
1 
 

Die Weg aan JaHshua se Volk 

INHOUDSOPGAWE 

  
Hoofstuk 1  Aan My Volk, gekluister in nood 5 

Hoofstuk 2  My Beeld deur jou   6 

Hoofstuk 3  Oorgawe    7 

Hoofstuk 4  Waarheid    7 

Hoofstuk 5  Vertroue    8 

Hoofstuk 6  Opvoeding    9 

Hoofstuk 7  Oordele    10 

Hoofstuk 8  Kalender    11 

Hoofstuk 9  Regering    12 

Hoofstuk 10  Bruid     13 

Hoofstuk 11  Waarheid    14 

Hoofstuk 12  Wedergeboorte   15 

  

HOOFSTUK 1 
Aan My Volk, gekluister in nood:  

21/4/09 

Die uur vir bevryding het gekom. Dit sal nie langer uitbly nie. Die uur waarin Ek roep en almal wat 
gehoor gee met Liefde antwoord, is hier. As jy My met liefde geantwoord het, wil Ek jou ook ken en 
sal jy My stem in jou binneste herken. Jou Almagtige Vader roep: Keer jou in oorgawe tot Hom dat 
Sy Wil aan jou bekend raak en jy jouself só suiwer voor Hom. Amein. 
My Volk, waarom wil jy die lang pad tot vereniging met My stap as die maklike Weg van Liefde nog 
altyd in jou Bybel geskryf was. Lees jou Bybel en bid heeldag, deur jou dade volgens die Liefdeswil 
van jou Maker te vorm. Hy sal jou gee wat jy nodig het om Geestelik sterk te word in Sy Wil. Op 
daardie manier raak jy alles deelagtig wat hemels en glorieryk genoem is. Die seën van die aarde 
sal jou deel wees as jy jou nou bekeer tot Liefde teenoor My, die Allerhoogste en Liefde tot jou 
naaste. Volg die gewete en jy sal die nou Weg daardeur ontsluit. Hierdie Weg is dié van Lig, Lewe 
en Liefde in My. Amein. 
My Volk, rig jou op uit die stof deur die Barmhartigheid aan jou bewys, aan ander ook te gee. Alle 
lewendes is in nood van barmhartigheid. Wees jý die eerste om dit toe te pas – binne die riglyne 
van die Wet. Amein. 
Die eerste Woorde van My aan julle is: Haal jou Bybel uit en lees die twaalf gebooie soos wat Ek dit 
bedoel het: Liefde teenoor My en Liefde teenoor jou Volksgenoot as naaste. Wees jy die eerste om 
die Liefde toe te pas – só betoon jy Liefde aan jouself.  
Die tweede Woord aan jou: Wend jouself innerlik tot My en Ek sal jou die Lewe openbaar. Laat die 
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Wette wat dan op jou hart gegraveer is, deur die wolkkolom in Lig, jou veilige vesting wees. Die 
Stem wat jou in al jou weë herinner aan die ware en korrekte, is My Gees wat aan jou jou 
allerheiligste geloofsterrein in jouself sal openbaar. Laat My Liefde jou hierin lei. 
Die derde Woord van My aan jou: Verdeemoedig jouself voor jou naaste. Keer in stilte tot 
nederigheid in jou hart en laat jou tyd My tyd wees wanneer jou naaste hulp nodig het. Gee Mý tyd 
sonder mate, aan jou naaste, met die Krag en Liefde wat Ek deur jou laat werk. Open jou hart tot 
My dat jou naaste geen hoogmoed, wrewel of ontsteltenis by jou bemerk nie, alleen My Woord van 
Liefde. Amein. 
Hierdie drie woorde is jou geheim tot Menswording. Laat die geheim My en jou skat bly in elke 
situasie wat jy beleef, sodat jy ook al jou sorge, klagtes en waarnemings oor ander se swakhede net 
met My kom deel. Laat dit jou aanspoor tot voortdurende gebed om My sorg en Barmhartigheid op 
ander af te bid. Amein.  
In hierdie skrywe het Ek, Jahshua, jou uitgenooi om My te volg, om die ware innerlike Weg tot Lewe 
te begin stap en om die kosbaarheid van My Skepping in en om jou te leer bemin – daarin lê jou 
vermoë om waardig te heers. Amein. 

HOOFSTUK 2 
My Beeld deur jou 

22/4/2009 

My Volk, die versterking wat julle nodig het om voort te gaan met julle nuwe lewe is die rede 
waarom Ek vir julle Woord van Bo gee. Ontvang hierdie Woord as Brood in julle harte en Ek sal 
daar, saam met jou en deur jou begin lewe. Alles wat jy nodig het om te verstaan is in My te vinde 
en daarom het jy nie die grootste ensiklopedie, die omvattendste leserskring of die televisie méér 
nodig as net vir My nie. Ek sal alles aan jou openbaar. Begin by jou Bybel en bid heeldag om jou 
hartsdeure vir My te open.  
As jy op My, alleen, leer vertrou, sal jy vrede vind daarin dat Ek alles op jou pad stuur wat jy nodig 
het om vinniger in die Geestelike te ontwikkel en jy sal vrede hê met hoe Ek vra jy jou tyd en geld 
moet gebruik. Alles sal vir jou ‘n vreugde word en daardie ewige rus waarin jy begin leef sal na 
ander uitgestraal word, as Liefde, Wysheid, Uithouvermoë en lydsaamheid, Geloof, Vriendelikheid 
en sagtheid, Vrolikheid en Vrede. As ander jou Lig só sien skyn, sal hulle besef dat daar iets groter 
en hoër is om na te strewe as slegs welstand in die aardse sin. Jy sal vir My ‘n werktuig word en 
saam sal ons die oorwinning oor nood baasraak.  
Die uitdaging hierin lê in die wete dat nood weer deur die eie wil van goddelose mense bewerk sal 
word en dat jou gawes behoue moet bly deur vaste Vertroue, werksame Wil in die Liefde en ‘n 
Geloof in wat jy as Waarheid behou. Alles sal moeiliker raak met tyd en jy sal moet verstaan 
waarom jy op aarde geplaas is. Die groter rede vir jou terugkeer na My en My Wese is om ander te 
lei tot by geloof in die Almagtige Godheid. As daar van jou gevra word om jou lewe af te lê of om 
marteling te deurstaan of om jou persoonlikheid te omvorm tot waardigheid van die Godheid, sal jy 
gewillig wees om ander so na My te lei? Ek sal jou altyd bystaan in jou werk aan jou siel. Amein. 

HOOFSTUK 3 
Oorgawe 

22/4/2009 

Moenie lank wag voordat jy oorgee aan My nie, Ek sal nie aanhou klop nie. As jy hierdie gelees het 
en die getuienis van andere gehoor het, sal Ek maar etlike male jou sagtheid soek en as jy nie in 
Liefde begin opkyk en soek na die diepere van My nie, sal Ek jou alleen laat dat jy kan voortgaan op 
die weg wat jy vir jouself gekies het. Amein. 
Ek sal egter jou wese verlig as jy My aanneem. Jy sal van die verandering in jou hart bewus raak en 
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van die sterker gewete of bemoediging as tweegesprek tussen My en jou. Ek sal jou só sagkens in 
die Lewe inlei. Berei jouself dan weer voor om My te herken as jy My tussen mense sien. Dalk sal 
Ek ‘n ander beeld hê as toe Ek die vorige maal op aarde geleef het, maar dit sal steeds My in My 
volheid wees wat voor jou oë werksaam word. Glo jy in die moontlikheid hiervan, kan jy deel word 
van dié waarin ander My sal vind en wat met gawes bo mate sal beloon. Amein. 
Soek My en jy sal My vind. 

HOOFSTUK 4 
Waarheid 

23/4/2009 

My geliefdes wat aanhou soek na die Stem in hulle binneste en in die proses die Liefde die hoogste 
plek in hulle lewens gee, Ek wil weer aan julle ‘n Woord rig om julle te bevry uit die nood waarin julle 
julself bevind.  
Kyk om jou heen en raak bewus van die marteling waardeur mense mekaar sit deur nie My waardes 
van Wysheid, Liefde en Krag te gebruik nie. As hierdie drie in die regte verhouding benut word, sal 
alles Waarheid word in hulle lewens. As ‘n mens nie toegee aan die vlees se begeerte om te 
oorheers, hoogmoedig op ander neer te sien of alles vir homself te hou nie, sal die uiterlike beeld 
van die mens getrou word aan wat innerlik in sy hart gaande is. Ek wil graag die Beeld wees wat 
suiwer van die hart af deurkom, soos ‘n ligglans na die persone wat hanteer word. Is jy getrou aan 
My Beeld van Waarheid in jou binneste?  
Het jy opgemerk hoeveel van die twaalf gebooie is op hierdie Waarheidsgronde geskoei? Al die 
wette wat teenoor My nagekom moet word en die meerderheid van die wette wat teenoor jou 
naaste nagekom moet word, is gegrond op die Waarheid, in teenstelling met die leuen wat die 
oortreding aandui. As jy dus poog om in die Waarheid te lewe teenoor My en jou naaste sal die 
twaalf gebooie wel die sluitstuk op jou Menswees word. Almal sal jou aan jou Woord WIL ken. Bly 
hierby en jy sal LEWE. Bly ook hierby en jy sal die nood onder jou naastes só help verlig. Amein. 

HOOFSTUK 5 
Vertroue 

23/4/2009 

Die kenmerk en kern van ‘n ware gelowige is Vertroue. Stel jy al jou vertroue in My en My Woord? 
Is jy gereed om alles op te gee as Ek vir jou My Woord gee dat Ek sal voorsien? Dit is wat Ek van 
jou vra in die veranderde omstandighede in die land. Ek het alles toegelaat om jou die kans te gee 
om in jou hart ook alles op te gee. Droom jy nog steeds van heerlike maaltye en luukse huise of is jy 
tevrede om voortaan net te leef met wat Ek sal voorsien? Het Ek vir jou ‘n Anker en Steun geword 
of is jy nog gebonde aan wat die wêreld jou wou bied?  
Die wêreld wat Ek vir jou skep, waarvan jy konstant deel kan wees as jy wil, sal alles wat jy aan kan 
dink, hê om te bied. Ek hou dit egter van jou terug totdat jou vertroue en geloof dit vir jou ‘n 
werklikheid maak. Ek sal na jou omsien tot tyd en wyl jy nie in alle geloof voor My staan nie en al 
wat Ek in ruil daarvoor vra, is dat jy in volle vertroue begin opkyk na My alleen. Jy mag geen gode 
van andere voor My aangesig hê nie. Ek sal jou Basis en Bron wees waarin jy al die vreugde en 
voorsiening sal vind om selfs uit te deel. Bly deemoedig en jy sal nie moeite ervaar daarin om te 
deel nie.  
Die grootste gawe wat jy My kan gee, is om vreugde te ervaar daarin om jou naaste te versorg, asof 
Ek dit deur jou doen. Só bou jy aan jou ewige huis waar jy en Ek, as Skepper, een van Wil en 
handel en Gees sal wees. Wil nou al om vreugde in die uitlewing van volmaakte Liefde te ervaar en 
jy sal die roete tot die volmaakte eenwording maklik vir jouself ontsluit. Ek is Liefde en wil deur jou 
Lewe. Amein. 
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HOOFSTUK 6 
Opvoeding 

24/4/2009 

Hiermee dan die skrywe oor die ydelheid van My Volk. Elkeen sal hierna in sy hart moet ondersoek 
doen om te sien of hy meegedoen het aan wat My Volk se ondergang bewerk.  
Ydelheid is deel van ‘n opvoeding. Kinders, veral julle wat hier lees, het grootgeword sonder die 
strenge tugtiging van ouers, wat nie hoogmoed en ydelheid in kinders kon verduur nie. Dit het egter 
die norm geword om sulke optrede rondom jou waar te neem en daarom het ouers verslap in hulle 
optrede en waarnemings. Die Satan (in vleeslike houvas) se grootste mag is te sien waar 
hoogmoed en ydelheid hoogty vier. Dit is daar waar kinders die sê het in situasies, buite die orde 
van gehoorsaamheid, eer en respek. Wanneer ‘n kind, deur die Woord van Liefde in sy/haar hart of 
deur die geopende geloofsoog wel deurgee wat hy ervaar, staan dit die kind vry om sy ouers te help 
om dit ook raak te sien en te glo soos ‘n kind, as die kind die nodige geloofsbeginsels gebruik het 
om met sy ouers of meerderes te kommunikeer.  
‘n Kind se grootste bron van dwaasheid is by die oorlaat aan sy eie genade. As ‘n kind ‘n oppasser 
het wat hom tugtig en aanspreek op die regte tyd, sal die kind die liefde leer toepas op ‘n vroeë 
stadium. Die kind is nie in staat daartoe om tussen goed en kwaad te onderskei, sonder leiding van 
sy meerderes in ‘n geloofsrigting nie. As hy/sy dan die Woord begin waarneem in sy binneste deur 
die gewete wat aktief raak, is hy net so gereed vir verdere onderrig in die Wet, soos enige 
volwassene. Die kind moet dus eerstens onder leiding van Liefde, My in omstandighede leer erken 
en sodra hy dit aanvaar en glo, moet hy gelei word om na sy gewete te luister. Daarna kan die kind 
in die Wet onderrig word en staan die groot gebod van eer teenoor die ouers en meerderes voorop. 
Tweedens moet die kind die Woord aangaande wees en weduwees in ag leer neem, deur uit te reik 
na sy naaste in nood. Lei die kind om nie net na behoeftiges se nood, bo sy eie, om te sien nie, 
maar wel na almal rondom hom se belange te kyk en te sorg dat hy laaste versorg word met net die 
nodigste. Só leer die kind om ydelheid af te lê, deur Liefde vir sy naaste. Derdens moet die kind die 
begrip van My sorg bo andere besef, naamlik dat dit nie sy aardse vader en moeder is wat die 
gawes van versorging voorsien nie, maar sy Skepper en Verlosser alleen, deur dié wat oor hom 
aangestel is.  
Wanneer die kind leer dat hy vriende mag hê en ook die regte speletjies wat eer aan My en respek 
vir die Skepping verseker, sal hy mag hoor hoe Ek ook sy Vriend is en oral saam met hom dinge 
doen. Hy moet dan leer hoe Ek na sy veiligheid omsien en hom nooit alleen laat nie. Hy moet altyd 
vry voel om My aan te roep of met My te gesels, selfs as hy onseker is oor dinge, want Ek sal ook 
die vrae aan hom verduidelik in ‘n begripsvlak wat hy sal verstaan.  
Hierdie is die grondslag vir ‘n opvoeding waar ydelheid die nekslag toegedien word in die vroegste 
stadiums. Alle wette is geskoei op hierdie beginsels en die kind moet deur en deur besef dat hy 
nooit in die geheim is nie. Ek is oral en alomteenwoordig, selfs in die stilste en donkerste oomblikke.  
Vrees is nie die beginsel vir gehoorsaamheid nie, maar wedersydse respek wel. Die ouer en kind 
moet hierdie in ag neem en daar sal liefde uit die opvoeding spruit, sodat ouers en kinders reeds op 
aarde die hemelse Liefde deelagtig raak. Amein. 

HOOFSTUK 7 
Oordele 

Waarmee sal Ek jou besig vind wanneer Ek besoeking doen oor My Volk? Sal jy besig wees met My 
en My dinge, dus om Liefde toe te pas op alle vlakke in jou alledaagse bestaan, in vertroue en 
geloof te handel en om die Wet te oordink of sal jy besig wees met jou eie planne vir oorlewing, jou 
eie lot uit te werk of jou naaste se nood oor te sien? Ek wil altyd eerste in al jou weë wees, sodat Ek 
deur jou kan lewe.  
Om hierdie rede sal Ek nood en verdrukking oor jou toelaat as jy My misken, sodat jy weer jou Bron 
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van Versorging en Liefde kan ontdek. Die Begin van alle gehoorsaamheid is óf Liefde, óf nood, 
afhangende van die pool waarmee die siel verenig het, naamlik die hart of verstand.  
As jy jou verstand gebruik om sake te evalueer, sal veroordeling en geregtigheidswoorde jou 
raamwerk uitmaak. As jy egter uit die hart, waar Ek woonagtig is in Barmhartigheid leer optree, sal 
jy met Liefde die swakkere ophelp en na My voete bring. Dit geskied deur ware gebed, waar jy die 
Krag en Wysheid van My afbid om die situasie aan te pak en dan die Woord aan My oorlaat, sonder 
om jou eie emosies die oorhand te laat kry. As jy dan die sagtheid en gevatheid van My Wese 
toegepas het, sal hierdie swakkere voor jou die insig hê om sy eie keuse te maak oor reg of 
verkeerd. Laat hom dan oor aan die oordeel of vergifnis wat hy op sy hals haal en jy sal in vrede die 
saak agter jou laat om nie daaroor te skinder of kwaad te praat nie. Die saak is dan afgehandel 
tussen jou en My en die ander persoon se handel sal óf meer Liefde in jou wek óf jou laat oorgaan 
na die roep van ‘n getuie voor My.  
Wanneer die tweede getuie die saak ook met My opgeneem en as ‘n gebed hanteer het, sal die 
saak afgehandel wees voor die gemeente. Die swakkere moet dan gevra word om te kies tussen 
die Liefde teenoor God en die naaste deur gehoor te gee aan die versoek volgens die Wet, of om 
die gemeente te verlaat en aan My sorg en oordeel oorgelaat te word. Ek sal met hierdie mens 
handel ooreenkomstig sy hart. Dit is hoe Ek vra julle voortaan oordele moet afhandel. Amein. 

HOOFSTUK 8 
Kalender 

Die vrae in My Volk rondom die Kalender wat gevolg moet word by feestye is wel ‘n saak van 
verwarring en groot stryd. Ek wil hiermee duidelikheid daaroor bring, sodat ieder en elk sal besef 
dat alles aan My onderworpe is.  
Die wêreld, oftewel Babilon het ‘n kalender ingestel, wat My Volk verslaaf het om sekere dae sekere 
sake af te handel en ander dae verpligtend te moet rus. Hierdie is nie hoe Ek van die begin af My 
Volk se weë bestem het nie. Ek het bedoel dat die Volk as landbouers en veeboere die vryheid 
moes hê om ter enige tyd die nood van wat rondom hulle aangaan by te staan deur ‘n oorgrote 
hoeveelheid tyd op hande. As almal in ‘n gesin of familie mekaar bygestaan het, sou daar ook geen 
hongersnood of ledigheid wat uit werkloosheid spruit, voorgekom het nie. Ek wil julle weer laat 
terugkeer na daardie staat en daarom sal Ek verduidelik hoe die dae gesien en erken moet word.  
Naweke is nie deel van My orde nie. Alle hulp en kuier by die naaste is onder die orde van Liefde en 
rus geregverdig, maar as jy nie jou dae in volle Liefde begin en afsluit nie, sal nie een dag vir jou die 
Volkome ewige rus inhou, wat Ek bedoel het jy reeds op aarde deelagtig moet word nie. Die 
Sabbatrus van die Melgisédek-orde, wat die Priesterorde en Hemelse orde aandui, sal noodwendig 
vir jou ‘n werklikheid word, as jy die dae begin erken, soos wat Ek dit nou aan jou voorhou. Amein. 
Eerstens begin die dag in die aand, want uit die duister skep Ek die Lig. Die Lig sal vir Ewig 
voortduur en jy sal ook hieruit uit die duister die Lig aanneem en vir Ewig die Sabbatsrus ingaan. 
Tweedens het elke week sewe dae, daar is nie ‘n uitsondering op daardie reël nie. Tel daarom die 
eerste dag van die jaar as ‘n Sabbat en volg elke sewende dag daarna as die weeklikse Sabbat. 
Die eerste dag van die jaar sal op die dag- en nag-ewening van julle huidige derde van die jaar val. 
Die feeste se Sabatte word bygevoeg by hierdie Sabatte as elke maand vier weke het en alles sal 
vir julle ‘n vrolikheid van uitreiking na swakkeres en hulpbehoewendes word uit die seëninge wat Ek 
op julle laat neerdaal.  
Moenie wonder oor waar die gawes vandaan sal kom nie en moenie die gawes wat jy ontvang bloot 
aanneem nie. Behou altyd ‘n porsie daarvan om aan ‘n volgende uit te deel. Amein. 
Wees nie hard in jou handel nie en moenie die ander aan sy eie lot oorlaat nie. Wees 
ondersteunend, ook wat die Sabbatsrus betref, sodat ander uit jou werke hulle geloof ontdek. 
Amein. 

HOOFSTUK 9 
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Regering 
Die vrae wat My Volk aan My rig oor die vestiging van ‘n regering is bloot vleeslik. Die regeringsorde 
is in hulle ingeprent reeds vanaf die vroegste bestaan. Ek, alleen is Heerser en Koning en al wat 
nodig is om My orde uit te voer is opsigters oor tien, honderd en duisend. Ek sal self hierdie 
opsigters in plek stel met die loop van tyd, maar elkeen moet eers sy eie wingerd bewerk en ‘n 
goeie oes aan My bring (uit sy hart), sodat Ek hom kan betrek by My regering en orde. Ek sal uit 
Liefde niemand My heerskappy weier as hy My in sy vertroue neem en in opregtheid probeer volg 
nie. Wees maar getrou en vol moed en Ek sal nie die Reg laat uitbly oor jou en jou nageslag nie. 
Die Reg van Liefde is die enigste tot vervolmaking van die ewige siel en gees.  
Hiermee bevestig Ek dan dat die Woord aan My knegte, eeue gelede waar sal bly aangaande ‘n 
koning. As jy nie ‘n koning oor jou verkies nie, sal Ek die Regverdige Heerser wees wat jou sake sal 
beredder, want jy moet tog op die ou einde net aan My verantwoording daarvoor doen. Ek sal egter 
nie jou wil teëgaan as jy verkies om ‘n vleeslike koning oor jou aan te stel nie. Die koning wat Ek sal 
aanwys, sal die middellaer wees tussen My en julle, as julle gehoorsaam bly en hom in nederigheid 
volg. Ek kan egter geeneen dwing tot gehoorsaamheid en onderdanigheid nie en daarom sal Ek 
julle aan die gevolge van julle materiële begeertes oorlaat as dit eers van julle besit geneem het.  
Volg My en jy sal Lewe. Jy sal die einde van jou rus, vrede en voorspoed nie ken nie, maar volg ‘n 
koning en belasting sal die koning toets aan sy nederigheid. Amein. 
Wees jy ook nie ‘n koning in die wêreld se oë nie, dan sal jy nie voor die groot toets van 
veroordeling en hoogmoed te staan kom nie. Ek wil deur julle lewe en daarom sal Ek julle herinner 
aan My Woord en Weë so lank as wat Ek in jou Lewe. Die Dood in die Gees sal jou dood in die 
vlees voorafgaan as jy jou hart teen My verhard. Bemin My asof Ek die eerste en laaste saak van 
belang in jou bestaan is en jy sal My as Erfdeel ontvang. Amein. 

HOOFSTUK 10 
Bruid 

Alle Woord aan My profete staan vas tot in ewigheid, daarom sal Ek weer en weer spreek om julle 
te herinner aan die waarde van profetiese werke. Word jy ook ‘n profeet deur alles van My in Liefde 
te verenig met die gees in jou en jy sal deel word van My Bruid met wie Ek ‘n ewige verbond wil 
sluit.  
My Bruid het aan die einde van dae weer ontwaak in hierdie land en Ek het hulle begin lei tot 
oorwinning van alle aardse bande. Hierdie bande sluit familie, besittings en valse liefdes in. Elke 
liefde wat jy dien sonder om geheel aan My gewy te wees, is ‘n valse liefde, want dit sal nie langer 
as hierdie aardse bestaan vir jou vreugde inhou nie. Die aarde is die proefbestaan vir die ewige, ja, 
maar die aarde bestaan nie verby die dood, solank jy die aarde as begin en einde beleef nie. Niks 
wat jy hier besit en bymekaarmaak of liefkry, sal jou ewige vreugde verskaf nie, maar eerder as 
slaaf laat voortbestaan. 
Bevry jouself van alle bande van die vlees, deur jouself te oorwin in alle begeertes en luste en jy sal 
My Lewe deelagtig word. Die Bruid word My Vrou, sodra sy haar lewe aan My kan aflê uit Liefde vir 
My en haar naaste. Die belofte word dan ‘n werklikheid vir haar deur haar daadwerklike 
selfverloëning. Ek sal elkeen aanneem wat in Liefde die Werklikheid in My wil betree, waar My 
Wysheid, Liefde en Krag die enigste Waarheid in daardie bestaan word.  
Is jy gereed om My Bruid te wees deur jou lewe te rig na wat in die ewigheid gaan bly voortbestaan 
en is jy gereed om My Vrou te word deur wie Ek My skape na ‘n veilige vesting kan lei deur jou lewe 
algeheel op te gee. As jy gereed is hiervoor sal jy My Beminde heet en My as jou gelyke beleef in 
alles waar jy jou hand aan slaan. Die gelyke basis waarvan gepraat word, is dat Ek dan jou alles en 
jy wedersyds My alles is. My Woord sal in jou binneste die blye boodskap van jou vereniging met 
My bring en lateraan sal My Krag, Liefde en Wysheid jou volkome oorneem. Amein. 

HOOFSTUK 11 
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Waarheid 
Geen werke is Lewend sonder die Waarheid wat deur die Gees dit lei nie. Geen kennis is Lewend 
sonder die Waarheid wat die Wysheid in die kennis openbaar nie. Ek kan nie vir julle die Waarheid 
openbaar, voordat julle nie die ou kennis en Wysheid afgelê het nie, want die ou wynsak kan nie die 
nuwe wyn bewaar nie.  
Lê jou ou lewe en waarhede af om deurtrek te word met My Lewe en Waarheid. Dit is Ewig en 
allesomvattend. Soek My eerste en jy sal hierdie Waarheid deelagtig word. Niks sal vir jou 
ongemaklik raak en jou vrede versteur as die Waarheid eers vir jou ‘n werklikheid word nie. Jy sal 
ook nie iemand anders se vrede versteur as jy in so ‘n mate oorwin het nie, want Liefde sal al jou 
werke bevestig.  
Laat Wysheid jou vriend word deur ook die boeke van Wysheid jou eie te maak, maar nie om ‘n 
ander te onderrig nie, slegs jouself. As ‘n ander die wet oortree sal Wysheid dan jou sagtheid wees 
waarmee jy die oortreder kan aanspreek as Ek dit goedkeur in jou hart. Wees egter eerstens ‘n 
dader van die Wet en Wysheid, en die Waarheid word jou deel.  
Maak nie aanspraak op enige iets voor Mý nie, want alhoewel edel, is jou gees nie regverdig voor 
My nie. Die sonde wat vergoed is deur die Ewige val en Opstanding het jou wel in Barmhartigheid 
teruggebring in die kring van Verlossing, maar jy bly die skepsel wat slegs bestaan om die Skepper 
te eer en vreugde te verskaf. Bly vashou aan die ootmoed waarmee jy voor My kan verskyn, een 
met My kan word en My werktuig kan wees en jy sal die Kroon en Kleed van Regverdigheid 
deelagtig word in die Werklikheid. Amein. 

HOOFSTUK 12 
Wedergeboorte 

Laastens in hierdie werk spreek Ek die ware en valse gebede aan. Die ware gebed geskied uit 
liefde en spreek tot die Liefde in jou hart. Ek, die Liefde, sal antwoord deur vrede, gemoedsrus, 
vergifnis en blydskap. Ervaar jy hierdie in jou gebed, dan is Ek reeds lewend as ‘n vonk in jou. Laat 
die Liefde ‘n verterende vuur word in jou, sodat jy warm brand vir My en nie lou bevind word nie en 
Ek sal na jou toe kom om jou Volkome oor te neem. Hierdie heet die Wedergeboorte.  
Die Wedergeboorte van siel, was voor My kruisiging die enigste moontlikheid, maar na My 
kruisiging is die wedergeboorte van Gees as Weg geopen. Die sielswedergeboorte behels die doen 
van wonderwerke, maar die wedergeboorte van Gees beteken ook die Volkome eenheid tussen My 
Gees en jou gees, sodat geen sonde meer moontlik is nie en jy in die ewige bestaan reeds jou plek 
gevind het. Ek sal jou inlei in hierdie geboortes as jy eers jou siel skoongewas het met My Bloed en 
ywer om al My Woorde Volkome te onderhou uit Liefde vir My alleen.  
Hierdie Skryfstuk van My aan jou, Volksgenoot en onderdaan van My, jou Meester, het ten doel om 
jou die ware Weg tot die Ewige te toon deur daadwerklike Liefde teenoor My en jou naaste. Wees 
eerste om die nederigheid toe te pas wanneer jy hierdie riglyne beoefen en Ek sal jou Vriend wees 
om jou Volkome in besit te neem as jy dit verlang. Amein. 
 


