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251. Die rede hoekom die “slang” in die algemeen alle boosheid beteken, en dat dit veral 
die liefde vir die self, is dat alle boosheid sy ontstaan het uit die sensuele deel van die 
denke, en ook uit die geheuekennis [scientifico] wat ten eerste aangedui word deur die 
“slang” en daarom dui dit hier op die boosheid van elke soort, en spesifiek op die liefde vir 
die self, of haat teenoor die naaste en die Meester, wat dieselfde ding is. Siende dat 
hierdie boosheid of haat verskillende geaardhede het, bestaande uit verskillende genera en 
spesies, word dit in die Woord beskryf deur verskeie tipes van slange; soos “adders,” 
“basiliske,” “vlieënde drake,” 'vurige slange (drake) wat vlieg,” “dinge wat kruip,” 
“horingadder” in ooreenstemming met die verskillende gif wat dit dra, wat in hierdie geval 
haat is. Ons lees dus in Jesaja: “Wees nie bly, o ganse land van die Filistyne, dat die 
roede verbreek is wat jou geslaan het nie, want uit die wortel van die slang sal `n basilisk 
voortkom, en sy vrug sal `n vurige vlieënde draak wees.” (Jes. 14: 29). “Wortel van die 
slang” dui op daardie deel van die denke, of daardie beginsel, wat gekoppel is met die 
sintuie en met geheuekennis [est sensuale et scientificum]; die “vlieënde draak” dui op die 
boosheid wat ontstaan in die valsheid wat daaruit afgelei word; en die “vurige vlieënde 
draak” die hebsug wat spruit uit die liefde vir die self. Dieselfde Profeet beskryf ook 
soortgelyke dinge op ander plekke. “Basalisk-eiers broei hulle uit, en spinnerakke weef 
hulle, hy wat van hulle eiers eet, moet sterwe; en as dit stukkend gedruk word, bars daar 
`n adder uit.” (Jes 59: 5). Die slang wat hier in Genesis beskrywe word, word in 
Openbaring genoem “die groot vuurrooi draak” en die “ou slang” en ook die “duiwel en 
Satan” wat “die hele wêreld mislei” (Openb. 12: 3, 9; 20: 2), waar daar deur “duiwel” bedoel 
word, soos in baie ander plekke ook, nie enige besonderse duiwel wat die prins oor ander 
is nie, maar die hele spul of bende van bose geeste, en die boosheid op sigself.  

 

252.  Dat deur die “vrou” bedoel word die kerk, is duidelik uit wat hierbo gesê is (n.155), 
betreffende die hemelse huwelik. Sodanig is die ingesteldheid van die hemelse huwelik, 
dat die hemel, en gevolglik die kerk, verenig is met die Meester deur sy Eie, sodat hierdie 
sy Eie is, want sonder die Eie kan daar geen eenheid wees nie. Wanneer die Meester in 
Sy Barmhartigheid die onskuld, vrede en die goeie in hierdie Eie inwerk, behou dit nog 
steeds sy identiteit, maar word hemels en die mees gelukkigste (soos gesien kan word in 
n. 164). Die kwaliteit van `n hemelse en engele “Eie” vanuit die Meester, en die kwaliteit 
van `n Eie, wat, omdat dit uit homself en dus boos en diabolies is, kan nie hier oorvertel 
word nie. Die verskil is dieselfde as tussen hemel en hel. 

 

253. Dit is uit die deugde van die hemelse en die engele se Eie dat die kerk in Openbaring 
`n “vrou” genoem word en ook `n “getroude,” `n “bruid,” `n maagd” en `n “dogter.” “`n Vrou 
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wat met die son beklee was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof `n kroon 
van twaalf sterre. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te 
baar....en sy het `n manlike kind gebaar...en toe die draak sien dat hy neergewerp is op 
die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het.” (Openb. 12: 1, 4-5, 13). In 
hierdie gedeelte word deur die “vrou” bedoel die kerk, deur die “son” die liefde; deur die 
“maan” die geloof; deur die sterre, net soos tevore, die waarhede van die geloof, en dit 
alles word deur die bose geeste gehaat en tot die uiterste vervolg. Die kerk word `n “vrou” 
en ook `n “getroude” genoem in Jesaja. “Want jou maker is jou Man; Jahweh van die 
leërskare is Sy Naam; en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die 
hele aarde genoem word. Want soos `n verlate vrou en `n bedroefde van gees het Jahweh 
jou geroep, en soos `n vrou uit die jeugtyd [adolescentiarum] as sy versmaad was, sê jou 
God.” (Jes. 54: 5-6), waar die “Maker” ook as 'Man” beskou word omdat dit verenig is met 
die “Eie” en “`n verlate vrou” en “`n vrou uit die jeugtyd” dui spesifiek op die Antieke en 
Mees Antieke Kerke. Net so ook in Maleági: “Omdat Jahweh getuie is tussen jou en die 
vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het.” (Mal. 2: 14). Sy word `n “vrou” en `n 
“bruid” genoem in Openbaring. “En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe 
Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos `n bruid wat vir haar man 
versier is. Kom hierheen, en ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.” (Openb. 21: 
2, 9). Die kerk word `n “maagd” en `n “dogter” genoem, reg deur die Profete. 

 

254. Dat deur die “saad van die slang” alle ongeloof bedoel word, is duidelik uit die 
betekenis van “slang” deurdat dit alles wat boos is voorstel; “saad” is dit wat geproduseer 
word; en dit verwek weer oor en oor en genereer dieselfde produk; en omdat dit die kerk is 
waaroor hier gespreek word, is dit alles ongeloof. In Jesaja, met verwysing na die Joodse 
Kerk in sy verdorwe staat, word dit genoem `n “geslag van kwaaddoeners” `n “geslag van 
owerspelers, `n “saad van valsheid” “kinders wat verderflik handel.” “Wee die sondige 
nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik 
handel, hulle het Jahweh verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe 
weggedraai.” (Jes. 1: 4). Weereens: “Maar julle, kom hierheen, kinders van `n towerheks, 
geslag van `n owerspeler en van haar wat hoereer. Is julle nie kinders van oortreding, `n 
leuenagtige geslag nie? (Jes. 57:3, 4). En weereens gepraat van die “slang” of  “draak” 
wat daar Lucifer genoem word. “Want jy is gewerp, ver van jou graf, soos `n afskuwelike 
uitspruitsel....want jy het jou land verwoes, jou volk gedood, die nageslag van die 
kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie.” (Jes. 14: 19, 20). 

 

255.  Dat die “saad van die vrou” geloof in die Meester voorstel, is duidelik uit die 
betekenis van “vrou” as dat sy die kerk is, wie se “saad” niks anders as “geloof” is nie, 
want dit is uit geloof in die Meester dat die kerk wel die kerk genoem word. In Maleági 
word geloof die “saad van God” genoem: “Waarom? Omdat Jahweh getuie is tussen jou 
en die vrou van jou jeug [adolescentiarum] aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou 
metgesel is en die vrou van jou verbond. Het Hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel 
Hy gees oorgehad het?  En waarom die een? Hy het `n geslag (saad) van God gesoek. 
Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie.” (Mal. 2: 14, 15). In 
hierdie aanhaling is die “vrou van jou jeug” die Mees Antieke en die Antieke Kerke van wie 
se “saad” (van geloof) die Profeet spreek. Ook in Jesaja met verwysing na die kerk: “Want 
Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal My Gees op jou 
kroos (saad) giet en My seën op jou nakomelinge.” (Jes. 44: 3). In Openbaring: “En die 
draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander 
nakomelinge (van haar saad) wat die gebooie van God bewaar en wat die getuienis van 
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Jahshua, die Gesalfde hou.” (Openb. 12: 17). En in Dawid: “Ek het `n verbond gesluit met 
My uitverkorene, met `n eed aan Dawid, My kneg belowe: Tot in ewigheid sal Ek jou 
nageslag (saad) bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Sy nageslag sal vir 
ewig wees en sy troon soos die son voor my. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en 
sy troon soos die dae van die hemel...” (Ps. 89: 4, 30, 37), waar daar by Dawid bedoel 
word die Meester self; deur sy “troon” Sy koninkryk; deur die “son” die liefde en deur die 
“saad” geloof'. 

 

256.  Nie net word die geloof, maar die Meester Homself genoem “die saad van die vrou” 
beide omdat Hy alleen die geloof gee, en omdat Hy bly was om gebore te word, en in so 
`n kerk wat totaal ineengestort het in `n helse en diaboliese Eie deur die liefde vir die self 
en vir die wêreld, ten einde dat deur Sy Goddelike krag hy die Goddelike hemelse Eie kan 
verenig met die menslike Eie in Sy Menslike Essensie (wesenlikheid), sodat in Hom hulle 
Een kan word; en tensy hierdie eenheid bewerkstellig is, sou die hele wêreld vergaan het. 
En dit omdat die Meester die Saad van die vrou is, en dit word nie gesê “dit” nie, maar 
“Hy”. 

 

257.  Dat deur die “kop van die slang” bedoel word die heerskappy van die bose in die 
algemeen, en veral die liefde vir die self, is duidelik uit die natuur of ingesteldheid daarvan 
wat so verskriklik is, dat daar nie net van heerskappy gepraat word op die aarde nie, en 
sal nie net met dit tevrede wees nie, maar strewe ook na heerskappy oor alles wat in die 
hemel is, en dan, nie tevrede daarmee nie, oor die Meester Homself ook, en selfs dan is 
dit nog nie tevrede nie. Dit is latent in elke vonkie van die liefde vir die self. As daaraan 
toegegee, en dit vrygemaak word van enige beperking, sal ons waarneem dat dit dadelik 
sal uitbars en poog om na daardie hoogtes te groei. Daarom is dit duidelik hoe die “slang” 
of die bose of die liefde vir die self, die begeerte het om heerskappy uit te oefen, en hoe 
duidelik dit almal haat wat weier om toe te gee. Dit is daardie “kop van die slang” wat 
homself verhoog, en wat deur die Meester onder Sy “voete vermorsel” word selfs tot in die 
stof, dat dit op “sy maag moes gaan en stof eet.” So word ook die “slang” of “draak” in 
Jesaja beskrywe wat “Lucifer” genoem word: “Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef 
bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek 
wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die Allerhoogste! Ja, in die 
doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil.” (Jes. 14: 12-15). Die 
“slang” of “draak” word ook in Openbaring beskryf ten opsigte van die manier waarop hy 
sy kop verhoog: “...en daar was `n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, 
en op sy koppe sewe horings, hy is neergewerp op die aarde.” (Openb. 12: 3, 9). In Dawid: 
“En Jahweh sê aan Jahshua: Sit aan My regterhand, totdat Ek u vyande maak `n voetbank 
vir U voete. U magtige septer sal Jahweh uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van U 
vyande. Hy sal `n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy 
verbrysel `n hoof oor `n groot land. Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy 
die hoof ophef.” (Ps. 110: 1-2, 6-7). 

 

258. Deur “te trap op” of “te verbrysel” word “neerdrukking” of “ordeverlaging” bedoel, 
sodat dit gedwing word om op “die pens te gaan en stof te eet” en is baie duidelik uit dit 
wat hierbo gesê is en uit die voorafgaande. Soos ook duidelik in Jesaja: “Want Hy het 
inwoners van die hoogte neergewerp, die steil vesting; Hy het dit afgegooi, afgegooi tot by 
die grond, dit laat kom tot in die stof.” (Jes. 26: 4-6). Weereens: “...wat teen die grond gooi 
met krag. Met voete (hakskeen) sal vertrap word die trotse kroon van die hoogmoediges 
van Efraim.” (Jes. 28: 2-3). 
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259.  Deur die “hakskeen” word bedoel die laagste natuurlike of liggaamlik-sinlike, en kan 
nie geweet word tensy dit geweet en geken word hoe die mees antieke mense hierdie 
verskeie dinge gesien het nie. Hulle verwys die hemelse en geestelike dinge na die hoof 
en gesig; en dit wat hieruit voortkom (soos naasteliefde en genade) na die bors; natuurlike 
dinge na die voete; laer natuurlike dinge na die sole van die voete, en die laagste 
natuurlike en liggaamlik-sinlike dinge, na die hakskeen. Nie net verwys hulle daarna nie, 
maar noem dit ook so. Die laagste dinge van die rede, dit is, geheuekennis [scientifica], 
word ook bedoel wat deur Jakob geprofeteer is betreffende Dan: “Laat Dan `n slang wees 
op die weg, `n horingslang op die pad wat die perd aan die hakskene byt, sodat die ruiter 
agteroor val.” (Gen. 49 : 17). Net so ook wat gesê is by die geboorte van Jakob, toe hy uit 
die baarmoeder kom: “...En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van 
Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. “(Gen. 25: 26), want die naam 
“Jakob” kom van “hakskeen,” omdat die Joodse Kerk, wat deur Jakob aangedui word, die 
hakskeen beseer het. `n Slang kan slegs die laagste natuurlike dinge beseer, maar tensy 
dit `n spesie van `n adder is, kan hy nie die innerlike dinge van die mens, en nog minder 
sy geestelike dinge beseer nie, en nog die minste sy hemelse dinge, wat deur die Meester 
bewaar en gestoor word in die mens, sonder dat hy eers daarvan bewus is. Wat dus in die 
mens gestoor word, word in die Woord die “oorblyfsels” genoem. Die metode waarop die 
slang hierdie laagste natuurlike dinge in die mense voor die vloed verwoes het, deur die 
sensuele begrippe en die liefde vir die self, en onder die Jode deur sensuele dinge, 
tradisies, beuselagtighede, en deur die liefde vir die self en die wêreld; en hoe die slang op 
hierdie dag voortgaan om die mens te verwoes deur dinge van die sintuie, van 
“geheuekennis” (die wetenskap) en filosofie, en terselfdertyd deur dieselfde liefdes, sal 
deur God se genade hierna vertel word. 

 

260.  Uit dit wat gesê is, is dit duidelik dat dit aan die kerk van daardie tyd geopenbaar is 
dat die Meester in hierdie wêreld sal kom om dit te red. 

 

261.  Vers 16. En aan die vrou het Hy gesê: “Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou 
swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy 
sal oor jou heers.” Deur die “vrou” word hier die kerk aangedui; deur “grootliks jou moeite 
te vermeerder” word “stryd” aangedui en dat onrus met tye sal voorkom; deur 
“swangerskap” alle denkbeelde; deur “smart sal jy kinders baar” die waarheid wat sy dan 
sal produseer; deur “man,” soos voorheen, die rasionele wat dit sal gehoorsaam, en wat 
sal regeer. 

 

262.  Dat die kerk deur die “vrou” aangedui word, was voorheen al aangetoon, maar hier, 
as gevolg van die nageslag van die Mees Antieke Kerk, wat nou korrup geraak het, word 
nou behandel. 

 

263.  Daarom, wanneer die sensuele deel homself afwend of homself vervloek, is die 
gevolg dat die bose geeste baie hewig begin te veg, en die dienende engele om harder te 
werk, en daarom word hierdie stryd deur hierdie woorde beskryf; “Ek sal grootliks jou 
moeite vermeerder” in verhouding met die baar van kinders, dit is, ten opsigte van die 
denkbeelde en produksie van waarhede. 
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264.  Dat die “swangerskap en baar van kinders” in die Woord in die geestelike sin gesien 
word; “swangerskap” vir die gedagtes of denkbeelde en die oogmerk van die hart, en 
“kinders” vir die waarhede, is duidelik uit Hosea: “Efraim – sy heerlikheid sal wegvlieg soos 
`n voël. Geen geboorte, geen moederskap, geen ontvangenis (swangerskap) meer nie. Ja, 
al sou hulle hul kinders grootmaak, Ek sal hul kinderloos maak, sonder mense; ja, wee 
hulleself ook as Ek van hulle wyk.” (Hos. 9: 11-12), waar “Efraim” die intelligente aandui, of 
die verstaan van die waarhede, en “kinders” die waarhede op sigself. Dit word ook iewers 
van Efraim gesê, of een wat intelligent is, wat onverstandig geraak het: “Barensweë sal 
hom oorval, hy is `n onverstandige kind; want as die tyd daar is, stel hy hom nie in die 
kindergeboorte nie.” (Hos. 13: 13). En in Jesaja: “Staan beskaamd Sidon, want die see, 
die vesting van die see, spreek en sê: Ek het geen weë gehad en nie gebaar nie, en ek 
het geen jongmanne grootgemaak of jongedogters opgevoed nie. As die tyding na Egipte 
kom, beef hulle daar van angs by die tyding aangaande Tirus.” (Jes 23: 4-5), waar “Sidon” 
beteken hulle wat in die kennis van die geloof was, maar wat dit verwoes het deur 
geheuekennis [scientifica], en het so onvrugbaar geword. [2] Weer in dieselfde profeet wat 
die wedergeboorte behandel, en waar die waarhede van die geloof weereens uitgebeeld 
word as “kinders”: “Voordat sy weë gekry het, het sy gebaar; voordat smart oor haar 
gekom het, is sy van `n seuntjie verlos. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge 
gesien? Word `n land in een enkele dag gebore? Of word `n nasie met een slag gebaar? 
Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar. Sou Ek naby die geboorte bring 
en nie laat baar nie? Sê Jahweh. Of sou Ek wat laat baar, self toesluit? Sê jou God.” (Jes. 
66: 7-9). Die goeie en die waarhede wat gebore en ontvang word vanaf die hemelse 
huwelik, word daarom “kinders” genoem deur die Meester in Matt: “Hy wat die goeie saad 
saai, is die seun van die mens en die saailand is die wêreld. Die goeie saad – die kinders 
van die koninkryk...” (Matt. 13: 37-38). En die goeie en die waarhede van `n reddende 
geloof noem Hy “kinders van Abraham” (Joh. 8: 39); want “saad” (soos gesê in n. 255) 
geloof aandui, daarom is die “kinders” wat van die “saad” is, die goeie en die waarhede 
van die geloof. Daarom noem die Meester Homself “Seun van die mens,” siende dat 
Hyself “saad” is, dit is, die geloof van die kerk. 

 

265.  Dat deur “man” (mens) die rasionele aangedui word, kom voor in vers ses van 
hierdie hoofstuk, deurdat die vrou aan die man by haar ook gee, en dat hy geëet het, 
waardeur bedoel word sy toestemming; en dieselfde is ook duidelik van wat gesê is van 
die man in (n. 158), waar daar deur hom bedoel word een wat wys en intelligent is. 
Alhoewel hier, dui die “man” (mens) op die rasionele omdat die gevolge die vernietiging 
van die wysheid en intelligensie is deur die eet van die boom van kennis, niks anders was 
oor nie, want die rasionele is `n nabootsing van die intelligensie. 

 

266.  Soos wat elke wet en verordening voortkom uit dit wat hemels en geestelik is, soos 
uit sy ware begin, volg dit dat hierdie wet van die huwelik so doen, wat vereis dat die vrou, 
wat handel uit begeerte, wat as haar eie beskou word, in plaas vanuit die rede soos die 
man, ondergeskik sal wees aan sy wysheid. 

 

267.  Vers 17. En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van die 
vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou vertel het om nie te eet nie – vervloek is 
die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Deur die 
“man” (mens) wat luister na die “stem van sy vrou,” dui die toestemming aan, of die 
rasionele, waardeur dit ook homself afkeer of vervloek, en gevolglik die gehele eksterne 
mens, wat ook aanduidend is dat “vervloek is die aarde om jou ontwil”. Om “met moeite te 
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eet al die dae van jou lewe” beteken dat die toekomstige staat van sy lewe sal maar 
miserabel wees, en dit tot aan die einde van daardie kerk, of  “al die dae van jou lewe.” 

 

268.  Dat die “aarde” die eksterne mens aandui, is duidelik uit wat voorheen gesê is 
betreffende “aarde,” “grond” en “land.” Wanneer die mens wedergebore is, word hy nie 
meer langer “aarde” genoem nie, maar “grond (adamah),” omdat hemelse saad in hom 
ingeplant is, hy word ook vergelyk met “grond” en word genoem “grond” op verskeie 
plekke in die Woord. Die saad van die goeie en die waarheid word ingeplant in die 
eksterne mens, dit is, in sy emosie en geheue, en nie in die interne mens nie, omdat daar 
niks van die mens se Eie in die interne mens is nie, maar slegs in die eksterne. In die 
interne mens is die goeie en die waarhede, en wanneer dit voorkom dat dit nie meer 
teenwoordig is nie, is die mens ekstern of liggaamlik-stoflik; maar dit word gestoor in die 
interne mens deur die Meester self, sonder dat die mens daarvan weet, want dit kom nie 
tevoorskyn nie, behalwe wanneer die eksterne mens as't ware sterf, soos wat dit 
gewoonlik is by gevalle van erge versoeking, ongeluk, siekte, en die uur van die dood. Die 
rasionele behoort ook aan die eksterne mens (n. 118), en is `n tipe van medium tussen die 
interne mens en die eksterne; want die interne mens, deur die rasionele, opereer op die 
liggaamlik-stoflike se eksterne. Maar wanneer die rasionele instem, skei dit die eksterne 
mens van die interne, sodat die bestaan van die interne mens nie meer langer bekend is 
nie, gevolglik ook nie meer die intelligensie en wysheid wat van die interne is nie. 

 

269.  Dat Jahweh God (Elohim), die Meester nie die “grond” of die eksterne mens vervloek 
het nie, maar dat die eksterne mens homself weggedraai of afgewend het van die interne, 
en hom dus self so vervloek het, is duidelik uit dit wat voorheen aangetoon is (n. 245). 

 

270. “Met moeite sal jy daarvan eet” dui die miserabele staat van sy lewe aan, en is 
duidelik uit wat vooraf gaan en dit wat volg, en om nie eers te noem dat “eet” in die 
innerlike sin, is om te lewe. Dieselfde is duidelik uit die feit dat so `n staat van lewe volg 
wanneer bose geeste begin om gevegte aan te knoop, en die dienende engele begin om 
harder te werk. Hierdie staat van lewe word nog meer miserabel wanneer die bose geeste 
die oorhand begin te kry; want dan regeer hulle die eksterne mens, en die engele slegs die 
interne mens, waarvan daar so min van die interne oorbly dat hulle skaars enigiets kan 
neem om die mens daarmee te verdedig; en daarom kom daar meer angs en ellende te 
voorskyn, omdat hulle nie meer langer mens is nie, ofskoon hulle wel so dink meer as 
ander; want hulle weet niks meer as die wilde ondier (brutes) van wat geestelik en wat 
hemels, en wat ewige lewe is nie, en soos die wilde ondier kyk hulle net na onder na die 
aardse dinge, of uitwaarts na die wêreldse dinge; en hulle vertroetel slegs hulle “Eie” en 
gee hulle eie neigings en sintuie oor met die totale meewerking van die rasionele. Deur so 
“dood” te wees, deurstaan hulle nie die geestelike stryd of die versoekinge nie, en om so 
blootgestel te word, sink hulle onder die gewig, en hulle kan hulle daarby meer vervloek, 
en nog meer oorgee aan die helse verdoeming; maar hulle word dit gespaar totdat hulle in 
die ander lewe ingaan, waar hulle, deurdat daar nie meer die gevaar is om te sterf as 
gevolg van enige versoekings of ander ellendes nie, verduur hulle die ongelooflikste 
smartlikste ontberings waaraan mens kan dink, wat net so hier aangedui word deur die 
aarde wat vervloek is en om daarvan te eet met groot moeite. 

 

271.   Dat “al die dae van jou lewe” die einde van die kerk aandui, is duidelik uit die feit dat 
die onderwerp wat hier behandel word, nie die individuele mens is nie, maar die kerk en sy 
staat. Die einde van die dae van die kerk was die tyd van die vloed. 
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272.  Vers 18. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die 
veld eet. Deur “dorings en distels” word bedoel vervloeking en verwoesting, en deur “die 
plante van die veld te eet” word daar aangedui dat hy sal lewe soos `n wilde dier. Die 
mens lewe soos `n wilde dier wanneer sy interne mens so afgeskei is van die eksterne dat 
hy daarop inwerk slegs op `n meer algemene manier, want die mens is mens uit dit wat hy 
ontvang deur die innerlike mens vanaf die Meester, en is `n wilde dier uit wat hy onttrek uit 
die eksterne mens, wat, afgeskei van die interne, op sigself niks anders is  as `n wilde dier 
nie, en het `n soortgelyke natuur, begeertes, neigings, fantasieë, en sensasies, en ook 
soortgelyke organiese vorme. Maar nieteenstaande is hy in staat om te redeneer, en, soos 
dit vir homself blyk, baie goed en slim ook, en het hy dit uit sy geestelike substansie wat hy 
van die Meester ontvang, wat hy in elk geval so besoedel en verdorwe, en word sy lewe 
een van boosheid, wat die dood is. Daarom word hy `n “dooie” mens genoem. 

 

273.  Dat die “dorings en distels” vervloeking en verwoesting aandui, is duidelik uit die 
vrugte en oesboom wat die teenoorgestelde voorstel, wat seëninge en vermeerdering is. 
Dat die “doring,” “distel,” “doringstruik” “braambos” en “netel” so `n betekenis het, is 
duidelik uit die Woord, soos in Hosea: “Want kyk, hulle gaan heen weens die verwoesting: 
Egipte sal hulle vesamel, Memfis hulle begrawe; onkruid sal hulle skat van silwergoed in 
besit neem, dorings in hulle tente wees.” (Hos. 9: 6). Hier dui “Egipte” en “Memfis” op die 
soeke daarna om Goddelike dinge uit hulleself en uit hulle eie geheue-kennis te verstaan. 
In dieselfde profeet: “En die hoogtes van Aven, Israel se sonde, word verdelg, dorings en 
distels sal opskiet op hulle altare.” (Hos 10: 8), waar die “hoogtes van Awen” die liefde vir 
dieself aandui; en die “dorings en distels op die altaar” dui op ontheiliging. In Jesaja: “Hulle 
slaan op die bors vanweë die begeerlike velde, vanweë die vrugbare wingerdstok; vanweë 
die akkers van my volk wat met dorings en distels opskiet...” (Jes. 32: 12-13). “En daar sal 
vir die huis van Israel geen steekdoring en smartlike distel meer wees onder almal wat 
rondom hulle is nie...” (Eseg. 28: 24). 

 

274.  Om die “plante van die veld te eet” (dit is wilde vrugte) dui daarop dat hy soos `n 
wilde dier sal lewe, en is duidelik uit dit wat vir Nebukadnessar gesê was in Daniël: “Hulle 
sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal met die diere van die veld wees, en hulle 
sal u  soos die beeste plante laat eet; en u sal deur die dou van die hemel natgemaak 
word, en sewe tydperke sal oor u heengaan...” (Dan 12: 25). En in Jesaja: “Het jy dit nie 
gehoor nie? Van lankal het Ek dit berei, van die dae van die voortyd af dit beskik. Nou het 
Ek dit laat kom, dat jy versterkte stede tot puinhope kon verwoes. En die inwoners was 
magteloos, het verskrik en beskaamd gestaan; hulle was soos plante van die veld en 
groen grassies, soos gras van die dakke en `n koringland voordat dit are skiet.” (Jes. 37: 
26-27). Hier word dit verduidelik wat bedoel word deur “die gras van die veld of land,” “die 
plante van die veld (wilde vrugte),” die gras van die dakke,” en “lande wat veskroei” is, 
want die onderwerp wat hier behandel word is die tyd voor die vloed, wat bedoel word 
deur “lank gelede” en “die dae van die voortyd, of die “ou dae”.” 

 

275.  Vers 19. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die 
aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Deur “brood 
te eet in die sweet van jou aangesig” word dit aangedui om afkerig te wees teenoor dit wat 
hemels is; “om terug te keer na die aarde waaruit hy gekom het” is om terug te val in die 
eksterne mens, soos wat hy was voor sy wedergeboorte; en “stof is jy, en tot stof sal jy 
terugkeer” dui daarop dat hy verdoem en hels is. 
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276. Dat “om brood te eet in die sweet van jou aangesig” die afkerigheid teenoord dit wat 
hemels is, aandui, is duidelik uit die betekenis van “brood.” Deur “brood” word bedoel alles 
wat geestelik en hemels is, wat dan ook die voedsel van die engele is, waar die 
weerhouding daarvan sal lei tot die staking van hulle lewe net so seker as wat die mens 
sal sterf deur die weerhouding van voedsel op hierdie aarde. Want dit wat hemels en 
geestelik is in die hemel het ook `n korrespondensie met brood op die aarde, waardeur 
hulle verder verteenwoordig word, soos aangetoon in baie gedeeltes van die Woord. Dat 
die Meester “brood” is, is omdat uit Hom kom dit te voorskyn wat hemels en geestelik is. 
Hyself leer in Johannes: “Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het...wie hierdie 
brood eet sal tot in ewigheid lewe.” (Joh. 6: 58). Daarom word brood en wyn ook as 
simbole aangewend by die Pasga. Die hemelse word ook verteenwoordig deur die manna. 
Dat dit wat hemels en geestelik is die voedsel uitmaak van die engele, is duidelik uit die 
Meester se woorde: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat 
deur die mond van God gaan.” (Matt. 4: 4), dit is, vanuit die lewe van die Meester, waaruit 
alles kom wat hemels en geestelik is. [2] Die laaste geslag van die Mees Antieke Kerk wat 
bestaan het onmiddelik net voor die vloed, en wat hier behandel word, het so totaal verlore 
geraak en was onderdompel in die sinlike en liggaamlike dinge, dat hulle nie meer gewillig 
was om te luister wat die waarheid van geloof, wie en wat die Meester was, of dat Hy sou 
kom om hulle te red nie; maar wanneer sulke onderwerpe genoem word, het hulle 
weggedraai. Hierdie onwilligheid of afkerigheid word beskrywe as “om brood te eet in die 
sweet van jou aangesig.” Net so ook die Israel, (en later die Jode) as gevolg daarvan dat 
hulle van so `n karakter was dat hulle nie die bestaan van hemelse dinge erken het, en 
slegs `n wêreldse Messias begeer, nie kon  help om `n afkerigheid teenoor die “manna” te 
ontwikkel nie, omdat dit `n verteenwoordiger van die Messiah was, en noem dit “misrabele 
brood” op grond waarvan giftige slange tussen die volk ingestuur is. (Num. 21: 5, 6). 
Bowendien, die hemelse dinge wat hulle deelagtig geword het in tye van teenspoed en 
ellende, wanneer hulle in trane was, word deur hulle genoem “brood van teenspoed” die 
“brood van ellende” en die “brood van trane.” In die teks hier voor ons, word dit wat 
ontvang word in teenspoed genoem “die brood van die sweet van jou aangesig.”  

 

277.  Dit is die interne sin. Hy wat naby aan die letter van die sin hou, verstaan niks anders 
as dat die mens vir homself brood uit die grond moet verkry deur sy eie arbeid, of deur die 
sweet van sy aangesig. Deur die “mens” hier word egter nie die mens oor die algemeen 
bedoel nie, maar die “Mees Antieke Kerk;” ook word daar nie deur die “grond” die fisiese 
grond bedoel nie; ook nie “brood,” as brood om te eet nie, of “tuin” soos in `n groentetuin 
nie, maar hemelse en geestelike dinge, soos dit ook genoegsaam genoem is. 

 

278.  Dat “totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem” aangedui word dat 
die kerk weer sal terugkeer na die eksterne mens soos wat dit was voor die 
wedergeboorte, is duidelik uit die feit dat “aarde” die eksterne mens aandui soos voorheen 
al gesê, en dat “stof” dit aandui wat verdoem en hels is, en dit is ook duidelik uit dit wat 
aan die slang opgelê is, aan wie gesê is – op grond van die vloek wat oor hom uitgespreek 
is – om “stof te eet.” Ter toeligting van wat gewys is ten opsigte van die betekenis van 
“stof” kan ons die volgende gedeelte uit Dawid byvoeg: “...almal wat in die stof neerdaal, 
sal voor Sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie.” (Ps. 22: 29). En 
op `n ander plek: “U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, 
hulle sterwe en keer terug tot hulle stof.” (Ps.104: 29), wat beteken wanneer die mens 
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wegdraai van die gesig van die Meester, sterf en vergaan hulle, en “keer dus terug na die 
stof”, dit is, is verdoem en word hels. 

 

279.  Al hierdie verse dan, as dit agtereenvolgend geneem word, betrek die  sensuele deel 
wat homself afwend van die  hemelse (vers 14), dat die Meester in die wêreld sou kom vir 
die doel om hulle te verlos en weer te verenig (vers 15); dat stryd ontstaan as gevolg 
daarvan dat die mens homself afwend (vers 16); en dit veroorsaak ellende (vers 17), 
verdoeming (vers 18); en ten laaste die hel (vers 19). Hierdie dinge volg in opeenvolging in 
daardie kerk, vanaf die vierde nageslag tot op die vloed.  

 

Vers 20.  En die mens [homo] het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder van alle 
lewendes was. 

 

Vers 21.  En Jahweh God het vir die mens en vir sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit 
aangetrek. 

 

Vers 22.  Toe sê Jahweh God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en 
kwaad te ken. As hy maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem 
en eet en lewe in ewigheid nie! 

 

Vers 23.  Toe stuur Jahweh God  hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk 
waaruit hy geneem is. 

 

Vers 24.  So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin 
van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van 
die lewe te bewaak. 

 

280.  Die Inhoud. Die Mees Antieke Kerk, en hulle wat weggeval het, word hier 
opsommendergewys behandel, dus ook die nageslag, tot by die vloed, toe hulle totaal 
onder gegaan het. 

 

281.  Ook die Mees Antieke Kerk wat hemels was, en van die lewe uit geloof in die 
Meester, genoem “Eva” en die “moeder van alle lewendes.” (vers 20). 

 

282.  Ook van die eerste nageslag, waarin die hemelse-geestelike goeie was, en van sy 
tweede en derde, waarin die natuurlike goeie was, aangedui deur die “klere van vel wat 
Jahweh God vir die man en sy vrou gemaak het.” (vers 21). 

 

283.  Ook van die vierde nageslag waarin die natuurlike goeie begin om losbandig te raak, 
en wie, as hulle nuut geskep sou gewees het of onderrig was in die hemelse dinge van die 
geloof, ook onder sou gegaan het, wat bedoel word deur; “As hy nou maar nie sy hand 
uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie.” (vers 
22). 
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284.  Oor die vyfde nageslag, wat ontneem was van al die goeie en waarhede, en wat 
verlaag is na die staat waarin hulle was vóór hulle wedergeboorte, wat bedoel word deur 
“toe stuur Jahweh God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy 
geneem is” (vers 23). 

 

285.  Oor die sesde en sewende nageslag, dat hulle ontneem was van alle geheue-kennis 
[scientia] van wat goed en waar was, en was gelos in hulle eie vuil liefdes en oorredings; 
en dit was voorsien uit vrees dat hulle die heilige dinge van die geloof sou ontheilig en 
ontwy, wat aangedui word deurdat hy “weggedrywe is en gérubs aan die oostekant van 
die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die 
boom van die lewe te bewaak.” (vers 24). 

 

286.  Die interne sin.  Hierdie en die voorafgaande hoofstukke, regdeur tot by die verse 
wat nou onder bespreking is, behandel die mees antieke mense en hulle wedergeboorte; 
eerstens, van hulle wat soos wilde diere geleef het, maar met verloop van tyd geestelike 
mense geword het, dan van hulle wat hemelse mense geword het en wat die Mees 
Antieke Kerk uitmaak; en agterna hulle wat weggeval het, en hulle afstammelinge, in 
gereelde volgorde deur die eerste, tweede en derde nageslag en hulle opvolgers tot op die 
vloed. In die verse wat volg, wat hierdie hoofstuk voltooi, het ons `n herhaling of 
samevatting van wat gebeur het vanaf die periode dat die mens van die Mees Antieke 
Kerk gevorm is, tot op die vloed, dus in `n slotsom van alles wat vooraf gegaan het. 

 

287.  Vers 20.  En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder geword het 
van alles wat lewe. Deur die “mens” [homo} word hier bedoel die mens van die Mees 
Antieke Kerk, of die hemelse mens, en deur die “vrou” en “die moeder van al die 
lewendes” word bedoel die kerk. Sy word “moeder” genoem omdat sy die eerste kerk was, 
en “lewende” op grond van die besit van van geloof in die Meester, wat lewe op sigself is. 

 

288.  Dat deur “mens” word bedoel die mens van die Mees Antieke Kerk, of die hemelse 
mens, en was voorheen getoon, en terselfdertyd was dit ook getoon dat die Meester alleen 
“Mens” is, en dat vanaf Hom is elke hemelse mens eers mens, omdat hy in Sy gelykenis 
is. Daarom was elke mens van die kerk, sonder uitsondering, `n mens genoem, en 
mettertyd was hierdie naam toegepas op enigeen wat in die liggaam voorkom soos `n 
mens, om hom te onderskei van die 'wilde diere.' 

 

289.  Dit was hierbo ook aangetoon dat deur “vrou” word bedoel die kerk, en in die 
universele sin die koninkryk van die Meester in die hemel en op aarde, en hieruit volg dit 
dat dieselfde bedoel word deur “moeder.” In die Woord word die kerk baie dikwels 
“moeder” genoem soos in Jesaja: “Waar is tog die skeibrief van julle moeder waarmee Ek 
haar verstoot het?...” (Jes. 50: 1). In Jeremia: “Julle moeder staan grootliks beskaamd.” 
(Jer. 16: 45). In Eseg: “Jy is `n dogter van jou moeder wat `n afsku gehad het in haar man 
en haar kinders...julle moeder was `n Hetitiese vrou en julle vader `n Amoriet.” (Eseg. 16: 
45), waar “man” die Meester aandui en alles wat hemels is; “seuns” die waarhede van die 
geloof; `n “Hetiet” dit wat vals is, en `n “Amoriet” dit wat boos is. (Eseg. 16: 45). In 
dieselfde: “Jou moeder was soos `n wingerdstok in jou rustige tyd; dit was vrugbaar en vol 
ranke vanweë die baie waters.” (Eseg. 19: 10). Hier dui “moeder” op die Antieke Kerk. Die 
term “moeder” is eintlik meer toepaslik op die Mees Antieke Kerk, omdat dit die eerste kerk 



11 

was, en die enigste een wat hemels was, en daarom geliefd deur die Meester meer as die 
ander. 

 

290.  Dat sy die “moeder van al die lewendes” genoem word as gevolg van die besit van 
geloof in die Meester, wat Lewe opsigself is, is ook duidelik uit wat alreeds getoon is. Daar 
kan nie meer as een Lewe wees nie, waaruit die lewe van almal is, en daar kan geen lewe 
wees, behalwe deur die geloof in die Meester nie, ook kan daar nie geloof wees, behalwe 
as dit uit Hom is nie, gevolglik, wanneer Hy in dit is. Op grond hiervan word die Meester 
alleen in die Woord genoem as “Lewend” en word genoem die “Lewende Jahweh.” (Jer. 5: 
2; 12: 16; 16: 14, 15: 23: 7; Eseg. 5: 11); “Hom wat ewig lewe” (Dan. 4: 34); Openb. 4: 10; 
5:14; 10: 6); (wat deur en uit Hom lewe) word genoem” “Land van die lewendes” (Jes. 38: 
11; 53: 8; Eseg. 26: 20; 32: 23-27; 32:; Ps. 27: 13; 52: 5; 142: 5). En hulle word “Lewend” 
genoem wat in geloof tot die Meester is; soos in Dawid: “Wat aan ons siel die lewe gee” 
(Psalm 66: 9). En van hulle wat geloof besit word gesê dat hulle “in die boek van die lewe 
is” (Ps. 69: 29; Openb. 13: 8; 17: 8; 20: 15). Daarom word ook gesê dat hulle wat geloof in 
Hom ontvang, “lewend gemaak word” (Hos. 6: 2; Ps. 85: 6). Aan die anderkant volg dit dat 
hulle wat nie in die geloof is nie, “dood” is, soos in Jesaja: “Dooie mense herlewe nie, 
skimme (Rephaim) staan nie op nie, daarom het u hulle besoek en verdelg.” (Jes. 26: 14), 
bedoelende hulle wat opgepomp is deur die liefde vir die self; om “op te staan” beteken om 
binne in die lewe te gaan. Dit word ook gesê dat hulle “deurboor is deur die swaard” 
(Eseg. 32: 23), hulle word ook deur die Meester genoem as “dood” (Matt. 4: 16; Joh. 5: 25; 
8: 21; 24, 51, 52). Hel word ook die “dood” genoem. (Jes. 25: 8; 28: 15). 

 

291. In hierdie verse was die “eerste tyd” beskrywe, toe die kerk in die blomtydperk van 
haar jeug was, en verteenwoordig die hemelse huwelik, op grond waarvan sy wel as die 
hemelse huwelik beskrywe word, en word genoem “Eva” uit `n woord wat “lewe” beteken. 

 

292.  Vers 21.  En Jahweh God het vir die mens en sy vrou rokke (klede) van vel gemaak 
en hulle dit aangetrek. Hierdie woorde dui daarop dat die Meester hulle onderrig het in die 
geestelike en natuurlike goeie, Sy onderrig word uitgedruk deur “gemaak” en “aangetrek,” 
en geestelike en natuurlike dinge deur die “rokke (klede) van vel.” 

 

293.  Dit sou nooit uit die letterlike sin van die Woord so duidelik uitkom dat dit so 
aangedui word nie; en tog word dit duidelik hier ontvou dat daar `n dieper betekenis moes 
wees, want elkeen moet tog weet dat Jahweh God het nie aan hulle letterlike rokke (klede) 
van velle gemaak nie. 

 

294.  Ook sal dit nie aan enigeen duidelik wees dat “rokke (klede) van vel” die geestelike 
en die natuurlike goeie aandui, behalwe deur `n openbaring van die interne sin en `n 
daaropvolgende vergelyking van `n aanhaling in die Woord waar soortgelyke uitdrukkings 
voorkom. Die algemene term “vel” word hier gebruik, maar die van `n lammetjie, skaap of 
ram word hierby verstaan, wat diere in die Woord is wat emosies van die goeie, 
naasteliefde, en dit wat van naasteliefde is, aandui, soos wat dit die skaap aandui wat 
gebruik word by offerandes. Hulle word genoem “skape” wat begiftig is met die goeie van 
die naasteliefde, dit is, met die geestelike en natuurlike goeie, en daarom word die 
Meester genoem die “herder van die skape” en hulle wat begiftig is met naasteliefde word 
genoem Sy “skape” soos ons almal weet. 
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295.  Die rede waarom hulle sê dat hulle geklee is met “rokke (klede) van velle” is dat die 
mense van die mees antieke tye, “naak” was op grond van hul onskuld; maar toe hulle hul 
onskuld verloor het, word hulle bewus van die boosheid waarin hulle was, wat ook 
“naaktheid” genoem word. Dat alle dinge histories moet saamhang – in ooreenstemming 
met die manier van spreek van die mees antieke mense – word dit hier van hulle gesê 
“geklee uit vrees dat hulle naak sou wees” of in boosheid. Dat hulle in die geestelike en 
natuurlike goeie was, is duidelik uit wat hierbo gesê is aangaande hulle in verse 1 tot 13 
van hierdie hoofstuk, sowel as dat dit hier gesê word dat “Jahweh God het vir hulle klede 
gemaak, en dit hulle aangetrek,” want dit behandel hier die eerste en spesifiek die tweede 
en derde nageslag van die kerk, wat begiftig was met die goeie. 

 

296.  Dat die velle van lammertjies, skape, bokke en dassies die geestelike en natuurlike 
goeie aandui, is duidelik uit die interne sin van die Woord, waar Jakob en ook die ark 
behandel word. Van Jakob word gesê dat hy “gekleed was met die kleding van Esau” en 
op sy hande en nek, waar hy naak was, 'met velle van lammertjies en van bokke” en toe 
Isak dit geruik het, sê hy; “Kyk, die geur van my seun is soos die geur van die veld wat 
Jahweh geseën het.” (Gen. 27: 15, 16, 27). Dat daardie velle die geestelike en natuurlike 
goeie aandui, sal op `n latere stadium weer aangeraak word. Oor die ark word gesê dat 
“die dekkleed vir die tent van rooigeverfde ramsvelle gemaak en daar bo-oor `n dekkleed 
van (gebreide) robbevelle” gemaak moes word.” (Ex. 26: 14; 36: 19), en ook dat Aäron en 
sy seuns die ark bedek het met “gebreide robbevelle,” en net so die tafel en sy kruike en 
ander houers, ook die kandelaar en bybehore, die altaar van goud, en die houers vir die 
bediening van die altaar (Num. 4: 6-14). Uit die Meester se Goddelike genade kan ons oral 
sien dat hierdie velle die geestelike en natuurlike goeie aandui, want wat ookal in die ark 
was, die tabernakel, of die tent, ja, wat ookal aan Aäron was wanner hy gekleed was met 
die bekleding van heiligheid, dui op wat hemels-geestelik is, sodat daar nie `n enkele ding 
was wat nie sy eie verteenwoordiging gehad het nie. 

 

297. Die hemelse goeie is nie gekleed nie, omdat dit innerlik is, en is onskuldig; maar die 
hemelse geestelike goeie, is wat eerste gekleed was, en dan die natuurlike goeie, want 
hulle is meer ekstern, en op grond daarvan word dit vergelyk en word genoem “bekleding” 
soos en Eseg, wat spreek oor die Antieke Kerk: “Ook het Ek jou beklee met veelkleurige 
klere en vir jou skoene van robbevelle gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou 
oordek met sy.” (Eseg. 16: 10). In Jes: “Trek jou sierklere aan, o Jerusalem, heilige stad. “ 
(Jes. 52: 1). In Openb: “...wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in 
wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.” (Openb. 3: 4-5), waar dit ook net so gesê 
word van die vier-en-twintig ouderlinge “bekleed met wit klere.” (4: 4). Dus is die meer 
eksterne goeie, wat hemels-geestelik is, en die natuurlike, die “kleding,” waar ook hulle 
wat begiftig is met die goeie van die naasteliefde in die hemel verskyn gekleed in 
skitterende bekleding, maar hier, omdat dit nog steeds in die liggaam is, met “bekleding 
van velle.” 

 

298. Vers 22. Toe sê Jahweh God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur 
goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitgesteek en ook van die boom van 
die lewe neem en eet en lewe tot in ewigheid nie! Die rede hoekom Jahweh God eerste 
genoem word in die enkelvoud, en daarna in die meervoud, is dat by “Jahweh God” bedoel 
word die Meester, en terselfdertyd die engele hemel. Die mens se “weet” deur “goed en 
kwaad te ken” dui daarop dat hy hemels geword het, en dus wys en intelligent: “As hy nou 
maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe eet en lewe in ewigheid nie” 
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beteken dat hy nie onderrig moet word in die geheime van die geloof nie, want dan sou 
niemand tot in alle ewigheid gered word nie, wat is om “tot in alle ewigheid” te lewe. 

 

299.  Hier is twee “arcana's” (geheime) betrokke; eerstens, dat “Jahweh God” die Meester 
aandui asook die hemel; tweedens, dat sou hulle onderrig gewees het in die geheime van 
die geloof, sou hulle gesterf het tot in alle ewigheid. 

 

100.  Ten opsigte van die eerste arcana (geheim) – dat deur “Jahweh God” word bedoel 
die Meester en terselfdertyd die hemel – en moet daarop gelet word dat in die Woord, en 
altyd vir `n geheime rede, word die Meester somtyds net “Jahweh” genoem, en somtyds 
“Jahweh God” somtyds die “Meester Jehovih” somtyds die “God van Israel” en somtyds 
net “God”. Dus in die eerste hoofstuk van Genesis, waar dit ook in die meervoud gesê 
word; “Laat ons mense maak na ons beeld” word Hy net “God” genoem en word nie 
“Jahweh God” genoem nie, tot in die volgende hoofstuk waar die hemelse mens behandel 
word. Hy word genoem “Jahweh” omdat slegs Hy Lewe, dus uit die Essens (wesenlike); 
en “God” omdat Hy alle dinge kan doen, dus uit Krag; soos wat dit duidelik is in die Woord, 
waar hierdie onderskeiding en verskil gemaak word in (Jes. 49: 4, 5; 55: 7; Ps 18: 2, 28, 
29, 31; 31: 14). Op grond hiervan was elke engel of gees wat met die mens gepraat het, 
en wat veronderstel is om enige kragte te besit, “God” genoem soos dit voorkom in Dawid: 
“God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.” (Ps. 82: 
1), en op `n ander plek: “Want wie kan in die hemel met Jahweh vergelyk word? Wie is 
soos Jahweh onder die hemelinge (onder die seuns van gode).” (Ps. 89: 7). Weereens: 
“Loof die God van die gode...” (Ps. 136: 2-3)                                                 Ook die mens 
wat krag besit word “gode” genoem soos in Ps 82: 6; Joh. 10: 34, 35. Van Moses word ook 
aan die Farao gesê dat hy `n god is. (Ex. 7: 1). Vir hierdie rede is die woord “God” in die 
Hebreeus in die meervoud naamik “Elohim.” Maar omdat die engele nie die minste krag uit 
hulleself besit nie, soos wat hulle ook inderdaad erken, maar alleenlik uit die Meester 
alleen, en siende dat daar maar net een “God” is, word daar in die Woord deur “Jahweh 
God” bedoel die Meester alleen. Maar waar enigiets deur die bediening van engele bewerk 
word, soos in die eerste hoofstuk van Genesis, word van Hom gepraat in die meervoud. 
Ook hier waar die hemelse mens, as mens, nie in vergelyking met die Meester geplaas 
kan word nie, maar slegs met die engele, want dit word gesê, die mens, “het nou geword 
soos een van Ons, deur goed en kwaad te ken.” dit is, om wys en intelligent te word. Die 
tweede Arcana (geheim) word net hierna behandel. 

 

oooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooo 

 

Verskillende soorte slange 301-350 (Afr) 

 

301.  Die ander Arcanum (geheim) is dat as hulle onderrig sou word 
in die geheime van die geloof, sou hulle tot in alle ewigheid verlore 
geraak het, wat aangedui word deur die woorde: “As hy nou maar 
nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet 
en lewe tot in ewigheid nie!” Die saak staan so: Wanneer die mens 
in die omgekeerde orde van die lewe raak, en onwillig is om te 
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lewe, of om wys te raak, uitsluitlik uit homself en uit sy Eie, 
argumenteer hy aangaande enigiets wat hy hoor ten opsigte van 
die geloof, of die feite so is of nie; en as hulle dit uit hulleself doen 
en uit hulle eie sintuie en uit geheue-kennis, dan moet dit 
noodwendig lei tot ontkenning, en gevolglik tot laster en 
ontheiliging, sodat hulle na gelang van tyd nie aarsel om ontheiligde 
dinge met die heilige te meng nie. Wanneer `n mens dan so geword 
het, dan is hy in die ander lewe so verdoem dat daar geen hoop op 
redding oorbly nie. Want dinge wat vermeng is deur ontheiliging bly 
so vermeng, sodat wanneer enige idee van iets heiligs homself 
aanbied, is daar iets ontheiligs wat ook saam met dit verbind is, die 
gevolg is dat die persoon nie in `n gemeenskap kan wees behalwe 
een wat verdoem is nie. Wat ookal aangebied word in enige idee 
van die denke, en gevolglik dit wat saamgevoeg is, word baie fyn in 
die ander lewe waargeneem, selfs deur geeste in die wêreld van 
die geeste, en nog meer deur die engele geeste, so fyn inderdaad, 
dat deur `n enkele idee kan `n persoon se karakter geken word. Die 
afskeiding van onheilige en heilige idees wat so saamgevoeg is, 
kan nie bewerk word behalwe deur so `n helse marteling dat as `n 
mens daarvan bewus is, sal hy baie sorgvuldig so `n ontheiliging 
vermy asof dit die hel vanself is. 

 

302.  Dit is die rede hoekom die geheime van die geloof nooit aan 
die Jode openbaar gemaak is nie. Hulle was nie eens openlik vertel 
dat hulle sal lewe na die dood nie, ook nie dat die Meester in hierdie 
wêreld sal kom om die mensdom te red nie. So groot was hulle 
onkunde en onnoselheid waarin hulle gehou was, en nog steeds 
gehou word, dat hulle niks weet van die innerlike mens nie, of van 
enigiets innerliks, want as hulle daarvan sou geweet het, sodat dit 
erken word, is hulle karakter in elk geval sodanig dat hulle dit sou 
ontheilig, en daar sou geen hoop op redding vir hulle in die ander 
lewe gewees het nie. Dit is wat deur die Meester bedoel word in 
Joh: “Hy het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie 
met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek 
hulle genees nie.” (Joh. 12: 40). En ook deurdat die Meester met 
hulle spreek in gelykenisse sonder om aan hulle te verduidelik wat 
dit beteken “omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl 
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hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.” (Matt. 13:13). Vir dieselfde 
rede word al die geheime van die geloof vir hulle weggesteek, en 
word verberg onder verteenwoordigings van hulle kerk en vir 
dieselfde rede is die profetiese styl van dieselfde karakter. In elk 
geval is dit een ding om te weet, en `n ander om dit te erken. Hy 
wat weet en dit nie erken nie, is soos een wat niks weet nie; maar 
dit is hy wat erken en dit dan agtena belaster en ontheilig, wat 
bedoel word deur hierdie woorde van die Meester. 

 

303.  `n Mens verkry `n lewe deur al die dinge waarvan hy oortuig 
is, dit is, wat hy erken en glo. Deur dit waardeur hy nie oortuig is 
nie, ook wat hy nie erken en glo nie, het nie `n invloed op sy denke 
nie. En daarom kan niemand die heilige dinge ontheilig tensy hy so 
oortuig is dat hy dit erken, en op die ou einde tog die waarhede 
ontken. Hulle wat nie erken nie, mag dit dalk weet maar is asof 
hulle nie weet nie, en is soos hulle wat dinge weet wat glad nie 
bestaan het nie. So was die Jode ongeveer die tyd met die Meester 
se koms, daarom word in die Woord gesê dat hulle “verwoes is” of  
“totaal vernietig” dit is, om nie langer meer `n geloof te hê nie. 
Onder hierdie onstandighede doen dit die mens geen kwaad aan 
om die innerlike inhoud van die Woord aan hulle te openbaar nie, 
want hulle is soos persone wat sien, maar tog nie sien nie; wat 
hoor, maar tog nie hoor nie; waarvan die Meester in Jesaja sê: 
“Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en 
sien altyddeur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet 
en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien 
met hulle oë en met hulle ore nie hoor en hulle hart nie verstaan 
nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie.” (Jes. 6: 9-10). 
Sodat die geheime van die geloof nie openbaar gemaak word totdat 
die mens in so `n staat is, dit is, dat hy so “verwoes” (innerlik) is dat 
hulle nie meer langer glo nie (ten einde, soos voorheen gesê, dat 
hulle nie meer in staat is om dit te kan ontheilig nie), die Meester 
verklaar ook baie duidelik in die opvolgende verse van dieselfde 
Profeet: “Toe sê ek: Hoe lank, JHWH? En Hy antwoord: Totdat die 
stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense en 
die land verwoes is tot `n wildernis, en JHWH die mense verwyder 
het en die verlatenheid groot is in die land.” (Jes 6 11-12). Hy wat 
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erken en wys is, word `n mens genoem, of wat erken en glo. Die 
Jode was dus “verwoes” soos alreeds gesê, ten tye van die 
Meester se koms, en vir dieselfde rede word hulle in so `n 
“verwoesting” gehou deur hulle hebsug en begerigheid, en veral 
deur hulle gierigheid, en alhoewel hulle `n duisend keer van die 
Meester hoor, en dat die verteenwoordigings van hulle kerk op Hom 
betrekking het in elke besonderheid, maar tog erken en glo hulle 
niks nie. Dit was waarom die mense van voor die vloed uit die Tuin 
van Eden “gegooi” en verwoes was totdat hulle nie meer langer in 
staat was om enige waarheid te erken nie. 

 

304.  Uit al hierdie is dit duidelik wat bedoel word deur die Woorde; 
“As hy nou maar net nie sy hand uitstaak en ook van die boom van 
die lewe neem en eet en lewe tot in ewigheid nie!” Om “te neem 
van die boom van die lewe en eet” is om te weet selfs sover as om 
te erken wat vanaf die liefde en die geloof is; want “lewe” in die 
meervoud dui liefde en geloof aan, en om te “eet” dui hier, soos 
voorheen, om “te weet” om “te lewe tot in ewigheid” is nie om in die 
liggaam tot in ewigheid te lewe nie, maar om na die dood tot in alle 
ewigheid in verdoeming te leef. `n Mens wat “dood” is word nie so 
genoem nie, want hy moet sterf nádat hy sy lewe in die liggaam 
klaar gelewe het, maar omdat hy `n lewe van die dood gaan lewe, 
want “dood” is verdoeming en hel. Die uitdrukking om “te lewe” 
word met dieselfde betekenis deur Eseg. Gebruik: “Wil julle siele 
vang van my volk en siele vir julle voordeel in die lewe hou?” (Eseg. 
18-19). 

 

305.  Vers 23.  Toe stuur Jahweh God hom weg uit die tuin van 
Eden om die grond te gaan bewerk waaruit hy geneem is. Om “uit 
die Tuin weggestuur te word” is om ontneem te word van alle 
intelligensie en wysheid; en om “die grond te bewerk waaruit hy 
geneem was” is om liggaamlik-sinlik te word, Dat om “uit die Tuin 
weggestuur te word” is om ontneem te word van alle intelligensie en 
wysheid, is duidelik uit die betekenis van `n “tuin” en uit “Eden” soos 
hierbo; want `n “tuin” dui op intelligensie, of die verstaan van die 
waarhede; en “Eden” is aanduidend van liefde, en dui verder op 
wysheid, of die wil van die goeie. Om “die grond te bewerk waaruit 
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hy geneem is” dui daarop om liggaamlik-sinlik te word, soos wat hy 
was vóór sy wedergeboorte, en was alreeds hierbo aangetoon was 
(vers 19), waar soortgelyke woorde voorkom. 

 

306.  Vers 24. So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan 
die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat 
vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te 
bewaak. Om “die mens weg te drywe” is om hom totaal te ontneem 
van al die wil van die goeie en die verstaan van die waarheid, in 
sover dat hy van dit verwyder is, en is nie meer langer `n mens nie. 
Om “gérubs aan die oostekant te plaas van die tuin van Eden en 
daar laat woon” is om voorsiening te maak daarteen dat hy nie in 
enige geheimenis van die geloof kan binnekom nie; want “teenoor 
die oostekant van die tuin van Eden” is die hemelse; en deur die 
“gérub” word aangedui die voorsienigheid van die Meester om te 
voorkom dat so `n mens binne in die dinge van die geloof kan 
inkom. Deur die “swaard wat vlam en flikker” word die liefde vir die 
self aangedui. [amor proprius] wat waansinnige begeertes en 
gevolglike oorredings is wat sodanig is dat hy inderdaad begeer om 
binne te kom, maar wat weggevoer word deur liggaamli-sinlike en 
aardse dinge en dit vir die doel om die “weg na die boom van die 
lewe” skoon te hou, dit is, deur te voorkom dat die heilige dinge 
besoedel en ontheilig word. 

 

307.  Hier word die sesde en sewende nageslag behandel, wat 
deur die vloed omgekom het, en wat almal tesame “uit die Tuin uit 
weggedrywe is”, dit is, van alle verstaan van die waarhede ontneem 
is, en word as't ware van hul meswese ontneem, en gelos in hulle 
waansinnige hebsugte en verkeerde oorredings. 

 

308.  Deurdat die betekenis van die “ooste” en van die “Tuin van 
Eden” hierbo gegee is, is dit nodeloos om langer by hul stil te staan; 
maar dat “gérub” die voorsienigheid van die Meester aandui, uit 
vrees dat die mens in sy waansinnigheid binne die geheime van die 
geloof mag tree en dit deur middel van sy Eie, en deur middel van 
die sinlike en deur geheue- kennis [sensuali et scientifico], en dit 
sodoende ontheilig, en homself vernietig, is duidelik uit al die 
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gedeeltes in die Woord waar melding gemaak word van “gérub.” 
Siende dat die Jode van so `n karakter en kwaliteit was dat, het 
hulle enige suiwer kennis van die Meester se koms gehad het, en 
betreffende die verteenwoordiging van die tipe van dinge in die kerk 
wat aanduidend van Hom is, ook aangaande die lewe na die dood, 
ook aangaande die interne mens en die interne sin van die Woord, 
sou hulle dit belaster het, en sou daarmee vir ewig vergaan het; 
daarom was dit verteenwoordig deur die “gérubs” op die 
“genadetroon” en versoendeksel oor die ark, op die gordyne van die 
tabernakel, op die voorhangsel, en ook in die tempel; en dit was 
aangedui dat die Meester dit in Sy bewaring het. (Ex. 25: 18-21; 26: 
1, 31; 1 Kon. 6: 23-29, 32.). Want die ark, waarin die getuies was, 
dui op dieselfde as die boom van die lewe in hierdie behandelde 
gedeelte, nasamlik, die Meester en die hemelse dinge wat slegs net 
aan Hom behoort. Daarom word die Meester ook genoem die “God 
van Israel as sittende op die gérubs” en daarom het Hy met Moses 
en Aäron gespreek “vanaf die versoendeksel tussen die twee 
gérubs” (Ex. 25: 22; Num. 7: 89). Dit word duidelik in Eseg. beskryf, 
waar dit gesê word: “En die heerlikheid van die God van Israel het 
opgestyg van die gérub waar dit op was, na die drumpel van die 
huis toe; en Hy het na die man geroep wat met linne bekleed was, 
wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het. En JHWH sê vir 
hom: Trek dwasdeur die stad, dwarsdeur Jerusalem, en maak `n 
teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al die 
gruwels wat daarin gedoen word. Maar aan die ander sê Hy voor 
my ore: Trek agter hom aan deur die stad, en slaan; laat julle oog 
nie verskoon nie, en moet nie spaar nie; slaan dood grysaards, 
jongmanne, en jongedogters en kinders en vroue tot vernietiging 
toe;....verontreinig die huis en maak die voorhowe vol met mense 
wat verslaan word.” (Eseg. 9> 3-7). En weereens: “En Hy het die 
man aangespreek wat met die linne bekleed was, en gesê: Gaan in 
tussen die ratwerk onder die gérub in, en vul jou twee hande met 
gloeiende kole.... en strooi dit oor die stad; en hy gee dit in die twee 
hande van hom wat met linne bekleed was; en dié het geneem en 
uitgegaan.” (Eseg. 10: 2, 7). Uit hierdie gedeeltes is dit duidelik dat 
die voorsienigheid van die Meester hier aangedui word deur die 
“gérubs” en daarom word hulle in hulle eie waansinnige hebsugte 
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gelos, wat ook hier aangedui word deur die “gloeiende kole wat oor 
die stad gestrooi word, en dat “niemand gespaar moet bly nie.” 

 

309.  Dat deur die “swaard wat vlam en flikker” die self-liefde [amor 
proprius] aangedui word, met sy waansinnige hebsugte en 
oorredingsgeloof, wat so sterk is dat hulle begeer om in te kom (in 
die geheime van die geloof), maar word meegesleur na die 
liggaamlik-sinlike en aardse dinge, kan bevestig word deur so baie 
aanhalings uit die Woord dat dit bladsye sal vul; maar ons sal slegs 
uit Esegiël aanhaal: “Mensekind, profeteer en sê: So spreek JHWH. 
Sê: `n Swaard, `n swaard is skerpgemaak en ook geskuur; om `n 
slagting aan te rig, is dit skerpgemaak, om soos weerlig te wees, is 
dit geskuur...en jy mensekind, profeteer en slaan hand teen hand, 
sodat die swaard verdubbel word, tot drievoudig toe, `n moordende 
swaard is dit, `n moordadige swaard...Ek het die slagbank van die 
swaard opgestel teen al hulle poorte, dat die hart kan smelt en die 
struikelblokke baie kan wees. Ag, dit is gemaak tot `n weerl.igstraal, 
dit is glad gemaak om te slag.” (Eseg. 21: 9, 10, 14, 15). `n Swaard 
hier dui op die wanhoop en verwoesting van die mens as sodanig 
dat hy niks van die goeie en die waarhede kan sien nie, maar slegs 
die valshede en dinge wat teenstrydig is, aangedui deur “baie 
struikelblokke.” Dit word ook in Nahum as volg gesê van hulle wat 
binne in die geheime van die geloof wil kom: “Ruiters op `n galop en 
geglinster van swaard en geblits van spiese! En `n menigde wat 
verslaan is, en hope dooies en geen einde aan die lyke nie.” (Nah. 
3: 3). 

 

310.  Elke besonderse uitdrukking in hierdie vers betrek soveel 
Arcana (geheime) van die diepste betekenis (toepaslik op die 
genius van hierdie mense wat vergaan het deur die vloed, `n genius 
totaal verskillend van hulle wat na die vloed gelewe het, dat dit 
onmoontlik is om hulle na vore te bring. Ons kan kortliks net noem 
dat hul eerste ouers (voorouers) wat die Mees Antieke Kerk 
uitgemaak het, hemelse mense was, en gevolglik was hemelse 
saad in hulle geplant; daarom het hulle afstammelinge hemelse 
saad in hulle gehad. Saad van `n hemelse oorsprong is so dat die 
liefde sy hele denke oorheers en maak dit een. Want die hemelse 
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denke bestaan uit twee dele, nl. die wil en die intelligensie. Liefde, 
of die goeie, behoort aan die wil, geloof, of die waarheid behoort 
aan die intelligensie; en uit die liefde, of die goeie het die Mees 
Antieke mense dit waargeneem wat aan die geloof of aan die 
waarheid behoort, sodat hulle denke een was. Met die nageslag 
van so `n geslag, moet die saad van dieselfde hemelse oorsprong 
noodwendig oorbly, sodat enige afval van die waarheid en die goeie 
aan hulle kant totaal katastrofies is, siende dat hulle hele denke nou 
so verdorwe raak dat `n moontlikheid van `n restorasie in die ander 
lewe skaars moontlik is. Dit is heeltemal anders met hulle wat nie 
hemelse maar slegs geestelike saad besit, soos die mense na die 
vloed, en ook wat die mense vandag besit. Daar is geen liefde 
hierin nie, gevolglik geen wil tot die goeie nie, maar daar is nog 
steeds `n bekwaamheid van geloof of die verstaan van die 
waarhede, deur middel waarvan hulle tot `n sekere graad van 
naasteliefde gebring kan word, alhoewel op `n ander manier, 
naamlik, deur die inwerking van die gewete vanuit die Meester 
gegrond in die kennis van die waarheid en die daaruit afgeleide 
goeie. Hulle staat is daarom totaal anders as die “voor die vloed 
mense” waaroor ons later, met die Meester se genade, weer iets 
sal sê. Maar hierdie is Arcana (geheime) waarvan die huidige 
generasie totaal onbewus is, want tot op die huidige tydstip weet 
niemand wat `n hemelse mens is, ook nie eers wat `n geestelike 
mens is nie, en nog minder wat die kwaliteit van die menslike 
verstand is en die lewe wat daaruit spruit, en die gevolglike 
toestand na die dood nie. 

 

311.  In die ander lewe is die staat van hulle wat in die vloed gesterf 
het, sodanig dat hulle nie eers in die wêreld van die geeste kan 
wees nie, of met ander geeste kan verkeer nie, maar is in `n hel 
afgeskei van die ander helle van die ander geeste, en as't ware 
onder `n sekere berg. Dit kom voor soos `n “tussenkomende berg” 
as gevolg van hulle verskriklike fantasieë en oorredingsvermoë. 
Hulle fantasieë en oorredingsvermoë is sodanig dat hulle `n 
deeglike en diepsinnige bedwelmende uitwerking op ander geeste 
het dat hulle nie weet of hulle lewendig of dood is nie, want hulle 
ontneem hulle van hulle verstaan van die waarheid, sodat hulle niks 
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van die waarheid kan waarneem, of van enigiets anders nie. So 
was hulle oorredingsvermoë ook in die wêreld toe hulle hier geleef 
het; en omdat dit voorsien is dat in die ander lewe hulle nie kan 
assosieër met ander geeste  sonder om `n tipe van dood aan hulle 
oor te dra, het hulle almal uitgesterf geraak, en die Meester in Sy 
Goddelike genade het ander state van lewe oorgedra op hulle wat 
geleef het na die vloed. 

 

312.  In hierdie vers was die staat van die “voor die vloed mense” 
ten volle beskrywe, in die dat hulle “uitgewerp” is of afgeskei van 
die hemelse goeie, daarom dat die “gérubs aan die oostekant van 
die tuin van Eden” geplaas is. Hierdie uitdrukking: “aan die 
oostekant van die tuin van Eden” is slegs net op hulle van 
toepassing, en kan nie gebruik word in terme van hulle wat agterna 
gelewe het nie. Hier is nog baie ander dinge wat onmoontlik nie 
verduidelik kan word nie, en word verstaan slegs deur die engele 
aan wie die Meester hierdie dinge openbaar; want elke staat bevat 
oneindig baie arcana (geheime), en nie eers een is bekend aan die 
mens nie. 

 

313.  Van wat gesê is van die eerste mens, is dit duidelik dat al 
die oorgeërfde boosheid wat huidiglik in hierdie dag bestaan, nie 
alles van hom afkomstig is, soos wat daar valslik aangeneem word 
nie. Want dit is die Mees Antieke Kerk wat hier behandel word 
onder die naam van “mens” en wanneer dit “Adam” genoem word, 
dan dui dit daarop dat die mens van die “aarde” was, of dat hy van 
nie-mens weer mens geword het deur die wedergeboorte uit die 
Meester self. Dit is die oorsprong en betekenis van die naam. Maar 
wat betref die oorgeërfde boosheid, staan die saak so: Elkeen wat 
`n werklike sonde pleeg, veroorsaak, of roep op homself `n bose 
natuur, en die boosheid daarvan word oorgeplant op die kinders, en 
word dus oorerfbaar. Dit kom dus van die ouers af, van die vader, 
grootvader, oupagrootjie, en hulle voorouers in `n opvolgende 
reeks, en word dus so vermenigvuldig en so toegevoeg in elke 
komende nageslag, en bly by elke persoon en word deur homself 
vergroot deur sy eie sondes wat hy pleeg, en word nooit verdryf om 
sodoende skadeloos te wees behalwe in hulle wat deur die Meester 

2“ 
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wedergeboorte geskenk word. Elke oplettende waarnemer sal 
bewyse van hierdie waarheid sien in die feit dat die bose neigings 
van die ouers kan in die kinders onderskei word, sodat een gesin of 
familie, en selfs `n totale ras, so onderskei kan word van elke ander 
een. 

 

314.  Voortsetting aangaande die mens se ingang in die ewige 
lewe. Na die ontvang van lig deur die opgewekte persoon, of siel, 
sodat hy rondom hom kan kyk, bied die geestelike engele waarvan 
voorheen gespreek is, aan hom liefdevolle dienste wat hy ookal in 
daardie staat begeer en gee aan hom inligting wat betref die dinge 
van die ander lewe, maar slegs so ver as wat hy dit kan ontvang. 
As hy in geloof was, en dit begeer, wys hulle aan hom die 
wonderlike, prag en grootsheid van die hemel. 

 

315.  Maar as die opgewekte persoon of siel nie van so `n karakter 
is om gewillig te wees om onderrig te word nie, dan begeer hy om 
ontslae te raak van die geselskap van die engele, wat hulle baie 
duidelik gewaar word, want in die ander lewe is daar kommunikasie 
van alle idees van almal wat bedink word. Maar nogtans verlaat 
hulle hom nie, maar hy distansieër homself van hulle. Die engele is 
lief vir almal en begeer niks meer om aan hom goedhartige dienste 
te bewys nie, om hom te onderrig en om hom oor te bring na die 
hemel. Uit hierdie dade bestaan hulle grootste genot. 

 

316.  Wanneer die siel homself dissasosieer, word hy deur goeie 
geeste ontvang, wat net so wens om goedhartige dienste aan hom 
te bied terwyl hy in hulle geselskap is. Maar as sy lewe op aarde 
sodanig was dat hy nie in die geselskap van die goeie kan bly nie, 
probeer hy om ook van hulle ontslae te raak, en hierdie proses 
word oor en oor herhaal, totdat hy homself assosieer met hulle wat 
ten volle in ooreenstemming is met sy vorige lewe op aarde, in wie 
hy as't ware sy eie lewe terugvind in die wêreld. En dan, wonderlik 
om te sê, lei hy saam met hulle `n lewe net soos wat hy gelewe het 
toe hy in die liggaam was. Maar nadat hy teruggesink het in so `n 
lewe, maak hy `n nuwe begin; en sommiges swaai na `n langer en 
ander na `n korter tyd weg na die hel; maar hulle wat in geloof in die 
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Meester is, word vanaf die nuwe begin van die lewe stap vir stap 
gelei na die hemel. 

 

317.  Alhoewel, sommiges vorder baie stadig na die hemel, en 
ander baie vinniger. Ek het sommiges gesien wat onmiddelik na die 
hemel omhoog geneem was direk na die dood, waarvan ek 
toegelaat was om net twee gevalle te noem. 

 

318.  `n Sekere gees kom na my en knoop `n gesprek aan, wat 
deur sekere tekens aan my getoon het dat hy so pas gesterf het. 
Aanvanklik het hy nie geweet waar hy was nie, en veronderstel 
homself nog steeds in die wêreld te wees; maar toe hy bewus word 
dat hy in die ander lewe was, en dat hy nie meer langer enigiets 
besit nie, soos `n huis, rykdom, en sulke dinge, en dat hy nou in `n 
ander koninkryk was,  waar hy ontneem was van alles wat hy in die 
wêreld besit het, was hy met angs vervul en weet nie waarheen met 
homself nie, of waarheen om te gaan vir `n plek om te bly nie. Hy 
was toe ingelig dat die Meester alleen sal aan hom voorsien en ook 
vir almal; en hy was aan homself oorgelaat, dat sy gedagtes sy 
gewone gang gaan soos in die wêreld. Nou oorweeg hy dit (want in 
die ander wêreld kan die gedagtes van almal duidelik waargeneem 
word) wat hy moet doen, siende dat hy ontneem is van alle middele 
vir sy bestaan, en terwyl hy in so `n staat van angs verkeer, word hy 
in assosiasie met hemelse geeste gebring wat aan die provinsie 
van die hart behoort en gee soveel aandag aan hom as wat hy kan 
begeer. Nadat dit gedoen was, word hy weer aan homself oorgelaat 
en begin om te dink, en dit uit naasteliefde, hoe hy soveel 
liefdevolle minsaamheid kan terugbetaal, waaruit dit duidelik 
geword het dat terwyl hy in die liggaam gelewe het, was hy in die 
naasteliefde van die geloof, en daarna was hy onmiddelik in die 
hemel opgeneem. 

 

319.  Ek het ook `n ander een gesien wat onmiddelik in die hemel 
opgeneem was, en was deur die Meester aanvaar en die glorie van 
die hemele was aan hom getoon; om nie eers die ander ervaringe 
te noem van ander wat na die hemel oorgebring is na die verloop 
van `n sekere tydperk nie. 



24 

 

320.  Hoofstuk 4. Oor die natuur of gesteldheid van die lewe 
van die siel of gees. Ten opsigte van die algemene onderwerp van 
die lewe van siele, dit is, van “nuweling geeste” na die dood, kan ek 
net verklaar dat baie ervaring my getoon het dat wanneer `n mens 
in die ander lewe aangekom het, is hy nie bewus dat hy in `n ander 
wêreld is nie, maar hy veronderstel dat hy nog in hierdie wêreld 
verkeer, en selfs dat hy nog in die liggaam is. Die geval is sodanig 
dat as hy vertel word dat hy `n gees is, word hy deur verbasing 
aangegryp, beide omdat hy homself bevind as presies die mens 
wat hy was, in sy sintuie, sy begeertes, en gedagtes, en omdat hy 
in hierdie wêreld nie geglo het in die bestaan van die gees nie, of, 
wat die geval met sommiges is, dat die gees kan wees wat hy nou 
vind dit in werklikheid is. 

 

321.  `n Tweede algemene feit is dat `n gees geniet meer 
uitstekende sensitiewe aanlegte, en verbysterde voortreflike kragte 
in denke en spraak, as toe hy in die liggaam gelewe het, sodat die 
twee state skaars `n vergelyking toelaat, alhoewel die geeste nie 
hiervan bewus is totdat hulle deur die Meester begiftig is met `n 
weerkaatsing (refleksie) dat dit so is. 

 

322.  Waak teen die valse begrip dat geeste nie beskik oor baie 
meer voortreflike sensasies as gedurende die lewe in die liggaam 
nie. Ek weet die teenoorgestelde deur duisende ervaringe op 
verskillende tye. As enigiemand onwillig is om dit te glo, as gevolg 
van sy eie vooropgestelde idees betreffende die natuur van die 
gees, laat hy dit self leer deur sy eie ervaring wanneer hy in die 
ander lewe kom, waar dit hom sal dwing om dit te glo. In die eerste 
plek het geeste `n gesigsvermoë, want hulle lewe in die lig, en 
goeie geeste, engele geeste en engele lewe in so `n lig wat so 
groot is dat die middag van hierdie wêreld glad nie daarmee 
vergelyk kan word nie. Die lig waarin hulle woon, en waarmee hulle 
sien, sal deur die Meester se Goddelike genade, hierna beskrywe 
word. Geeste kan hoor ook, `n gehoor so voortreflik, dat die gehoor 
van die liggaam nie daarmee vergelyk kan word nie. Vir jare nou al 
het hulle met my amper deurlopend gespreek, maar hulle spraak 
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sal ook deur die Goddelike genade van die Meester hierna beskryf 
word. Hulle het ook `n reukvermoë en `n baie verfynde aanrakings 
of gevoelsvermoë, waarvandaan die pyne en martelinge kom wat in 
die hel verduur word; want alle sensasies het `n verhouding met die 
gevoelsvermoë waarvan die sensasies net `n diversiteit en `n 
verskeidenheid is. Hulle het begeertes en emosies waarmee 
daardie wat hulle in die liggaam gehad het, nie vergelyk kan word 
nie. Geeste dink met `n baie groter helderheid en onderskeiding as 
wat hulle gedink het gedurende hulle lewe in die liggaam. Daar is 
meer dinge bevat in `n enkele idee van hulle denke as in `n duisend 
idees wat hulle gehad het in hierdie wêreld. Hulle gesels onder 
mekaar met soveel skerpsinnigheid, fynheid, skranderheid, 
duidelikheid en beslisheid, dat as `n mens enigiets daarvan kan 
waarneem, hy verstom sal staan. In kort, hulle besit alles wat die 
mens besit wat die sintuie en liggaam betref, maar in `n meer 
perfekte manier, behalwe die vlees en bloed en die tekortkominge 
wat daarmee gepaard gaan. Hulle erken en neem waar dat selfs in 
die liggaam terwyl hulle lewe, was dit die gees wat die sensasie 
(sintuie) veroorsaak, en alhoewel die aanleg van sensasie homself 
in die liggaam manifesteer, was dit tog nie die liggaam nie, maar die 
gees; en daarom is die sensasie baie meer perfek en sensitief 
wanneer die liggaam afgegooi word. Lewe bestaan in die 
uitoefening van sensasies, want sonder dit is daar geen lewe nie, 
en soos wat die sensasie is, so is die lewe, `n feit wat enigeen kan 
waarneem.En dfeur die Goddelike genade van die Meester sal al 
hierdie dinge hierna bespreek word. 

 

323. 
 


