins. 
29] Terloops, die tirannie op elke skip is so ’n algemene praktyk 
dat, indien dit vergelyk sou word met die van 'n Egiptiese heerser, 
daar geen skande gebrek wees nie. Hierdie koue en droë 
onsensitiwiteit van die bogenoemde matrose word dan in die 
morele wêreld genoem: Die skeepdissipline. 
30] Maar Ek sê egter in die afsluiting van die Vierde uur: Daar is 
geen twyfel dat sulke kragtige pogings hulle niks in die sak sal 
bring nie. Want waarlik, hul [sogenaamde] beloning sal eendag 
nie gering wees nie!  
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 Wie lief is vir die lewe as gevolg van die wêreld, sal die lewe van 
die siel verloor.* 
*Die 	Groot 	Evangelie 	van 	God 	vol. 	9, 	149 	
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 VYFDE UUR - NOORD-AMERIKA 
1] En nou nadat ons oor die oseaan geseil het, kom laat ons aan 
boord gaan van so 'n slaweskip en saam met dieselfde minder as 
gunstige winde seil na Noord-Amerika.  
2] Kyk hier na hierdie groen strook wat begin verskyn: Dit is 
alreeds 'n welbekende oostelike Noord-Amerikaanse kusge-
bergte*. 
* 	Die 	Epipelagiese 	bergreeks. 	Kyk 	na 	Uur 	04:18. 	

3] Neem waar hoe dit duideliker en duideliker word. Kyk, julle sien 
alreeds 'n groot stad, toegerus met 'n groot hawe. 
4] Nou kyk. Ons is uiteindelik hier. Kyk na die warboel en 
gewemel van winsverslaafde mense op die skepe, netso in die 
hawe as op die dokke. 
5] Kyk nou. Die bevryde slawe word aan wal gebring. Almal 
skarrel haastig en hardloop na waar die slawe is. 'n Goed 
uitgevrete suikerplantasie eienaar kom nader en huur die slawe 
vir sy diens.  
6] Wat die kaptein aanbetref wat so humanitêr teenoor die slawe 
opgetree het* - hy ontvang nie 'n aankoopprys vir die afgelewerde 
slawe nie, maar word in stede daarvan 'n welgedane beloning 
aangebied vir sy sogenaamde humanitêre gesindheid. – 
* 	sien 	Uur 	4.18 	

7] Sien julle! Op hierdie wyse kry sulke verskriklike en gruwelike 
handel beslis 'n eksterne humanitêre voorkoms van menslike 
goedheid en liefdadigheid, maar binne is dit niks meer as 
dieselfde slawehandel nie, slegs onder valse morele politiek. 
8] Aangesien hierdie aangeleentheid nou op hierdie wyse gedoen 
word, gaan ons nou so 'n suikerplantasie ’n klein kykie gee en 
sonder om te lank te soek is ons nou hier!  
9] Kyk hier. Daar langs die stad, in die middel van die tablet, is 
alreeds die baie belangrike plantasie van ons voorheen gesiene 
vrygewige beskermheer van die mensdom. 
10] Daar. Kyk na net 'n klein deel van sy eiendom. Kyk hoe 
eenhonderd swak en amper kaal slawe aanhoudend daar moet 
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 werk. 
11] Kyk net hoe daar agter elke tien slawe ook 'n aanvallige slawe 
opsigter is, gewapen met geweer en swaard. Hy hou ook 'n skerp 
dryfsweep* in sy hand, vir ingeval 'n swak slaaf net vir 'n minuut 
sou regop staan vanaf die grond om sy harde arbeidspyne te 
verlig, want deur die aanhoudende gebuk het byna al die 
ledemate van die slawe styf getrek. Kyk nou hier, oortuig julleself 
hoe grusaam hierdie eerlike, versigtige opsigter sy 
tuginstrumente onmiddellik in beweging bring. Hiermee is hy so 
vaardig dat hy met elke hou ’n oorvloedige hoeveelheid bloed uit 
die liggame van die arme, geteisterde slawe trek.  
*Die 	 oorspronklike 	 woord 	 is 	 "Hetzpeitsche", 	 dit 	 is 	 'n 	 sweep 	 wat 	
gebruik 	word 	om 	perde 	van 	perdekarre 	aan 	te 	dryf. 	

12] Julle mag dalk dink dat hierdie slawe ten minste menslik 
versorg sou word sodat hulle genoeg krag kan hê vir sulke werk, 
waarby selfs satan sou moes steier.  
13] Ek gaan julle nie vertel nie, maar Ek sal dit eerder vir julleself 
laat sien. Kyk hier na hierdie klein plekkie en wat julle sien is 
inderdaad so 'n slawe-maaltyd. 
14] Trouens, julle soek na 'n tipe bak. Nie net een nie, maar baie 
bakke vir so baie slawe, wat die eienaar met geld moes gekoop 
het. Wel, 'n mens vra homself dan af wat goedkoper kan wees as 
'n bak?, en – terwyl ons vir 'n kort rukkie daaroor nadink – het die 
groot spekulant 'n uitgeholde boomstam, soos 'n groot lang trog, 
meer prakties gevind en hy het dit in die agterplaas opgerig. - 
15] En kyk nou na die maaltyd in hierdie lang bak; dit bestaan uit 
niks anders nie as swak gekookte peulgroente in water; die 
gebruiklike peulgewasse is óf lensies, bone of - op openbare 
vakansiedae - 'n soort pap* 
* 	 ’n 	tipe 	hawer 	wat 	in 	water 	gekook 	word. 	

16] Die gevolg is dat hierdie trog gevul word met so 'n maaltyd en 
die werkers word dan uitgenooi deur 'n sogenaamde slaaf-ratel, 
of ook deur sweepklappe. 
17] Dit is egter algemeen bekend dat slegs die naaste werkende 
slawe uitgenooi word. Die mense wat vêr werk word óf:  

1) verskaf met 'n soort brood waaraan julle sou 
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 waarskynlik sou verstik, óf,  
2) indien die werk in die vêrte nie te dringend is nie, hulle 
toegelaat word om hul bekende middagete daar naby te 
kook waar hulle werk in 'n huis wat uitsluitlik vir daardie 
doel gebou is. 

18] Maar Let goed op dat die etenstyd nooit langer as 'n kwartier 
is nie, behalwe op 'n vakansiedag. As iemand te laat kom en die 
teken vir die werk was alreeds gegee, word hy onmiddellik 
blootgestel aan die strafste mishandeling. 
19] Slegs op openbare vakansiedae eet hulle met houtlepels. 
Nou wil julle weet: Watter ander beloning het die slawe? Die 
werklike hardwerkendes - diegene wat so te sê dag en nag werk - 
kry nou en dan 'n bietjie rum en 'n paar vrugte en hulle kry selfs 'n 
verslete baadjie, maar net op vakansiedae.  
20] Dit is omtrent die mees humanitêre sorg wat aan hierdie 
armsaliges gegee word. Vir die res: 'n Ses ure slaap en die 
bekende karige ete is al wat hulle kry as beloning vir hulle werk. 
21] Nou sal julle vra: Met betrekking tot die behandeling van sy 
slawe, het so 'n humanitêre en vrygewige plantasie-bestuurder 
nie 'n baas oor hom nie? Julle sien, Ek kan dit nie vir julle wys in 
die prentjie nie, maar om dit prontuit te stel: Nee! Hy is eerder in 
hierdie verband 'n absolute heerser oor lewe en dood van sy 
werkers en hy het die reg om 'n ongehoorsame slaaf tereg te stel 
op enige wyse wat hy ookal verkies. 
22] Sodat julle heeltemal kan besef hoe ongelooflik wreed hulle 
wette is, sal Ek julle 'n voorbeeld gee van hoe die slawe hierdie 
reëls ervaar by die honderde, ja, selfs by die duisende.  
23] Onlangs het twee slawe van so 'n duiwel weggeloop omdat sy 
behandeling te satanies was. 'n Naburige huis ontvang hierdie 
twee, aangesien hierdie naburige huis steeds 'n klein gedeelte 
menslike sentiment in die liggaam gehad het. 
24] Dadelik het hierdie woedende duiwel voortgegaan na die 
gesag om sy vlugtelinge terug te eis. Die naburige huis wat die 
wet goed geken het, rapporteer dadelik aan die gesag en op 
grond van die bittere klagtes vanaf die kant van die slawe – het 
hulle namens hulle gespreek. 
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 25] Dadelik het daar 'n regsgeding tussen die twee bure begin. 
Hoe dink julle het die wyse regters in hierdie saak besluit? Ek 
gaan julle die absolute oordeel hier gee, sodat julle regtens 
daarna kan kyk, naamlik hoe dit lyk in die sogenaamde opge-
voede Noord-Amerika. 
26] Hier het julle die uitspraak. Dit lui as volg: "Ten einde 'n boete 
van eenduisend pond te vermy, moet die buurman beide 
vlugtelinge aan die eienaar oorhandig, lewend of dood. As hulle 
gaan, moet hulle lewend daarheen gebring word, maar in die 
geval van weiering om hulle lewend te bring, moet die voormelde 
buurman hulle beide onmiddellik neerskiet en óf hul koppe, of die 
hele liggaam aan die eienaar oorhandig en hierdie eienaar kan 
dan daarmee na goeddunke handel soos hy wil. 
27] Maar as die twee beweerde vlugtelinge egter ontsnap voordat 
die teregstelling uitgevoer kan word, het enige persoon die 
nodige wetlike reg om hulle op sig te skiet - enige plek, in 'n 
voetpad of in ’n straat - waar hulle hul ookal raakloop."- 
28] Nou moet Ek net een ding noem, sodat julle op hoogte kan 
wees van die hele skandelikheid. Dit was in die taal van die 
vonnis om in goeddunke op te tree namens die eienaar, maar 
waaruit bestaan dit eintlik? Daar. Kyk weer hier op My tablet! 'n 
Klein toneel wat julle sal sien, sal julle vraag beantwoord. 
29] Kyk, daar is 'n dam; dit is 'n visdam van so 'n bestuurder en 
kyk; daar in lê twee gemuilbande manlike slawe en een slavin in 
die hoek van die dam, nie een van hulle het geleef om hul twintig-
ste jaar te sien nie. 
30] Op hul sy lê 'n slavin en 'n slaaf en hulle is alreeds dood. 
Hulle is die dooie ouers van die jonges. 
31] Kyk daar. Die wag staan op en soos julle kan sien, nader die 
eienaar hom saam met twee sogenaamde gladiatore, sy twee 
bestuurders en 'n aantal slawe-opsigters. 
32] Kyk. Nou kom hulle met verskriklike voorkoms nader. Sy 
opdrag of eerder, sy [beweerde] goeie oordeel, word gerig op 
hierdie arme slawe. Eerstens word die twee dooies in klein 
stukkies gekap en daarna word die stukke in die dam gestrooi as 
voeding vir die visse. Daarna word die meisie gemuilband, deur al 
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 die opsigters verkrag - indien hulle dit so begeer - en daarna 
voorberei as voeding vir die visse. Die twee seuns word egter 
elkeen gebind aan ’n paal en doodgeslaan, en dan ook voorberei 
as viskos. - 
33] Kyk, dit is hoe die verheerlikte stelsel van [grondwetlike] rege-
ring lyk in die hoogs opgevoede Noord-Amerika. Oordeel julle nou 
self: Met watter name moet sulke wesens genoem word?  
34] Waarlik, My grootste vyand, die vors van die duisternis, is 'n 
miserabele sukkelaar in vergelyking hiermee. En inderdaad, julle 
kan My glo of nie, julle het gehoor van besetenheid, julle het gehoor 
dat hulle besete word en dan duiwels en satans word, maar Ek sê 
vir julle; geen satan kan beweeg word om dit te doen nie, ten einde 
so 'n Noord-Amerikaanse humanis in die binneste helse domein in 
te bring nie. Want in sulke omstandighede is die onderste vlak van 
die hel beslis meer wenslik vir ale satans en duiwels as die woning 
van so 'n suikerprodusent! 
35] Julle kan waarskynlik vir julleself 'n voorstelling maak van 
hierdie klein parallel ten opsigte van hoe sulke dade en aksies voor 
My aangesig is! 
36] O, Ek vertel julle: Voorwaar, elke korrel suiker is gelaai met 'n 
duisendvoudige vloek van My, want waarlik, indien hierdie barbare 
die gestorte bloed sou verkoop het, sou dit in gewig die suikeroes 
honderdvoudig oorskry. 
37] Julle kan verseker wees dat daar aan een pond suiker 
eenhonderd pond gestorte menslike bloed kleef. 
38] Julle sien. Daarom het Ek besluit, om julle wese te beskerm, 
om julle net te laat kyk na net die beste gedeelte van hierdie 
kontinent; wees dus tevrede daarmee. In werklikheid, as Ek julle 
die dade en optrede van die suidelike gedeelte van die land getoon 
het, sou die veerpen in julle hand lam geword het en julle sou nie 
hierdie drie sinne kon neerskryf nie. Oor sulke ekstremiteite sal Ek 
daarom – wanneer julle ietwat meer gewoond geraak het en saam 
met My gekyk het na alle tipe gruwels, sal Ek 'n paar dinge aan 
julle bekendmaak in die Twaalfde en laaste uur. 
39] Ek wil nie hier met julle oor vêraf [of hiernamaals belonings] 
praat nie, maar Ek wil eerder praat van iets nuuts: Sulke wesens 
moet vir ewig ten volle vernietig word! Amen. 
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 SESDE UUR - NOODLOTTIGE 
SEEREISE 

1] Nadat julle voldoende rondgekyk het op hierdie een punt van 
Noord-Amerika, sal ons ons oë weer wend na die tablet. Kom ons 
kyk na die kus en vertoef 'n rukkie daar totdat hierdie groot skip - 
die een wat julle hier langs die kus sien, ten volle met suiker 
gelaai is en dan sal ons saam met hierdie skip reis waarheen die 
seile ookal gerig is.   
2] Loer gou na hierdie punt hier. Kyk hoe die slawe vate en groot 
kratte op baie waens trek na die kus. Kyk hier na 'n swaar, tipiese 
wa. Kyk hoe hoog dit gepak is, so hoog met kratte dat dit soos ’n 
klein bergie lyk. Kyk hoedat daar veertig slawe voor die wa 
ingespan is, soos osse en die slawe-opsigters slaan hulle met 
swepe en dwing hulle om die vrag vinniger te trek. Let op hoe 
daar aan elke kant van die wa-berg 'n skare slawe is wat die wa 
met [lang] vurke* en toue moet stut. Die oomblik wanneer die 
voertuig effens opvallend ongebalanseerd raak, klap die wrede 
sweep oor hul rûe.  
*Navorsing 	toon 	dat 	dit 	 'n 	lang 	stok 	met 	penne 	aan 	die 	ent 	is. 	

3] En kyk, hulle is nou reeds naby aan die kus. Dit het goed 
gegaan met die wa. Maar julle het nie agterkom dat een wawiel 
onder die gewig gebreek het nie. Kyk. Byna twintig slawe lê nou 
verbrysel onder die groot las van die oorbelaaide wa en direk 
daarna word die ander helfte moorddadig mishandel, omdat hulle 
nie die wa regop gehou het nie. Ook word die trek-slawe nie 
gespaar tydens hierdie geleentheid nie, want soos julle kan sien, 
aangesien ’n swak geboude krat bo-op die wa gedeeltelik suiker 
gestrooi het deur drie openinge - as gevolg van die kragtige 
botsing - moes ten minste drie slawe vir hierdie groot skade met 
hul lewens boet. Alle skuld, wat slegs lê by hierdie gruwelike 
opsigters en hul byna ononderbroke dronkenskap, moet nou 
hierdie onskuldige lammers van die mensdom betaal word. -  
4] Kyk. Nou het hierdie maniakke hulle genoeg gegesel. Gevolglik 
word 'n nuwe bevel gegee, nuwe en kleiner waens word ingebring 
en daarmee word al die kratte na die kus gebring onder ’n 
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 gekerm en geklaag van die slawe. 
5] Kyk. Nou is alles daarheen gebring. Die Engelsman neem die 
goedere oor en bekragtig dit met die boekhouer van die 
teenwoordige suikerplantasie eienaar. 
6] Maar nou moet hierdie kratte egter ook na die skip oorgebring 
word. Hierdie werk is deel van die handel en weereens val die las 
op die slawe. 
7] Sien hoe lig hulle hierdie, dikwels sentenaar [of honderdgewig 
= 50kg], sware kratte in kleiner voertuie in; maar gelukkig vir 
hulle, val nie een in die see nie. Dit gebeur soms, veral as die een 
of ander slawe-opsiener te veel drank in sy buik uitgestort het, dat 
hy sy arme ondergeskiktes sal mishandel vir sy eie veragtelike 
vermaak. 
8] Wanneer daar tydens sulke geleenthede groot skade 
plaasvind, omdat die verswakte ledemate van die slawe nie in 
staat is om so 'n swaar krat heeltemal op te lig tot in die voertuig 
nie en dit val in die water, word dit deur die opsieners as uiters 
laakbaar beskou. Selfs al herwin die slawe dit onmiddellik en 
geen druppel water die inhoud binnegedring het nie, word sulke 
agterlosige werkers óf byna tot die dood toe gegesel, of soms 
summier geskiet en in die see gegooi, afhangende in watter 
wrede bui sulke opsigters is.  
9] Hierdie arme mense is eers dan buite gevaar, wanneer al die 
goedere volledig aan boord gebring is. Dan word die waens 
natuurlik teruggeneem en in plaas van die kratte, kampeer die 
opsigters nou self daarop, waar hulle hul joligheid en hul plesier 
op 'n bestendige galop uitvoer en hulle weet hoe om ’n wa spoed 
aan te gee met die geklap van die sweep. 
10] Miskien sal julle vra, maar wat gebeur met diegene wat 
vertrap is? Ek sê vir julle: Eenvoudig niks nie, maar kyk eerder 
hierheen en oortuig julleself met julle geestelike oë hoe sommige 
van hulle met gebreekte hande en voete klaag. Hulle skreeu en 
huil en roep om hulp volgens hul gebruik. Dink julle dat 'n chirurg 
uitgeroep sal word of dat hulle na 'n slawe-hospitaal geneem sal 
word? 
11] O, maar julle is verkeerd! Hierdie duiwels ken 'n baie vinniger 
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 manier van genesing as julle. ’n Klip-verband word om elkeen 
gehang en ten slotte word 'n gemeenskaplike water-kombers op 
die bodem van die see bo-op bygevoeg en op hierdie wyse word 
hulle almal genees vir ewig. - 
12] Nou kan julle nog steeds vra, maar wanneer hierdie 
galoppende slawe die huis met hul toesighouers bereik het, sal 
hierdie armsaliges ten minste tyd kry om te rus of dalk 'n klein 
pouse? 
13] Julle sien, dit is nie in hierdie land moontlik nie; maar dit 
gebeur meer dikwels - indien die eienaar 'n te groot monster is - 
dat hulle nog mishandel word vir hul nalatigheid onder die 
selfbevredigende bevel van die barbaarse eienaar! 
14] En wil julle die ware getal van hierdie ongelukkiges weet, wie 
se lot in die gebied van onheil beslis nie 'n belangrike verskei-
denheid bied nie? 
15] Van hulle is daar elfmiljoen regdeur die hele Noord-
Amerikaanse republikeinse gebiede. En julle moet besef dat daar 
onder hierdie slawe nie net swartes is nie, maar daar is ook ten 
minste een kwart blankes* onder hulle. Maar 'n wet verbied egter 
blanke slawerny, daarom moet blanke slawe doelbewus verswart 
en word hulle dan [misleidend] swart gemaak. 
*Byna 	3 	miljoen 	blanke 	slawe 	

16] Nou nadat ons byna alles waargeneem het, laat ons nou aan 
boord van die skip gaan, wat, soos julle kan sien, seilgereed is en 
besig is om die hawe verlaat. Let nou op hoe die matrose aan die 
bokant van die horisontale seilpaal, hulle toertjies uitvoer soos 
koordlopers.  
17] Kyk 'n bietjie na hierdie see-verbrande gesigte; hul skaamte is 
met niks anders bedek as armsalige vodde nie. Kyk hoe dierlik, 
hoe laag hulle lyk, asof hulle aan 'n ander soort lewensvorm 
behoort, anders as dié van die menslike ras. Kyk. Hierdie mense 
is inderdaad die veelbesproke Engelse matrose. 
18] O mensdom! In watter dieptes het julle wêreldse masker julle 
gegooi?! Hoe vêr is julle van My, die Bron van die lewe ?! Hoe 
naby is julle aan die afgrond van ewige ondergang ?! Die dieptes 
van die see verskrik julle nie! My storms swiep en brul tevergeefs 
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 verby julle voorkop; julle erken niemand meer bo julle nie - 
behalwe julle jouself! Trouens, julle staar vêr oor die misleidende 
oppervlak van die golwe met julle beweerde skerpsinnigheid*. 
*Gretige 	oordeel 	of 	onderskeiding 	

19] Jy profeteer die storm en ken al die riwwe en sandbanke in 
die see. Sorgeloos swem julle tussen lewe en dood op swak 
flenterplanke oor onvoorsienbare afgronde; julle doen dit op die 
wisselende oppervlak van die water van die een wêreld na die 
ander, maar julle oorweeg dit nie dat  Ek - nie meer julle Vader 
nie, maar julle ongenaakbare regter - ook teenwoordig is aan 
boord van julle drywende houtpaleis. 
20] Jy ken die weg en deur die vore van die see herken julle 
waarskynlik julle straat. Kyk. Jou tyd het uitgeloop. Ek roer die 
dieptes van die aarde met een vinger en aangesien julle niks 
vermoed nie, het Ek nuwe en onbekende riwwe in julle straat 
opgestel. Ek, die onsigbare stuurman, ken julle miserabele 
patetiese pogings; hierdie skandelike houer – wat volgestop is 
met die drek van 'n skandelike toekomstige hoop, sal homself 
werp teen die nuwe harde rand van die rif wat aan julle onbekend 
is en julle ruïneer. –  
21] O kyk! Hierdie gepakte skip loop nou in die arms van presies 
so ’n onbekende rif. Kyk en moenie ontsteld wees nie, want die 
wind dryf haar so vinnig soos 'n pyl. Hulle vermoed niks, 
aangesien Ek nie die rif vir hulle bo die watervlak gelig het nie. 
22] Maar kyk nou. Nog net twee minute en die armsalige houer lê 
tesame met sy hele inhoud in puin. Hier, kyk! Sien. Met 'n groot 
krag bots die skip se boeg teen die rif. Kyk hoe sy heeltemal 
vernietig word en kyk hoe die skip begin sink; kyk hoe hierdie 
matrose sukkel om die roeibote los te maak wat aan die groot 
skip hang en kyk hoe party met ’n groot spoed houtplanke gryp, 
swemmend in die water om ’n vlot vir hulself te maak. 
23] Let op, die wrak hang aan hierdie rif en 'n aantal mense klou 
styf aan die takeltoue van die skip soos wat hulle bo die watervlak 
uitsteek; 'n kleiner aantal mense swem bo-op die toppe van die 
karige vervoermiddele op pad na 'n gewisse dood. Maar die 
kaptein en die eienaar van die vrag klou bewerig aan die 
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 uitstekende mas en in die greep van uiterste wanhoop, stoei hulle 
nou al vir die derde dag sedert die botsing met die dood, tesame 
met ander reisigers op die geraamte van die skip.  
24] Dink julle dat een van hierdie mense My vir enige vorm van 
hulp gesmeek het? Geen! Inteendeel, hulle staar net die wye oop 
oseaan in om te sien of daar nie 'n voertuig in sig wil kom nie. 
Maar hulle staar tevergeefs, want Ek sal wyslik alle ander 
voertuie rig sodat hulle nie in hierdie omgewing sal kom nie.  
25] Kyk nou hier. Kyk na hierdie twee, hurkend by die mas, 
stoeiend met mekaar. Julle sal dink dat hulle deur middel van 
hierdie stoeiery vaster sal wil klou aan die mas. Maar hierdie 
stoeiery lei na geen goeie nie en staan bekend as hongersnood! 
Een wil die ander doodmaak sodat hy iets kan kry om te eet. 
26] En kyk nou op die drywende planke van die skip. Daar kan 
julle alreeds so ’n maaltyd sien. Julle kan sien hoe 'n ander 
Engelse handelaar sy gesiene vrou wat aan hom vasklou, se 
borste met groot gierigheid verslind. 
27] Kyk, hierdie kannibalisme gaan tipies aan totdat daar op die 
ou end net een oor is en dan rand hierdie een homself gewoonlik 
aan en verslind homself so vêr as wat hy kan bykom; ’n toneel 
wat gewoonlik eindig in ’n noodlottige doodbloei na 'n paar uur. 
28] Met betrekking tot die bene: Soveel as moontlik word 
afgeknaag en die res word dikwels vloekbelaaid in die see 
gegooi. 
29] En aangesien ons nou geen meer lewe hier sien nie, laat ons 
nou ons drie voertuie agtervolg en kyk hoe dit met hulle gaan! - 
30] Nou kyk, daar is een alreeds. Kyk. Slegs drie geraamte-agtige 
menslike wesens hurk daarin. Dit is drie helde wat dit hul reël 
gemaak het om mekaar nie te eet nie. Aangesien hulle die res 
van die geselskap in die water gegooi het, is hulle nouliks lewend 
en in die hande van blinde toeval. 
31] Ten einde julle nie langer met hierdie drie op te hou nie, sal 
ons 'n vinnige einde vir hulle bring. Kyk daar, 'n kragtige golf tref 
die verflenterde skeepstuig, en 'n gemoedelike haai wag alreeds 
verlangend op die inhoud van hierdie skeepstuig. Hy het hierdie 
skeepstuig alreeds vir lank begelei as ’n getroue metgesel. 
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 32] En kyk nou. Die golf het sy diens verrig en die haai het sy 
langverwagte prooi verorber en daar is dus niks meer vir ons om 
waar te neem nie en kom ons soek na 'n ander een van hierdie 
voertuie. 
33] Julle sal nou dink: Waar kan sy dan wees? Maar Ek sê vir 
julle, moenie bekommerd wees nie, hy wat saam met My soek, 
sal geen probleem hê daarmee nie. Nou kyk, sy is reeds hier! Tel 
die mense binne hierdie boot en dit sal nie vir julle moeilik wees 
om te bepaal wat in hierdie toneel aan die gang is nie. 
34] Nou waarom tel julle nie? Julle sê dat ons niemand sien nie. 
Daar. Kom nader en kyk binne-in die wankelende boot. Kyk. Daar 
is niks behalwe afgeknaagde bene binne-in die boot nie en dit is 
net die tiende dag ná die skipbreuk! Julle sou waarskynlik graag 
wou weet waar die laaste persoon is wat geknaag het aan die 
bene, aangesien hy hom sekerlik nie self tot kaal bene kon 
verteer het nie. 
35] Nou loer 'n bietjie sywaarts. Kyk. Hier in die meer westelike 
helfte van die tablet doem 'n paar meter* lange mos bedekte rif 
bo die seevlak op. 
*oorspronklike 	 woord 	 is 	 "Klaftem". 	 Dit 	 is 	 'n 	 ou 	 Oostenrykse 	
meting; 	1 	Klafter 	/ 	6 	voet 	= 	2.9 	meter 	= 	9514 	voet. 	 	

36] Kyk. Daar hurk hy desperaat in die middel van hierdie uiters 
klein eiland en kyk hoe hy na die mos en die klein halms gras 
gryp en dit in sy mond druk. Kyk. Dit is nou die lot van hierdie 
laaste lewende persoon en hy is ook die enigste een van al die 
skipbreukelinge wat binne twee dae lewend opgepik sal word 
deur 'n ander skip. Hy sal gered word, sodat hy die nuus kan 
bring oor wat daar gebeur het. Hy is ook die enigste een, wie op 
hierdie eiland, vir My ’n bietjie begin onthou het. 
37] En so verlaat ons hom om daar op sy redding te wag en te 
kyk waar die vlot is. Kyk daar! Daar dryf die vlot! Kyk. Daar is 
geen mense oor nie, behalwe 'n paar bene wat vasgemaak is aan 
'n plank met 'n tou; en net so is daar in die middel van die vlot 
een gekurkte bottel. 
38] Hierdie bottel is hier omdat die laaste oorlewende die 
ondergang van die skip beskryf het, sowel as sy eie; en hy het 
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 homself en die bottel met 'n tou aan 'n plank vasgemaak; 
waartydens hy, in 'n swak toestand en op sorgelose wyse, met 
een voet in die water getuimel het, maar hy het herstel deur vir 'n 
geruime tyd met sy hande aan die plank vas te klou. Hy het daar 
gehang totdat ’n honger haai die helfte van sy lyf opgevreet het 
en uiteindelik ook die ander helfte.  
39] Nou het ons ons reis voltooi. Wat meer is, volgens julle 
gesegde, het selfs die dood sy regte verloor, daar is geen sin in 
om hierdie toneel waar te neem nie en so sal ons ook ons reg 
opgee om waar te neem wat die dood alles vanuit ons oë gesteel 
het. Daarom, laat ons 'n bietjie kyk na die water van die tablet 
voor ons en dan sal ons aanbeweeg. Ons sal sien of daar 
enigiets noemenswaardig is vir julle om binne swem afstand te 
sien.   
40] Kyk nou hier! Dit gebeur ook so dat 'n Engelse skip hierheen 
vaar; maar behalwe vir 'n matroos en 'n stuurman kan mens geen 
lewe op die dek sien nie. Julle sal waarskynlik graag wil weet wat 
binne-in die skip se geteerde planke is?  
41]Kyk nou net! Ek sal nou 'n Epheta* donder oor hierdie skip en 
oombliklik word die skip deursigtig, asof van glas en die inhoud 
daarvan gaan lewend voor oë spring en so sê Ek: Epheta!  
*Epheta; 	Aramees 	vir 	"wees 	geopen" 	of 	"sal 	open". 	 	

42] Kyk nou en oordeel wat dit is wat homself hier voordoen. Kyk 
na die laer kamers van die skip. 'n Totaal van driehonderd mense 
van beide geslagte is byna naak en hulle is met 'n swaar kettings 
gebind. Kyk net hoe uitgeteer hul liggame is, tel die bloedbelope 
hale en kyk na die skraal voedselvoorraad, wat nie daagliks aan 
hierdie mense gegee word nie, maar eerder weekliks in 'n 
stinkende, skaars 'n derde van 'n halwe pond klipagtige brood*, 
langs 'n beker vrot water.  
* 	 Vertalers 	 nota: 	Die 	Duitse 	woord 	 hier 	 is 	 'Steinbode’ 	 en 	moeilik 	
om 	 te 	 vertaal. 	 Stein 	 = 	 klip, 	 rots, 	 brode 	 = 	 reuk, 	 klam 	 rook, 	waas, 	
ook 	 asem 	 of 	 dampe. 	 Miskien 	 was 	 dit 	 'n 	 soort 	 sterk 	 suurdeeg 	
brood?! 	 	

43] Kyk daar in 'n hoek hoe 'n ouer man, aan wie se voete 'n paar 
rotte alreeds geknaag het, tot die bewaarder pleit vir sy dood. 
Kyk, daar in 'n ander hoek is 'n ware vroulike Venus, dit is nou 
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 volgens julle konsep van skoonheid. Sy het kettings om haar 
sagte arms, sy gil angstiglik en pleit dat iemand haar in die see 
moet gooi of ten minste een van haar hande vrymaak sodat sy 
die bytende vuil van haar neus kan afvee.  
44] Wat doen die lyfwag? Hy gryp 'n skerp regopstaande besem 
en hou dit voor haar neus, sodat sy haarself daarmee moet 
skoonmaak; en deur dit te doen, krap en smeer hy haar hele 
gesig, sodat dit uiteindelik vol absesse en etter raak. En indien sy 
sou kla oor sulke behandeling, word sy boonop berispe.  
45] Kyk net af na haar voete. O hierdie delikate voete! Kyk hoe 
hulle drie weke gelede hoog geag was deur 'n wellustige* en ryk 
Engelse swelger. Dit maar net om hierdie meisie te verlei, maar 
van sy ryklike beloftes het min bewaarheid geword. En so in die 
boosheid van sy wraak het hy 'n illusie geskep en wel sodanig dat 
hy hierdie arme meisie op ’n gefabriseerde aanklagte van roof, 
deur middel van geheime omkoopgeld van die geswore regters, 
daar na die skip gebring het, soos wat julle kan sien.  
*'n 	onbeskofte, 	grof 	sensuele 	man. 	 	

46] En net soos wat hierdie arme meisie hier as 'n krimineel 
gedeporteer word, is daar 'n paar meer in hierdie groep aan wie 
soortgelyke behandeling gegee word. Kyk daar. ’n Taamlike jong 
man is vasgemaak in die oorkantste hoek. Hy, wat 'n ryk man se 
enigste erfgenaam was, is na sy pa se dood hierheen gebring 
deur sy eie ma met die hulp van een van haar skandelike 
minnaars.  
47] Ons gaan nie sy storie verder voortsit nie, maar eerder die 
baie delikate voete van ons mooi gevangene bekyk. Kyk hoe 
hulle besig is om af te weer - of ten minste word ’n poging 
aangewend – ten einde hierdie skeeps-ongediertes af te weer, 
net soos by die voete van die ouer man; en kyk nou afwaarts, laer 
by haar voete, kyk hoe sy, deur haar ywer, haarself reeds 
voorberei het vir 'n hele mooi gevormde rotte-kussing!  
48] En dink julle dat daardie lui skeepsmonsters sal afgaan om 
ten minste die dooie ongediertes uit die skip te verwyder? Nee 
nooit! Dit sal hulle nooit doen nie. In plaas daarvan berook hulle 
daagliks hierdie ongelukkige deel van die skip met teer. Hulle dit 
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 doen ter voorkoming van enige moontlike siektes.  
49] Julle mag dalk dink dat sulke onmenslikheid bo alle begrip is 
en dat dokters en priesters moet toesien dat die basiese wette 
nagekom word.   
50] Maar Ek sê egter vir julle dat elke skip van Engeland, sodra 
sy die hawe verlaat het, geen ander wette het as die bestaandes 
van die kaptein nie. Dit duur nie lank alvorens alle 
skeepsowerhede dieselfde horing blaas nie, of met ander 
woorde, totdat hulle eenparig in hulle boosheid is nie, en so heers 
vulgariteit dikwels op dieselfde [boonste] dek. Daarbenewens is 
daar geen rede dat hierdie mooi jong uitgeworpene die prooi 
moet word van die wilde hartstogte van die dikwels dronk 
bevelvoerders nie en haarself laat gebruik vir alle denkbare 
ontugtige verraderlikhede* nie; sodat haar oordeel jammerlik voor 
hierdie wêreld gewerp word. - Julle sien, nou sal julle uiteindelik 
besef waarom die ongediertes nie van die skip verwyder is nie. –  
*Doelbewuste 	 verbreking 	 van 	 die 	 geloof; 	 ’n 	 berekende 	 skending 	
van 	vertroue 	 	

51] Maar dit is nie al wat so 'n swak uitgeworpene moet trotseer 
nie. Boonop skreeu en plaas haar veronderstelde kamerade van 
beide geslagte dikwels die mees afgryslike vloeke op haar en sê 
dat dit geheel en al haar skuld waarom hulle lot meer ondraaglik 
gemaak is.  
52] Kyk net 'n bietjie rond in hierdie begrafnis-kamer en kyk nou 
boontoe na die blink kajuite van die skeepsoffisiere. Kyk net hoe 
mal en uitspattig gaan dit daar.  
53] Skuimende wyn spuit uit hul bekers. Elkeen gil goeie wense 
aan die bevelvoerder, en een van hulle skreeu ook: Op die lewe 
van ons mooi gevangene! En almal stem goedkeurend met hom 
saam asof beset deur waansin.  
54] En kyk, nou sit die offisiere koppe bymekaar. Wat kan in hul 
gedagtes omgaan, sal julle vra? Moenie bekommerd wees oor 
hierdie geheim nie, want dit bevat niks anders as 'n skelm truuk 
nie om die armsalige skoonheid oor te haal.  
55] En wat dink julle? Waaruit bestaan hierdie truuk? Kyk, hierdie 
truuk bestaan uit niks anders nie as die volgende: Die skoonheid 
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 word gou bevry van haar boeie en word effektiewe mediese sorg 
gegee. Noudat sy weereens geklee is, word 'n formele 
huweliksaanbod gemaak, sodat sy die vrou kan word van een of 
ander van die skeepsoffisiere.  
56] Die arme mens sien nie die fyn bedrog nie. As gevolg van die 
helse beproewing van die onderste woning, is sy te bang en so 
verenig sy haarself onder 'n waardelose egverbinding, nie deur 
die priester nie, maar deur een van die skeepsoldate in 
vermomming. Op hierdie manier misbruik haar skynbare man 
haar bedrieglik en in plaas van om snags met hom te lê, tree 'n 
ander man in sy plek en gevolglik word ons swak gevangene, 
onbewus van die situasie, 'n skeepshoer.   
57] Sy ly beslis nie honger nie en sy is in 'n gelukkige 
gemoedstoestand. Sy is van mening dat sy haar fortuin hier 
gemaak het, maar haar oë open eers vir die waarheid in Botany 
Bay, 'n kus van Australië, waar sy - netsoos al die ander 
misdadigers - oorhandig word aan lewenslange mishandeling. 
Die lot van hierdie ongelukkige skoonheid volg in die sewende 
uur.  
Versamel 	 vir 	 julle 	 skatte 	waar 	die 	motte 	dit 	nie 	 kan 	wegvreet 	 en 	
roes 	 en 	 verrotting 	 dit 	 nie 	 kan 	 vernietig 	 nie. 	Maar 	 pasop 	 vir 	 die 	
goedere 	 en 	 skatte 	 van 	hierdie 	wêreld, 	want 	hulle 	dra 	 in 	hulleself 	
die 	bose 	gees 	van 	versoeking 	wat 	lei 	tot 	allerlei 	sondes. 	
Die 	Groot 	Johannes 	Evangelie 	Vol 	3, 	219 	
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 SEWENDE UUR – AUSTRALIË  

 

1]Noudat ons genoeg waargeneem het van hierdie skip se 
aaklige optredes, waar die betekenis sekerlik nooit vreemd sal 
wees vir julle nie, gaan ons hierdie toneel verlaat, 'n tree vorentoe 
neem en kyk na hierdie land wat julle voor julle sien. Dit het vier 
name*. Volgens julle [geografiese] berekening, lê dit tussen die 
131ste en 171ste graad oos, asook tussen die 10de en 30ste 
graad suid**. 
* 	 "Australië 	del 	Espiritu 	 Santo" 	beteken 	 Suidland 	 van 	die 	Heilige 	
Gees 	(De 	Quirós, 	1606) 	?! 	
** 	Australië 	se 	lengte‐	en 	breedtegraad 	is 	35 	° 	3IS, 	149 	° 	13E. 	

2] Julle moet dit alles weet, want julle is nog nie vertroud met die 
toestande, die natuurlike uitleg, of die klimaatsverhoudinge nie. 
Kyk dus op hierdie tablet wat al goed bekend is aan julle! - 
3] Kyk aandagtig. Die streek wat vir julle getoon word, is die ware 
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 Australië, Suid-Indië, Oseanië en Polynesia. Kyk na die suidelike 
deel van hierdie land; kyk hoe dit nog steeds bestaan uit groot 
plasse en moerasse, waarin, as julle werklik van naby sal kyk, 
julle talle giftige gedrogte en alle vorme van lastige insekte sal 
ontdek. 
4] Kyk 'n bietjie verder suid, hoe 'n groot aantal koraal ringeilande 
uitstrek lê, byna tot in die Suidpoolgebied*. Dit is die rede waarom 
die suidelike kus van hierdie land nie omseil kan word nie, 
aangesien dit ook onmoontlik is om hierdie suidelike kus op 
land** te bereik, omdat die kuslyn nie 'n geskikte kus is [óf te sag 
óf te steil] om toestande op hierdie wyse te verken nie.  
* 	 vermoedelik 	 die 	 Indiese 	 Oseaan 	 se 	 atolle, 	 koraal‐atolle 	 of 	
versperrings‐riwwe 	wees?! 	
** 	 Vermoedelik 	 die 	 Nullarbor 	 vlakte 	 op 	 die 	 Groot 	 Australiese 	
Koraalrif 	?! 	

5] Algehele bekendmaking of ontdekking word nog moeiliker 
gemaak omdat hierdie land gewoonlik bestaan uit uitgestrekte 
vlaktes, wat net hier en daar onderbreek word met klein, 
onbeduidende heuwels. Belangrike berge bestaan beslis nie in 
hierdie land nie, slegs ’n paar koraal- en skaliekranse aan die 
kusse. 
6] Hierdie tot nou toe bekende land* het binne die kontinent 'n 
oppervlak area van byna 200,000 vierkante myl** waarop 
tweemiljoen en sowat sestig duisend mense woon. 
* 	Australia. 	
** 	Of 	517 	997 	km2 	

7] Die mees bewoonbare streke is oor die algemeen geleë aan 
die ooskus*. Hierdie streke sal dalk al min of meer aan julle 
bekend wees, naamlik die kolonies onder die name 
Carpentaria*1, Arnheinland*2, Witsland*3, Edelsland*4, Een-
drachtsland*5, Leeuwinland*6, Nuytzland*7, Flindersland*8, Bau-
dinland*9, Grantsland*10, en 'n paar ander minder bekende name 
wat van geen belang is nie. 
*Die 	 Duitse 	 weergawe 	 lees 	 "oos" 	 kus 	 (Ostkueste), 	 maar 	 die 	
Engelse 	 vertaler 	 glo 	 dat 	 dit 	 'n 	 drukfout 	 kan 	 wees, 	 aangesien 	 al 	
die 	 genoemde 	 kolonies 	 aan 	 die 	 noordelike, 	 westelike 	 en 	 suidkus 	
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 van 	 Australië 	 is 	 en 	 vir 	 die 	 eerste 	 keer 	 ontdek 	 is 	 deur 	 die 	
Hollanders 	in 	die 	17de 	eeu. 	
*1 	Queensland. 	
*2 	Noordelike	Gebied. 	
*3 	Wes‐Australië 	aan 	die 	Suid‐Indiese 	Oseaan. 	
*4 	 Nou 	 genoem 	 Tamala, 	 Wes‐Australië 	 op 	 die 	 Suid‐Indiese 	
Oseaan. 	
*5 	 Nou 	 genoem 	 Dirk 	 Hartog 	 Island, 	 Wes‐Australië 	 op 	 die 	 Suid‐
Indiese 	Oseaan. 	
*6 	In 	Wes‐Australië 	op 	die 	Suid‐Indiese 	Oseaan 	(1622). 	
*7 	In 	Suid‐Australië 	op 	die 	Suidelike 	Oseaan. 	
*8 	In 	Suid‐Australië 	op 	die 	Suidelike 	Oseaan. 	
*9 	In 	Wes‐Australië 	op 	die 	Suid‐Indiese 	Oseaan. 	
*10 	In 	Suid‐Australië 	en 	Victoria 	op 	die 	Suidelike 	Oseaan 	

8] Geleë aan die ooskus is 'n landingstrook* met die naam 
“Botany Bay**”, waar daar in hierdie plek, in skaars 10 jaar tot 
nou, alreeds 170 000 kriminele verban is deur die Britte en 
daarvandaan versprei na verskeie kolonies.  
* 	Sydney 	Harbour 	
** 	 Eers 	 genoem 	 Stingray 	Harbour 	 toe 	 verander 	 na 	 "Botany" 	 Bay 	
volgens 	die 	oorvloed 	van 	plante 	ontdek 	deur 	Sir 	J. 	Banks. 	

9] Maar dit is nie net die oostelike kus wat vir so 'n doel gedien 
het nie, die gedeporteerdes is ook na die weste verskeep. 
10] Daar. Kyk na 'n rivier wat in die oseaan* uitmond. Dit is die 
sogenaamde Swan River**. Op sy walle sien julle 'n stad wat 
byna voltooi is. Vanaf daardie stad*** het kolonisasie plaasgevind 
deur misdadigers wat daarheen gebring is; maar dit was met veel 
minder sukses gedoen as aan die ooskus. Gewoonlik is dit net 
die ergste van Engeland se skurke wat hierheen verkoop was en 
dit was alles gedoen in opposisie tot 'n gekombineerde 
onderneming tussen die Hol-**** en Nederlanders [die 
Nederlandse] - aan wie hierdie kus behoort het***** - ten einde 
die hoogs onbeheerbare gebied te kultiveer. 
* 	Suid‐Indiese 	Oseaan 	
** 	In 	Wes‐Australië. 	
*** 	Perth 	W.A. 	
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 **** 	 'n 	Voormalige 	suidelike 	provinsie 	van 	Holland 	
***** 	Die 	Hollanders 	ontdek 	Australië 	in 	1606. 	

11] 'n Stad word aan die ooskus gebou, naamlik by Botany Bay 
en sy word Sidney genoem, soos die hele Nieu-Suid-Wallis kus. 
12] Maar vir nou, onthou slegs die westelike punt; want nadat ons 
die gevangenis-houer [skip] sien land in Botany Bay, sal ons daar 
wil fokus waar die menslike toestande onvoorstelbaar erger as 
aan die ooskus.  
13] Maar voordat ons 'n nadere blik op hierdie groot skouspel 
werp, wil Ek julle nou self met die land van naderby vertroud 
maak. Ek doen dit sodat julle dan maklik 'n meer realistiese 
konsep kan vorm van wat genoem word en wat dit wil sê. En dan 
sal ons sien of die gedeporteerdes wat daarheen gebring was, 
skuldig of onskuldig is. - 
14] Kyk nou hier. Kyk hoe die binneland lyk! Julle dink dat hierdie 
ontelbare velde voor julle oë niks anders is as struikgewasse nie. 
15] Ek sê: O Nee! Dit is gras; en moenie verbaas wees as die 
gras wat julle daar sien, hier en daar drie tot vier mans hoog 
staan nie. 
16] Hierdie gras lyk soos die sogenaamde rietgras. Dit is byna 
onmoontlik om uit te wis alvorens dit droog is, en dan slegs deur 
vuur. Maar die vuur moet aangesteek word op 'n tyd wanneer die 
noordewind waai, want die suidewinde sal die vuur versmoor. 
17] Waarlik, julle sou ook graag 'n boomwoud wou sien. Sulke 
woude kom net in klein getalle hier voor en die bome wat hier 
groei, veral in die rigting van die meer suidelike streke, is dikwels 
byna net so groot en hoog soos gras en hulle produseer baie min 
eetbare vrugte. 
18] Dikwels sal julle in die noordelike streek, sowel as aan die 
ooskus, reeds verskillende landbou-bewerkings vind, maar wat 
nie behoorlik groei nie en daarom ook merkbaar hul geaardheid 
bietjie vir bietjie verander. 
19] Die pere word dikwels heeltemal houtagtig en wyer by die 
stingel as by die kroon. Wat die kersies aanbetref, die sade groei 
dikwels buite op die skil en die vrug self raak waterig. Hierdie en 
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 ander variasies wat dalk vreemd klink, vind plaas en hulle ly 
saam met baie ander soorte aangeplante plante. Die, vir julle, 
skaars bekende slangneute* groei welig, asook die kokosneute 
op die noordelike kus. Indiese vye**, die sogenaamde 
Johannesbrood*** en 'n tipe waatlemoen-pruim groei ook 
oorvloedig. 
* 	 Die 	 vrug 	 van 	 'n 	 Sapindaceae 	 boom 	 (Ophiocaryon 	 paradoxum), 	
die 	embrio 	van 	wat 	ooreenstem 	met 	 ’n 	opgerolde 	slang. 	
** 	Gordyn 	vyeboom, 	deel 	van 	die 	Strangler 	vy 	familie. 	
*** 	Karobboom 	of 	sprinkaan 	boontjie. 	

20] Maar baie sorg moet geneem word om te verseker dat 'n 
sekere rooi insek nie die slangneute deurboor nie. Indien so 'n 
geprikte neut op die aarde val, kom 'n hoogs giftige nuwe tipe 
plant daaruit wat tien keer erger is as die sogenaamde 
Bohonupas*. Die blare laat 'n wrede, verwoestende, giftige damp 
vry sodra dit net een skoenlengte bo die aarde staan. Dit dood 
nie net alle diere en mense wat naby kom nie, maar veroorsaak 
ook 'n baie intense verwoesting aan die plante, dikwels binne 'n 
radius van 1 uur (loopafstand). Binne 'n kort tydjie sal nie eers 'n 
klip-mosplant uitkom nie; inplaas daarvan kwyn en verander alles 
in 'n tipe as. 
*die 	gif 	boom; 	bohon‐upas, 	(Antiaris 	toxicaria). 	

21] Die geluk van hierdie plant is dat dit nie vir meer as die helfte 
van 'n jaar floreer nie, maar sterf so gou as wat die winter 
aanbreek en word dan so onskadelik. 
22] Noudat ons 'n bietjie na die wêreld van die plante gekyk het, 
laat ons nou 'n klein blik werp op die diere. 
23] Eerstens kyk ons hoe die lug wemel van groot wit arende* 
wat enige ander in hul soort verreweg in krag en ratsheid oorskry; 
hul gulsige eetlus is veral groot in die wintertyd, soveel so dat 
hulle in die binneland mense soos vlieënde wolwe aanval. 
* 	Witpens 	see‐arend?! 	

24] Benewens hulle is daar 'n ander boosaardige voëlsoort, wat 
byna die voorkoms van 'n volstruis* het en in plaas van vere, het 
hulle hare, en sommige het glad geen vlerke** nie, ander het 
egter vlerke soos die van 'n vlermuis.  
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 * 	Emu? 	
** 	genoem 	vestigiale 	vlerke. 	

25] Hierdie voëls het dikwels meer as een klafter [of 1,90 meter] 
lange bene, en kan moeiteloos en baie vinnig daarmee hardloop, 
tot 10 myl per uur. Wanneer hulle hul prooi bereik, slaan hulle 
daarop met een been en eet dan die maaltyd. Ander swerms 
kleiner en meer skadelose voëls hoef nie genoem te word nie. 
26] Onder andere is daar 'n [ongewone] viervoetige soogdier* met 
'n sterk bek; voël-wolf sou 'n beter benaming daarvoor gewees 
het. Hierdie dier is, in sy soort, wreder as enige tier.  
* 	Platypus. 	

27] Maar met betrekking tot die grond en die moeras – dit is 'n 
ware tuisland vir slange en allerhande soorte akkedisse; onder 
hulle baie spesies met vlerke wat nie almal giftig is nie, maar min 
of meer skadelik.  
28] In die binneland vind ’n mens dikwels groot vlermuise wat 
baie giftig is en wat 'n bedwelmende effek in hul blik het en 
hierdie effek is erger as dié van ’n ratelslang. As iemand dit sou 
waag om in so ’n vlermuis se oog te kyk, val hy gou grond toe 
asof deur sterk drank verdoof en as niemand sou kom om te help 
en die vlieënde vlermuis doodslaan nie, sal hy gou die laaste 
druppel bloed uit sy slagoffer uitsuig. Hy sal dan versadig 
wegvlieg, met 'n hoë fluit. -   
29] Wat die klimaat aanbetref, is hierdie land 'n ware 
verkleurmannetjie en buiten sommige oostelike en noordelike 
gebiede, is die land so onvoorspelbaar dat iemand op een dag in 
sommige streke al vyf weer-tipes kan ervaar. 
30] Waarom alles hier so vreemd gevorm is, sal op sy bepaalde 
tyd aan julle openbaar word, maar onthou hierdie vooraf: Ek het 
heeltemal ander einddoele aan sekere lande van die aarde 
gekoppel, in plaas daarvan dat hulle voortydig onteer sou word 
deur die mens se skandelike gierigheid. 
31] Nietemin, as die mense in hul waansin voortydig in lande 
indring wat nog nie rypgeword het nie, is dit hulle verdiende loon 
wanneer hulle soos verwaarloosde kinders wil lewe wat onryp 
vrugte en giftige bessies verorber. Maar soos wat Ek reeds gesê 
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 het, verskillende dinge sal met die volgende geleentheid aan julle 
bekend gemaak word. 
32] Kyk nou. Dieselfde tyd waar ons in hierdie land rondbeweeg 
het, het die skip, wat reeds aan julle bekend is, haar ankers in 
Botany Bay gegooi en kyk! Daar is sy reeds! Want wanneer alles 
in sig kom, hoef 'n mens nie 'n lang reis te maak om by 'n sekere 
plek uit te kom nie.- 
33] Kyk baie nou mooi! Weereens sal Ek die Ephata spreek en 
kyk weer: Die gevangenis houer het regdeur deursigtig geword 
tot by die bodem. Kyk boonop goed na ons pragtige, ast’ware 
eggenote! Kyk hoe swak is sy, skaars in staat om haarself uit 
haar sitplek te lig. Betree egter nou 'n bietjie in die kajuit van die 
kaptein. 
34] Kyk. Reeds kyk drie koloniste saam met die kaptein na die 
lys, tewens in die teenwoordigheid van die plaaslike goewerneur. 
Kyk nou! Twintig name word deurgetrek, onder hulle ons ou 
man*; maar ons pragtige gedeporteerde se naam word nie 
deurgetrek nie. 
* 	Sien 	Uur 	06:43 	‐	hy 	het 	tydens 	die 	lang 	reis 	gesterf. 	

35] Kyk. Die goewerneur en die koloniste teken en bevestig die 
lys en die tronkbewaarders beweeg hulself na onder, bevry die 
gevangenes, sodat hulle hande agter hul rug gebind word en so 
word hulle na die boonste dek van die skip gedryf. 
36] Kyk nou! Die tronkbewaarders betree ook in die kamer van 
ons pragtige gedeporteerde, lig haar in oor haar lewenslot, beroof 
haar van haar rokke en bind haar hande vas. Sy val dan in 
wanhoop flou neer oor haar lot en hulle sleep haar dan na die 
ander gevangenes op die dek. 
37] Kyk hoe sy in duie stort voor haar beweerde man. Sy pleit 
met al haar mag en krag – op 'n wyse wat slegs moontlik is vir ’n 
vroulike hart – waar sy hom inlig oor allerhande dinge. Sy vertel 
hom hoe sy onskuldig skuldig bevind is en na hierdie plek van 
gruwels geneem is en hoe hy haar ongeluk so skandelik misbruik 
het: Sy, wat so suiwer was as die son en wie erger gebruik was 
as 'n bordeel-hoer vir die Engelse matrose! - 
38] Kyk! En leer 'n les van 'n persoon wat bely om van die 
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 Christelike geloof te wees! - Kyk hoe hy die tronkbewaarder met 
trots beveel om die mond van hierdie skreeuende wese te prop; 
en indien sy haar nie baie rustig gedra soos die ander nie - sy tot 
dertig houe met die sweep geslaan sal word, onmiddellik! 
39] Sien hier, die effek van haar versoek! Kyk, hoe met 'n tou oor 
haar bors en voete word sy aan 'n kleiner mas vasgemaak deur 
twee lakeie* en kyk hoe die tronkbewaarders die arme 
ongelukkige gedeporteerde onophoudelik en op 'n skandelik 
wrede wyse gesel. 
* 	Ook 	bekend 	as 	balju. 	

40] Nou kyk. Nadat haar voete heeltemal van bo tot onder met 
die skerp sweep gesny is, word sy losgemaak en onmiddellik 
saam met die ander misdadigers met toue oorboord getel in 
kleiner vaartuie in. En so, in 'n bloeiende toestand, word sy in 
hierdie ongelukkige land ingebring en word dadelik deur die 
goewerneur toegeken aan ’n beskikbare kolonis. 
41] Dink julle dat iemand haar na 'n hospitaal gebring het? Julle is 
hier verkeerd! Die verbande op sulke wonde bestaan uit niks 
anders as dit nie: Sy word toegelaat om vir 'n halfuur in die see te 
sit waar dit baie vlak is. Dit is die berugte genesingsmetode in 
daardie land. Dit help wel. Dink tog egter aan die brandende pyn, 
veral vir so 'n sensitiewe meisie! 
42] Nou is ons klaar hier. Ons wil egter net 'n bietjie kyk wat met 
hierdie ongelukkige mense gaan gebeur. Kyk. Daar in die 
binneland, ongeveer 'n honderd myl vanaf die kus. Kyk daar, hoe 
hierdie arme gevangenes met hul gereedskap moet veg, onder 
leiding van verskeie opsigters, met al die onbekende euwels in 
hierdie land wat reeds aan julle beskryf is. Dit is asof hulle tussen 
twee vure staan.  
43] Julle gesegde sê waarlik: Dit is sink of swem! Waarom sou so 
’n leidende kolonis omgee of twintig of dertig van sy 
ondergeskiktes deur slange gepik word - terwyl die meeste nog in 
voetboeie vasgebind is – of as hulle dikwels in moerasse insink 
binne die etlike meter hoë gras, of die een of die ander word 
aangeval en verskeur deur die welbekende arende; of andersins 
deur die uitwissing van die iewers uitspreiende gifplant – sodat 
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 verskeie gevangenes sterf. 
44] Kyk. So 'n kolonis doen min of niks daaroor nie, want hy gee 
nie om nie, want vir sy huis is hy voldoende versorg, selfs sonder 
sulke nuwe bygevoegde werkers.  
45] Indien hy 'n belangrike deel van die land kan terugeis deur 
middel van sulke nuwe pogings om vorentoe te druk [om meer 
grond te verkry], is dit net reg vir hom. Maar as dit egter 
boemerang as gevolg van al die wrede pogings, gee hy regtig nie 
veel om nie. Hy gee nie om nie, omdat hy, soos wat hy self sê, 
versorg is. 
46] Julle mag dink dat wanneer sulke kriminele 'n nuwe stuk 
grond geproklameer het, sou dieselfde stuk grond dan miskien 
die een of die ander se eiendom word met rente. 
47] Ek sê: O nee. So 'n kolonis gebruik die land vir 'n heel ander 
doel. Hy rig hier en daar sommige werkershuise op, maar beskou 
die grond as sy eie van A tot Z. 
48] Die werkers kry niks anders behalwe die mees miserabele, 
skaars genotvolle etes, en soms - as hulle nie van honger wil 
sterf nie – vang hulle slange en akkedisse, hul sny die koppe af 
en braai dit oor ’n strooivuur en verteer dan die vleis met die 
grootste aptyt. Voorwaar, weereens geld die gesegde: Honger is 
die beste kok.  
49] Ja. Met sommiges gaan hierdie honger dikwels so vêr dat 
hulle nie eers tyd het om 'n slang braai nie, maar nadat die kop, 
vel en binnegoed verwyder is, word dit dadelik verorber.  
50] 'n Nuwe plaag vir hierdie arme mense is dat hulle hul vasloop 
in Aborigines - veral in die noordelike deel. Hulle is goeie 
boogskutters en met gifpyle dryf hulle die gevangenes terug, of 
vang hulle hul en vreet hulle rou op. 
51] Kyk hier. Hierdie arme gevangenes moet mateloos onder 
sulke "geriewe" ly. Die straf wat hulle ontvang vanaf hul 
bestuurders en toesighouers bo hulle - wat selfs veel meer 
onmenslik is as die van die Noord-Amerikaners en kan nie 
naastenby vergelyk word met die lyding van hierdie land se 
mense nie. 
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 52] En kyk. Ons arme gedeporteerde is ook hier by een van die 
grassny werke. Vir julle is grassny 'n vreugdevolle werk. Maar die 
werkers hier moet egter met werklike gras-oerwoude werk en 
binne die ondeurdringbare ruigtes is daar 'n enorme aantal fel 
stekende insekte - veral in somertyd - wat dan hierdie naakte 
werkers tot so 'n mate aanval dat daar na 'n paar dae niks meer 
as die hele geraamte oorbly nie. 
53] Maar wanneer hierdie verbouing in die winter plaasvind - 
feitlik deur die vuur seisoen - gebeur dit gereeld dat die vuur 
dikwels so kragtig raak dat die vlamme vir ure deur die droë gras 
kletter. Verder, as die arme mense wat die vuur aangesteek het, 
nie vinnig op die vlug slaan nie, word hulle óf heeltemal verbrand, 
óf hul kry ernstige brandwonde regoor hul liggame.  
54] Die ergste is egter die volgende: As die vuur iewers versmoor 
het, moet die arme persoon wat die vuur aangesteek het, dikwels 
dan vir ure oor die versengende warm as loop om weer die 
versmoorde vuur te aktiveer en te belug. 
55] Hulle word toegelaat om 'n tipe houtplank aan die sool van hul 
voete vas te maak, maar dikwels word hierdie houtplanke reeds 
halfpad deur die lopery verbrand en dan is dit by almal dieselfde; 
- hul sole word dikwels verbrand, ten spyte van die plank aan die 
voet. 
56] Baie ander ontelbare smarte en siektes wat inheems is aan 
hierdie land is beter om nie op te noem nie! Wat die Weskus 
aanbetref het Ek niks meer nodig om te sê nie, buiten dat dit daar 
tien maal meer onmenslik is as aan die ooskus en om hierdie 
rede maak die kolonisasie baie min vordering. 
57] Julle sien. Vir al hierdie dinge kan 'n mens slegs die 
skandelike hebsug van die sogenaamde "morele" en selfs 
"Christelike" mense blameer.  
58] Dat Ek nie in staat is om langer na sulke gruwels te kyk nie, 
sal julle maklik kan verstaan sonder te veel nadenke. Want 
waarlik, die mense het alreeds hulle sondes tot binne die derde 
hemel opgestapel. Ek hoef niks meer te sê nie. 
59] Daarom sê ons Amen vir vandag. Die agtste uur sal selfs 'n 
groter en vreemde dinge openbaar!  
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 AGSTE UUR - OSEANIË EN 
POLINESIË  

1] Nadat ons gekyk het na die vasteland van Australië en dit 
ondersoek het, sal ons nog 'n kort besoek bring aan die meer 
betekenisvolle eilande, om te sien wat daar gebeur.  
2] Ek sê slegs die belangriker eiland-state; Want daar is talle 
eilande in hierdie oseaan wat geheel en al beheer word deur die 
vasteland of deur die groter eilande.  
3] Trouens, uit al die duisende klein eilande in hierdie see, sal 
julle nie veel eilande kry wat nog nie aan geknaag of mee 
gepeuter is deur hierdie bekende hoof Europese Despotiese 
Nasie* nie.  
*Engeland 	

4] Hierdie toonaangewende wêreld-leidende en -snuffelende 
nasie het hierdie eilande min of meer uitgelos, nadat hulle dit 
deeglik deursoek het en hulleself oortuig het dat daar niks is 
waaraan hulle rotte-tande daar kan knaag nie.  
5] Sien: Kyk, hier op die tablet. Ek sal die hele aarde van pool tot 
pool voor julle oë uitsprei en niks sal versteek bly nie. 
6] Kyk hier! Die groot uitgestrektheid tussen Asië, Australië en 
Amerika; kyk na die baie klein eilande; kyk hoe hulle uitsteek 
soos die sterre in die uitspansel bo die enorme glinsterende 
oppervlak van die water! Maar sodat julle 'n idee kan kry ten 
opsigte van hierdie kommersiële gierigheid van hierdie wêreld-
snuffelende nasie, sal Ek ook die name van elke eiland skriftelik 
gee, soos wat die vraatsugtige, gierige ontdekkingsreisigers hulle 
genoem het. 
7] Lees nou! Kyk na al die nog onbewoonbare en vêrste 
skuilplekke van die aarde! Kyk net na die geskrewe, en julle sal 
julleself onmiddellik oortuig watter nasie toegang het tot alle 
klimaatstoestande. Hierdie mense gee nie om of hulle seile van 
hitte begin te brand op die ewenaar nie, of - aan die ander kant 
[van die wêreld] - hulle driekwart van 'n jaar gevries is tussen 
ysberge en hulle skepe dikwels baie meters onder sneeu 
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 begrawe lê nie.  
8] Kortom, julle sal baie min name vind wat nie deur hierdie 
wêreld-woekeraars gegee is nie. Daarom sal ons nog steeds na 
die belangrike eilandstate gaan om die dade van hierdie nasie 
waar te neem. 
9] Kyk. Hier is 'n groot, belangrike eiland bokant die 
noordoostelike deel van Australië. Dit gaan onder die naam van 
Nieu-Guinee. Hierdie eiland word ook as 'n deel van Australië 
beskou. Sy het min berge - en in haar skepping is sy jonger as 
Australië, want Australië is net ’n bietjie meer as drieduisend jaar 
oud, waar die eiland Guinee egter byna 700 jaar jonger is. 
10] Maar hierdie land is egter vooraf deur 'n Asiatiese volk ontdek 
en die Engelse en die Hollanders het dit baie meer beskaafd 
gevind as wat die vasteland van Australië later bevind was. Dit 
was teen hierdie tyd baie natuurlik dat so 'n vonds dadelik in volle 
besit geneem was deur die kanongedonder van hierdie wêreld-
dominerende nasie. 
11] Natuurlik was hier geen gedeporteerdes afgegooi nie, maar 
die arme inwoners van die eiland was geensins beter daaraan toe 
as die slawe in Noord-Amerika nie. 
12] Tot 'n mate word hierdie mense opgevoed; egter nie ter wille 
van hul eie beswil in die sogenaamde Christelike godsdiens nie, 
of in ander wetenskappe nie; in plaas daarvan was hulle net vir 
een rede opgevoed, naamlik: Dieselfde rede waarvoor julle jong 
wilde perde sal afrig, met ander woorde, om meer bedrewe en 
nuttig te wees om Engels vragte te dra en om vir hulle te werk en 
te veg. Bykomend, wanneer die meesters losbandig lewe, word 
die dienaars ook deel van die beloning [van hul onderduimse 
oorheersing]. Wanneer die werk voltooi is, is die beloning dikwels 
veel erger as wat julle eie lasdiere sou ontvang. 
13] Kyk, hierdie groot wêreldhandelaars sal beslis nie die brood in 
die sweet van hul eie aanskyn eet nie. In plaas daarvan verkies 
hulle om hulleself met trae hande op te rig by alle uithoeke van 
die aarde. Hulle rek hulle monde wyd oop en laat toe dat hulle 
gevoed word deur die onregverdige onderworpe nasies en hulle, 
soos wat julle so graag sou sê, jaag dus die gebraaide voëls 
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 reguit in die kakebeen in. 
14] Kyk nou hier in die middel van die tablet. Daar is die eiland al 
heeltemal uitgeteken. Kyk. Die byna heeltemal nakende arbeiders 
moet die swaarste werk onder die gloeiende strale van die son 
uitvoer.  
15] Kyk: Baie moet in die bome rondklim en 'n tipe wol* versamel, 
wat hier baie mooier en fyner is as 'n soortgelyke boom in die 
ooste van Indië. Kyk weereens: Daar oorkant is ander byna dag 
en nag besig met die verbouing van suikerriet. Kyk weer: Hier 
moet ander grawe vir goud en allerhande edelstene in die dieptes 
van die aarde. 
*Semul 	(Salmalla 	malabarica), 	of 	(rooi) 	Sy, 	Katoen‐boom. 	

16] En kyk weer hier: Ander moet soos lasdiere hul ledige base in 
draagstoele* ronddra. En weer hier: Ander word gebruik in die 
konstruksie van forte en groot skure en word dikwels erg 
mishandel vir die geringste besoldiging.  
*Ook 	bekend 	as 	palanquins 	wat 	deur 	vier 	sterk 	mans 	gedra 	word 	

17] Daar is baie gevalle wat veel ellendiger is en as julle dit nog 
byvoeg, terwyl julle dan in die regte lig kyk na hierdie klein 
stukkie, [sal julle sien] dat hierdie wêreld-verslaafde nasie bedryf 
byna al die verowerde eilandlande op 'n politieke wyse, soos wat 
die Romeine dit eens gedoen het met betrekking tot die destydse 
heidense aanbidding.  
18] Nadat hulle hulself oortuig het dat die heidense volk op ’n 
eiland gemoedelik (naïef) is, word baie min oor Christendom 
gepraat, - in plaas daarvan onderrig hulle hulself in hulle 
heidense vorm van geloof. Verder, as hulle nou insig bekom, deur 
middel van hierdie vorm van geloof, dat so 'n ellendige geloof 
meer nuttig sou wees vir hul groot wêreld-beursie as die 
Christendom, sê hulle, soos My liewe dienskneg Paulus: Ons wil 
almal [alles] met almal wees ten einde iets van alles [almal] te 
wen. Sekerlik nie soos Paulus, wat alles vir almal wou wees om 
almal [elkeen] vir My te wen nie, maar soos reeds vermeld, van 
almal alles. 
19] Slegs as 'n heidense godsdiens baie selfsugtige beginsels 
het, sal hulle seker maak dat die Christelike godsdiens verkondig 
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 word met die swaarste kaliber Kanon. Wanneer hierdie heidense 
nasie die Christelike godsdiens aanvaar het, word dit dan 
algemeen verstaan dat die alles omvattende beloning die gevolg 
is van die [sogenaamde] verkondigers van verlossing. 
20] En kyk dus weer na die tablet. Sien: Weereens 'n ander 
eiland. Sy word Nuwe-Brittanje genoem, en daar, ietwat verder 
op is 'n ander eiland: Sy word genoem Nuwe-Ierland*. Ek bedoel, 
julle hoef nie lank rond te vra om uit te vind wie die meesters van 
hierdie twee belangrike eilande is nie. 
*Deel 	van 	Papua‐Nieu‐Guinee 	

21] Kyk. Verder af is daar nog 'n belangrike eiland, omring deur 
verskeie kleiner eilande, genoem Nuwe Kaledonië.* Julle hoef nie 
te vra wie die meesters van hierdie belangrike lande is nie, en 
hoe dit daargestel is nie. Kyk net gedeeltelik na Noord-Amerika, 
Australië, en Nieu-Guinee. 
*Gebied 	Nuwe 	Kaledonië 	en 	afhanklike 	gebiede 	

22] Kyk nou na die suide; hier aan die oostelike kant van 
Australië is `n belangrike, maar baie yl en moeilik toeganklike 
eiland genoem, Van-Diemen Land*. Kyk, dit lyk effens karig, dus 
was die Nederlanders toegelaat dat hierdie eiland 'n Nederlandse 
naam dra, maar niks meer nie. 
*Vandag: 	Tasmania 	 (deur 	Abel 	 J.Tasman 	ontdek 	wat 	gestuur 	was 	
deur 	 Van 	Diemen 	 om 	 Terra 	 Australis 	 te 	 verken 	 en 	wie 	 ook 	Nieu‐
Zeeland 	ontdek 	het. 	

23] Maar, desnieteenstaande die Nederlandse naam, het die 
Engelse die beste landingsplek vir hulself gekies. Slegs die 
westelike deel het oop gebly en belastingvry vir die Nederlanders. 
24] Maar met betrekking tot die belangrikheid van die visvangs in 
die ooste: Daar het die Engelse baie goed geweet om hulle nette 
diep in die see te plaas. 
25] Nou verlaat ons hierdie eiland en draai 'n bietjie suidwaarts. 
Daar sien julle twee baie belangrike eilande langs mekaar, wat 
slegs geskei word deur die sogenaamde Cook Seestraat.* 
*Skei 	Nieu‐Seeland 	se 	Noordeiland 	van 	die 	Suideiland. 	

26] Dit is Nieu-Seeland en kyk 'n bietjie verder suidwaarts. Daar 
is 'n beduidende eiland met die naam Cornwallis. Julle sien, die 
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 Engelse het hierdie eilande met 'n vrye soewereiniteit gelaat ten 
einde belangrike graan belasting te produseer*. Met ander 
woorde, die meesters van hierdie eilande was in hul amptelike 
hoedanigheid gelaat om verskillende redes. 
*Graan 	tol. 	

27] Die hoofrede is die volgende: Die regering van hierdie uiters 
afgeleë lande het die Engelse niks gekos nie en op grond van hul 
baie gemoedelike houding - soos reeds vroeër genoem - was 
hulle baie goed aanvaar en om die rede het die Christendom hier 
baie swak vordering gemaak. 
28] Die groot bedryfskoste verbonde aan sulke reise is die 
tweede rede waarom hierdie wêreld-verslaafde nasie nog nie 
meer kragtige, donderende ekspedisies onderneem teen hierdie 
lande nie. 
29] Die derde rede is dat hierdie land nie maklik toeganklik is vir 
groot skepe nie, as gevolg van die gereelde storms, die baie 
kranse en sandbanke. 
30] En so is daar baie verskillende selfsugtige redes waarom 
hierdie afgeleë, maar baie vrugbare Seelanders, nie in die 
despotiese kloue van hierdie wêreldbekende nasie geval het nie. 
31] Maar kyk nou: Daar is alreeds 'n paar Engelse skepe op pad 
na hierdie lande. Hierdie skepe is 'n kruising tussen vragskepe en 
oorlogskepe - soos wat julle kan sien. Hulle kom omdat die koring 
en ander bruikbare vrugte nou alreeds daar geoes is. Julle weet 
reeds dat julle lente herfs is daar. 
32] Kyk: Dit gebeur so dat hierdie skepe net betyds daar aankom. 
Tel hulle en kyk hoeveel daar is. Kyk, 'n karavaan van groot en 
kleineres, 170 in getal, maar sodat julle al hul optrede kan 
waarneem, sal Ek hierdie verskeping in die gees versnel. 
33] Kyk nou ’n bietjie: Ons is alreeds hier op die terrein. Kyk nou 
hoe hierdie arme mense - die meeste van hulle is nog egte 
Kainiete* - hulle na die kus haas, vol gelaai met mandjies, sakke 
en kratte wat doelbewus agtergelaat is deur die Engelse, ten 
einde 'n beweerde huldeblyk aan die veronderstelde gode te 
maak. Hierdie betreurenswaardige volk beskou hierdie wêreld-
fanatici as ’n meer superieure tipe wese, wat uit die wolke 
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 neergedaal het met behulp van hul pragtige swemmende huise, 
sodat hulle - volgens hulle mening - die offers kan ontvang wat 
aan hulle verskuldig is aan die einde van hulle wêreld. 
*Afstammelinge 	 van 	 Kain, 	 Genesis 	 4 	 en 	 Huishouding 	 van 	 God, 	
Boek 	1 	

34] Hulle lei af dat hierdie wesens superieur is, omdat donder en 
weerlig skouspelagtig uit hul huise voortkom en hulle gooi 
kragtige donderweer-wiggies*, asof vanuit die wolke.  
*kanonkoeëls.	

35] Aangesien die huldeblyk-nemers vertroud is met sulke 
swakhede van die bevolking, maak hulle hul aankoms bekend 
deur die kanon gedonder. Sodra hulle alles in hul skepe ingeprop 
het, na 'n verblyf van 'n paar weke, ontvang hierdie arm mense 
nog 'n manjifieke kanon- en vuurpylskouspel as betaling. Hierdie 
"beloning" vertoning sê dan aan die inwoners dat die gode 'n 
voldoende offer ontvang het. 
36] Maar sodat hierdie onregverdige praktyk nie deur 'n ander 
nasie nageboots word nie, was die klein eilande rondom hierdie 
groot eilande toegerus met Engelse forte* op sekere [strategiese] 
punte en waar dit ookal moontlik was om op hierdie eilande aan 
wal te gaan, het die Engelse hul vuurkrag in alle rigtings opgestel.  
*Vestings 	

38] Maar waar die lande ontoeganklik was - soos reeds gesê –
was daar geen rede vir wagte nie. Gevolglik was hierdie wêreld- 
en waterfanatici, ten spyte van die soewereiniteit van hierdie 
lande, beskou as die regeerders vanaf kus tot binneland. 
39] Natuurlik het hulle geen wreedheid hier beoefen nie; met 
ander woorde, hulle het nie hul slawesweep en helfakkel oor 
hierdie arme mense geswaai nie, maar Ek sê: Presies hier is die 
plek waar hierdie volk* hulself bewys het as die leidende 
monsters van die aarde. 
*Die 	Engelse 	

40] Vir so lank as wat enige persoon sy medemens tiranniseer uit 
hebsug en gierigheid, moet hy beslis vergelyk word met 'n duiwel 
wat sekerlik 'n dienaar van Satan is. Dit is ten minste seker, maak 
nie saak hoe verskriklik erg die tirannie mag wees nie, dat die 
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 mishandelde party ten minste verneder sal word tot die laaste 
mees innerlike druppel murg; en hulle word - hoewel op 'n 
tirannieke wyse - die konsep van die Christendom geleer, om ten 
spyte van hiervan, onheil te verduur, wanneer sulke arm mense 
hul ellende dra met inagneming van My kruis. 
41] Maar waar ’n bevolking as gevolg van skandelike gierigheid 
ten volle uitgesluit word van alle hoër [geestelike] Lig en aan die 
ander kant saai die verdrukkers - op hul leuenagtige maniere – uit 
aan die hele wêreld wat se geseënde vordering so 'n volk maak, - 
terwyl hulle al die tyd in die geheim in skandelike duisternis gelaat 
word; luister, dan is geen duiwel in staat om sulke toertjies uit te 
voer nie. In stede moet 'n groot meester se hand hierdie werk 
oorneem. - 
42] Kyk: Dit is en behoort tot die grootste gruwels van die aarde! 
Voorwaar, 'n tiran wat 'n behoefte het aan die moord op 'n 
duisend onskuldige mense vir ’n hele jaar met die mees gruwelike 
martelgereedskap, waar sy marteling so veragtelik is dat geen 
mense-tong in staat is om dit uit te spreek nie, sou hulle eerder 
genade betoon, as sulke monsters van die agterent van die vors 
van die hel. 
43] Julle hoef nie heeltemal te besef hoe vêr hierdie 
onuitspreeklike wreedheid gaan nie: As julle kon sien hoe die 
mense gehang word met hul voete aan 'n konstruksie paal op 'n 
ander eiland, sodat die kop afhang na die aarde, waarna hulle 
verslind word deur inheemse klein groen miere, en dikwels eers 
die gees gee op die sesde of sewende dag onder die mees 
onuitspreeklike pyn en dat hulle dan daar bly hang totdat die 
miere die laaste druppel murg verteer het.  
44] Ja, Ek sê vir julle: Julle hare sal sneeuwit orent staan as julle 
'n ander plek sal sien waar mense teen 'n groot maalklip gehou 
word om tot op die laaste vesel fyngemaal te word. Ja, julle sou 
sonder twyfel julle oë toemaak, wanneer julle op 'n ander eiland 
mense sou vind wat met vasgemaakte arms en voete van die 
takke aan hul geslagsdele hang en die vroulike geslag, waardeur 
hulle 'n tou deur die labia getrek het, word dan daarna aan die 
voete van die manlike geslag gehang. - 
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 45] Ek kan julle vertel van ongelooflike groot getalle van 
soortgelyke wreedhede; julle sal niks anders sien as alle vorme 
van kruisigings nie, waardeur mense se aardse lewe geneem 
word. - 
46] Maar kyk: Al hierdie wreedhede kan skaars gesien word as 'n 
doudruppel teenoor die wêreld-oseaan, wat in werklikheid die 
arme mensdom se geestelike mishandeling is. Want as iemand 
daarvan hou om een ledemaat na die ander te breek uit die 
liggaam, sal die liggaam sulke marteling slegs verduur tot op ’n 
sekere vlak. 
47] Sodra dit te veel word vir die siel om te dra, sal sy haarself 
binnekort bevry vanuit haar dop en verenig met die gees. Hierna 
kan die tiran knyp, gesel, brand, en die liggaam fynmaal, in kort: 
Die tiran kan watter wreedheid ookal uitvoer met die slagoffer; dit 
is nie anders nie as wat een van julle dieselfde sal doen met sy 
eie baadjie nadat hy dit afgehaal het nie. Dit is omdat die liggaam 
slegs in staat is om pyn te voel solank as wat die siel stewig 
geheg is aan dieselfde liggaam. 
48] Soos reeds vermeld, sodra sy opgestaan het [vanuit haar 
liggaam], nadat dit te ondraaglik geword het vir haar, sal alle pyn 
ophou.  
49] Die blote mishandeling van die siel en die gees, ten einde 
hulle te verslaaf, of om die onsterflike gees te boei vir sulke 
winsbejag en gierige* doelwitte, is meer, ja, Ek sê eindeloos 
wreder as alle fisiese wreedhede wat gepleeg word op die hele 
aarde. Dink julle dit is hierna [in die hemel] maklik om sulke slawe
-geeste om te keer na vryheid**? – 
*Uiterste 	gierigheid 	vir 	rykdom 	of 	materiële 	gewin. 	
**Geeste 	ontwikkel 	aanhoudend 	in 	die 	hiernamaals. 	

50] O kyk: Die menslike gees is 'n vrye gees, maar as hy eers 'n 
rigting ingeslaan het, wie gaan dit verander, ten einde die gees 
nie te vernietig nie? - 
51] En dink net hoe die Vader se hart moet voel wanneer Hy 
stilswyend moet toekyk, soos 'n besorgde eienaar, terwyl die hael 
Sy vrugte verwoes.  
52] Daarom sê Ek: Wee julle tiranne, julle sal julle lot deel met 
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 julle broeders - die duiwels. Onophoudelike weë aan julle, julle 
regeerders wie die krag in julle hande het om 'n ware lig te bring 
aan al die volke van die aarde en tog doen julle dit nie. In stede, 
uit vuile gierigheid en wêreldse begeerte, werp julle die wêreld in 
nog groter labirinte van duisternis in, soos wat dit was voordat 
julle hulle in hul onskuld gevind het. 
53] Ja, Ek sê weer: Onophoudelike weë aan julle! Wanneer 
betaaldag aanbreek vir julle; waarlik, julle sal kry wat My Godheid 
kan bedink en uitvind in die innerlike diepte van Sy vurige Toorn! 
Ek hoef nie meer te sê nie. 
54] Die hoogste gruwel is vir 'n man om sy eie god te bring. Ek 
het niks verder vir julle te sê nie.  
55] Om My Woord te gebruik vir die laagste, gierigste, en 
suinigste doeleindes, soos in alle vorige tonele [wat Ek aan julle 
bekendgemaak het in hierdie ure], is die uiterste verfoeiing. Ek 
het beslis nie nodig om enigiets anders te sê nie! 
56] En hierdie bose verdorwenheid het betrekking op al die ander 
eilandstate, behalwe Japan - wat ons in die negende uur sal 
hanteer. Dus is die situasie byna dieselfde as met die voorheen 
genoemde eilande, behalwe vir een eiland in die middel van die 
wêreld-oseaan met die naam van Tahiti*. 
*Tahiti [Frans Polinesies]. 
57] Die situasie op die eiland is feitlik dieselfde as op Nieu-
Seeland, behalwe dat iemand hulle hier - op 'n sekere tydstip - 
bekendgestel het aan die eerste Europese wapen praktyk en nou 
en dan ook aan die Christendom. Want hierdie eiland - so klein 
wanneer dit vergelyk word met al die ander eilande - verskaf nou 
byna al die Engelse eiland-state met swael en die beste nitraat*. 
As gevolg hiervan het hulle baie belangrik kruitfabrieke daar 
gebou. Die rede hiervoor is dat die grond van die eiland byna 
suiwer swael is, aangesien dit een van die grootste vulkane het. 
Hierdie vulkaan se krater het 'n omtrek van 'n hele paar uur, en is 
altyd vol gloeiende lawa. 
*loog 	 [saltpeter 	 or 	 salt 	 peter] 	 of 	 salpeter 	 wat 	 in 	 kruit 	 gebruik 	
word 	

58] En so is vandag se agste uur genoeg vir julle, want uit hoofde 
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 van die klein inleiding wat Ek beide fisies en geestelik aan julle 
gegee het, sal die volgende negende uur julle voorsien met [selfs] 
duideliker inligting.  
Amen. 
Wie 	nie 	liefhet 	nie, 	is 	 'n 	sondaar 	voor 	My. 	
Die 	Jeug 	van 	Jesus. 	
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 NEGENDE UUR – JAPAN  
1] Nadat ons deur die suidelike deel van die aarde rondgedwaal 
het, en julle die situasies waargeneem het - meer in die 
geestelike, as in die natuurlike sin, sal ons weereens terugkeer 
na die noordelike halfrond van die aarde en soos voorheen 
genoem, sal ons 'n kort besoek bring aan die eilandnasie van 
Japan.  
2] Maar soos wat julle nou al weet, ons het nie jare of maande 
nodig om daar te kom nie; net 'n goeie blik op die welbekende 
tablet en die hele heidense eilandnasie lê reeds oopgesprei voor 
julle oë. 
3] Kyk net na die kuslyn. Kyk hoe vreesaanjaend staar die hoë 
krans kruine af op die stormsee. Kyk reg rondom en julle sal baie 
min plekke vind waar die oppervlak van die land en die see op 
dieselfde vlak is. 
4] Kyk: Hier in die suide is 'n enkele toeganklike landingsplek. Na 
hierdie landingsplek kan 'n paar buitelandse nasies - uit hoofde 
van die innerlike toestand van die gees - ook hul skepe heen lei. 
5] Met betrekking tot die paar ander landingsplekke vir die 
inheemse bevolking: Hulle is, eerstens, byna of dikwels gladnie 
toeganklik nie. In die tweede plek laat hierdie sogenaamde 
ernstigste en mees regverdige regering nie toe dat buitelanders 
ankergooi nie, behalwe op die vasgestelde landingsplek. 
6] Die redes hiervoor is eerstens, sodat hierdie vreemde [en 
andersoortige] volk nie hulle plekke ontheilig nie en tweedens, 
sodat die buitelanders nie sal bewus word van hierdie ander 
kleiner landingsplekke nie en hulle so 'n bedreiging vir hulle raak 
en dan onvermydelike skade en ondergang veroorsaak nie.  
7] Maar die derde rede is egter dat hierdie heerser dink dat hy die 
uitsluitlike besit het van alle kunste, ambagte en geheime en so 
leef hy in die konstante vrekkerige vrees dat, indien sulke dinge 
aan vreemdelinge geopenbaar sou word, dit die einde van sy 
oorvloed sou wees. Daarom het hy besluit op slegs een 
landingsplek, waar - volgens sy mening - sulke buitengewone 
produkte onderhandel kan word uit spesiaal verdiende 



67 

 meegevoel. 
8] Want hy het die vaste oortuiging - asook die hele nasie – dat 
hy alleen geplaas is in die middelpunt van die wêreld. Hy glo dat 
alle vreemdelinge van die hele wêreld na hom toe moet kom om 
van sy uitsonderlike nasionale produkte te koop. Deur dit te doen, 
ontvang die vreemdelinge uitsonderlike goedere en kan hulle hul 
eie konsep vorm van hierdie besittings en dan herken tot watter 
vlak van volmaaktheid en deeglikheid hierdie sentrale-koninkryk 
van die aarde in staat is. Ja, hy is in werklikheid van mening dat 
die mense van die aarde nie die vermoë besit, of vermoed dat 
hulle die kennis het, om 'n eenvoudige rietmandjie te vervaardig 
nie. 
9] Selfs indien hy woord ontvang dat die buitelandse skepe 
besonder en kunstig gebou is, ontvang die beriggewer altyd 'n 
loesing vir so 'n boodskap, want so 'n berig word beskou as 'n 
openlike belediging vir sy majesteit. Indien hy dan een of twee 
kommissarisse om die beurt ontbied om homself in die geheim te 
oortuig of die saak waar is of nie, 
10] en hulle keer terug met dieselfde boodskap en bevestig 
hierdie berig, dan word so 'n bevestiging beskou as formele 
nasionale hoogverraad. Dit keiser sê dan: Hoe is dit moontlik dat 
hierdie dom buitelanders in besit gekom het van die geheime 
wetenskap om huise van hout te bou wat hulle oor die getye van 
die see kan dra, as dit nie verraai was aan die buitelanders deur 
een van my onderdane nie? !! Slegs ons het sulke kennis, ons, 
die uitverkore volk van die middelpunt van die aarde! 
11] Dadelik word ondersoek-kommissarisse van die hoof- en 
residensie-stad bestel na al drie streke. Hulle word gestuur om 
inwoners van die kus streng te ondersoek, waaruit hulle sulke 
verraad vermoed. 
12] Indien die kommissarisse niks vind nie, word hulle ook 
genadeloos geslaan nadat hulle teruggekeer het en dan word 
hulle vir drie jaar vrygestel van hul dienste. Binne daardie tyd 
moet hulle hul boude afstudeer en dit onder die strengste 
professore in die wêreld. 
13] Na afloop van die voltooide studie, vind 'n besonder ernstige 
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 eksamen plaas. Hy wat hierdie eksamen slaag, word weer in 
diens geneem, maar hy wat die eksamen druip, word weer 
geslaan en dan moet hy weer sy studies oorbegin.  
14] Terwyl sulke kommissarisse hul vereiste strafstudies moet 
verduur, word ander verteenwoordigers goedgunstiglik aangestel. 
15] Hierdie aanstelling vind plaas op die volgende wyse: Nege 
sogenaamde beginners word geroep voor sy mees regverdige en 
mees ongenaakbare majesteit geroep en dieselfde vors toets 
hulle dan mondelings. 
16] Hierdie eksamen bestaan uit die volgende: Eerstens moet 
hulle alle vervaardigde produkte van die land lys en beskryf hoe 
hulle vervaardig word. Dan moet hulle letterlik alle berge, riviere, 
dale en vlaktes, alle diere, mak en wild, alle bome, plante en kruie 
opnoem en lys. Verder moet hulle presies die name van alle 
onderdane noem en waar elkeen geleë is en wat hulle besit. 
17] Ten slotte moet hulle die hele naam van die keiser* kan opsê, 
wat eintlik die moeilikste is vir die beginners. Die rede hiervoor is 
dat hierdie naam so lank is, dat 'n mens dit skaars kan neerskryf. 
Met 'n gemiddelde grootte handskrif, pas dit op ’n minstens een 
myl lange strook papier met net een lettergreep. Hierdie 
lettergreep bevat al sy verwaande eindelose lange geslagslyn, 
dan alle sake en besighede van die land, sowel as die name van 
al sy onderdane. 
*Mikado 	

18] As julle dit nou oorweeg, sal julle besef watse inspanning 
daar op die geheue nodig is om dit te verwesenlik, naamlik – 
soos wat julle sou sê - om hierdie naam te memoriseer. Julle sal 
nou wil vra, maar hoekom so 'n lang naam !? 
19] Dit kan maklik aan julle verduidelik word omdat hy - die keiser 
- sy gehele glorie, geskiedenis en besit daarin aangeteken het. 
20] Ander mense in die land het ook baie lang name, maar hulle 
s'n mag nie langer wees as dié van die keiser nie, op straf van die 
dood. 
21] Daarom word baie studie gedoen oor die naam van die 
keiser, sodat hulle die lengte van hul eie name kan vergelyk met 
die naam van die keiser. 
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 22] En as iemand, ook van baie ou herkoms, sou bevind dat sy 
naam langer is as die keiser s’n, dan dra hy sy naam-protokol 
met geskeurde kleed en huilende stem voor die keiser en pleit hy 
vir die straf en volledige vernietiging van sy naam. 
23] Indien die keiser die naam met 'n maatstok meet en bevind 
dat dit eintlik twee klafter* [of 4,143 treë] langer is as syne, dan 
word ses klafter [of 12,444 treë] afgesny van die naam en 
verbrand en dan word die petisionaris - uiters genadiglik - die 
regte hoeveelheid houe geslaan en gevolglik ontvang hy ook 
daarna sy verkorte naam. 
* 	1 	Oostenrykse 	Klafter 	[ou 	meting] 	= 	1,8965 	meter 	

24] En weereens keer ons terug na ons beginners. As drie of vier 
die toets slaag, sal hulle dadelik ontvang, soos wat julle sou sê in 
julle taal: Hulle aangestelde [indiensnemings] graad. Met hierdie 
aanbieding kom ook die onmiddellike plig om voort te gaan as 
kommissarisse op en in die plek van die sogenaamde verraaiers, 
ten einde die vroeër bespreekte nasionale-verraad oop te vlek. - 
25] Dit blyk egter dat hierdie [beginners] net slimmer is - met ’n 
haardikte - as die voriges. Hulle talm gewoonlik met hierdie 
ondersoek vir een tot drie jaar en gedurende hierdie tyd dink hulle 
'n slim set uit om hul keiser te bedrieg. Wanneer hulle terugkeer, 
bring hulle gewoonlik 'n paar omgekoopte getuies saam wat sal 
getuig dat, na hierdie verskriklike gebeurtenis, weerlig die plek 
drie keer getref het. Daarna loof almal wat teenwoordig is die 
grote god in die son vir die uitvoering van so 'n groot teken tot die 
verheerliking van die groot soewerein voor sy mense. 
26] Nou sal julle dalk vra: Maar waarom was die eerste drie nie 
so slim soos die opvolgers nie? - 
27] En julle sal verbaas wees as Ek vir julle sê: Die eerste drie 
was eintlik slimmer as hul opvolgers. Hulle word nou dadelik 
bevry van hul studies en hulle word persoonlik erken, vanuit die 
keiser se eie mond, as volledige outoriteite en die mees 
kundigste wetenskaplike staatsmanne. Hulle het dan op dié 
manier by die hoogste eer uitgekom en deur hierdie eer word 
hulle nou toegelaat om die kleed van die monarg vier keer per 
jaar aan te raak en hulle word ook daardeur bevry van alle 
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 verdere aanrandings. Al het hulle nie die sake van die staat soos 
hul opvolgers bewerkstellig nie, maak dit geen verskil nie, want 
die enigste beslissende faktor is hulle groot lojaliteit. 
28] Die opvolgers behou dan die status van ware in diens 
gestelde staatsamptenare op die hakke van hul voorgangers. 
Moenie eers dink dat dit iets onbelangrik in hierdie land is nie.  
29] 'n Amptenaar wat toegelaat word om die kleed van die keiser 
vier keer per jaar aan te raak, is iemand so buitengewoon in 
hierdie land, dat indien hy in ’n straat sou afstap, of gedra word in 
'n draagstoel, moet alle mense – op die doodstraf na - voor hom 
buig met hulle aangesigte tot op die grond. 'n Woord van hom 
gespreek aan iemand, is tot so 'n mate buitengewoon, dat die 
persoon dikwels nie die plek vir drie dae verlaat waar hy sulke 
genade ontvang het nie. 
30] Indien die woord ongunstig was, met ander woorde, indien die 
beampte 'n berisping uitgespreek het, 'n onaangenaamheid soos 
'n diernaam of 'n ander skandelike woord aan 'n persoon, dan sal 
die betrokke persoon onmiddellik begin kerm en rou bedryf en die 
hoë amptenaar vra vir die barmhartigste straf en hierdie straf 
word dan onverwyld aan hom gegee. 
31] En dadelik bring hy sy pleidooi voor die hoë staatsman, 
naamlik dat hy die straf nie te lig moet toedien nie, maar volgens 
sy strengheid. Reg en begeerte sal hom toelaat om hom hard te 
slaan. 
32] As die staatsman met sy genadiglike geneigde ore luister na 
so 'n pleidooi, beveel hy sy baie dienaars om die betrokke 
petisionaris onmiddellik te gryp en hom aan sy hande en voete op 
te lig van die grond. Sodra die petisionaris in die lug is tussen 
hierdie agt dienaars, kom die geselingsman met die 
bamboeshout* en gee hom 'n drag slae. Hy doen dit totdat die 
vooraanstaande staatsman hom 'n teken gee dat sy genade 
hiermee geëindig het. 
* 	 'n 	Sweep 	wat 	gebruik 	was 	vir 	straf 	

33] Na hy halfpad doodgeslaan is, word die petisionaris weer op 
die grond geplaas en sy bure gaan staan rondom hom hulle begin 
die groot wysheid, geregtigheid en strengheid van die amptenaar 
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 te besing. 
34] Miskien wil julle ook graag die gewone mense se begeerte 
sien om lof of bewondering aan die keiser te bring. Dit is nie 
moontlik in hierdie land nie, want die keiser is in elke opsig te 
ontoeganklik om deur gewone mense geprys te word. - 
35] Hierdie en 'n paar soortgelyke dinge is eintlik die beste deel 
van hierdie Grondwet; Noudat ons onsself vertroud gemaak het 
daarmee, is dit ook gepas dat ons die slegte dele 'n bietjie verlig. 
36] In hierdie sin is dinge hier regtig soos nêrens anders in die 
wêreld nie. In die eerste plek: Niemand in hierdie land beskik oor 
eiendom nie, maar alles is die eksklusiewe eiendom van die 
keiser. 
37] Aan elke mens, of liewer, elke klas, word gestipuleer presies 
wat en hoeveel hy moet werk.  
38] Ook word die kos voorafbepaal, sowel as die klere; die 
woning en die distrik word vir hom bepaal waaruit hy nooit kan 
beweeg, tensy hy in besit kom van 'n spesiale regeringsbevel nie.  
39] Verder word daar ook bepaal hoeveel vrouens hy kan hê en 
hoeveel kinders hy kan verwek by sy vrouens. 
40] Dit word ook van hom vereis – tot die geringste van die wet - 
wat hy moet betaal van wat hy geproduseer het. 
41] Die inwoners van die kus word streng verbied - behalwe by 
die vasgestelde handelsplek vir vreemdelinge – om enige 
persoonlike besigheid te doen. Hulle word beveel - buiten by die 
handelsplek – om nooit 'n vreemdeling [of buitelander] toe te laat 
om die Japanese grondgebied* te betree nie. Hierdie beperking 
geld ongeag watter situasie ooit sou opduik. 
* 	Dit 	was 	 'n 	“geslote 	land 	"of 	sakoku‐beleid 	genoem. 	

42] En so word alle kommoditeite presies bepaal. [Die keiser 
bepaal] wat gegee [of verkoop] kan word aan vreemdelinge [of 
buitelanders] en wat die vreemdelinge in ruil kan aanbied [of 
verhandel]. Verder word dit ten strengste bepaal dat meer as een 
vreemdeling nooit kan aanbly as tolk op een plek nie, ook kan 
daardie vreemdeling van daardie oomblik af nooit weer die kus 
verlaat nie, want hy is as sulks aanvaar. 
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 43] Boonop moet hy sy taal aan drie Japanese kommissarisse 
leer en buiten dit mag hy kan nie eens 'n uur se reis na die 
binneland van die land maak nie. - 
44] Kyk, dit is min of meer ’n opsomming van die Japanese 
denke. Ek sê min of meer, want hierdie land het absoluut geen 
sogenaamde skriftelik bestaande regeringstelsel of grondwet nie. 
Die lewende regering is die onderskeie bestaande keiser en sy 
hoogste staatsamptenary en daarom lê dit byna geheel en al 
binne hul vrye onvoorspelbaarheid om 'n nuwe wet maak vir elke 
onmiddellik voorkomende geval.  
45] Trouens het julle geen idee hoe die wet daar ’n heeltemal 
verskillende straf bepaal vir 'n misdaad nie - dikwels oor iets 
onbeduidend. Ek sal julle net 'n klein voorbeeld gee. 'n Persoon 
word beveel om binne sy uitgemete distrik te woon en word nie 
toegelaat om daarbuite te beweeg nie. 
46] As iemand nie die presiese grens onthou nie en hy plaas net 
die helfte van sy voet oor die lyn en sy buurman merk dit op, sal 
die buurman op sy beurt hierdie gebeurtenis aan sy volgende 
buurman rapporteer en hierdie een aan die volgende, totdat dit 
die huis van die sogenaamde distrik-goewerneur bereik. 
47] Hierdie een gaan dan dadelik met ’n draai na die dorpie en 
plek en daar meet hy die oorskryding presies. As die oorskryding 
'n bietjie meer is as die helfte van 'n voet, dan is die onmiddellike 
straf vir die oortreder ’n honderd houe. 
48] As die distrik-goewerneur egter bevind dat ten minste drie-
kwart van die voet oor die lyn gegaan het, verhoog hierdie feit die 
omstandighede en verdubbel die straf byna. 
49] Indien iemand egter sy hele voet buite die grens geplaas het, 
kry hy ten eerste ’n groot aantal houe en dan word hy vir drie dae 
aan 'n paal vasgemaak om homself vertroud te maak met die 
nouste grens. 
50] Indien so 'n situasie sewe maal plaasgevind het, word sy voet 
dadelik na die volgende keer afgekap.  
51] Maar wie egter sonder geregtelike toestemming slegs 'n paar 
treë buite die distriksgrens gee, word opgehang op 'n 
[sogenaamde] barmhartige wyse, of hy word doodgeslaan. En as 
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 dit nie op 'n [sogenaamde] barmhartige manier is nie, word hy 
naak vasgebind aan 'n kruis en daar hang hy totdat hy dood is. 
Maar daar wag egter nog genade vir hom aan die kruis, uit 
hoofde van 'n groot versoek wat hy moontlik kan maak, naamlik 
om doodgesteek te word deur 'n lans. - 
52] Kyk: Julle kan reeds vir julleself vanuit hierdie klein voorbeeld 
'n konsep vorm hoe dit in hierdie land gesteld is en wat die opset 
is, naamlik dat geeneen uitgesluit is van die doodstraf nie, 
behalwe die welbekende hoë staatsamptenare. 
53] En tot ’n mate dryf een wig die ander hier. ’n Mens sal nooit 'n 
geval teëkom waar 'n laer beampte aangekla word en straf moet 
uitdien as gevolg van moontlike wreedheid nie. Hulle word slegs 
verhoor indien hulle in die geringste 'n bevestigde nalatigheid 
gepleeg het. 
54] Daarom vorm die sirkel en die skaal [balans] van die liggaam 
die Grondwet, want alles word daar omsirkel, of gemeet en 
geweeg. 
55] Indien julle nou dink dat die doodstraf die leidende rol speel, 
tesame met allerhande martel-variasies, in al hierdie 
fundamentele reëls en regulasies, dan sal dit nie so moeilik vir 
julle wees om 'n konsep te vorm van die toestande in 'n land waar 
despotisme die hoogste toppunt bereik het nie. 
56] Trouens, daar is bykans geen ander land op die oppervlak 
van die aarde wat ooreenstem met hierdie een wie na willekeur in 
sy gewoontes wreed en verskriklik optree nie. 
57] Nou het Ek die afskuwelike deel van hierdie land voldoende 
aan julle openbaar. Daar is egter iets wat baie erger is. Julle sal 
sekerlik nou dink, - maar wat kan daar moontlik in hierdie land 
wees wat erger is as wat ons reeds gehoor het? Ek sal op hierdie 
oomblik niks aan julle sê nie, wees bloot tevrede om na My tablet 
te kyk. 
58] Kyk hier: Hierdie gebou is 'n tempel! Ek sê ook aan hierdie 
tempel: Epheta! - En kyk nou binne. Kyk hoe daar in 'n sydelingse 
afgeleë ronde sel 'n paar meisies en seuns gevoer word, sodat 
hulle mooi en oorgewig moet raak. Kyk na die manne wat tussen 
hulle sit met geel en blou kledingstukke*. Hulle is die offerande-
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 priesters. 
* 	Shinto 	priesters 	

59] Indien 'n misoes jaar of 'n jaar van geen oes hierdie land 
plaag, verkondig hulle onmiddellik dat hulle god kwaad is oor 
hierdie land en daarom moet die mense 'n offerande bring om 
hom te paai. 
60] En kort daarna, op bevel van die hoëpriester, word ses 
manlike en ses vroulike persone uit hierdie sel geneem, gewas 
en baie grasieus bedek volgens hulle gebruik en daarna gaan 
staan 'n priester op 'n sogenaamde wysheidstoel, vanwaar hy 
met kwaai woorde bepaal - asof die woedende god vanuit 
homself spreek - hoe die slagoffers geoffer moet word. 
61] Indien die meisies baie mooi en wulps geraak het deur 
hierdeur voeding, sal die god die offer verwerp, en sy keer dan 
terug na haar priesters as lewenslange eiendom. 
62] Maar die woedende godheid is egter nie baie beskermend 
teenoor die seuns nie. Indien een van hulle nie van uitsonderlike 
skoonheid is nie, sal hy nie gespaar word nie. In werklikheid word 
die seuns eintlik bedoel vir die offer. Hierdie offer behels dat hulle 
óf lewend verbrand word, óf eers onthoof en dan verbrand word. 
Soms word hulle na 'n krans gelei wat oor die see uitsteek en van 
daar af word hulle in die see gegooi. 
63] Natuurlik vind sulke menslike offers maar selde plaas, maar 
dit is genoeg, dat wanneer dit in so 'n land voorkom, dat hierdie 
land, as gevolg daarvan, reeds in die diepste duisternis is en dat 
hierdie land die skandelikste en miserabelste begrippe van 'n 
ware Godheid het. 
64] Benewens hierdie verskriklikste boosheid, is daar nog die 
moord op surplus kinders en hy wie bo en die toegelate getal 
kinders verwek het, word aan sy geslagsdele vermink. 
65] Verder behoort die volgende ook by die verskriklikste euwels, 
naamlik dat die owerhede met ongekende wreedheid optree teen 
die koms van die Christendom in hierdie land. 
66] Nie eens 'n wedergebore gelowige, toegerus met al God se 
wonderwerkende krag, kan dit in hierdie land waag nie, want as 'n 
vreemdeling word hy beskou as 'n draer van slegte geluk en ’n 
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 opruier van die volk. Hy word dus dadelik gestraf met die 
wreedste dood. - 
67] Daar is reeds werklike gevalle waar Christen-boodskappers 
aan die lewe gehou was deur My, regdeur die verskillende soorte 
doodstrawwe. Hierdie barbare het dit alles slegs as niks beskou 
nie en het onversadigbaar alle denkbare soorte dodelike strawwe 
op sulke Christen-boodskappers toegepas. Hulle het dit gedoen 
totdat die maat vol was volgens My orde, want Ek moes My 
boodskappers red, ten einde nie meer tyd te spandeer om te sien 
hoe die Heiligdom deur sulke naamlose minagting bejeën word 
nie.  
68] Maar onthou dit: Die oomblik van beëindiging van hierdie vrye 
setel van die Satan is nie vêraf nie. Wanneer julle hoor dat die 
monargie oorhandig is aan ’n buitelandse volk*, dink dan daaraan 
dat die einde van alle dinge nie meer vêr weg is nie. 
*Sien: 	http://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_Japan 	

69] Kyk, in hierdie vêr land van die Ooste is daar nog sommige 
mense wat niks wil weet oor My nie. Ek sal minder boodskappers 
daarheen stuur, maar in plaas daarvan sal Ek boodskappers van 
My dreigende [Geregtelike] hof stuur; en dit sal wees - soos met 
'n vrugteboom in die herfs - dat die onryp vrugte saam met die ryp 
vrugte afgeneem sal word. 
70] Die ryp vrugte sal gestoor word vir die tafel van die Meester; 
die onrype sal egter gegooi word in die parskuip en gekneus word 
sodat enige bietjie sap wat nog uitgedruk kan word, gebruik sal 
word vir aansuring. Die doppe sal egter voor die varke gegooi 
word en dit sal wees soos by 'n huisvader op wie se lande die 
koring rypgeword het. 
* 	 Versuring: 	 Onryp 	 vrugte 	 is 	 suur 	 omdat 	 die 	 suurvlakke 	 hoog 	 is; 	
die 	 suur 	 sap 	 word 	 soms 	 gebruik 	 word 	 vir 	 die 	 preservering 	 van 	
voedsel, 	ens. 	

71] Trouens sal 'n mens nie fokus op die rypheid van die onkruid 
nie, want dit sal saam met die koring van die veld afgehaal word 
en dan sal die dienaars dit skei van die koring. 
72] Hierdie dienaars sal dit saambind in bondels en dit op die oop 
veld droog en dit dan aansteek en tot op die grond afbrand, sodat 
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 alle onkruidsade vernietig word, maar hulle sal egter My koring in 
die skuur van die ewige lewe inbring. 
73] Kyk, moenie aanstoot neem wanneer julle soveel onryp 
vrugte en soveel onkruid vind tussen die koring op aarde nie. 
74] Moenie dink dat Ek My Dag daaroor sal uitstel nie. Voorwaar 
sê Ek vir julle: Ek wil dit net versnel, ter wille van My uitverkore 
kinders. Ek wil dit doen, want as die tyd en dae van die laaste 
voorafbepaalde ellendes nie verkort word nie, sal selfs die 
Lewendes [dit wil sê die Gelowiges in die Meester] hul lewens 
verloor! 
75] Wees dus nie ontsteld nie en gebruik hierdie boodskap nie 
soseer as 'n letterlike uitkyk op die verkwistende wêreld nie, maar 
gebruik dit eerder vir julle eie innerlike beskouing. Dit is waarom 
Ek dit aan julle gee, sodat julle die wêreld [diep] binne julle sal 
herken. Ek doen dit sodat, uit julle liefde vir My, julle dit sal verag 
en vêr daarvan sal vlug. 
76] Maar eers aan die einde van die laaste uur sal Ek die wol van 
julle oë aftrek, waar almal van julle heeltemal sal agterkom 
waarheen Ek eintlik met hierdie twaalf ure wil gaan. Amen. 
Die 	 volgende 	 aanvulling 	 tot 	 die 	negende 	uur 	 toe 	 verskyn 	nie 	
in 	 die 	 1864 	 Duitse 	 uitgawe 	 nie 	 en 	 kan 	 slegs 	 gevind 	word 	 in 	
latere 	uitgawes 	van 	"Die 	Twaalf 	Ure". 	

77] Japan bestaan uit die volgende eilande: 1ste Sachalin*, 2de 
Gesso**, 3de Nippon***, 4de Shikoku, en 5de Zimo**** wat die 
digsbevolkte land op aarde is. 
*Russies‐Karafuto. 	
**Hokkaido. 	
***Nihon‐Japan. 	
****Kyushu. 	

78] Die totale topografiese area is skaars so groot soos Groot-
Brittanje. Die Japanese mense [van vandag] bestaan slegs uit 
Mongoloïede, Maleiers en enkele van die inheemse bevolking*. 
Hulle is beslis nie verwant aan die Chinese nie en oorskry die 
Chinese in alles - in opvoeding sowel as in wreedheid. - 
*Ainu-ras. 
79] Wat ook 'n baie groot rol speel, is die feit dat hulle die 
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 Chinese by verre oortref in 'n verskeidenheid van wetenskappe. 
Hulle het slegs agt-en-veertig eenvoudige letters in hul taal, in 
teenstelling met die Chinese wat byna vyftigduisend het. Die 
Japanese taal is baie sag en buigsaam, maar hul geloof is 'n 
verfynde heidendom en hul tiranniese wette is van die hoogste 
orde. 
80] Daar is tien sogenaamde kaste onder die inwoners; vir elke 
kaste is daar sommige wette wat onherroeplik is en bykomend is 
daar 'n paar arbitrêre veranderlike wette. 
81] Elke mens het sy eie toegewese distrik waarby hy streng 
geaffilieer is. Hy word nie toegelaat om homself vanuit hierdie 
plek te verwyder alvorens hy nie vrygelaat is nie. Die vrystelling 
bestaan uit 'n soort werksvrystelling. 
82] Die voorkeur dorpe is: Jedo-Edo*, by die rivier Tonkai** met 
280 000 huise en meer as 1 miljoen inwoners - dit is tans byna 
die digsbevolkte stad op aarde [1841]; Rio of Miako*** met 140 
000 huise en bykans 1 miljoen inwoners; Nagasaki, 'n hawestad 
met 10 000 huise en ongeveer 100 000 inwoners; Matsoma met 6 
000 huise en 60 000 inwoners. – 
* 	Jedo 	[Jeddo] 	was 	die 	naam 	van 	Tokio 	tot 	1868. 	
** 	Ook 	bekend 	as 	die 	rivier 	Sumida. 	
***Kyoto. 	

83] Die mees noordelike punt van die eiland, Sachalin* is 
vernoem na die Engelse Kaap Elisabeth en in die westelike helfte 
van die eiland is Kaap Geduld. Hierdie mees noordelike en 
armste eiland word geskei deur die Straat van La Perouse** van 
die eiland Jesso***. 
*Wat 	nou 	deel 	uitmaak 	van 	Rusland. 	
** 	 Sien: 	 "Navorsing 	oor 	die 	 fisiese 	 geskiedenis 	 van 	die 	mensdom" 	
deur 	J . 	Cowels 	Prichard. 	
*** 	Jesso 	‐ 	Yezo, 	hedendaagse 	Hokkaido. 	

84] Aan die suidoostelike punt van die eiland Jesso lê die stad 
Matsoma. Die eiland is geskei deur die Sangarstraat* van die 
eiland Nippon. Dit middelste en grootste eiland is terselfdertyd die 
residensie-eiland. 
* 	Tsugaru 	Straat. 	
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 85] 'n Groot hawe met die naam van Namba* sonder stadsregte 
is geleë daarop. Dan is daar die residensie-stad Jedo of Edo** 
met 'n groot hawe, wat beskerm word deur die angswekkende 
skiereiland ring [Genoem die skiereiland Boso en Miura]. Dan 
volg die bergstad Rio of Miako*** as die grootste industriële 
Japanese stad. Hierdie eiland [van Jesso] is terselfdertyd die 
bergagtigste, net soos die meeste noordelike eiland Sakhalin - 
wat ook die mees vulkaniese is. 
* 	Hedendaagse 	Osaka. 	
** 	Tokio. 	
*** 	Kyoto. 	

86] Die eiland Sikok* is - so te sê - min of meer 'n berg vanuit die 
see en het dus slegs 'n klein bevolking. Die eiland Kinsing** 
egter, met die hawestad Nagasaki, is aan die ander kant 
oorbevolk. Hierdie eiland het die strafste wette en is slegs 
toeganklik vir die Nederlandse [buitelanders] en wel net op die 
eiland genoem Guelport, wat net langs Nagasaki lê. Hierdie naam 
was afgelei uit die slegte Portugese en Spanjaarde wat uit 
daardie plek geskors is. 
*Hedendaagse 	Shikoku. 	
** 	Kyushu. 	

87] Bo die noordwestelike helfte van die eiland Nippon is daar 'n 
ander, ietwat minder beduidende, eiland genoem Sado. Dit is 'n 
toevlugsoord vir die inheemse volk* wat 'n paar voorregte daar 
kan geniet. Ook het 'n paar Portugese skelmpies na hierdie eiland 
gevlug. Hulle mag egter nooit die eiland verlaat nie en hulle moet 
bid tot alles wat Japannees is, insluitend die volmaan.  
* 	Ainu 	ras. 	

88] Die hele bevolking van Japan beloop 40 miljoen mense, 
waarvan vier-sewendes daarvan vroulik is. Met die uitsondering 
van meganika, wiskunde, skeepvaart, geografie en sterrekunde, 
is hulle in alle ander bedrywe voor die volke van die aarde en is in 
die besit van groot rykdom en baie geheime. 
89] Die mense van Sado besit nog steeds hier en daar die 
tweede gesig* en het nog steeds die antieke kennis vanaf die tyd 
van Meduhed**.  
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 *Ook 	 genoem 	 in 	 die 	 boek 	 "Gawes 	 uit 	 die 	Hemel" 	 – 	 Aard 	 en 	Wese 	
van 	die 	tweede 	gesig 	
**Lees 	die 	"Huishouding 	van 	God", 	1: 	31‐34. 	

90] Hulle is drie miljoen mense sonder die Portugese, wie slegs 'n 
paar duisend daarvan uitmaak. Hierdie stuk kan julle almal dien 
as 'n akkurate opname van hierdie land en kan ingesluit word in 
die "negende uur". Amen!  
Kennis 	 alleen 	 help 	 nie 	 om 	 redding 	 te 	 verkry 	 nie, 	maar 	 dade 	
wel! 	
Die 	Groot 	Johannes 	Evangelie 	vol. 	6, 	227 	
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 TIENDE UUR - EUROPA EN DIE 
TWEEDE SIG 

*Die 	Tiende 	Uur 	 is 	ook 	gedeeltelik 	herdruk 	 in 	die 	boek 	"Gawes 	uit 	
die 	Hemel". 	
Geskryf 	 te 	21 	Maart 	1841, 	vanaf 	05:15 	 in 	die 	middag 	 tot 	08:45 	 in 	
die 	aand. 	
Van 	 tyd 	 tot 	 tyd, 	 op 	 versoek, 	 het 	 Jakob 	 Lorber 	 toegelaat 	 dat 	 sy 	
beste 	 vriende 	 vir 	 hom 	 skryf. 	 Hy 	 sou 	 woordeliks 	 dikteer 	 wat 	 hy 	
homself 	 gehoor 	 het 	 vanaf 	 die 	 Meester 	 en 	 so 	 is 	 dit 	 ook 	 met 	 die 	
volgende 	 hoofstukke. 	 Die 	 skrywers 	 is: 	 Digter 	 Karl 	 G. 	 Ritter 	 von 	
Leitner, 	 burgemeester 	 van 	 Graz, 	 Andreas 	 Hüttenbrenner 	 en 	 sy 	
broer, 	 die 	 komponis, 	 Anselm 	 Hüttenbrenner 	 en 	 F. 	 S. 	
(ongeïdentifiseer). 	

1] Noudat ons 'n bietjie gekyk het na ander buitelandse 
nasionaliteite met betrekking tot morele kodes, sal ons ons 
aandag vestig op ons eie vaderland. Ek sê huis omdat almal van 
julle in die eerste plek hier gebore* is. In die tweede plek is Ek op 
hierdie grond bekend - vir die grootste deel - deur die baie 
gefragmenteerde en heeltemal verslegtende Christendom.  
* 	 Jakob 	 Lorber 	 en 	 sy 	 vriende 	 was 	 hoofsaaklik 	 in 	 Oostenryk 	
gebore. 	

2] Sekerlik kon Ek nog praat oor vele meer lande en streke op 
aarde, beide op die vastelande en op die eilande. Maar dit sou 
egter geen sin maak om nuwe statistiek of stukkies insiggewende 
inligting te lewer en aardbeskrywings in julle hande te plaas op 
hierdie tydstip nie, maar Ek doen dit met die doel om julle gees te 
laat ontwaak sodat julle* makliker jul eie innerlike vlak van 
ingesteldheid sou oorweeg om die ooreenstemmende boosheid 
van jul eie omgewing te herken. Daarom is dit genoeg inligting 
met betrekking tot die voorafgaande beskrywing van alle 
buitelandse lande. 
* 	Die 	Gees 	in 	ons. 	

3] Wat betref die eienaardighede en gedrag van die ander 
welbekende groot lande en koninkryke, soos die Sjinese ryk en 
ander wat gedeeltelik behoort aan hierdie ryk, gedeeltelik egter 
aan die kontinent Asië en Australië, kan julle dit gaan opkyk. Daar 



81 

 is ook eilande wat aan Afrika behoort, asook die groot imperiale 
staat Brasilië tesame met die res van Suid-Amerika en al daardie 
eilande, wat beskou word as deel van hierdie wêrelddeel. Kyk, 
julle kan dit alles op julle eie leer. 
4] Maar vanuit 'n paar oorwegings vir julle kan Ek niks meer na 
die tablet bring nie. Gegewe dat die afgodery wat alreeds die 
volke tot die hoogste graad besoedel het in sulke lande, sal julle 
niks meer win om dit te sien nie, - in stede daarvan sal julle meer 
gif as seëninge absorbeer deur die waarneming van sulke 
prentjies. 
5] En met betrekking tot die rede waarom Ek dit nie kan doen nie, 
- dit is beslis nie in lyn met My heiligheid nie. Verder, uit hoofde 
van My goddelike orde, is dit ook onmoontlik vir My om My oog 
van Liefde in hulle rigting te draai, want van die begin af was so 'n 
land ontdek deur 'n nasie wat deur My gehaat word en sulke 
lande is bedek deur My vloek, of het hulle hulself vanaf antieke 
tye reeds so versleg in hul gruweldade, dat slegs een kyk van My 
op die gepaste prentjie, hulle onmiddellik sou vernietig.   
6] Omdat die gruwelike gedrag en gewoontes in hierdie lande so 
verregaande is, sal julle verontwaardig raak oor so 'n beskrywing 
- selfs met net 'n effense beperkte uitbeelding daarvan, veral 
wanneer dit kom by die innerlike omstandighede. Indien Ek aan 
julle sou wys, sou nie een van julle die krag hê om voort te gaan 
met die skryfpen nie. 
7] Daarom laat ons hulle onaangeraak. Nou, soos wat Ek alreeds 
gesê het, laat ons dit innerlik [geestelik] oorweeg, dit wat nou in 
alle opsigte nader aan My en aan julle lê.  
8] Julle mag dit moeilik vind om te glo dat onder hierdie bekende 
en deels doelbewus verborge lande daar gebiede is waarvoor 
selfs My vloek te Heilig is. Daarom is hierdie gebiede, in die 
letterlike sin, nie dieselfde [vloek] werd nie. Ek hoef niks meer vir 
julle te sê nie. 
9] Julle kan nou verstaan waarom Ek nie betrokke sal raak in 
noue konfrontasie oor sulke gebiede op aarde nie. Want waar 
Satan sy oorheersing ten volle opgerig het in alles en almal, is dit 
waarlik nie goed om daarna te kyk nie.  
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 10] Selfs al sou Ek sulke gebiede vir julle versprei oor My tablet, 
sal julle sekerlik niks behalwe 'n swart en hier en daar 'n baie 
gloeiende gedeelte op aarde sien nie. Ek hoef niks meer te sê 
nie.  
Kyk om dié rede na die tablet en probeer om die land te herken 
wat julle voor julle sien. 
21] Kyk baie goed. Aan watter kant kan julle daardie land sien? 
Korrek, dit lê baie noord. Sien. Julle het dit gevind. Julle herken 
dit dadelik. Die vêr uitgestrekte ys- en sneeuvelde voorspel 
luidkeels die naam Rusland aan julle. 
12] Kyk hoe hierdie vêr uitgestrekte ryk homself versprei oor byna 
drie kontinente. Met betrekking tot die topografiese area, is dit die 
grootste land op aarde wat regeer word deur 'n opper keiser.  
13Kyk hoe dit hier lyk - veral in die noordelike dele - asof ewige 
vrede haar setel daar gevestig het, 
14] Maar voorkoms kan nie vertrou word nie. Selfs hier is daar 
baie storms in die gemoedere van die noordelike inwoners. Dit is 
nie net dat hulle kulturele ontwikkeling agterbly vergeleke met die 
res van die volke in Europa nie, maar hulle is ook agter Europa 
met so baie ander aangeleenthede. Die rede hiervoor is dat die 
regering steeds te min doen. Daar word selfs te min gedoen om 
ten minste daardie spesifieke Christelike lig op 'n meer intensiewe 
manier te laat skyn, wat in die algemeen so kenmerkend van 
hierdie ryk is. 
15] Dit vernoemde twis is min of meer 'n morele stryd, eerder as 
'n politieke stryd. Gegewe, met betrekking tot die geestelike van 
'n persoon, dat daar geen toestand meer ongemaklik kan wees 
as 'n paar klein vonkies Christenskap wat verbind word met 'n 
hele stroom vuur van die vuilste bygeloof nie, want dit is makliker 
om die pikswart heidene - beide hier, sowel as in die hiernamaals 
- toeganklik te maak vir die suiwer waarheid, as sulke heidense 
Christene. 
16] En hierdie situasie ... kyk hier op die tablet ... strek byna 
ononderbroke oor die hele noordelike deel van hierdie land.  
17] Hoe dit ook al sy, die algehele situasie in dié ryk is nogtans 
een waar die waarheid nog ongehinderd toegang het onder 
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 sekere omstandighede:  
18] Want waar 'n [opper] keiser 'n land regeer en altyd binne sy 
eie groot magsfeer* poog om sy ryk binne alle situasies so veel 
as moontlik te verenig, is so 'n keiser soveel meer waardig, ja, sê 
Ek vir julle, ongetwyfeld meer, as in die geval waar, in 'n ander 
hoogs opgevoede land, 'n monarg bloot in naam 'n regeerder is 
en sy onderdane word grondwet na grondwet verleen, sodat hy 
nie van sy geliefde troon** verdryf word nie. 
*van 	 die 	 Duitse 	 woord 	 "Wirkungssphaere" 	 wat 	 beteken, 	 sy 	 eie 	
sfeer 	van 	werke. 	
** 	 In 	kort: 	 'n 	soewerein 	moet 	eers 	sy 	 land 	verenig 	binne 	homself 	 ‐ 	
sy 	 hart, 	 voordat 	 hy 	 sy 	 volk 	 kan 	 regeer, 	 of 	 hy, 	 soos 	 ander 	 meer 	
opgevoede 	 soewereine, 	 word 	 'n 	 strooipop 	 en 	 hou 	 sy 	 onderdane 	
gelukkig 	met 	een 	grondwet 	na 	die 	ander 	[hy 	gee 	sy 	volk 	wat 	hulle 	
wil], 	uit 	vrees 	vir 	die 	verlies 	van 	sy 	troon. 	

19] Waarlik, so `n keiser is niks beter as 'n krimineel in ’n 
gevangenis nie, aangesien sy blindheid hom nie toelaat om te 
sien in watter soort slawe-kettings sy grondwetlike volk hom 
gebind het nie.  
20] Hy kan nie sien dat hy 'n gevangene aan ’n goue ketting is 
nie. Die goue ketting is ook 'n metaalketting en met sulke 
massiewe skakels dat dit dikwels tienvoudig swaarder is as die 
een wat van yster gemaak is vir 'n misdadiger. 
21] En so is daar niks meer merkwaardig vir ons om hier op 
hierdie vlaktes te sien nie... behalwe dat daar in die verre noorde 
teen die berge, bekend as die Oeral, sommige uiters 
afgesonderde gesinne woon wat begaafd is met die tweede sig*. 
* 	 Vertalers 	 nota: 	 Ook 	 bekend 	 as 	 tweede 	 sig, 	 vêrsiendheid 	 of 	
visioene. 	

22] Maar die tweede sig is egter nie 'n teken van 'n meer 
geestelik bewuste persoon nie. Die oorsaak daarvan is eerder 'n 
effens meer verhoogde sielelewe [of innerlike ingesteldheid] en is 
oor die algemeen 'n besit van meer verfynde of sensitiewe mense 
wat altyd in groot nood is en dus die begeerte het om in ’n meer 
natuurlike isolasie van die wêreld te leef.  
23] Byvoorbeeld: Dat hierdie tweede sig geen verband het met 
geestelike bewustheid nie, kan voldoende aan julle verduidelik 
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 word uit die feit dat diere ook 'n tweede sig het, wie se 
individualiteit absoluut geen geestelikheid in haarself dra nie, 
behalwe vir 'n siel wat in haar ontwikkeling verder moet gaan. 
24] Trouens sal julle nou vra: Wat se realiteit het dit, wat vertoon 
haarself visueel in die tweede sig? Nie eens dit sal vir julle moeilik 
wees om op te los nie.  
25] Indien julle nog begrawe is in die middel van die winter en 
sneeu- en ysvelde wat julle demonies van alle kante toekyk en 
boonop word dit van julle vereis om in koelkamers te leef, sal julle 
nie sterk begin te smag na die lente en somer nie? Meer nog, sal 
die verbeelding van julle siel haarself nie besighou met prente 
wat lente en somer aan julle toon nie?  
26] Kyk: Hierdie verlange wat as 't ’n ware ’n smeebare afwagting 
[of plastisiteit] is, is die eerste stap van die tweede sig, en het 
haar oorsprong in die sagte, stil eteriese bewegende of gesus 
van dit wat die siel in haar onderdrukte toestand aangenaam 
verwag.  
27] Nou: Indien iemand nog baie dieper sou ingaan, sou hy ten 
minste gedurende die nag dikwels die situasie van die lente en 
somer by hom sien verbygaan soos flou droombeelde*. 
*visioene 	

28] Indien 'n siel egter nog meer beperk word deur lydende 
omstandighede, vind 'n eksperiment in haar plaas deur sulke 
drukking, asof die lug is wat onder druk geplaas word tot 'n hoër 
graad, sodat sy ontbrand en buite die liggaamlike sfeer tree.  
29] Maar in die sigbare ruimte is daar egter ook sielkundige 
uitwerkings en bewegings [of uitdrukkings van die siel], net soos 
wat daar effekte en bewegings van lig is in die wye lig-uitspansel 
of ruimte. Die enigste verskil is dat die ligvibrasies nie meer op 'n 
ander wyse as op ’n reguit natuurlike manier kan voortplant nie, 
terwyl die sielkundige effekte meer soortgelyk is aan die vibrasies 
van klank [akoesties] en kan voortplant in alle denkbare rigtings, 
asook in alle denkbare krommings met meer as elektriese spoed.  
30] Dink nou aan die een of ander feit of aktualiteit; maak nie 
saak watter tipe dit miskien sal wees nie, dit het altyd drie 
voorwaardelike komponente: (1) 'n materiële [fisiese], (2) 'n siel 
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 [psigiese]* en (3) 'n Geestelike** een.  
* 	Psige: 	die 	menslike 	 siel , 	verstand 	of 	gees. 	Ook, 	psigiese: 	 (1) 	wat 	
in 	betrekking 	staan 	tot 	magte 	of 	geestelike 	prosesse 	buite 	die 	wat 	
gedefinieer 	 word 	 as 	 natuurlike 	 of 	 wetenskaplike 	 wette 	
moontlikhede. 	 (2) 	 Dus 	 buiten 	 die 	 gebied 	 van 	 Natuur‐	 en 	
Skeikunde 	[Lookwayup.com]. 	
**Vertalers 	 nota: 	 Alle 	 mense 	 dra 	 'n 	 Geesvonk 	 binne 	 hul 	 siel 	
[aangesien 	 ons 	 na 	 God 	 se 	 beeld 	 en 	 gelykenis 	 geskape 	 is] . 	 Elke 	
individu 	 moet 	 hierdie 	 Geesvonk 	 wakker 	 maak 	 as 	 deel 	 van 	 God 	
[wat, 	 "Christus 	 in 	 julle 	 is , 	 die 	 hoop 	 van 	 die 	
heerlikheid" 	 (Kolossense 	1: 	24‐29)]. 	Hierdie 	 "Geesvonk" 	word 	ook 	
genoem 	 "Die 	 slapende 	 inwoner." 	 Verder 	 is 	 die 	 drie 	 fundamentele 	
redes 	as 	volg: 	 (1) 	die 	 liggaam, 	 (2) 	die 	 siel, 	en 	 (3) 	die 	 "Geesvonk." 	
Die 	Geesvonk 	woon 	 in 	die 	 siel 	en 	die 	 liggaam 	bedek 	beide 	die 	 siel 	
en 	die 	Geesvonk. 	

31] Wat die eerste toestand aanbetref, dit kan slegs deur die 
fisiese oë gesien word, op dieselfde oomblik wat dit plaasvind en 
binne 'n afstand wat met fisiese visioenêre krag bereik kan word.  
32] Met betrekking tot die psigiese toestand, sal julle maklik en 
sonder veel nadenke besef dat 'n feitelike gebeurtenis eers die 
siel moet voorafgaan voordat dit kan oorgaan in die fisiese wêreld 
in [of die wêreld van die liggaam].  
33] Maar, as die bedekking [die fisiese liggaam] nou verwyder 
word van die siel, kan sy - uit hoofde van die psigiese snelheid 
van reproduksie - alreeds so 'n feitelike gebeurtenis aansienlik 
vroeër waarneem. Sy kan dit doen aangesien sy eerste by die 
materiële objektiwiteit* aankom, of sy kan ook 'n feitelike 
gebeurtenis sien wat reeds plaasgevind het, trouens net soos wat 
julle 'n vêraf weerkaatsing of eggo** sal hoor. 
* 	 Objektiwiteit: 	 (1) 	 nie 	 beïnvloed 	 deur 	 persoonlike 	 gevoelens 	 of 	
menings 	 nie. 	 (2) 	 nie 	 afhanklik 	 is 	 van 	 die 	 omgee 	 vir 	 bestaan; 	
werklike. 	[Vra 	Oxford. 	com] 	
**Vertalers 	 nota: 	 Die 	 siel 	 is 	 in 	 staat 	 om 	 buite 	 haar 	 liggaam 	 te 	
tree 	 en 	bewustelik 	alle 	materiële 	omliggende 	gebeurtenisse 	waar 	
te 	neem, 	insluitend 	haar 	eie 	dop, 	naamlik 	die 	liggaam. 	

34] Ja, Ek voeg selfs drie klein voorbeelde van die menslike visie 
[of innerlike sig] by hierdie groot oorvloed.  
35] Eerste ... Byvoorbeeld: 'n Persoon wat begaaf is met die 
tweede aangesig sien 'n onbekende lyk verbygaan, waar die 
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 kennismaking nog heeltemal vars en gesond is en sterf eers 'n 
paar maande daarna. Dit vind plaas op die volgende maklik 
verstaanbare manier, naamlik:  
36] Die siel van die sterwende persoon voorsien die nabye einde 
van haar dop [die liggaam], veral ten tye wanneer sy net so - met 
behulp van 'n opvallende uittrede- haar in duie stortende 
rypgeworde huis suiwerder en deegliker ondersoek. 
37] In hierdie situasie reël sy al die nodige maatreëls en 
seremonies vir die oorgang. Maar terselfdertyd is die siel van 'n 
ander persoon ook in so 'n verhoogde psigiese toestand [of siel 
vibrasie] en sien die hele werklikheid van die siel van die ander 
persoon wat reeds voorafbepaal is. Trouens, sy sien al hierdie 
deur middel van psigiese [of verhoging van siel] kommunikasie* 
wat nou aan julle bekend is. 
*Beide 	 siel 	 en 	 gees 	 is 	 in 	 staat 	 om 	 'n 	 verhoogde 	 psigiese 	 toestand 	
te 	bereik 	

38] Julle sien: Dit is die manier waarop sulke dinge vooraf gesien 
word deur die siel, net soos wat die fisiese oog die dinge sien wat 
nou net gebeur het [voor die fisiese oog]. As tweede voorbeeld: 'n 
Siel sien iets wat op 'n vêr afstand plaasvind.  
39] Hierdie innerlike waarneming of visie vind ook op dieselfde 
wyse plaas. Want waar mense vergader en daar gebeur iets - óf 
as toeskouer, óf as gelukkige, óf ongelukkige deelnemers - is 
daar niks meer natuurlik as dat so 'n feitelike gebeurtenis dus 
onmiddellik ontvang word deur die sielsaktiwiteit [of sielelewe] 
van ’n ander een, wat haarself dan self inplant in die psigiese 
sfeer of die sfeer van die siel op 'n manier wat soortgelyk is aan 
die mees delikate magnetiese aura* volgens die grootte en tipe 
van die feitelike gebeurtenis wat dikwels 'n hele paar duisend ure 
weg is. 
* 	Van 	die 	Latynse: 	 fluïdum; 	vloeistof, 	of 	die 	voortspruitende 	effek 	
van 	energie, 	onsigbare, 	eteriese, 	uitstroming, 	ens 	

40] En as 'n mens homself dan in so 'n verhoogde 
gemoedstoestand* bevind, word hy dadelik bewus van sulke 
vibrasies en ontvang die prentjie deur die pariteit van die 
vibrasies op dieselfde wyse in sy sig [of die oë van sy siel]. Hy 
ontvang dit as 'n soort materiële prentjie deur die pariteit van die 
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 vibrasie van die lig van die uitgaande voorwerp, en dit word dan 
liggaamlik waargeneem deur die fisiese oë. 
* 	uitstralende 	[energie] 	siel. 	

41] Die volgende derde voorbeeld is: Wanneer 'n feitelike 
gebeurtenis, waarin verskeie mense 'n noodlottige ongeluk sal hê 
en dit nog nie plaasgevind het nie. Hierdie tweede sig is ietwat 
meer raar, maar desondanks kom dit voor netsoos al die ander 
gevalle. 
42] Na hierdie tweede sig moet daar op die volgende manier 
gekyk word: Wanneer 'n siel in spesiale gevalle 'n verhoogde 
toestand bereik, ontwaak die [geïntegreerde] innerlike lewende 
gees ... maar egter slegs vir kort periodes. Alle feite is egter 
geopenbaar, vir ewig op 'n onveranderbare wyse, in die 
geestelike toestand [wat die Gees van God in ons is] – die feite 
van die verlede, sowel as van die toekoms. Nou kan die visie of 
besigtiging op twee maniere plaasvind. Naamlik: Die betrokke 
persoon sien dit eerstens vanuit sy gees [of in die gees].  
43] Hierdie bewustheid [of fenomeen*] gaan [of deurkruis] 
natuurlik tot in die mees innerlike** vlak van die siel en sodra die 
bewustheid oor in die siel beweeg het, plant sy haarself nog 
verder voort – volgens wette wat nie aan julle bekend is nie. 
Indien 'n persoon nou woon in 'n verhoogde toestand van siele-
uitstraling***, sien hy ook 'n sekere tipe prognostiese [of 
profetiese] feitelike gebeurtenisse bykomend tot al die ander 
omstandighede wat plaasvind en in hierdie bewustheid is hierdie 
visualisering van die siel ’n tweede tipe of feitelike gebeurtenis, 
wat nog steeds iewers in die toekoms sal plaasvind. 
* 	Van 	die 	Griekse 	phainomenon, 	wat 	beteken 	 'om 	te 	verskyn’. 	
** 	Die 	Gees 	van 	God 	in 	 ’n 	persoon 	se 	siel. 	 	
***LSO, 	 'n 	psigiese 	toestand 	van 	voorspelling. 	

44] Dat so 'n persoon ook in staat is om siele van gestorwe 
mense te sien - as daardie mense dit wil, of toegelaat is om 
gesien te word – hoef nie nog verder genoem te word nie.  
45] Kyk nou: Daar het julle die hele aard van die tweede sig en 
julle kan dadelik sien dat daar geen bykomende geestelike 
bewustheid vereis word nie, omdat die visie of besigtiging van die 
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 gees heeltemal anders is as dié van die siel. Net soos wat die 
besigtiging van die liggaam [of gedrag] optree tot die besigtiging 
van die siel, so ook tree die besigtiging van die siel op tot die 
besigtiging van die gees.  
46] Soos wat die besigtiging van die fisiese oog op materiële 
wyse versterk kan word, met alle soorte optiese instrumente, so 
kan die besigtiging van die siel ook verhoog word deur daardie 
middele wat natuurlik ooreenstem met die siel.  
47] Hierdie middele is natuurlik: 'n Sterk ongeveinsde geloof, 'n 
vaste voorneme en, in dié verband vereis ten minste die helfte 
daarvan ’n geestelike bewustheid. Net soos wat die sielkundige 
besigtiging op hierdie wyse opgewek kan word, net so kan die 
besigtiging van die gees tot in oneindigheid versterk word. Dit kan 
gedoen word, naamlik deur daardie presiese metodes wat die 
groot Siener julle geleer het deur Sy lesse, - en watter groot 
Siener presies die Een is wat julle almal nou daaraan herinner.  
48] Julle mag dink, maar waar is die res van die verduidelikings 
wat ons verwag het oor die toestande binne die Europese lande?  
49] Hier sê Ek niks anders nie, behalwe: Alhoewel julle genoeg 
geleer het van die ander verskriklike toestande, mag julle wel 
tevrede wees om te weet dat dit in julle lande bykans beter is. 
Maar afgesien daarvan – is die voorwaardes steeds op so ’n 
wyse gevorm dat die een wie goeie bedoelings het, eenvoudig 
geen hindernis sal vind om beter word, meer te bereik en goed te 
doen nie. 
50] 'n Paradys op hierdie aarde bestaan nêrens nie, nie fisies of 
geestelik gelyktydig nie. 
51] Maar iemand kan dit [paradys*] in die Gees bereik, as hy dit 
net wil en alhoewel daar nog in sommige lande duisternis is, 
belemmer dit nie die saak nie; selfs al het die donkerte van die 
nag gewigtig oor die dale en berge gevestig, sal hulle nie in staat 
wees om enigiets te doen sodra die son haar opgang begin het 
nie. 
* 	 Vertalers 	 nota: 	 Matthew 	 19:26 	 "Jesus 	 het 	 na 	 hulle 	 gekyk 	 en 	
gesê:" 	 Vir 	 die 	mens 	 is 	 dit 	 onmoontlik, 	maar 	 by 	 God 	 is 	 alle 	 dinge 	
moontlik. 	" 	
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 52] Dit is egter net sleg in daardie lande waar daar absoluut geen 
weg van vryheid bestaan nie, soos in ondergrondse kelders, 
afgronde en gange. Daar mag duisende sonne opkom in plaas 
van een, tog sal hulle lig nie in staat wees om enigsins gouer 
deur te dring in sulke korsagtige dieptes nie, alvorens die straal 
van die hoogste graad van brandende lig die aarde omvorm het 
tot in die senter [kern] van die eter nie.  
53] En so, vir die nog oorblywende twee ure sal ons nog steeds 
heeltemal verskillende dinge vind as wat julle sovêr verwag het 
en aan die einde sal julle moet erken dat hy wat die laaste lag, 
die lekkerste lag. 
54] As julle dan al hierdie ure in 'n heel ander lig sal beskou, wat 
Ek sal laat plaasvind deur 'n klein toestel in My kamera, sal julle 
dan besef dat Ek nie bedoel het om julle in professore van 
statistieke te verander nie, maar in iemand heeltemal anders, -  
iemand wat in staat sal wees om vêr verby die gebied van 
statistiek te kyk. 
55] Oor dit wat in die volgende uur sal plaasvind, sal julle slegs 
ervaar in die volgende uur. Moenie moeite doen met raai nie, 
moet ook nie vergelykings maak met My statistiese stellings nie; 
want julle sal moet erken dat al hierdie dinge heeltemal 
vrugteloos is. 
56] As julle egter alreeds aan iets dink, dink dan dat Europa, 
Asië, Afrika, Amerika, Australië en al die genoemde eilande en 
hul hele morele en politieke omstandighede nie vir My belangrik 
is nie. Waarom Ek hierdie beelde gebruik het, sovêr as wat nodig 
was vir julle en slegs vir julle; ... kyk, dit sal waarlik meer aan julle 
openbaar word in die volgende twee ure, soos wat Ek dit in 
hierdie uur gedoen het met die tweede sig en selfs meer getrou. 
Amen. 
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Wanneer julle gees 

ontwaak binne‐in julle, sal julle 

sy stem in julle hart bemerk soos 

helder gedagtes. Hieraan moet julle 

aandagtig luister en ag slaan daarop in julle 

hele sfeer van lewe, dan sal julle 

julle gees voorsien met 'n steeds 

groeiende veld van aksie. So sal die gees 

binne julle groei tot ’n grootmens grootte 

en julle hele siel deurtrek en daarmee saam 

julle hele materiële wese. 
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 ELFDE UUR - DIE VERLORE SEUN 
Geskryf 	op 	23 	Maart 	1841, 	vanaf 	03:45 	 in 	die 	middag 	tot 	06:30 	 in 	
die 	aand. 	
Die 	 skrywers 	 is: 	 digter 	 Karl 	 G. 	 Ritter 	 von 	 Leitner, 	 burgemeester 	
van 	 Graz, 	 Andreas 	 Hüttenbrenner, 	 sy 	 broer 	 komponis 	 Anselm 	
Hütttenbrenner 	en 	F.S. 	(nie 	geïdentifiseer 	nie). 	

1] Julle het al die storie gelees van die verlore seun in my boek 
[Lukas 15: 11-32], en julle het hierdie storie dalk nie net een keer 
nie, maar al baie keer gehoor en gelees. Ek sê vir julle dat daar in 
die hele boek geen vers en hoofstuk is wat enigsins meer 
diepgaande is as die van die verlore seun nie. 
2] Wat meer is, daar sal geen plek in die Skrif vir julle wees wat 
moeiliker is om te verstaan as hierdie gedeelte nie en die rede 
waarom julle nodig het om dit te weet, is omdat dit van die 
uiterste belang is en, as sodanig, is dit 'n onmisbare sleutel tot 'n 
mens se eie innerlike selfondersoek. 
3] Die rede hiervoor is as volg: Dikwels spreek Ek verhewe dinge 
[dinge om van kennis te neem] vanuit My Wysheid deur die 
Liefde. Dikwels spreek Ek egter ook van oënskynlik onbenullige 
dinge [dinge wat onbenullig is] van My Liefde deur die Lig van die 
Wysheid. Let nou op: In die eerste geval sal jy slegs soveel 
aangebied word as wat jou eie individualiteit moontlik sal kan 
verdra. In die tweede geval word daar egter ’n omhulde 
oneindigheid aan jou gegee waardeur die finale ontwikkeling* [die 
evolusionêre verandering en begrip] nie in ewighede bereik sal 
word nie. 
* 	Vertalers 	nota: 	Ontwikkeling: 	Elke 	geskape 	wese 	of 	natuur 	is 	vir 	
ewighede 	 besig 	met 	 ontwikkeling; 	 alles 	wat 	was 	 en 	wat 	 geskape 	
sal 	 word, 	 ontwikkel 	 hulleself 	 verder 	 of 	 ontwikkel 	 hulleself 	
oneindig. 	

4] Nou kyk: Net so 'n skynbaar onbenullige geskenk is die verlore 
seun ook. Ja, sê Ek, indien julle sou weet hoeveel in die verlore 
seun vervat is, voorwaar, aartsengele sal na julle skool toe kom.  
5] Ek het julle baie dinge in die voorafgaande tien uur getoon, 
m.b.t.  die huidige omstandighede - op hierdie tydstip* - op aarde 
waarin Ek nog steeds die grootste immoraliteite vir julle versteek 
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 het. Ek het julle die tekorte in die regsleer** getoon, oor die 
algemeen het Ek julle die waansin in Asië gewys, asook die 
barbaarsheid in Afrika. Ek het julle Amerika se skandelike gedrag 
getoon, natuurlik slegs 'n baie klein deeltjie daarvan. Ek het julle 
die uitvoering van die reg*** in Engeland getoon, veral in haar 
eksterne metodes, asook die behandeling van misdadigers op die 
- nou aan julle geopenbaarde - kus van Australië. Ek het ook aan 
julle 'n mishandelde land in die diep suide getoon. Ek het julle 
gewys hoe dit was en hoe dit hoofsaaklik steeds vandag nog is. 
Ek moet julle egter ook van iets anders bewus maak rakende 
hierdie land. In die allereerste plek met betrekking tot die 
volgende: Skenk dubbel aandag aan dit wat gesê is rakende 
hierdie land! Tweedens, dit wat gesê is oor hierdie land, moet 
julle allermins letterlik opneem. Hoekom so, sal binnekort aan 
julle getoon word. Verder het Ek julle ook gewys op die hoogs 
heerssugtige en afgryslike toestande [en bestaan] van ander 
eilandlande, veral die Japannese en bykomend, het Ek julle ook 
'n klein hoeveelheid getoon van die noordelike land in Rusland.  
* 	1841. 	
** 	Regsfilosofie 	in 	die 	hof. 	
*** 	Die 	regsadministrasie 	of 	regstelsel. 	

6] Alhoewel die dinge in die wêreld so is, het Ek hierdie situasies 
nogtans nie aan julle openbaar, sodat julle hierdie dinge moet 
sien oor hoe dinge in die wêreld is nie, nee, want sulke dinge en 
'n duisend keer erger sal plaasvind in die toekoms en daarvan sal 
julle ongetwyfeld dikwels hoor en lees. Maar Ek het hierdie 
aankondiging aan julle gemaak om geen ander rede nie as dit: 
Dat julle hieruit die groot geheim van die verlore seun diep 
innerlik sal herken tot julle eie grootste voordeel.  
7] Natuurlik dink julle nou, wat het die verlore seun te doen met al 
hierdie wêreldse gruweldade? - Julle is baie nuuskierig oor hoe 
hierdie verlore seun sy weg gaan vind rondom hierdie hele [bose] 
wêreld-doolhof. Maar Ek sê vir julle: Dit is nog makliker om die 
verlore seun uit al hierdie tonele te vind en Hom aan te gryp, as 
vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan.  
8] Om dit alles te verstaan, is dit veral noodsaaklik dat julle besef 
wie hierdie verlore seun eintlik is. Soos wat die verlore seun aan 
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 julle toon – wel slegs by name –moes julle waarlik getref gewees 
het met meer as sewevoudige blindheid, as julle nie onmiddellik 
sou agterkom dat 'n groot bedekking van julle oë afgeneem is nie. 
Berei julleself nou voor en hoor die naam!   
9] Sien, hy word genoem, "Lucifer!" - Kyk, in hierdie naam is vir 
julle die hele ewige onverstaanbare en eindelose kompendium* 
van die verlore seun opgesluit. –  
* 	 ’n 	Bondige 	maar 	uitgebreide 	opsomming 	van 	 'n 	groter 	werk. 	

10] Dink nou daaraan dat die bestaande, byna alles van die 
mensdom, niks anders is as ledemate* van hierdie verlore seun 
nie, en in werklikheid is dit hoofsaaklik saamgestel uit hierdie 
mense wat afstam vanuit die vervloekte lyn van Adam. Sien: 
Hierdie verlore seun het al sy [oorvloedige] vermoëns geneem 
wat hom toegekom het en is besig om dit te vermors - volgens 
julle begrip - in eindelose langdurige tydperke.  
* 	 . . . 	of 	lede. 	

11] Julle weet nou vanuit die verhaal van die verlore seun hoe sy 
lot geëindig het. Kyk nou deur al hierdie toestande van die wêreld 
en julle sal waarlik niks anders sien as die eindbestemming van 
die verlore seun op 'n uitgebreide skaal* nie.  
* 	Of 	soos 	in 	 'n 	gedetailleerde 	panoramiese 	uitsig 	

12] Kyk na die gebrekkige regspraak; wat dink julle sou die rede 
hiervoor wees? Voorwaar is dit niks anders as die nalatigheid en 
die voortspruitende dofheid* van die gewete nie.  
* 	Die 	apatie 	en 	onverskilligheid 	in 	die 	stelsel 	

13] Kyk nou weer na die verlore seun. Kyk of dit nie sy eerste 
toestand van die verlating van sy vaderlike huis is nie? Neem die 
waansin in Asië waar! Wat is dit anders as die natuurlike 
opvolging, wat die opvolging of die chronologiese orde van tyd 
stelselmatig ontwikkel het, tot die huidige kulminasiepunt van 
gruwels –  
14] Gaan nou verder na Afrika: Lei die verlore seun by die hand 
en indien julle met ietwat skerper geestelike oë sal kyk, sal julle, 
nie net in die huidige toestand nie, maar ook in alle denkbare 
situasies van hierdie land, 'n wonderlike getrouheid ontdek. Ja sê 
Ek, nie net in Egipte nie, maar in die hele Afrika.  
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 15] En dat dit nie net in en van wat die huidige tyd aanbied is nie, 
maar ook deur alle tydperke, sovêr as wat enige mens se 
gedagtes in staat is om terug te gaan en nog verder. In hierdie 
baie tydperke en plekke het die verlore seun homself in dieselfde 
omstandighede bevind wanneer hy sy [oorvloedige] vermoëns so 
vermors het. Terselfdertyd het hy ook gedink dat hy op elke 
moontlike manier 'n soort van besit kon herwin, wat soos die 
voormalige een sou lyk en homself weereens op hierdie manier 
kon verhef. Maar helaas, kyk na al die vrugtelose barbaarse 
pogings op hierdie hele vasteland, wat in wese gepleeg is deur 
almal van hulle wat ryk wou word en dit daardeur so gemaak het?  
16] Die gebeure van die verlede sal aan julle 'n groot deel toon en 
so sal die huidige julle onteenseglik toon van hierdie hele deel 
van die wêreld. Want Ek sê aan julle, nie net elke enkele persoon 
nie, nie net elke nasie nie, maar die hele vasteland [van Afrika] 
van die eerste tot die laaste sandkorreltjie. Ja, van die eerste tot 
die laaste sonstraal, in alle individuele lande, berge, riviere, 
woestyne en diere, is die verhouding van die verlore seun waarlik 
verteenwoordig; Hy is ook verteenwoordig vanaf die aanvang van 
die pre-geskiedenis tot op die huidige tydstip en verder. 
17] Neem weereens die verlore seun by die hand, maar moet nie 
vergeet om op hierdie reis slawe-kettings aan hom te heg en 
saam met hom te gaan na Amerika nie. Regtig, julle sal blinder as 
die middelpunt van die aarde moet wees, as julle nie daar 
dieselfde sal aantref nie - duisendvoudig in alle denkbare 
situasies. Hier het Ek nie iets meer vir julle te sê nie as dat die 
noordelike deel van Amerika die innerlike [siel] voorstel, maar die 
suidelike deel verteenwoordig egter sy uiterlike [natuurlike wese] 
en om welke rede hierdie kontinent reeds in haar vorm 
ooreenstem met 'n soort van insekagtige uitgehongerde 
afbeelding van die verlore seun.  
18] Wie ore het, luister en wie oë het, kyk. Julle weet almal hoe 
dit met die verlore seun gegaan het gedurende sy laaste fase, 
wanneer die - aan julle bekende - innerlike geheiligde vonk van 
Afrika in hom gewek was. In Australië vind hy 'n werkgewer wat 
hom nie eens toelaat om varkvoer te eet nie, sodat hy gedwing 
word om sy maag te vul met enigiets wat hy kan vind.  
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 19] Nou mag julle dink: Wat sal die verlore seun dan in Nieu-
Seeland doen? Ons hoef hom nie na Nieu-Seeland te stuur nie, 
want dit sal nie veel moeite kos om Nieu-Seeland in die verlore 
seun te herken nie.  
20] Neem dan kennis: Die suide* verteenwoordig die uiterste 
uiterlike van die mens. Kyk nou 'n bietjie na die verlore seun; 
neem waar hoe hy, in hierdie laaste proeffase van hom, vol 
bibberende vrees is en nie geklee is volgens die nuutste Paryse 
tydskrif** nie; maar slegs baie behoeftig en geklee met vuil vodde 
wat sy private dele bedek.  
* 	Die 	globale 	Suide. 	
** 	 . . . 	geklee 	in 	die 	mode. 	

21] Nou kyk: Hier het ons alreeds die betroubare kaart, wat 
fladder rondom die skaamte van ons weggedwaalde verlore 
seun. Laat ons ons verlore seun uitrek of vergroot en tydens 
hierdie geleentheid ook 'n kort besoek bring aan die huidig 
bestaande Christelike kerk. Lyk sy nie soos hierdie land nie? Kyk 
daarna hoe julle wil, hetsy geestelik soos wat Ek julle getoon het, 
of ook materieel, soos wat julle dit altyd iewers beskrewe vind. 
Sekerlik sal julle blinder as die middelpunt van die aarde moet 
wees om nie die opvallende ooreenkomste tussen hierdie land, 
met die verflenterde vodde van die verlore seun, en dié van die 
kerk te sien nie.  
22] Dit is duidelik dat, net soos wat die ellende van hierdie 
inwoners duidelik weggeblaas word deur die winde van daar, het 
die wind dieselfde gedoen met die verflenterde vodde van die 
verlore seun. En dieselfde gebeur nou met die Heilige waaiende 
winde van Bo met ieder en elke kerksekte wat meer heidens as 
Christelik is. –  
23] Dat julle 'n oorvloedige diep wiskundige kennis moet hê om 
uit te vind watter uur van die groot dag dit nou is, is onnodig! - As 
julle nog ’n blik sal gee op Japan, sal julle dit op julle vingers kan 
optel en met die duidelikste tekens die beperkings van die 
innerlike van die verlore seun, sowel as die huidige kerk-situasie, 
rakende haar innerlike wese, raaksien en dit sal dinge helderder 
maak as sonlig.   
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 24] Ek hoef niks meer vir julle te sê nie. Maar wat sal julle egter 
aan 'n baie siek persoon sê as sy voete koud geword het en koue 
sweetdruppels slaan op sy voorkop uit? Voorwaar is geen 
bykomende mediese eksamen* nodig om julle in staat te stel om 
dit binne 'n profetiese gees te beskou nie: Slegs 'n paar meer 
swaar polsslae en die sukkelende benoudheid van die moegheid 
van die lewe is verby! 
* 	"Rigorous" 	van 	die 	Latynse 	strengheid 	Starr 	= 	streng 	of 	streng. 	

25] Eerstens, voel die voete van die verlore seun in die suide van 
die aarde. Tweedens, voel sy kop, wat die groot noordelike ryk is, 
plaas dan die hand op die ou moeggeworde kerkhart. Voorwaar, 
julle sou nou weer blinder moet wees as die middelpunt van die 
aarde, as julle nie op julle vingers wil bereken watter uur van die 
groot dag dit nou is nie?  
26] Julle kan nog onthou in die vorige uur hoe "die tweede sig" 
aan julle bekend gemaak en verduidelik is. Julle sal waarskynlik 
nou dink: Het hierdie tweede gesig ook enige verwantskap met 
die verlore seun? –  
27] O My liewe geliefdes! As Ek iets aan iemand gee, gee Ek dit 
nie soos wat mense dit doen nie. Mense kan nooit iets heeltemal 
as ’n geheel gee nie, selfs met die beste bedoelings, Ek gee altyd 
iets heeltemal in geheel en daarom sê Ek vir julle: Juis in hierdie 
tweede sig sal die hele knoop vir julle ontrafel word en na hierdie 
ontrafeling sal julle nie meer verlore raak in julle eie berekening 
nie - nie eens vir een minuut nie.  
28] Weereens, laat ons terugkeer na ons verlore seun en 'n bietjie 
kyk hoe hy worstel met die dood se grootste ellende. Kyk na sy 
siel; kyk hoe sy ingedruk is tot ’n klein puntjie en regtig, dit moes 
tot by hierdie uiterste kom!  
29] Maar neem kennis: In die vorige hoofstuk het Ek aan julle die 
diverse aspekte van siele geopenbaar waardeur die tweede sig 
sal kom. Hierdie korrelasie vind nou plaas met die verlore seun 
se siel. Kyk, haar groot ellende strek haarself nou tot vinnige 
vibrasies uit en dit kom tot vóór die groot [hemelse] Vaderhuis en 
die vibrasies van die met liefde gevulde Vader ruil liefdevol om 
met die vreesagtige, ellendige en verarmde vibrasies van die 
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 verlore seun.  
30] Die siel van die verlore seun neem sulke gewyde, 
sagwaaiende vibrasies vanuit die huis van die groot [hemelse] 
Vader waar. Vanuit hierdie gewyde vibrasies*, keer sy dapper en 
geseënd na haar vervalle huis, rig haarself weer op en wend 
haarself in die grootste selfvernietigende nederigheid na - julle 
weet - waarheen die verlore seun hom gewend het.  
* 	Sien 	die 	10 	uur 	‐	die 	tweede 	sig. 	

31] Maar wat gebeur daar? - Sien, die vodde word van die seun 
afgeneem en verbrand en die seun word, soos julle weet, weer 
verwelkom  
32] Sien. Nou het julle die hele, tot op hierdie huidige oomblik, 
versteekte geheim van die Profetiese Syfer van die Mens* voor 
julle oë geopenbaar. As julle net 'n bietjie deur die omstandighede 
van tyd sal gaan, waarlik, sal julle meer as dood moet wees as 
julle nog nie bewus kan raak van die Heilige vibrasies van 
genade wat nou stroom vanuit die Heilige Vader se huis nie!  
* 	Hierdie 	 Profetiese 	 syfer 	 vorm 	Een 	mens 	 gesamentlik 	 [1 	Kor 	 12: 	
12,14, 	20; 	Gal 	3:16; 	Jesaja 	51: 	2] 	

33] Julle is ook ledemate van die verlore seun! Vergroot julle siel 
en laat die gees in julle siel* ontwaak, en wend julle in diepe 
nederigheid soos wat die verlore seun hom in vertroue gewend 
het na die groot sfeer van julle mees liefdevolle [hemelse] Vader; 
Ek sê aan julle, Hy sal julle halfpad ontmoet!  
* 	Lees: 	Jesaja 	54: 	2. 	

34] Kyk, die tyd van My genade is naby, en dit is hoekom Ek julle 
ook sulke [goddelike] insigte hier gegee het, sodat julle dit sal 
herken, dat dit Die Groot Tydperk is, wat die profete besing het, 
ja, Hierdie Presiese Tyd*, wat deur My voorspel is vanuit My 
mond.  
* 	 . . . 	die 	"laaste 	dae". 	

35] Daarom vertoef net vir 'n kort tydjie en ons sal jubel in groot 
vertroue! Want waarlik, het die groot [goddelike] Huis van die 
Vader het nader aan julle gekom as wat julle vermoed!  
36] Sodra julle die verlore seun sal kan herken en al hierdie 
tydsomstandighede binne-in julleself en hoe hierdie verlore seun 
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 weer in elke mens gevind sal word, of eerder hoe hy homself 
weer vind, sodat [die goddelike wese] "die groot man" oorwin kan 
word in die nederigheid van die klein man. Liewe kinders! Die 
laaste uur sal julle ware, getroue nuus daarvan bring. Amen!  
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 TWAALFDE UUR - DIE GROOT 
KOSMIESE MENS 

Die groot Skeppingsmens en sy terugkeer 
Geskryf 	op 	25 	Maart 	1841, 	 vanaf 	04:00 	die 	middag 	 tot 	08:45 	uur 	
in 	 die 	 aand. 	 Die 	 skrywers 	 is 	 digter 	 Karl 	 G. 	 Ritter 	 von 	 Leitner, 	
burgemeester 	 van 	 Graz, 	 Andreas 	 Hüttenbrenner, 	 sy 	 broer 	
komponis 	Anselm 	Hüttenbrenner. 	

1] Noudat ons die verlore seun gedurende die elfde uur vergesel 
en verlig het vanaf sy oprigting tot by sy val en het ook die tyd 
bereken het en byna die uur bepaal wat moet getuig van sy 
ondergang, - sal ons gevolglik in die twaalfde uur sien waar en 
hoe hierdie verlore seun weereens sal terugkeer - deur en deur 
verneder – tot in die enorme en grootse huis van die Vader.  
2] Maar om dit egter ten volle te verstaan, is dit nie genoeg dat 
ons 'n bietjie deur die wêreld-stofdeeltjie, genoem aarde, gekyk 
het nie, maar vir hierdie doel het Ek 'n reeds genoemde klein 
apparaat bygevoeg in die - aan julle - bewustelike kamera 
obscura* van die gees en ons neem weer 'n ietwat breër siening 
in hierdie nuut voorbereide kamer. Ek sê vir julle ... wees 
voorbereid; want hierdie gesig sal iets voor julle oë bring, wat tot 
nou toe nog in geen man se verstand gekom het nie. Met die 
vermoë van hierdie nuwe apparaat [die kamera obscura], raak die 
tablet ook die ontvanger van 'n groter prentjie, en sal as gevolg 
daarvan vergroot wees en sal 'n vertikale, in plaas van die 
voormalige horisontale posisie inneem.  
* 	 "camera 	obscura"; 	Latyns 	 vir 	bedekte 	kamer 	 [soos 	 'n 	apparaat, 	
dit 	 wil 	 sê 	 speldegaatjie 	 kamera 	 vir 	 'n 	 beeld 	 op 	 'n 	 skerm, 	 hetsy 	
deur 	middel 	van 	 'n 	speldegaatjie 	of 	 'n 	lens]. 	Wikipedia 	

3] Nou kyk: Ons toestel is operasioneel. Rig julle oë nou op die 
wye uitgebreide tablet en meteens sal julle die groot prent op 
dieselfde tablet herken. Dit is die enigste moontlike manier om die 
eindelose lang, uitgestrekte skepping voor julle oë binne een 
prent te plaas. 
4] Kyk nou mooi na die tablet en so gou as wat Ek die woord 
“Epheta” spreek, sal julle die wonderlike prentjie op die tablet 
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 sien. Nou dan, omdat julle oë op die tablet gerig is, sê Ek: 
Epheta! –  
5] Wat sê julle nou van die prentjie? Presies, op hierdie tablet 
sien julle niks meer en niks minder, as die duidelike figuur van 'n 
menslike wese*, wie se heupe slegs beswaarlik bedek word deur 
'n paar vodde en wie se hare, selfs met die ruie voorkoms, afloop 
vanaf sy hoof en die helfte van sy liggaam bedek.  
* 	Lees 	die 	"Groot 	Evangelie 	van 	 Johannes" 	deur 	 J .L. 	volume 	4, 	VI 	/ 	
246: 	 8. 	 Die 	 groot 	 kosmiese 	 mens 	 verteenwoordig 	 in 	 sy 	 algehele 	
vorm 	die 	verlore 	seun 	wat 	op 	die 	punt 	van 	sy 	terugkeer 	staan. 	

6] Waarlik, sal julle waarskynlik dink, "daar is niks spesiaal te sien 
in hierdie prentjie nie, behalwe dat dit op hierdie tablet as 'n baie 
kolossale vorm aangebied word. Terloops, so 'n prentjie kon 
geskilder gewees het deur 'n redelik vaardige portretskilder met 'n 
witterige kleur op 'n swart tablet"; en Ek kan niks daarby voeg nie, 
behalwe dat - met die eerste oogopslag - julle gevolgtrekking 
korrek is. Siende dat julle 'n bietjie dieper sal wil dink, sal julle 
waarskynlik binnekort die vorm van die verlore seun herken in 
hierdie witterige figuur.   
7] Maar kyk, My liewe kinders! Die tablet is net 'n bietjie te vêr vir 
julle oë geplaas om te sien; laat ons dus nader aan die tablet 
gaan, want julle het nou die hele vorm gesien, dus wil ons die 
kleur 'n bietjie van naderby ondersoek waarmee hierdie figuur op 
hierdie tablet geverf is.  
8] Nou is ons by die tablet. Kyk: Dit wye glinsterende gebied is 'n 
deel van die voet van die hele figuur. Neem 'n blik van naderby 
en sê vir my wat julle op die tablet ontdek. Kyk baie goed ... Wat 
sien julle? ... Goed, julle ontdek niks behalwe baie klein, nou 
saamgekoppelde, glinsterende, klein kolletjies* nie. Julle weet dat 
hierdie prentjie nie geskilder is nie, maar is slegs 'n ligprentjie [ 'n 
beeld] van 'n uiterlike [natuurlike] voorwerp.  
* 	Baie 	klein 	sfere 	of 	korrels. 	

9] In werklikheid, wat dink julle wat hierdie klein kolletjies is? Kyk, 
Ek sal julle nie vir baie lank laat raai nie, maar as julle dink dat 
hierdie klein kolletjies beelde is van afgeleë sonne, planete, mane 
en komete; luister ... Ek moet egter vir julle sê: Kinders! Oordeel 
nie te haastig nie, anders sal julle geweldig dwaal! Maar voordat 
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 Ek die wese van hierdie baie klein kolletjies aan julle openbaar, 
doen julle bes om hierdie sfeertjies te tel op een lensie-grootte 
plek! –  
10] Is julle nou klaar? - Ja, ja, Ek sien reeds, dit lyk of julle sukkel 
daarmee, aangesien sulke skitterende kolle op hierdie bestaande 
lensie-grootte oppervlak vir julle 'n moeilik uitspreekbare syfer is, 
aangesien dit duidelik meer as 'n triljoen sou wees. Noudat julle 
julleself 'n bietjie vertroud gemaak het met die kleur, sal Ek julle 
vertel vanwaar die beeld van so 'n klein kolletjie eintlik is. Soos 
reeds voorheen genoem, nie van 'n son of van enige ander tipe 
hemelse liggaam nie, maar elke klein kolletjie, - soos gesien deur 
julle geestelike oë as klein sfere –niks meer en niks minder is nie 
as die beeld van 'n hulssfeer*. Met betrekking tot die hulssfeer, 
hoef Ek dit nie enigsins verder te verduidelik nie.    
* 	 Vertalers 	 nota: 	 Die 	 Duitse 	 woord 	 is 	 "Hülsenglobe"; 	 "Hülsen‐" 	
beteken 	 dop 	 of 	 huls, 	 en 	 word 	 genoem 	 in 	 verskeie 	 Nuwe 	
Openbaring 	 geskrifte 	 soos 	 byvoorbeeld 	 in 	 die 	 Groot 	 Evangelie 	
Johannes, 	 (vol 	 2, 	 II 	 / 	 57 	 [1], 	 vol. 	 4, 	 VI 	 / 	 245‐248). 	 Die 	
"Hulsenglobe" 	 word 	 ook 	 in 	 die 	 boek: 	 Van 	 die 	 Hel 	 tot 	 die 	 Hemel, 	
vol. 	 1, 	 hoofstuk 	 296 	 en 	 in 	Die 	Natuurlike 	 Son, 	 hoofstukke 	 5 	 en 	 6 	
beskryf. 	
* 	 Vertalers 	 nota: 	 'n 	 Hulssfeer 	 is 	 een 	 atoom 	 van 	 die 	 groot 	
Skeppingsmens, 	 ook 	 bekend 	 as 	 die 	Kosmiese 	Mens 	 en 	 bestaan 	 uit 	
vyf 	 hiërargieë 	 van 	 sonne, 	 elk 	 met 	 sy 	 wentelbaan‐stelsels. 	 In 	
volgorde 	 is 	 dit 	 die 	 Hulssfeer 	 met 	 die 	 Hoofsentraalson, 	 die 	
sterrestelsel ‐groeperings , 	 sonnestelsels 	 en 	 sterresfeer ‐
groeperings, 	 sonnesisteme 	 en 	 natuurlike 	 planete 	 en 	 mane. 	
Hiervan 	 is 	 slegs 	 die 	 sterrestelsel‐groeperings 	 wetenskaplik 	
bekend 	 wat 	 egter 	 op 	 groot 	 onmeetbare 	 afstande 	 van 	 mekaar 	
ge l eë 	 i s . 	 Nota : 	 ht tp : //news .bbc . co .uk/2/h i/ s c i ence/
nature/7891132.stm 	 	12] 	

11] Nou tree ons weer 'n bietjie terug om na die hele figuur te kyk. 
Kyk, dit is 'n volledige menslike vorm en noudat julle voldoende 
na hierdie figuur gekyk het, sê Ek vir julle: Hierdie figuur 
verteenwoordig of beskryf uit en volgens My ewige orde - die 
heelal; en daarom is dit in werklikheid nie in die vorm sigbaar 
deur niemand nie, behalwe Myself. Daarbenewens het geen 
geskape gees nog ooit voorheen hierdie prentjie gesien, soos wat 
julle dit nou waargeneem het nie.  
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 12] Weereens sien Ek die gedagtes binne-in julle verborge. Julle 
sal baie graag julle aarde binne hierdie persoon wil sien. Solank 
as wat die hele figuur op die tafel flikker, sal dit onmoontlik wees 
om dit vir julle te wys. Nietemin, wag net 'n bietjie en kyk: Ek is 'n 
baie goeie oogkundige, daarom sal Ek 'n klein optiese variasie in 
ons kamera maak, waarna niks van hierdie hele figuur sal oorbly, 
behalwe 'n enkele klein liggewende kolletjie nie.  
13] Kyk nou: Die figuur is weg en alles is reeds in orde. 
Weereens, laat ons naderstap aan die tablet en kyk na ons klein 
kolletjie. Nou: Het julle dit reeds gevind? – Een kolletjie op sigself 
straal nie veel lig uit nie, maar kyk baie intens en julle sal dit vind.  
14] Julle moet nie daar op die hoë uitgestrekte tablet kyk nie, 
maar kyk al die pad af hierheen, waar julle vroeër die linkervoet 
van die hele figuur gesien het, in werklikheid daar op die uiterste 
rand van die bal van die vyfde kleintoontjie. Hierdie klein kolletjie 
is die spesifieke Hulssfeer* waarin julle aarde ook geleë is.  
* 	 ’n 	Sfeer 	van 	ontelbare 	sterre. 	

15] Maar, ten einde by ons aarde uit te kom, moet Ek weer oor 
die klein glinsterende kolletjie kom met My Epheta, en so spreek 
Ek "Epheta!" Nou kyk net hoe hierdie klein kolletjie nou uitgebrei 
het en byna die hele groot ronde vorm van die tablet in beslag 
neem.  
16] Kyk hoe die ontelbare glinsterende klein kolletjies flikker, die 
een deur die ander. Kies nou julle aarde. Om die waarheid te sê, 
julle sal nie in staat wees om haar te vind in die groot groot aantal 
glinsterende klein kolletjies nie. Ja, Ek sê vir julle, dit sal 'n 
vergeefse poging van julle wees, aangesien hierdie uiters klein 
kolletjies wat julle sien, weereens geen sonne is nie, maar hulle is 
hele groeperings* van sonnewêreld heelalle;  
* 	 'Die 	 Groot 	 Johannes 	 Evangelie' 	 vol.1, 	 II 	 / 	 57 	 [1]; 	 Bl. 	 269/7. 	
Hulssfeer 	 is 	 die 	 term 	 wat 	 gebruik 	 word 	 vir 	 die 	 verbinding 	 van 	
desiljoen 	maal 	desiljoen 	sonne 	wat 	as 	sentrale 	sonne 	van 	primêre, 	
sekondêre, 	 tersiêre 	 en 	 vierde‐orde, 	 tesame 	 met 	 talle 	 planetêre 	
sonne 	 soos 	 dié 	 van 	 ons 	 aardes/planete 	wat 	 almal 	wentel 	 in 	wye 	
en 	uitgebreide 	bane 	rondom 	 'n 	gemeenskaplike,	onmeetlike 	groot 	
hoofsentraalson 	wat 	 'n 	 ook 	 byna 	 eindelose 	 groot 	 sentrale 	 son 	 in 	
beginsel 	is. 	 . . . 	Engele 	behartig 	die 	bestuur 	van 	hierdie 	wêrelde 	
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 17] Daarom sal Ek nou weereens slegs die regte uiters klein 
kolletjie uitkies, en alles oorblywend afvee vanaf die groot tablet. 
Daar is nou die gekose uiters klein kolletjie en om vinniger uit te 
kom by ons doel, sê Ek weereens "Epheta!"  
18] Kyk nou: Ons tablet is weereens vol nuwe glinsterende klein 
kolletjies. Slegs is hierdie glinsterende uiters klein kolletjie 
weereens geen sonne nie, maar almal is tallose sonnewêreld-
heelalle en daarom sal dit ons ook nie help om die aarde hier te 
vind nie.  
19] Weereens sal Ek die regte een van hierdie uiters klein 
kolletjies kies en die res afvee van hierdie tablet. Daar is die klein 
kolletjie nou. Kyk hoe eensaam en sag dit glimmer op die groot 
oppervlak! Maar nou My Epheta! ... En die uiters klein kolletjie 
moet onmiddellik 'n groter uitbreiding word; dus "Epheta!"  
20] Nou kyk: Ons tablet is weer vol baie liggewende klein 
kolletjies. Uit al hierdie triljoen maal triljoen* uiters klein kolletjies 
sal julle graag wil soek na die aarde? Hier moet Ek julle weereens 
vertel: Bespaar julle die moeite; want weereens is hierdie klein 
kolletjies nog steeds geen sonne nie, maar individuele 
sonnegebiede en dit is wat julle verstaan as 'n sogenaamde 
sterrenewel.  
* 	 'n 	triljoen 	het 	12 	nulle. 	

21] Net sodat ons vinniger by die doel kan uitkom, gaan Ek die 
regte uiters klein kolletjie uitkies vir julle en al die oorblywende 
kolletjies sal uitgewis word op die tablet; en Ek voeg dadelik die 
"Epheta" by.  
22] Kyk nou op die tablet. Presies, julle sien nou 'n glinsterende 
wolk van kolletjies* wat horisontaal uitgesprei is oor die hele 
tablet; Dit is sewe keer so lank as wat dit breed is. Kyk nou na die 
middel en ons sal weereens so 'n klein glinsterende wolk van 
kolletjies kies, en die res sal vanaf die tablet verwyder word. – 
Nou, soos julle kan sien het alles plaasgevind, en My Epheta het 
hierdie uiters klein kolletjie weer in sy regte konfigurasie** 
geplaas. 
* 	Die 	Duitse 	woord 	 is: 	 "Schimmergrieswolke" 	 en 	 vertaal 	 beteken 	
dit 	glinsterend 	of 	semolina, 	ens 	‐	wolk. 	
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 **Hierdie 	 sterrestelsels 	 stem 	 wetenskaplik 	 ooreen 	 vanaf 	 die 	
grootste 	 tot 	 die 	 kleinste 	 stelsel: 	 Die 	 atoom 	 (die 	 hulssfeer) 	 is 	 'n 	
sterrestelsels‐opeenhopings‐groepering, 	dan 	kom 	die 	sterrestelsel
‐groeperings 	 as 	 sonnewêreld‐gebiede, 	 dan 	 die 	 son‐heelal 	 of 	
buiteruimtelike 	 as 	 sterrestelsels, 	 dan 	 die 	 gebied‐stergebiede 	 as 	
sonnegebiede, 	 waarin 	 ons 	 son 	 tuis 	 is 	 (dit 	 is 	 Sirius 	 met 	 sy 	
wentelende 	sonne). 	

23] Kyk nou van naderby. Julle herken dit waarskynlik alreeds: 
Kyk: Daar in die middel is 'n klein glinsterende lentil-grootte skyf. 
Kyk: Dit is die beeld van julle son; en kyk nog nader; die derde 
glinsterende kolletjie vanaf die son aan die linkerkant onder is 
julle aarde.  
24] Ek het net nodig om die prentjie effens te vergroot en julle sal 
julle aarde dadelik herken. En so sê Ek: Laat jou aardse-punt 
opkom, sodat My waarnemers jou sal erken! En kyk hoe hierdie 
punt geleidelik vergroot en sy het nou die werklike deursnee 
bereik wat voldoende is vir julle om julle natuurlike vuil woonplek 
te herken.  
25] Noudat ons dit alles gesien het, laat ons weer terugkeer na 
ons verlore seun. Kyk na die tablet; weereens pronk ons eerste 
figuur homself hierop, alhoewel hierdie figuur nou kleiner en 
kleiner word; en kyk: Nou is hy net-net die grootte van 'n kind en 
kyk weer: Nou het hierdie kind ook weer versmelt tot 'n kolletjie. 
Maar kyk net: Aan die regterkant van hierdie tablet, begin nog 'n 
groot beeld van 'n mens te verskyn en nou is hy ook in die middel 
van die tablet, en onder sy linkervoet sal julle ook die vorige 
verkrimpte klein kolletjie ontdek, wat in die regte verhouding van 
grootte is tot die grootte van hierdie nuwe prentjie.  
26] Wat dink julle verteenwoordig hierdie nuwe prentjie? Julle 
mag dalk dink, aangesien julle min of meer vertroud geraak het 
met hierdie groot wese in die geskrifte van Emanuel Swedenborg, 
- dit is hierdie groot persoon. Maar Ek sê egter vir julle: Julle het 
dit gemis met 'n miljoen! Hierdie persoon wat julle hier sien, is 
niks meer en niks minder as die homself-weer-gevonde verlore 
seun nie; egter nie in sy volheid of volledigheid nie, maar dit is 
hy* die werklike verlore seun, wat homself weer gevind het in elke 
individuele wedergebore of hergebore persoon. Of om dit vir julle 
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 in meer verstaanbare woorde te gee: Hy is die geringste in My 
nuwe Koninkryk, en hier - vir julle aangebied - in die regte 
verhouding in dié prentjie. Hierdie prentjie toon aan julle die 
volledige, vol [geestelike] maatstaf van 'n persoon**, wie oneindig 
meer verhewe is as die voorheen geopenbaarde ledemaat 
gedissekteerde en oënskynlike eindelose heelal in die vorm van 
die verlore seun!  
* 	 1 	 Kor 	 12:27 	 "Maar 	 julle 	 is 	 die 	 liggaam 	 van 	 Christus 	 en 	 lede 	
afsonderlik 	 . . ." 	[King 	James 	Bible]. 	
** 	Efesiërs 	4:13 	

27] Nou, as julle hierdie prentjie net 'n bietjie in ag neem, sal julle 
kan begin begryp wat die rede of aard van die terugkeer van die 
verlore seun is.  
28] Moenie dink dat hierdie gevalle Lucifer, wat in die elfde uur 
aan julle geopenbaar is, as 'n geheel of volledig gaan terugkeer 
nie. Indien so-iets moontlik was, sou 'n materiële skepping 
voorwaar nooit plaasgevind het nie.  
29] In stede daarvan is elke persoon wat volgens My Woorde leef 
en wedergebore* word deur die Woord en deur die redding [of 
verlossing], hierdie verlorene wat weer gevind is en hy sal 
terugkeer na die grootse [en heerlike] huis van die Vader [God]!  
* 	3 	Johannes 	3: 	3,7. 	

30] Dit sê Ek nie verniet vir julle nie: In die grootse en heerlike 
huis van die Vader-[God]*; omdat 'n grootse en pragtige huis** 
voorberei moet word vir so 'n doelgerigte menigte*** van [Christus
-lykende] mense; wat almal kan weer woning sal opneem met hul 
Vader. –  
* 	Of 	die 	Huis 	van 	die 	Heer! 	
** 	1 	 Joh 	14: 	 2 	 In 	die 	huis 	 van 	my 	Vader 	 is 	 daar 	 baie 	wonings; 	as 	
dit 	nie 	so 	was 	nie, 	sou 	Ek 	dit 	vir 	 julle 	gesê 	het. 	Ek 	gaan 	om 	 'n 	plek 	
voor 	te 	berei 	vir 	julle. 	
*** 	 1 	Kor 	 12:12 	 ‐	Want 	 soos 	 die 	 liggaam 	 een 	 is 	 en 	 baie 	 lede 	 het, 	
en 	 al 	 die 	 lede 	 van 	 daardie 	 een 	 liggaam, 	 al 	 is 	 hulle 	 baie, 	 een 	
liggaam 	 is. . .; 	 	Romeine 	12: 	4 	– 	Want 	soos 	wat 	ons 	almal 	baie 	 lede 	
het 	in 	een 	liggaam 	 . . . 	[King 	James 	Bybel]. 	 	

31] Dit is duidelik dat julle vanuit al die voorafgaande gesprekke 
herken dat dit duidelik so is; want ly elke persoon nie in homself 
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 al hierdie omvattende verdrukkinge nie en word almal nie geslaan 
as 'n individu of omdat hy sy eie persoon is nie? Tog word al 
hierdie houe gerig tot die een en selfde verlore seun.  
32] Maar indien 'n persoon egter geslaan word, is dit nie altyd so 
dat slegs hy wat geslaan word, die pyn voel, terwyl die een wat 
nie geslaan word nie, dikwels te pynloos toekyk en sonder 'n 
probleem? Alternatiewelik word 'n hele nasie mishandel op 'n 
ander kontinent, - sê net of julle ooit 'n sweep gevoel wat julle vel 
sny? Maar as iemand egter sterf, sterf hy vir homself of vir ander? 
Of kan julle getuig dat iemand ooit in die wêreld gebore is vir 
iemand anders? Of is My heil en My Woord nie net so 
noodsaaklik vir elke individuele persoon, as vir hele volke nie? En 
kan elke mens My nie ontvang met sy liefde en die lewende 
geloof in homself, sodat Ek in hom woon en hy in My nie?  
33] As julle nou na alles kyk, kan julle, na dit alles, moontlik die 
uiteindelike bewering maak dat Ek minder in een persoon is as in 
almal van hulle tesame? –  
34] Maar wanneer Ek egter een met 'n persoon geword het en hy 
met My, sê My, is daar enigiets anders wat ontbreek van die 
bevryding van die verlore seun in 'n individu?  
35] Het hy nie alles in homself ontvang en aanvaar, wat My 
ontvang of aanvaar het nie? Voorwaar, elke enkele persoon wat 
een is met My is meer, ja, sê Ek, oneindig meer as wat die groot 
Lucifer* ooit in sy vir julle ondenkbare grootheid was. Hierdie 
beginsel word getoon deur die toepassing van julle natuurlike 
denke! 
* 	 Jesaja 	 14: 	 3‐20; 	 Lukas 	 10:18; 	 2 	 Petrus 	 1:19; 	Openbaring 	 12: 	 9, 	
ens. 	

36] Sien, elke individuele persoon, vir hom- of haarself, sal 
gevolglik gedefinieer word onder hierdie verlore seun, wat Lucifer 
genoem word. En as 'n hele volk met My verenig, sal hierdie hele 
volk netso een mens word met My. Verder, alle mense wat ooit 
op die aarde geleef het en wat voortgaan om te lewe, wanneer 
hulle een met My geword het, word hulle ook een mens in My. 
Met ander woorde, almal sal besiel* word en lewend word in een 
en dieselfde Heilige Gees van alle liefde en alle waarheid en alle 
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 mag en krag en daar sal nie meer baie mense wees nie, maar 
slegs een; en een is nie minder as baie nie, instede, almal sal in 
'n volledige en volle vereniging wees in My. En baie sal nie meer 
mag en krag hê as een nie en een nie minder krag as baie nie, 
maar almal sal lewe as slegs een op sy eie, maar gesamentlik 
verenig, vanuit dieselfde krag en mag van die Heilige Gees van 
alle liefde en alle waarheid vanuit My!  
 
Die vodde van die verlore seun 
Geskryf 	op 	25 	Maart 	1841 	

37] Maar julle het gehoor dat die vodde van die verlore seun soos 
kaf deur die wind versprei was en die res van die vodde van hom 
af weggeneem en verbrand is. Weet julle wat hierdie vodde 
beteken?  
38] Verstaan dat dit niks anders is nie as die voormalige verdorde 
kosmiese mens wat op ons tafel was. Want deur die redding van 
elke individuele persoon, is die edele*, voortvloeiende voortreflike 
gees vanuit My afkomstig of word My verlore seun herstel. Die 
vodde of die werklike oer-boosheid sal weer verstrooi word in die 
vuur, vanwaar dit eintlik uitgekom het. Maar dit is egter hierdie 
vuur - die een in die Godheid - waaruit alle dinge hulle materiële 
bestaan te danke het.  
*edele; 	genadige, 	regverdige, 	goeie? 	selfopofferende 	ens 	 . . . 	

39] Gevolglik, wie ookal afhanklik is van die wêreld en aan 
materie vaskleef, kleef aan die vodde van die verlore seun. Maar 
alle materie wys julle egter al die groot ooreenkoms met die 
vuur*; netso ook die vodde aan die heupe van die verlore seun.  
* 	Vertalers 	nota: 	alle 	materie 	 verval, 	word 	 krummelrig, 	 vervloei, 	
of 	disintegreer. 	

40] Dit is hoe dit sal gebeur! Sodat God weer 'n vrye God kan 
word, waarin niks meer materie gis nie, moet die vuur of die 
verwante toornigheid weereens terugkeer vanwaar dit – soos dit 
wat dit was - vandaan gekom het. En dit sal gebeur, asof jy die 
een of ander verharding op jou liggaam het en jy dit bedek met 'n 
warm papsmeer*, sodat hierdie verharding weer sag kan word. 
So ook sal My ewige vuur hierdie oer-bose verharding aangryp in 



108 

 sy volheid of geheel, ten einde sodoende weer met sy eie wese 
te assimileer.  
* 	pap: 	 'n 	warm 	 klam 	preparaat 	wat 	op 	 'n 	 seer 	of 	ontsteekte 	deel 	
van 	die 	liggaam 	geplaas 	word 	om 	pyn 	te 	verlig 	

41] Daar is 'n ander vraag wat in julle teenwoordig is: Of daardie 
wesens, wat verstaan word as vodde, ook 'n voortdurende 
selfbewussyn* het of nie? Ek sê egter vir julle: Die vraag 
antwoord homself byna outomaties, want julle kan onmoontlik nie 
aanneem dat daar dalk 'n bewustelose punt in die Godheid kan 
wees nie.  
*Vertalers 	 nota: 	 Selfs 	 klippe 	 het 	 'n 	 bewussyn; 	 lees: 	 Lukas 	 19:40 	
[28‐41] 	

42] Hierdie vraag los homself dus op; behalwe vir nog een vraag: 
Of hierdie selfbewustheid 'n lydende een is of nie? Kyk: Dit is 'n 
ander vraag. Maar om dit egter korrek te verstaan, moet julle eers 
besef dat alle pogings wat aangewend word, ten einde homself te 
vind, 'n sekere noodsaaklike lyding binne homself moet hê. Nou 
eers kan verstaan word of die lyding pynlik of aangenaam sal 
wees.   
43] As hierdie lyding bestaan uit die feit dat die wese homself 
voortdurend aangryp en deur hierdie ingryping daar die strewe is 
om self te vorm of omvorm vir ewig as 'n eenheid, dan is so 'n 
lyding uiters aangenaam en die gevoel van die duidelikste 
selfversekerdheid ’n uiters salige een.   
4] Indien die lyding, of die selfversekerde gevoel van 'n wese, 
egter verskeurend en vernietigend op homself inwerk, dan is dit 
ook 'n uiterste pynlike geval. Dit kan julle ook eenvoudig netso 
goed leer vanuit die natuur, as julle ooit enige vorm van 'n 
inflammatoriese siekte waargeneem het, wat uit niks anders 
bestaan as dat sekere dele van die liggaam begin om meer en 
meer uit te sit nie. Hoe meer gewelddadig so 'n daad aanhou, hoe 
meer pynlik word dit. Die gevolg daarvan is dat die selfversekerde 
noodsaaklike voorwaarde vir die vuurverwante oerboosheid ook 
uiters pynlik moet wees en geweldige lyding sal veroorsaak. 
45] Julle sal nou dalk dink dat as gevolg daarvan, die Godheid 
daardeur uiters pynlik en voortdurend moet ly in Sy gedeelte van 
die toorn. In werklikheid is dit nie so nie! Maar dit is net soos wat 
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 kos wat in jou maag verteer; gedryf deur die vuur van die maag 
en hier kraak die klein peule van die voeding wat mens geëet het 
dan oop. Maar vra jouself egter af of hierdie verskriklike 
vernietigingsproses julle ooit seergemaak in julle natuurlike 
toestand in die vuur van julle maag? –   
46] Maar aangesien Ek julle egter reeds so vêr gelei het, wil Ek 
by hierdie geleentheid 'n nog nooit voorheen uitgesproke wenk 
gee! As julle die finale oorsaak wil sien van so 'n situasie van alle 
wêreldse materiële boosheid, kyk dan na julle mae en kyk wat 
daar gebeur met die kos wat julle eet; neem die hoe en waarom 
waar? Gevolglik sal julle al 'n groot deel van my weë sien, oor wat 
gaan gebeur. Die tyd is egter nie in julle mae aangeteken nie en 
dit is genoeg vir almal van julle dat Ek julle die doel getoon het.  
47] Kyk nou, liewe kinders! Dit is alles wat aan julle gegee kan 
word, dit is alles wat julle in staat is om te verduur. Julle hoef niks 
meer te weet nie, maar slaan van begin tot einde ag daarop en 
wel vanaf die eerste uur tot by die heel laaste uur. Wandel op 
hierdie manier deur die hele aarde binne-in jou, en sodoende sal 
jy die verlore seun in jouself vind.  
48] Doen dieselfde wat hierdie een gedoen het en nog steeds 
doen in ieder en elke sondaar wat smag na My ryk. In die mees 
innerlike vertrek van jou gees, op die tablet van jou wêreldse 
begeerte* vir die wêreld; laat dit toe wat julle nou net sien 
gebeur** het op die tablet met die kosmiese mens. Dus sal die 
verlore seun weer in elkeen van julle gevind word en sal sy [eie] 
naaste en liefste word, alles wat Heilig is aangryp, soos wat Ek 
julle getoon het, aangesien 'n ander mens weereens in die plek 
van die vorige een getree het en ineengesmelt het tot een punt.  
* 	Hunkering: 	Gretigheid 	of 	gierigheid. 	
** 	"In 	die 	hiernamaals 	 sal 	alles,	hoe 	geheim 	dit 	dalk 	bewaar 	was, 	
duidelik 	 word 	 tot 	 in 	 die 	 kleinste 	 detail . 	 (Die 	 Groot 	 Johannes 	
Evangelie 	deur 	J .L.) 	

49] Eers dan sal elkeen van julle as hergevonde, die groot 
Waarheid ontdek wat aan julle in hierdie 12 ure gegee is. 
Bykomend sal julle in die helderste lig en waarheid in julleself 
sien en herken.  
50] Soos voorheen gesê, dat alle mense saam een mens 
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 uitmaak, soos wat een is, so is almal, soek dan ook vir al die 
boosheid binne elkeen van julle siele. En indien julle hierdie 
boosheid gevind het en julle met My sterk steun daarin geslaag 
het om ontslae te raak daarvan, dan sal Ek - as julle Heilige 
Vader - Wie reeds gekom het om julle halfpad tegemoet te kom, 
al die pad na julle toe kom. Ek sal julle dan heeltemal bevry 
vanuit julle vodde en julle ontvang in die grootse, heerlike en 
ewige huis van die Vader van My ewige Liefde!  
51] Ten slotte wil Ek julle bewus maak hiervan: Huidig het Ek nie 
net na julle toe gekom nie, maar Ek het ook alreeds na baie 
ander verlore seuns gekom.  
52] Maar rig julle aandag egter hoofsaaklik binne julleself vir My 
koms en bekommer julle minder oor die groter een. Wat julle 
egter voel vir die groter [aanbreek van My wederkoms] ... dra dit 
biddend in julle harte voor My, - en julle hoef julle egter oor niks 
anders te bekommer nie, soos die groot Wanneer, Hoe en 
Waarom nie, want dit word goed bewaar in die beste hande, 
Amen.  
Ek, julle groot, heilige, mees liefdevolle Vader, sê dit aan julle. 
AMEN!  
Die mens is God se vreugde wanneer in Sy orde, want hulle word 
wat hulle veronderstel is om te wees. 
In hulle vind God weer Sy gelykes en hul aanhoudende groei in 
alle vorme van kennis en liefde, wysheid en skoonheid is Sy 
saligheid. 
Die Groot Evangelie van John9 Vol.2   
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 JUBEL 
 

Vanuit 	die 	geestelike 	lig‐fondament 	in 	die 	hart 	van 	die 	siel. 	
Hier, 	o 	mens! 	Dink 	aan 	jou 	twee 	keer 	gevalle, 	

aardse 	Self; 	‐ 	staan 	stil 	
Voor 	Barmhartigheid, 	in 	die 	diepe 	besef 	van 	hierdie 	Wording 	van 	

ewige 	wonderwerk 	gevulde, 	
in 	stilte 	voor 	– 	Alle‐Verlossing 	met 	die 	nuwe 	Sonsopkoms 	en 	

beskou 	met 	Geestelike 	ope 	oor 	in 	die 	elfde 	en 	
twaalfde 	uur 	

Vanuit 	die 	hoogste 	wysheid 	van 	vryste 	toeganklike 	mond 	
Die 	pre‐gevalle 	einde; 	‐	begryp 	binne 	die 	Lig 	van 	Ligte 	
Van 	die 	ewige 	Liefde 	jyself , 	en 	sien 	dan 	met 	Geestelike 	– 	

helder 	Oase, 	in 	die 	lig 	van 	
Die 	Wêrelde 	‐	Wesens 	‐	Heelalle, 	hoe 	oneindig, 	

groots 	en 	verhewe 	
Die 	gelykenis 	van 	die 	"Verlorene"! 	‐	Sy 	wederkoms, 	
Van 	die 	Meester 	alles 	‐waarste 	‐ 	nou 	diep 	beskrewe, 	

Is 	die 	rede 	en 	doel 	van 	die 	hele 	Skepping 	– 	
Heelal, 	

Dus 	‐	die 	fundamentele 	oorsaak, 	betekenis 	en 	doel 	van 	die 	
hele 	Heilige 	Geskrif 	– 	

van 	Geloof 	en 	Liefdeslig 	omspoelde 	Hoop 	wat 	ontmoet 	!!! 	
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 EPILOOG 
Die Woord van die Vader ontvang deur O.R.L. op 30 Mei 

1892, en is gedruk as: 

Voorwoord tot 'Die twaalf ure' van die 1895 Duitse uitgawe. 

Tans leef julle nog in die tyd van die lewende stroom van My 
Gees in julle sfeer; die tyd het nog nie aangebreek waartydens 
My kneg van My gehoor en neergeskryf het onderwerp sal word 
aan 'n na-ondersoek oor wat waar is, onwaar, en wat net 
gekleurd is. Soos wat reeds aan jou gesê is, toe jy jouself 
aangebied het om die deur jou opgemerkte en moontlik ook 
ander foute in die Groot Evangelie van Johannes te verwyder: [Ek 
herhaal hier:] Hou jou hande af van sulke geringe voorkomste. 
In die eerste plek, is sulke foute gering en betrek nie die 
geestelike nie, maar slegs materiële dinge - in die tweede plek 
laat Ek direk sulke foute toe, naamlik hier en daar vir lang 
gedeeltes, sodat dit gekleurd raak deur die opgewonde gees van 
die skrywer, sodat daar geen geloof-in-die-letter onder julle vorm 
sal aanneem nie! 
Wees vrye geeste! Soek! Meer nog, oefen jouself – om vry te 
raak - deur die ondersoeke in My geskrifte [en hul toepassing]. 
Moenie kyk na die foute nie, maar op die oorblywende diep 
versteekte innerlike betekenis, waarvan daar nog steeds oneindig 
baie verborge is in jou, soveel as wat jy wil ondersoek. - 
Die twaalf ure is byna, vir alle praktiese doeleindes, gekleur deur 
die roering van die skrywer. Slegs aan die einde breek My kalmte 
ten volle deur. 
Moet niks daarin verander nie. Niks is "skandalig" vir hom wat 
vasklou aan God nie, want Hy verstaan alle aardse dinge! - 
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 BIOGRAFIE 
Jakob Lorber, onderwyser, musikant, komponis, kunstenaar, skrywer, 

mistiek, teosoof, 1800‐1864. 

"... My tong is die pen van 'n gewillige skrywer." Psalm 45: 1 
Jakob Lorber beskryf homself as "God se skrywer". Oor 'n 
tydperk van 24 jaar skryf hy 'n verskeidenheid van kleiner, korter 
werke langs 25 uitgebreide volumes van immense proporsies van 
profetiese teosofiese inhoud. Hy het 'n baie beskeie lewenstyl in 
Graz gelei, in laer Stiermarke - Oostenryk, wat slegs sy 
uitgebreide biblioteek van diepgaande geestelike geskrifte 
geskryf het deur te luister na die "innerlike woord" van God, Wie 
byna daagliks aan hom dikteer het. 
Jakob Lorber ontvang sy sertifikaat as onderwyser, maar hierdie 
beroep was van korte duur. In stede het hy met sy musikale 
talent, wat hy vanuit sy ouerhuis met hom saamgebring het, 
merkwaardige hoogtes bereik. Sy indrukwekkende 
musiekloopbaan verskaf nie net sy lewensonderhoud nie, dit het 
hom ook sekere erkenning gebring. 
Sy musikale loopbaan het skielik verander tydens sy daaglikse 
tyd van toewyding op 15 Maart 1840 toe hy die stem van God 
binne-in hom hoor wat sê: "Staan op, neem jou pen en skryf" 
Later het hy homself as 'n profeet van 'n nuwe era gesien wat 
geleef het in 'n tydperk van die totale afbreking van godsdiens en 
wetenskap, wat deur die goddelik gedikteerde openbaringe weer 
saamvloei met 'n persoonlike kennis van God en 'n universele 
bewustheid van hernude begrip. Vir hierdie goddelike openbaring 
verlaat hy alle roem en rykdom. Jakob Lorber sterf sonder enige 
sosiale erkenning of aardse rykdom. 
Dit was eers na die dood van Jakob Lorber dat sy geskrifte wyd 
en syd en buite Oostenryk versprei is, deur 'n Lorber-Verlag / 
uitgewery, in Bietigheim en 'n Lorber Gesellschaft /Company, in 
Hausham, Duitsland wat gewy was aan die verspreiding van sy 
talle boeke en gedagtes, ter nagedagtenis en ter ere van Jakob 
Lorber. Die stad Graz, Oostenryk het 'n hele paar plekke na 
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 hierdie nederige "Skryfkneg van God" vernoem. Daar is die 
"Jakob Lorber Gasse/Laan” 'in die ou deel van die stad, “’n Lorber
-Treppe/trap op die Rainerberg en 'n Lorber-Quelle/stroompie in 
Andritz naby Graz, waaruit die besoekers vandag nog vars water 
kan drink of 'n gemaklike kamer in die herberg kan huur. 
Jakob Lorber kan waarlik een van God se grootste profete 
genoem word. 
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