
 1

 

Wat gebeur met kinders na die dood – wie sien na hulle om – die huise 

wat vir hulle voorsien word 

 

(Uittreksel van Swedenborg uit:- “Our Children in the Other Live”,  from 

Channcey Gilles.) 

 

Hoofstuk 1 

 

“Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes 

behoort die koninkryk van God.” Markus 10:14. 

 

Beskou vanaf hierdie wêreld is die sterftesyfer in die eerste jaar van `n kind 

se lewe `n groot raaisel. Dit is teenstrydig met die Goddelike orde, dit is `n 

oorwinning oor die Goddelike doel, dit is die wegblaas van die ouers se 

hoop, dit is om die beker van die rykste seëninge na die lippe te bring met 

die een hand, en smyt dit teen die grond met die ander. Die Goddelike 

belofte aan die ouer is nou gebreek. Hoeveel Ragels het geween oor haar 

kinders en wil nie getroos word nie, want hulle is nie meer daar nie. Hoeveel 

verskeurde harte het gewonder hoekom die Meester aan hulle so `n pryslose 

geskenk gee, slegs om dit weer van hulle weg te vat, hoekom Hy so `n ryk 

en diep fontein van nuwe lewe open, slegs om dit te verander na bitterheid. 

Hierdie vrae van die seer en verskeurde hart kan nie beantwoord word vanuit 

die gesigspunt van hierdie lewe nie. 

 

Maar as ons hierdie onderwerp aanskou vanuit die geestelike wêreld, bied 

dit `n ander aspek. Wat vir ons na die dood lyk,  blyk die ingang na die lewe 

te wees. Wat vir ons voorkom as `n mislukking en `n nederlaag van die 

Meester se doel word gesien as om dit deur te voer na `n suksesvolle 

voltooiing. Die aarde is die kweekskool van die Hemel. Die jong en 

kinderlike siel is nie `n bloeisel van `n onsterflike blom wat van die stam 

afgebreek word en gelaat word om te verlep en te sterf nie. Dit word 

opgeneem deur die lewende wortel en vervoer na die paradys daarbo. Dit 

word geneem uit die winteragtige sfeer van hierdie wêreld en word geplaas 

in die warm lente van die geestelike wêreld, waar elke aanleg en geskiktheid 

in sy orde sal ontvou, in harmonie en in sy volheid. 

 

Die doktrine van die Nuwe Kerk gee ons `n helder lig, en die mees 

vertroostende versekering oor hierdie onderwerp, wat die ouer se hart so 

intiem raak. Dit plaas ons in `n posisie waarin ons dit kan sien soos wat dit 

is. Dit werp lig op hierdie onderwerp en sy duisternis, en gee ons nie net 
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alleen die middeletoets om die raaisel op te los nie, maar dit vertroos ons 

verskeurde harte, dit heel ons gewonde aandoenings of emosie; dit wys ons 

dat die Meester se liefdevolle goedheid net so in sy volheid manifesteer deur 

hulle weg te neem uit ons natuurlike sig as om hulle aan ons te gee. 

 

Die doktrine van die Nuwe Kerk leer ons ook dat almal wat hierdie lewe 

verlaat in sy kindsheid of kinderjare, gered is. Die kinders van die „heiden‟ 

sowel as die kinders van die christene, die massas wat blootgestel was - 

gelos om te sterf deur die bygelowigheid van die oorbevolkte bevolking van 

die Ooste, - die afstammelinge van sonde en beskaamdheid – van die slegste 

tot die beste van ouers was almal gered. Hier het ons `n derde deel van die 

menslike ras wat seker is van die hemel, onder watter omstandighede hulle 

ook al gebore is. Hier vind ons ook `n ryke bron van vertroosting vir hulle 

wat vanself beroof en bedroef was. As die Goeie Herder `n lam uit julle 

midde wegneem, kan julle seker wees dat dit nie verlore sal gaan nie. Jy kan 

verseker wees dat jou hoogste verwagting vir jou kind in vervulling gebring 

is. Jy het nog nooit gevra, en jy kan ook nie vra vir enigiets beter vir hom om 

te bereik nie. As jy die rykdom van die wêreld het, kan jy hom nie omring 

met soveel skoonheid, jy kan hom nie voorsien met soveel oorvloed en 

voortreflike middele van gemak en genot, as wat hy nou geniet nie! As jy die 

mag van die wêreld het, kan jy hom nie so sekuur teen alle teenslae bewaak 

nie, van elke bose aanslag, van alle geestelike en natuurlike gevaar. As jy die 

wysheid van die wêreld tot jou beskikking het, kan jy nie die ontvouing van 

sy geestelike aanlegte so perfek rig nie. Jy kan hom nie so `n groot, so `n 

volle, so `n vrygewige, so `n volledige kultuur gee soos wat hy nou gaan 

verwerf nie. Jy kan nie bedink, nog minder voorsien in so `n groot 

verskeidenheid, en volledige middele van ontwikkeling en kultuur vir elke 

aanleg van die intellek en emosie. Dus word daardie dierbare kind wat die 

Meester uit jou midde weggeneem het, in `n plek geplaas van Sy eie en kom 

so `n kind in die volle en permanente besit van dit hierbo genoem! 

 

Dit is waar van daardie kinders wie se ouers genoegsame middele het vir 

hulle behoeftes en opvoeding, en wat sal opgroei in `n sfeer van intelligensie 

en suiwerheid in die sirkel en omgewing van die huis en die skool, maar wat 

sal ons sê van hulle wat in onkunde gehou word, wat blootgestel word aan 

die besmetting van bose invloede, wie se bose geneigdheid gestimuleer sal 

word na `n aktiwiteit soos `n bose voorbeeld? Die kleintjie, onskuldig van 

verkeerd doen teenoor die Meester of teen die mens, word weggeneem 

vanuit die midde van die invloede wat nie sal faal om sy morele natuur te 

verkorrupteer nie, en word geplaas in die beste omstandighede vir sy 
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spirituele gesondheid en geluksaligheid. Nou skyn die oneindige genade en 

wysheid van die Meester soos `n helder lig van wat gereken word as die 

mees geheimsinnige bedeling van Sy voorsienigheid en vergunning! 

 

Wanneer klein kindertjies oorgaan in die ander lewe, is hulle steeds nog 

babas en kinders. Hulle wen niks by deur hulle oorgang nie. Die klein 

babatjie wat van sy moeder se arms af oorgaan na die arms van die engele is 

dieselfde klein kindjie as toe hy sy moeder se arms verlaat het. Dit is net so 

swak en onkundig, en benodig dieselfde versorging. As jy hom sal sien 

wanneer hy uit sy materiële liggaam opgewek word, sal jy weet dit was jou 

kind, want dit het dieselfde kenmerke, dieselfde karakter, dit behou sy 

individualiteit ens. Dit het niks agter gelaat wat regmatig aan hom behoort 

het nie. Hy verloor niks! 

 

Baie van julle het gesien wat ons noem die dood van `n kind. Dit is een van 

die mees aandoenlike en roerende toneel in menslike ervaring. Het jy al ooit 

so hulpeloos gevoel as wanneer jy die dierbare kind van jou emosie en liefde 

sien weggaan van jou af, om as‟t ware weg te sypel uit jou greep? 

Verbinding op verbinding is nou afgesny. Die klein handjie verseg om terug 

te keer – die drukking van jou eie, die lippies antwoord nie meer op die 

moeder se stem nie. Jy hou dit slegs vas, as‟t ware, met die oë, en die lig 

begin te taan en is gou gou weg en vervaag. Die laaste natuurlike skakel wat 

hom aan jou bind is gebreek, en dit is weg – geval in die donker onbekende. 

Dit is `n te lewendige en verskriklike verskyning vanuit hierdie lewe.  

 

As jy nou die anderkant van die gebeurtenis sou kon gesien het, hoe 

verskillend sal dit nie wees nie! Jy sal niks van die dood sien nie. Twee 

geselskappe vergader rondom die kleintjie, onsigbaar vir mekaar. Hoe 

verskillend hulle gevoelens en die ampte wat hulle beklee! Hier probeer ons 

om hom te hou in hierdie wêreld, en elke stap van sy losmaking is soos die 

verbreking van een van ons hartstringe. Ons vertroetel hom so lank as wat 

ons hom kan bereik deur die materiële liggaam. 

 

Die ander groep staan met sagte hande en warm harte om dit uit die graf van 

die liggaam te lig, en om dit te verwelkom tot hulle eie woning. Hulle sien 

niks anders as lewe nie. Nuwe emosies word wakker in hul harte, nou vervul 

vreugdevolheid hulle siele, want hulle sien nuwe geleenthede vir die 

uitoefening daarvan, `n nuwe wese om lief te hê en te versorg. Hulle 

gedagtes en emosies moet van dieselfde gesteldheid wees, net meer voller, 



 4

 

nader, en meer brandend, as die van die ouers waarmee hulle die nuut 

geborene groet en ontvang. 

 

As beide kante van die gebeurtenis gesien sou kan word deur beide  

gemeenskappe op dieselfde tyd, wat `n verandering sou dit gemaak het in die 

gedagtes en gevoel van beide. Die engele kan nie anders as om met 

vertedering na die bedroefde ouers te kyk nie. En watter bystand kan hulle 

vir hulle gee? Ag,  bedroefde moeder, sou hulle sê, treur nie so blindelings 

en wildweg nie. Die geliefde kind van julle hart is nie verlore nie, maar 

gered. Dit is nie dood nie, maar meer lewendig as ooit. Die goeie en wyse en 

die aller genadigste Meester, wat ons liefhet met oneindige meer diepte en 

vertedering as wat ons mekaar kan liefhê, het hierdie oorplasing van jou kind 

van jou huis hier benede tot ons huis hierbo, vir jou eie beswil, vir ons 

beswil, en vir die beswil van die kind, beveel. Ons sal hom liefhê met `n 

vertedering so diep en so rein soos jou eie, ons sal voorsien in al sy 

behoeftes. Ons sal hierdie kosbare vertroueling vir jou hou en sal dit aan jou 

oorhandig wanneer jy gereed is om dit te ontvang. Ons sal jou diepste 

verwagtinge en grootste vooruitsigte meer as vervul. 

 

As jy die skoonheid en die glorie van hemelse wysheid sien straal in hulle 

gesigte, en die sagtheid en suiwerheid van die hemelse liefde vervat in al 

hulle aksies, sal jy nie faal om vertroos te voel met die versekering dat jou 

kind nie `n tekort sal hê wat wysheid en liefde kan bied nie. As jy hom sien 

uitstyg uit sy materiële liggaam, en  siekte en pyn bly hier agter, en as jy sien 

die lewe gloei in die gesig van jou kind, en sy hele vorm spring tot nuwe 

aktiwiteit, as jy sien hy word verwelkom deur die engelevriende, kan jy nie 

sê – „my kind is dood‟ nie. Jy mag dalk sleg voel omdat iemand wat so naby 

en dierbaar aan jou was, verwyder word uit jou versorging en natuurlike sig. 

Maar jou hartseer sal getemper word met `n kalmte en soet gewaarwording 

van sy geluksaligheid. Jy sal sien dat hierdie verandering nie die dood is nie, 

dit is net `n oorgang, dit is die opspring of ontwaking van die werklike kind 

vanaf die aarde, dit is die oorplanting van `n onsterflike lewe vanaf die tuin 

hier benede na die paradys daar bo. En as jy die gebeurtenis in enige graad 

van korrektheid sien, sal jy sê, die Meester het meer as my verwagtinge 

vervul. “Die Meester gee, die Meester het weggeneem, geseënd is die Naam 

van die Meester.  

 

In hierdie lig is een van die lewe se mees verskriklikste prosesse vol van 

vriendelike goedheid en sagte en tere barmhartigheid van die Meester. Die 
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siel is vertroos, word ondersteun, en die helende hemelse balsem word in die 

bloeiende hart ingeskink. 

 

Maar hierdie bron van ondersteuning en hoop sal in `n ander lig gesien 

word, en sal meer bevredigend wees as ons die klein kindertjies volg wat 

hierdie lewe verlaat het na die ander wêreld na hulle nuwe tuiste. 

 

Soos ek alreeds gesê het, alle kinders kom aan in die ander wêreld met 

dieselfde vorms, dieselfde natuur, en dieselfde bekwaamhede, waarmee 

hulle hierdie lewe verlaat het. Hulle het onderrig en ouerlike versorging daar 

nodig, net soos wat hulle hier sou ontvang het as hulle hier sou gebly het. En 

die Meester laat hulle nie as wese bly nie. Hy voorsien `n huis en onderrig 

vir elkeen. 

 

Die geestelike wêreld word al so lank gesien as `n abstraksie, en geestelike 

entiteite as vormlose wesens, en gevolglik sonder organisasie, orde, of `n 

verhouding tot mekaar, dat dit moeilik vir die mens is om te glo dat dit `n 

meer wesenlike wêreld as hierdie is, en dat alle vorme meer skerp 

gedefinieër en meer onderskeie van mekaar is, en dat al die verhoudinge van 

hulle wat daar woon, meer spesifiek is as wat dit in hierdie wêreld kan wees. 

En dit is feite hierdie! Die Hemel is `n sfeer van groeiende aktiwiteite, gerig 

op bepaalde einddoelstellings. Ons sal mekaar se hulp in die hemel meer 

nodig hê as wat ons hier het, en ons kan baie meer vir mekaar doen. Ons 

geluksaligheid sal bestaan uit gee en ontvang. Hemelse liefde en wysheid sal 

vloei uit hemelse dade as `n noukeurige en spesifieke vorm. Dit is die natuur 

van `n hemelse lewe, dat elke een begeer, en is in `n konstante poging om sy 

eie liefde en wysheid te kommunikeer na ander. Hoe meer hy dit kan regkry, 

hoe gelukkiger is hy. 

 

Ons kan almal sien hoe `n groot en gevarieerde veld vir die uitoefening van 

hemelse emosies beskikbaar is aan die engele in die onderrig en opvoeding 

van klein kindertjies wat sonder ophou oorgaan in die geestelike wêreld. 

Gevolglik,  ons doktrine leer ons dat, “sodra as wat kindertjies uit die dood 

opgewek word, word hulle na die Hemel geneem,” en oorgegee aan die 

versorging van die engele van die vroulike geslag, wat in die lewe van die 

liggaam hierdie kleintjies so innig liefgehad het, en terselfdertyd het hulle 

God ook liefgehad. Want hierdie engele, toe hulle in die wêreld was, het alle 

kleintjies liefgehad uit `n soort moederlike teerheid, hulle het hulle ontvang 

as hulle eie, en die kleintjies ook, uit `n emosie wat in hulle ingeplant is, het 

hulle lief asof dit hulle eie moeders is.” 
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Dus sien ons dat die teer, klein kindertjies wat van die wieg en die moeder se 

arms geneem word, nie gelos word om te vergaan nie. Hulle word nie 

ingehok in `n groot weeskinder tehuis en oorgelaat aan vreemdes nie. Hulle 

gaan van `n aardse na `n hemelse huis. In die meeste gevalle gaan hulle van 

`n moederlike liefde van `n blote natuurlike graad, van `n blote dierlike 

emosie, na `n moederlike liefde van `n hemelse graad. Dit is `n moederlike 

liefde gesuiwer van alle selfsugtige en wêreldlike emosie. Dit is `n 

moederlike teerheid deurdrenk van `n hemelse teerheid. Dit is `n moeder se 

toewyding wat geïntensifiseer en verhoog word deur hemelse toewyding. Dit 

is `n meer waaksamer, geduldige, en self-opoffering as enige natuurlike 

emosie, want hemelse liefde is suiwerder, dieper, en heiliger as enige aardse 

emosie. Maar dit is nie net slegs vurig, sag, en suiwer nie – dit is wat `n 

moeder se liefde somtyds nie is nie – dit is ook wys! Wysheid en liefde gaan 

hand aan hand in die Hemel. Die moederlike emosie van die engele is nie 

swak en dwaas nie. Dit sal nie toegee aan opdringerigheid nie. Dit is ferm 

sowel as sag. Dit kan lei en inhou sowel as `n oorgawe aan `n  oorvloedige 

teerheid en sien om na die behoeftes. 

 

Elke moederlike engel ontvang soveel kleintjies in haar huis as wat sy 

begeer, en niks meer nie. Dus kindheid, wat een van die mees sterkste 

instrumente in die ontwikkeling van ons emosies is, en ons geestelike 

kultuur, in hierdie wêreld, sal nie in enige huis te kort kom in die Hemel nie.  

 

Ook word hierdie tere juwele van die lewe, nounet vervoer vanaf die aarde, 

nie verdeel  volgens die lot op `n arbitrêre of skeidsregterlike manier aan 

almal wat hulle sal neem nie! Hulle word, as‟t ware, getrek na hulle wonings 

deur `n geestelike aantrekking. Soos wat daar `n ingebore en natuurlike 

verhouding tussen moeder en kind is wat hulle nader aan mekaar trek, en 

laat aanpas by mekaar, so is daar `n geestelike verhouding tussen die kinders 

en die moederlike engele in wie se huis hulle bekend gestel word. Die liefde 

van die engelemoeder is nie net `n „deur die bank‟ en algemene 

welwillendheid nie, maar dit is spesifiek. Daar is `n rede in haar eie natuur 

en in die natuur van elke kind wat na haar huis toe kom wat bepaal hoekom 

daardie een dan gekies word en nie die ander een nie. As `n honderd 

kleintjies in een kamer geplaas word, en jy begeer om een of meer na jou 

huis toe te neem, en om aan te neem as jou eie, sal jy iets in een sien wat jou 

sal aantrek, en iets in `n ander een wat jou sal afstoot. Jy sal iets sien wat jou 

keuse sal beïnvloed, en almal sal nie dieselfde kies nie. 
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Die mag om spesifieke kwaliteite van karakter waar te neem word grootliks 

vergroot in die ander lewe, en hierdie aanleg stel die engele in staat om 

hierdie kinders te selekteer wie se natuur meestal aangebore is, of wie se 

spesifieke eienskappe van karakter die beste is om te hanteer en te ontvou en 

wys te bestuur. Daarom sal daar `n meer intieme, natuurlike, en minlike 

verhouding wees tussen die engele en die kleintjies wat toegestaan is aan 

haar versorging, as wat daar sou bestaan het tussen die kind en sy ouers in 

hierdie wêreld. 

 

Hierdie versorging en opvoeding van die kinders is nie `n uitputtende taak 

wat die engele aangeneem het asof uit `n gevoel van verpligting nie. Dit 

word nie met angs en spanning gedoen met uitputtende arbeid nie, want daar 

is nie so iets in die hemel nie. Dit is arbeid in liefde. Dit is `n metode om 

vrye uiting te gee aan jou hemelse aandoeninge en emosies. Dit is die 

ontvouing van ouerlike emosies gesuiwer van alle moer of uitsaksel en alle 

onsuiwerhede, en verhef na `n geestelike staat van lewe. Die natuurlike 

emosie word verinnig, geïntensifiseer  en verheerlik. Dit is nie aanstellerig, 

koud, en bloedloos nie. Dit is spelerig, vreugdevol, en spontaan. Dit borrel 

en spil oor in vorme van `n ewig-veranderde heerlikheid en perfeksionisme. 

 

Hierdie engele is nie abstrakte en bloedlose identiteite nie, geskep deur `n 

gril van die Alomteenwoordige, sonder menslike vorm en menslike emosies 

nie. Hulle is julle moeders en grootmoeders, wat, met hernude jeugdigheid 

en verhewe emosies, `n diens lewer vir julle kinders, wat vir hulle die 

grootste plesier verskaf om op te tree as hulle op hierdie aarde sou gebly het. 

Hulle sien om na hulle behoeftes. Hulle waak oor hulle ontvouende aanlegte 

met die grootste genoegdoening. Hulle begewe hulle in elke onskuldige en 

spelerige emosie met opregte simpatie, en groei jonger deur die nuwe lewe 

wat hulle van die Meester ontvang het deur hulle. Hulle kom in kontak met 

nuwe lewe, en is aandeelhouers van al die seëninge. Dit is `n werklike 

fontein van jeugdigheid aan hulle.  

 

Hierdie klein nuwelinge vanaf die aarde word in so `n huis ontvang waar dit 

onmoontlik is om jou in te dink dat dit `n huis is sonder dat dit `n definitiewe 

en duidelik gedefinieerde woonplek is wat `n permanente verhouding het 

met ons gedagtes en emosies, wat verryk kan word deur assosiasies; wat `n 

individualiteit het, en `n soort van persoonlike verhouding met ons regte 

natuur. 
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Hierdie idee van `n onderskeidende en persoonlike verhouding is een van die 

prominentste doktrines van die Nuwe Kerk betreffende die geestelike 

wêreld. In plaas van om alles te vermeng in `n vae en onduidelike 

veralgemening, word alles meer duidelik gedefinieer en geïndividualiseer. 

Alle lyne word meer duidelik getrek. Alles is meer duidelik vir die 

gewaarwording. Eenheid word nie verkry deur die vernietiging van 

verskeidenheid en om die individu te vermeng met die massas nie. Hierdie 

beginsel is van toepassing beide op persone en op woonplekke. 

 

Om rond te sweef op `n wolk in die streke van die lugruim sal nie baie 

huislik wees nie. Om aan te sluit by `n ontelbare menigte in ewige Psalmsing 

sal nie `n huis wees nie. Die einste idee van „huis‟ is in opposisie tot 

menigtes, tot die publiek. Huis is `n skuilplek, dit is privaatheid, dit is `n 

plek vir die vrye loop van die mees innerlike persoonlike gedagtes en 

emosies, wat nie gedeel word met enig-iemand nie.  

 

Klein kindertjies word in wonings ontvang, waar hulle liefde kry en 

vertroetel word met die grootste vertedering. Daar is nie sulke wonings op 

aarde nie, Niks so stil, so ordelik, so vreugdevol, so vol van skoonheid, so 

warm, sonnig en helder, met lig van binne en van buite. Hulle is perfek 

gemeubileer met alles wat gemak en genot bewerkstellig. Hulle is vry van 

alle besmetting van die bose se kant af. Die kinderlike natuur ontvou in hulle 

soos blomme in vrugbare grond, en in die warm asem van die lente. Hulle is 

vry om te speel in die hemelse toegeneentheid. Daar is die grootste vryheid 

in die mees perfekste orde. Hulle lewe in `n atmosfeer van liefde, en word 

gerig deur `n wysheid perfek aangepas tot elkeen se status. 

 

In sulke huise woon ons kinders  wat oorgegaan het na die ander lewe.Vry 

van alle siektes en pyn, van alles wat ongemak en nadeel veroorsaak, met 

spasie vir die vryste speletjies met al hulle onskuldige en kinderlike emosies, 

gelukkig in die heerlikheid van die dag, hulle word gelei na die bereiking 

van `n hoër goedheid deur `n proses van voortdurende genot en behae. 

 

Dit gaan goed met ons kinders wat deur die Goeie Herder weggeneem is na 

Sy eie kraal met Sy eie kudde, Hulle is veilig teen alle gevaar, hulle is 

gelukkig en verskans teen enige gebeurlikheid. Hulle is die ryk skatte van 

die hart, uitgelê in die hemel, waar geen mot van aardse luste, geen roes, 

geen falsheid hulle kan korrupteer nie, en geen dief van passie kan deurbreek 

om hulle onskuldige geluksaligheid te steel nie. Hulle sal voortdurend groei 

in `n meer en ewige jeugdigheid, in skoonheid en geseëndheid. 
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Hoofstuk 4 

 

Die Meester is `n wese van oneindige liefde en wysheid. Alles wat Hy doen 

moet gedoen word uit suiwer liefde, en op `n absolute perfekte manier 

 

 

 
  


