
  

R edaksioneel: 
Deur die afgelope jare 
heen is daar veel 

bespiegel en veel gepraat oor die 
moontlikheid van opstande na 
hierdie man se dood. Self het ons 
bevestigende berigte gekry dat die 
man wat vir die afgelope paar jaar 
maskereer as Mandela, wel dood 
is, of op die uiterste, `n lewende 
aartappel is, gekoppel aan 
masjiene. 

Die hele debakel oor sy siekte, die 
verskriklike gelieg, sowel as die 
teenstrydighede in die pers 
bevestig net dat die vyand iets 
weet wat met sy dood sal 
gepaardgaan en hulle wil dit ten 
alle koste verdoesel. Die swart 
regering sou hierdie toesmeerdery 
nie alleen kon regkry sonder die 
hulp van die internasionale en 
Illuministies-beheerde pers nie. 

Ons kan dus aanneem dat daar `n 
slang in die gras is en ons situasie 
daarvolgens bepaal.  

Die Dogter van Sion verklaar 
onomwonde dat hulle geensins 
van plan is om direk na sy dood te 
vlug nie. Vele organisasies beoog 
om, wanneer hy blykbaar in 
staatsie gaan lê, na die westelike 
dele van Suid-Afrika te vlug.  

Die Dogter van Sion raai elkeen 
aan om presies 300mm ver te 
vlug. Dit is die afstand van jou 
verstand na jou hart! 

Terwyl ons nog ons geloof in ons 
verstand bedryf, sal ons nêrens 
veilig wees nie - nie in die mees 
afgeleë plek in SA nie. Hoe kom `n 
mens dus in sy hart?  

Om vanuit jou hart te lewe, is 
wanneer die Verlosser van Israel, 
JaHshua Messias, die alles van 
jou lewe word, dit is wanneer jy 
jouself verbind in liefde tot 
bruidskap met Hom. Soos wat `n 
bruid ten volle na haar man luister, 
en niks doen sonder sy goed-
keuring nie, so moet ons ook nou 
optree. Wanneer Hy in jou 
opstaan en jy en Hy `n Eenheid 
word, word jy deel van die 
goddelike Hemelse Familie van 
wedergeborenes. As vrou, vra 
jouself dan die vraag - Kan 
JaHshua jou Man, bang wees vir 
`n rewolusie na Mandela? Kan 
hierdie Man jou beskerm in `n 
orkaan? Ongetwyfeld kan Hy, 
want weet verseker dat as vrou 
van JaHshua, jy die skepping 
verlaat het en deel geword het van 
die Skepper Self. Die Psalmis 
Dawid noem hulle die ben-Elohim, 
seuns van Elohim.  

Die grootste oogmerk is dus dat 
ons die toestand van die 
wedergeboorte bereik. Dit is nie 
die wedergeboorte soos die kerke 
dit leer nie, maar die ware 
wedergeboorte, die volle vervulling 
met die Gees van Waarheid soos 
belowe in Joël 2. Dit behels die 
volledige omvorming van die 
mens sodat hy volledig vleeswese 

en geeswese in Een is. Hy word `n 
meester oor die materie en satan 
en sy magte is magteloos oor so 
`n persoon. Dit is wat satan die 
heel meeste vrees, naamlik dat 
Jahshua se koms, wat dieselfde is 
as die wedergeboorte van die 144 
000 van openbaring 7 en 14, sal 
plaasvind. Die hele Christenwêreld 

(Vervolg op bladsy 4) 

4493  23 
November 1948 (Bertha 
Dudde met my insetsels: 
D v Vuuren) 

As die nuus oor die afsterwe van 
`n aardse maghebber (Nelson 
Mandela?) julle sal bereik, het julle 
op die tydstip aangekom, wat julle 
die begin van die einde sal kan 
noem. Dan sal die aarde (SUID-
AFRIKA) ̀ n brandende stoof word, 
die vlamme sal oplaai, ongeremd 
sal die haat woed en die mensdom 
sal deur afgryse bevange word, 
want hulle sal geen uitweg meer 
sien uit die gevaar wat 
onafwendbaar is nie. 

En dan word julle (My dienaars) 

deur My aangespoor om te 
spreek, want wanneer alles in 
oproer sal wees, sal `n groot 
rustigheid homself van julle 
meester maak, omdat julle duidelik 
sal insien dat die tyd naby is, 
waarin Ek Myself sal openbaar en 
julle dit dus vir die mense wat na 
julle sal luister, bekend sal maak. 
(Ware Dogter v Sion) 

Die mense sal hulself van alle 
kante omring voel deur vyande 
(swart massas) en daarom geen 
hoop hê op `n vreedsame 
oplossing nie. En daarom sal die 
angs buitengewoon wees waar 
geen geloof aanwesig is aan die 
Een wat alleen kan help nie. En so 

sal mense slegs let op die 
gebeurtenisse in die wêreld. Die 
mens sal angstig trag om vir 
hulself te sorg, omdat hulle die 
groot aardse nood sien losbars; sal 
hulle angstig trag om hulself te 
verseker van aardse goedere en 
aanstaltes maak om te vlug, 
(Suidlanders!) ofskoon dit vir hulle 
uitsigloos skyn te wees. 

En slegs die gelowiges sal nugter 
bly en van hulle sal Ek My nou laat 
bedien om op hul medemens in te 
werk wat in hulle ongeloof 
ongelukkig en vertwyfeld sal wees. 
En Ek trag nog eenmaal dat die 
mense My leer ken en Ek laat My 

(vervolg op bladsy 4) 
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Die Nuwe openbaring Boeke 
Die volgende boeke is by ons boekwinkel beskikbaar teen die 
aangeduide pryse. Om kostes te bespaar, het ons die werke van Bertha 
Dudde saamgestel in een bundel van 800 bladsye. Die boeke van 
Jakob Lorber is ook in 4 soortgelyke bundels saamgestel om kostes te 
bespaar.  

 

LEWENSWAARHEDE deur BERTHA DUDDE 
gedikteer gedurende 1938 tot 1964 deur ons Hemelse 
Vader aan hierdie Duitse dame. Boek is A4 grootte harde-
band met kunsleer oorgetrek van ongeveer 800 bls en bevat 
oor die 6000 profesieë vir die eindtyd. 

Van die onderwerpe is as volg; 1 
Wêreldgebeure; 2 Bertha Dudde - die profetes van die 
eindtyd; 3 Natuurverskynsels; 4 Die Antichris; 5 Tekens van 
die Eindtyd; 6 Wat die wêreld te wagte staan; 7 Die 
Voorloper; 8 Tekens van die Tye; 9 Die wederkoms van die 
Messias; 10 `n Tyd van Ellende; 11 Die Drie-eenheid; 12 Die 
hernude kluistering; 13 Die nuwe aarde; 14 Onderrig en bemoediging vir Sy dienare; 15 
Die stryd teen JaHshua Messias (Jesus Christus); 16 Die waarheid is uit Elohim; 17 
Elohim skenk Sy barmhartigheid aan die deemoedige; 18 Stryd met die swaard van die 
mond; 19 Golgotha; 20 Oor die ware gebed; 21 Die toekoms word die teenswoordige; 
22 JaHshua troos u; 23 Geregtigheid en Barmhartigheid van Elohim; 24 U het tog `n 
Vader; 25 Siekte en Leed; 26 Geestelike Nood; 27 Die onse Vader; 28 Die geheim van 
Menswees; 29 Elohim Self oor Golgotha. 30 Liggaam, Siel, Gees 31 Oorsprong van die 
Bose 32 Reïnkarnasie 33 Die innerlike stem 34 Vrae oor die wêreldruim 35 
Beproewings en Versoekings 36 Die Hemelliggame en vele ander Prys R340 posgeld 
ingesluit. 
 

Die Nuwe Openbaring aan Jakob Lorber 
gedikteer: Nou beskikbaar in 4 hardeband bundels A4 
grootte met kunsleer oorgetrek van ongeveer 800bls elk. 
Die boeke bevat al die Afrikaanse vertalings van die Duitse 
profeet, Jakob Lorber. Die volgende boeke is ingesluit: 
Groot Evangelie van Johannes: Boek 1 tot 11; 
Huishouding van Elohim: Boek 1 tot 3; Hel tot Hemel: Boek 
1 ot 2; Geestelike Son Boek 1-2; Jeug van JaHshua; Drie 
dae in die Tempel; Bybeltekste en hul verborge betekenis; 
Oor die drumpel van die dood; Paulus se brief aan die 
Laodicence; Genesing deur Sonlig; Gawes uit die Hemel 
(gedeeltelik); Aarde en Maan; Geheime van die Natuur; Lewensgeheime, Die verhaal 
van Biskop Martinus. Prys R340 posgeld ingesluit. 
 
Volksleidingreeks—Boeke 1 tot 7; Hierdie boekies is in 2009 deur ons Vader 
aan sy Boerevolk gedikteer. Voorwaardes vir die finale wedergeboorte hierin vervat 
asook eindtyd openbaringe. Prys R160 vir reeks posgeld ingesluit. 

 
Die Melgisédek-Orde: `n Boek wat handel oor die 
lewe van die mistieke persoon van Melgisédek en hoe 
hierdie Persoon nou aan die eindtyd sal figureer te 
midde van Sy volgelinge in Sion.  

Prys R120 posgeld ingesluit. 
 

 

 

Ek en die Vader is EEN: ̀ n Boek wat u in eenvoudige 
taal sal verklaar hoe die onverstaanbare Drie-Eenheid 
in mekaar steek.  

Prys R30 posgeld ingesluit 
 

 

 

 

Die Verborgenheid van JaHWeH. Hierdie boekie is 
ook deur die Hemelse Vader aan een van Sy knegte, 
Francois Fourie gedikteer en beskryf die proses wat lei 
tot die wedergeboorte.  

Prys R30 posgeld ingesluit 
 

 

 

Die Twee Getuies. Hierdie boekie handel oor die twee 
getuies aan die eindtyd en is deur Vader gedikteer aan 
Marietha Nel in 2008.  

Prys R30 posgeld ingesluit 
 

 

 

Boek van Herinnering: Hierdie vertaling van die 
Bybel is `n direkte transliterasie uit die oorspronklike 
tale en bevat nog 23 addisionel apokriewe boeke. Die 
boek is hardeband met kunsleer oorgetrek en beslaan 
880 bladsye. Die Heilige Name is ook hierin herstel. 

Prys R350 posgeld ingesluit. 

Nuwe Jerusalem kontak- en bankbesonderhede: 
 

Alle boeke kan bestel word deur ons telefonies te kontak by: 

TEL: 012-376 4304 of SEL: 078 140 6677 of FAKS: 086 718 
4749 

of per epos:  nuwejerusalem@gmail.com 

 

Betalings kan direk gemaak word in die ABSA spaarrekening:  

Dogter van Sion. No: 38001060811. Takkode: 334146.  

Posadres: Nuwe Jerusalem, Posbus 1130, Hartebeespoort, 
0216 
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Om konsekwent te bly, sal die onderstaande standaarde geld vir alle 
artikels in hierdie tydskrif, behalwe waar die redakteur dit nodig ag om 
van die ou benamings gebruik te maak.  

Vertalingsnotas 
Die oorspronklike geskrifte van die Nuwe Openbaring 
was aan Jakob Lorber en Bertha Dudde in Duits 
gedikteer. Die Emmanuel Swedenborg geskrifte was 
oorspronklik in Latyns gegee, maar is deur ons vanuit 
Engels na Afrikaans vertaal. 

Die Jakob Lorber Stigting het hierdie publikasies 
taalkundig versorg sodat dieselfde Hebreeuse begrippe 
wat in die Boek van Herinnering voorkom, sover 
moontlik daarin vervat word. Daar is sover moontlik 
weggedoen met alle vergrieksings, heidense afgods-
name, benoemings en begrippe en dié is vervang met 
die oorspronklike Hebreeuse name en begrippe. Daar is 
wel gehou by bekende name se vergrieksings soos 
Johannes en Matthéüs en andere weens die moontlike 
vreemdheid daarvan by die oorgrote meerderheid 
lesers.  

Hierdie publikasies word nou in die Nuwe Jerusalem 
geplaas met die volgende belangrike regstellings, soos 
wat dit deur die Hemelse Vader, JaHWeH aan ons as 
uitgewers en drukkers getoon is. 

1. Die heidense benoeming van Baäl, naamlik "HERE" is 
reggestel met die ewige onveranderlike Naam "JaHWeH". 
Die Naam was wel in die oorspronklik gedikteerde doku-
ment as Jehova geskryf. 

2. Die heidense titel "Here", wat Baäl beteken, is reggestel 
met die woord "Meester". 

3. "Jesus", die Griekse afgodsnaam, is reggestel met 
"JaHWèshua" wat in Hebreeus beteken "JaHWeH verlos" 
of as JaHshua, die verkorte Aramese uitspraak. 

4. Die heidense woord "Christus" wat ontleen is van die 
Griekse god, Kristos, is vertaal as "Messias". 

5. Die woord "God" is in ooreenstemming met die 
Hebreeuse Bybelvertaling reggestel as "Elohim, El, 
Elohey en Elowahh". 

6. Die heidense woord "heilig" is reggestel met die 
Afrikaanse woord vir die Hebreeuse begrip "godesh" 
naamlik "afgesonder, apart, gewyd, apartgestelde en 
apartheidsplek". 

7. Die name van stede, stamme en persone waar die 
Hebreeuse tetragram JaH, JaHW of JaHH in voorkom, is 
reggestel sodat die tetragram, wat verwys na ons 
Hemelse Vader se Naam, geëer word. 

8. Waar die woord, "God" (wat "El" in Hebreeus is) in name 
voorkom, is dit so aangetoon, soos byvoorbeeld, JonaEl. 

Onder die begrip "mens" moet verstaan word die adamitiese skepping 
van die sesde dag, naamlik die nageslag van Adam 

Gedig deur Madeléne Steyn: 

 

In Liefde soet, 
Ja, dis hemels goed, 

weerklink U Liefde`s  refrein: 
U skep en U berei, so skoon, 

so rein…: 
Goue Kroningshoof vir hierdie 

aarde. 
  

Met eerste tree -  kom eerste 
pyn, 

Waggelend tot onder die lyn; 
In wil en doen, 

Skilfer suiwer goud na silwer 
roem, 

Geestelik goed word ook later  
verdoem! 

  
Natuurlik goed -  

Dit klink tog nog soet? 
Brons is nog geen roet? 

Buik en lende 
Ag, mens! Erken tog ellende! 

  
Dapper en trots; 

Bevind op yster-pilaar! 
Dis hard maar Waar. 
Hier is geen goed! 

Ja! Been sonder bloed! 

 
 
 

`n Spoor van roet, 
Nagelaat deur vermenging, so 

soet! 
Vrye wil word verbuig en 

misvorm 
Soos pottebakker’s klei; 

Yster wil, geslaan met krag 
Van brute,  helse mag! 

  
Hede en verlede? 

Aarde’s weg verseker gebaan. 
Kom Hoop Liefdevol benede, 
Dood’s grendels nou ewig 

vergrese. 
  

Na Bereide Huweliksmaal 
Nooi  Hy Sy Bruid in 

Liefdestaal; 
Dis in Waarheid soet, 

 Ja, Net in Liefde’s  Goed! 

Hoe kan “Die Nuwe Jerusalem bestel word en 
wat is die koste? 

Die Nuwe Jerusalem sal beide elektronies en op papier ver-
sprei word. Die elektroniese weergawe sal gratis beskikbaar 
gestel word op die webwerf, www.nuweopenbaring.co.za en 
wel onder die afdeling: Aktueel.  

As gevolg van drukkostes, sal daar `n koste vir die papier 
uitgawe wees van R20 per eksemplaar, of R200 jaargeld.  

Neem asseblief kennis dat ons beplan om maandeliks hon-
derde uitgawes gratis te versprei, veral aan hulpbehoewendes 
en gevangenes, en dat ons u ondersteuning hierin hoog op 
prys sal stel. Alle skenkings en intekenfooie kan betaal word 
in: 

Dogter van Sion 

ABSA spaarrekening:  

REK No: 38001060811. Takkode: 334146.  

U kan bewyse pos, faks of epos na: 

Posadres:  

Nuwe Jerusalem, Posbus 1130, Hartebeespoort, 0216 

TEL:  012-376 4304 

SEL:  078 140 6677 

FAKS:  086 718 4749 

epos:  nuwejerusalem@gmail.com 
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dienaars met hulle spreek en 
spreek Self deur hulle woorde van 
liefde en bemoediging. Ek 
waarsku hulle om nie te vlug nie 
en nie maar net vir hulle 
liggaamlike welsyn te sorg nie. Ek 
stel die uitsiglose van hulle 
voornemens vir hulle voor die 
gees en vermaan hulle om vol te 
hou en hulle noodlot in My hande 
te lê en gevolglik alles sy loop te 
laat neem. 

Die brand sal dan ontsteek het en 
sal nie meer deur mense gedoof 
word nie (grootste burger– en 
rasse-oorlog ooit), maar Ek self 
sal hom laat uitdoof, deurdat Ek 
ander elemente daarteenoor sal 
plaas, deurdat Ek Self diegene 
tegemoet sal tree wat mekaar 
onderling wil pynig. En My stem 
sal van bo af weerklink 
(NIBIRU??).  
`n Natuurkatastrofe sal die aarde 
teister en die strydendes van 
mekaar aftrek, want daar sal hulle 

`n Mag tegemoet tree waarteen 
geeneen van die strydendes 
opgewasse sal wees nie. Die 
gebeure sal `n paar uur duur, 
maar `n totaal veranderde 
toestand in die wêreld teweeg-
bring, volledig veranderde 
verhoudinge en `n, in die begin, 
onoorsigtelike chaos, grootste 
aardse nood en onbeskryfbaar 
baie droefnis en nood onder die 
mense. 

Maar julle sal dit alles moet verdra, 
want dit loop einde se kant toe en 

baie moontlikhede om te suiwer 
moet nog verskaf word, omdat die 
mense almal maar nog `n kort 
lewensduur het en volwasse moet 
word in die kortste moontlike tyd. 
Die einde is naby en sodra die tyd 
begin, sal julle met sekerheid ook 
spoedig die laaste dag kan verwag 
en die laaste oordeel, sodat vervul 
word wat verkondig is deur woord 
en geskrif. Amen. 

(Vervolg van bladsy 1) 

verwag `n uiterlike wederkoms, 
maar Jahshua is duidelik dat Hy in 
die verborgenheid sal kom, verhul 
in `n wolkkolom, nie in die woestyn 
nie, nie in die binnekamer nie. 

Matthéüs 24:23 As iemand 
dán vir julle sê: Kyk, hier is 
die Gesalfde! of: Daar! - moet 
dit nie glo nie. 24 Want daar 
sal valse gesalfdes en valse 
profete opstaan, en hulle sal 
groot tekens en wonders 
doen om, as dit moontlik was, 
ook die uitverkorenes te 
mislei. 25 Kyk, Ek het dit vir 
julle vooruit gesê. 26 As hulle 
dan vir julle sê: Kyk, Hy is in 
die wildernis - moenie 
uitgaan nie; kyk, Hy is in die 
binnekamer - moet dit nie glo 
nie. 27 Want soos die weerlig 
uit die ooste uitslaan en tot in 
die weste skyn, so sal ook 
die koms van die Seun van 
die Adam wees. 

Verder sê die Skrif ook dat elke 
oog Hom sal sien. As ons die 
voorafgaande met ons verstand 
gaan lees, sal ons heeltemal 
dwaal. As ons dit egter met ons 
harte lees, sal ons die innerlike 
waarheid van hierdie verse 
ontdek. Dit is egter nie vir almal 
gegee nie. Die uiterlike woorde is 
soos die bas van `n boom, dood 
net soos wat die letter dood is. Die 
innerlike geestelike van die woord 
word egter voorgestel deur die 
innerlike rooi sapdraende en 
lewegewende hout van die boom. 
Dit sal slegs die liefde aan jou kan 
openbaar. Die liefde sê dat die 
wolkkolom `n verborgenheid is, net 
soos by Sinai, en slegs Moses kon 
die verborgenheid betree.  

Moses, die innerlike Priester van 
die Liefde in ons sal dit duidelik 
maak. Elke hartkamer in ons 
verteenwoordig een van die vier 
windrigtings, met Noord as die 
LIEFDE, Oos as die KRAG, suid 
as die WAARHEID en Wes as die 
WYSHEID. (Lees Volksleidng 1-7)
Wanneer JaHshua dus soos 
weerlig in jou innerlike sal slaan 
(die koms) sal dit jou innerlike siel 

(Weste = WYSHEID) met KRAG 
(vanuit die Ooste) vervul, sodat jy 
werklik goddelik “gelaai” sal wees 
en nie meer aan hierdie materiële 
wêreld sal behoort nie, alhoewel 
alle buitestanders dit nooit sal 
agterkom nie, net soos wat dit die 
geval was 2000 jaar gelede toe die 
apostels en ander volgelinge die 
KRAG ontvang het in Handelinge 
2.  

Openbaring 1:7 Kyk, Hy 
kom met die Wolkkolom, en 
elke oog sal Hom sien, ook 
hulle wat Hom deursteek het; 
en al die stamme van die 
Aarde sal oor Hom rou 
bedryf; ja, amein! 

Nou word hierdie Skrifgedeelte 
duidelik, naamlik dat slegs elke 
geopende geestelike oog hom sal 
sien, dit wil sê, hulle wat ook die 
innerlike wedergeboorte ontvang 
het. Dit is tog logies dat elke oog 
wat Hom sal sien, tog nie elke 
tweebenige ongelowige kan wees 
nie. Eerstens sal hulle sterf as 
hulle `n verheerlikte JaHshua in 
hulle ongelowigheid moet aanskou 
en tweedens sal hulle finaal 
geoordeel wees. As hulle ooit in 
Sy teenwoordigheid sou bekeer, 
sou hulle dit in die grootste vrees 
en bewing moet doen, en dit sal 
gedwonge bekering wees, wat 
JaHshua nooit ooit sal verwag nie.  

Wie is diegene wat Hom 
deursteek het anders as die 
duiwels en bose geeste wat 2000 
jaar gelede die aardse vyand 
beset het en hulle aangehits het 
om JaHshua te vermoor. 

Ja, liewe leser en hulle is weer 
hier, net so fel en net so 
ongenaakbaar wreed soos 2000 
jaar gelede. Die verskil is nou net 
die volgende: waar hulle JaHshua, 
ons man, wou vermoor, wil hulle 
nou Sy vrou, die bruid vermoor. 
Lees Openbaring 12 in hierdie 
konteks waar die Draak voor die 
vrou staan wat op die punt is om te 
baar (die wedergeboorte te kry). 
Wedergeboorte word altyd deur 
die geboorte van `n seun 
voorgestel. Lees ook Jesaja 66 

hieroor. 

Jesaja 66:6 Hoor - 'n rumoer 
uit die Stad! Hoor - uit die 
Tempel! Hoor - dit is 
JaHWeH wat Sy vyande hulle 
dade vergeld! 7 Voordat Sy 
Weë gekry het, het Sy 
gebaar; voordat smart oor 
Haar gekom het, is Sy van 'n 
seuntjie verlos. 8 Wie het so 
iets gehoor? Wie het sulke 
dinge gesien? Sal die Aarde 
op een enkele dag geboorte 
skenk? Of word 'n nasie met 
een slag gebaar? Want Sion 
het Weë gekry, meteens 
Haar kinders gebaar. 9 Sou 
Ek naby die geboorte bring 
en Haar nie laat baar nie? sê 
JaHWeH. Of sou Ek wat laat 
baar, self toesluit? sê jou 
Elohey 

Satan moet hierdie wedergeboorte 
ten alla koste verhoed, want as dit 
gebeur, is hy verslaan. `n 
Wedergeborene is net soos haar 
Man, `n meester oor die materie. 
Die materie is die sonde, dis die 
val in die diepte en nou is so `n 
bruid verlos vir ewig, maar lewend 
in beide die geestelike sfeer en 
hierdie materiële wêreld. Soos 
Jahshua was na Sy opstanding, 
sal hulle ook deur die kamermuur 
beweeg, sal ook eet en drink, 
maar sal in konstante en ewige 
verbinding staan met hulle Man. 
Wat `n wonderlike voorreg om dit 
te kan bereik. Bestel die boekie 
“Die Wedergeboorte” by ons 
indien dit jou begeerte is. 

Nou by die doel van hierdie artikel. 
Hoe sal die dood van Mandela 
hierdie saak affekteer? As hy die 
maghebber is waaroor Bertha 
Dudde op bladsy 1 van hierdie 
uitgawe profeteer en ons glo dit is 
so, dan is dit logies om af te lei dat 
dieselfde bose geeste wat 2000 
jaar gelede teenwoordig was op 
Golgotha, nou weer teenwoordig 
is in die geestesfeer. Dit is hulle 
wat Openbaring 7 sê “ook hulle 
wat hom deursteek het, sal Hom 
sien”. Hoe sal hulle Hom egter 
sien?  

Vriende, dit is die groot verbor-
genheid van die eindtyd! Hierdie 

bose geeste gaan geaktiveer word 
in die duister geesteswêreld sodra 
hierdie sogenaamde groot 
vredesgees, Mandela. tot sterwe 
kom. Onthou, dood is hy `n stuk 
vrot vleis in die materiële wêreld, 
maar sy siel `n bose gees in die 
duisternis.  

Vir die ge-afronteerde Christen, 
net die volgende. Waar het 
Mandela ooit sy Verlosser Jesus 
bely? Waar was sy dade ooit 
sigbaar dat hy Elohim se volk 
liefgehad het. Nee, hy het sy hele 
lewe in haat vir die Boerevolk 
geleef, veral teenoor die 
behoudende gelowige deel 
daarvan. `n Man wat Mandela 
opgepas het, (`n blanke) beweer 
dat wanneer hy uit die publieke 
oog was, haat hom so verteer het 
dat dit hom tot raserny gedryf het. 
Hy was egter `n pion van die 
Wêreldmagte en moes na hulle 
luister, want hulle was sy baas. Dit 
is waarom die hoof Jesuïete 
priester, Hans Kolvenbach, reg 
langs hom gesit het by die 
Uniegeboue met sy inwyding in 
1994. 

Hierdie duister magte gaan na sy 
dood losgelaat word uit die put 
soos wat Openbaring 9 beskryf 
en dit gaan verskriklik gaan in ons 
land. 

Openb 9:2 2 En hy het die 
put van die Afgrond oopge-
maak, en daar het rook 
opgekom uit die put soos 
rook van 'n groot oond, en 
die son en die lug is deur die 
rook van die put verduister. 3 
En uit die rook het daar 
sprinkane uitgekom op die 
Aarde, en aan hulle is mag 
gegee soos die skerpioene 
van die Aarde mag het.  

Iemand het die volgende gesig 
gehad: “Ek sien `n vliegtuig, en in 
die gesig weet ek dit is `n 
staatsvliegtuig van ons land. 
Onder sien ek `n groot meer. 
Skielik ontplof die vliegtuig en stort 
neer. Ek sien twee brokstukke en 
op die kleiner stuk is `n nommer 

(Vervolg van bladsy 1) 

(vervolg op bladsy 5) 
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46. op die groter stuk `n nommer, 
664. ek het wakker geword en op 
Internet gesien dat dit Mandela se 
nommer is naamlik 46664”. 
Ek glo die betekenis is as volg: Die 
vliegtuig stel die bose geeste in die 
lug voor, verbonde aan hierdie 
land se staatsdiens wat ook die 
ANC is. Hierdie geeste word nog 
vasgehou in `n eenheid terwyl 
Mandela (46664) leef. Dan sterf hy 
(die vliegtuig ontplof) en die 
eenheid skeur in twee, `n klein 
deel en `n groot deel. Die meer 
stel die stamme, tale, volke voor in 
Suid-Afrika. Die klein en groot deel 
glo ek is die Xhosas en die 
Zoeloes.  

Weet ook dat al die gestorwe 
Zoeloes en Xhosas deur `n Engel 
toegelaat word om op die aarde te 
kom wanneer hy die put van die 
afgrond oopmaak. Wat dink u 
gaan gebeur as die geeste van 
Shaka, Dingaan, Ntuli, Govan 
Mbeki, Hani, Mandela en wie weet 
nog watter adder vrye teuels 
gegee word op aarde! Kan u die 
chaos vir u voorstel. Maar liewe 
leser, vrees hulle nie, hulle kan 
slegs die ongemerktes skade 

aandoen.  

Onthou die skade wat deur die 
sprinkane (bose geeste) toegelaat 
is, is slegs beperk tot Sy kinders. 
Al die ander bose mense van alle 
rasse gaan doodgemaak word. 
Vader se kinders, die groen gras 
en groen bome, gaan sekere 
beskerming geniet teen hierdie 
bose geeste, maar die ander nie. 

Die lot van die wedergeborenes 
gaan as volg wees: Hulle sal 
diegene wees in wie die Gees van 
JaHshua sal heers, want hulle sal 
dan wanneer hierdie stryd begin, 
ten volle wedergebore wees. Die 
probleem wat satan egter gaan hê 
met sy besetenheid van die swart 
massas, is dat hulle ook in die 
geestesfeer sal kan sien, net soos 
by Bloedrivier. Daar was hul 
geestesoog oopgemaak en hulle 
het hierdie groot engelgeeste van 
lig gesien en nie gedurf om nader 
aan die laer te kom nie.  

Nou sal hierdie wedergeborenes 
vir hulle so verskriklik wees, want 
dit is JaHshua Self wat hulle gaan 
sien wanneer hulle op so `n 
wedergeborene afkom, dat die 
Gees van Verskrikking so erg oor 
hulle sal kom, dat hulle hul bene 
gaan afhardloop. Onthou dat die 

duisternis altyd moet vlug vir die 
Lig.  

Dit is waarom die Dogter van Sion 
nie gaan vlug nie, maar alles in hul 
vermoë gaan doen om die 
wedergeboorte te bereik. As slegs 
een dit kan bereik, het ons `n laer 
en is ons gemerk.  

Hierdie belofte word duidelik vir 
ons gegee in die verhaal van 
Gideon en sy 300 man. Nadat 
hulle almal water (ware kennis en 
Wysheid bekom het) op die 
korrekte manier gedrink het, is 
hulle toegerus met ramshorings, 
kruike en lampe.  

Die vyand kry `n droom van `n 
garsbrood wat in die laer val en 
onmiddellik verklaar die gees dat 
die niks anders is as die swaard 
van Gideon nie. Let op, nie die 
swaard van JaHWeH nie! Daarna 
kom Gideon en sy manne, hulle 
blaas op hul ramshorings, breek 
die kruike en hul lampe word 
sigbaar. Die vyand vlug toe 
holderstebolder weg.  

Wat beteken dit egter volgens die 
innerlike woord? Ons as adamiete 
bestaan drieledig uit liggaam, siel 
en gees. Die ramshoring is ons 
siel, die aktiewe deel, die 

verkondiger van die woord, die 
kruik stel ons liggaam voor en die 
lamp is die gees. Let verder op 
hoe hierdie `n afbeelding was van 
die laaste stryd van die innerlike 
wedergeboorte. 

Profeties sal die eindstryd weer so 
wees soos in Gideon se tyd, maar 
ons sal die Woord verkondig of 
uitbasuin, ons liggame (die 
materie) aflê soos kruike wat breek 
en ons gees, die lamp, wat nou 
Een is met JaHshua se Gees in 
ons, sal die vyand op loop jaag. Dit 
sal die garsbroodjie wees, dit sal 
die swaard van die wederge-
borenes wees, dit sal JaHshua in 
hulle wees.  

Dit is ook wat Oom Siener gesien 
het toe hy sê dat die Gees van 
Verskrikking op hulle (die swartes, 
die jingoes en Indiërs) gaan kom. 
Hierdie gees gaan nie oor die see 
aankom nie, dit gaan slegs vanuit 
Sy wedergeborenes kan kom.  

Wat `n wonderlike voorreg om Sy 
water te mag drink, wat `n voorreg 
om Sy lamp te mag dra, wat `n 
voorreg om in die stryd te tree vir 
Hom. Alle eer en majesteit aan 
JaHshua, die Elohey van 
Bloedrivier.  

(Vervolg van bladsy 4) 

“Laat die kindertjies na My 
toe kom en verhinder hulle 
nie, want aan sulkes 
behoort die koninkryk van 
Elohim.”  Markus 10:14. 

B eskou 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 dit teen die grond te smyt 
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 verskeur-
de harte het gewonder hoekom 
die Meester aan hulle so `n 
onskatbare 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 beant-
woord 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. 

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! 

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. Hy 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 hy het 
dieselfde kenmerke, dieselfde 
karakter, hy behou sy individualiteit 

(Vervolg op bladsy 6) 

 – wie sien na hulle om – die huise wat vir hulle voorsien word 
(Uittreksel van Emmanuel Swedenborg uit:- “Our Children in the Other Live”, from Channcey Gilles.) 

`n Voorstelling van kindertjies in 
die hiernamaals 
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ens. Hy het niks agtergelaat wat 
regmatig aan hom behoort het nie. 
Hy verloor niks! 

Baie van julle het gesien wat ons 
die dood van `n kind noem. 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 hom 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 hy het weggeval in die 
donker onbekende. Dit is `n te 
lewendige en verskriklike ver-
skyning 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 
tree 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 hom uit 
die graf van die liggaam te lig, en 
om hom 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, nader, en meer 
brandend, as die van die ouers 
waarmee hulle die nuut geborene 
groet en ontvang. 

As jy die skoonheid en die glorie 
van hemelse wysheid in hulle 
gesigte sien straal, en die sagtheid 
en suiwerheid van die hemelse 
liefde in al hulle aksies vervat, 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 verwag-
tinge vervul. “Die Meester gee, die 
Meester het weggeneem, 
geseënd is die Naam van die 

Meester.  

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. 

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 hier-
die kleintjies 
so innig lief-
gehad het, en 
terselfdertyd 
het hulle 
Elohim ook 
l i e f g e h a d . 
Want hierdie 
engele, toe 
hulle in die 
wêreld was, 
het alle klein-
tjies liefgehad 
met `n soort 
moederl ike 
teerheid, hulle 
het hulle 
ontvang as 
hulle eie, en 
die kleintjies 
ook, met `n 
emosie wat in 

hulle ingeplant is, het hulle lief asof 
dit hulle eie moeders is.” 
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 
weeskindertehuis 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 hemel-
se teerheid. Dit is `n moeder se 

toewyding wat geïntensifiseer en 
verhoog word deur hemelse 
toewyding. Dit is `n meer 
waaksamer, geduldige, en selfop-
offering 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 
en `n oorgawe aan `n oorvloedige 
teerheid sowel as omsien na die 
behoeftes. 

Hierdie engele is nie abstrakte en 
bloedlose entiteite nie, geskep 
deur `n gril van die Alomteen-
woordige, 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 asof hulle nog 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 verjong 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 gedefi-
nieerde 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. 

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 

(Vervolg van bladsy 5) 

(Vervolg op bladsy 7) 
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asem van die lente. Hulle is vry om 
te speel in die hemelse toege-
neentheid. 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 wegge-
neem 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 valsheid 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. 

Aanhalings uit “Die 
Geestelike Son-Boek 2, 
Hfs 67” (Jakob Lorber) 
Intrede in die kinderryk. 
Selfontwikkeling van die 
kinders  

3 Hier woon nou juis die siele van 
die jongste kindertjies wat op 
aarde, kort na hulle geboorte, 
liggaamlik gesterwe het. Hierdie 
kindertjies kan tog onmoontlik al 
ietwat geordende begrippe en 
voorstellinge van die Meester en 
Sy woorde hê; daarom sien julle 
hier ook alles jonk, klein en bont 
deurmekaar. 

4 Kyk maar net voor julle. Daar in 
die middel van hierdie groot tuin 
sal julle `n gebou ontdek wat 
nagenoeg die vorm het van `n 
groot broeikas by julle. Wat sou dit 
wel wees? Wel, ons sal nou 
daarheen gaan en dadelik sien 
wat dit is. 

5 Kyk, ons is al daar; laat ons deur 
die deur, wat vir ons geopen is na 
binne gaan, en dan sal dit dadelik 
duidelik word wat ons daarbinne 
sal aantref. Ons is binne en ons 
sien `n lang, byna onafsienbaar 
deurlopende ry klein bedjies, wat 
as t̀ ware op `n terras ongeveer 
drie voet bokant die vloer geplaas 

is. Kyk net verder! Agter die 
voorste ry is daar, deur `n paadjie 
geskei, nog `n tweede, vervolgens 
`n derde, vierde, vyfde, ensovoorts 
tot `n tiende ry te siene. En kyk, in 
elke klein bedjie sien ons `n kindjie 
rus en oor alle paadjies gaan 
honderde versorgers en versorg-
sters voortdurend op en af en hulle 
let sorgvuldig op of die een of 
ander kindjie iets nodig het.  

6 Hoeveel sulke bedjies sal daar 
wel in hierdie ruimte voorhande 
wees? Dit kan ons maklik 
bereken. In één ry is 10 000 sulke 
bedjies en ons het op hierdie 
afdeling 10 rye getel; dan sou daar 
dus 100 000 wees. Hoeveel van 
sulke afdelings is daar egter wel in 
die gebou? Daar is tien en dus 
moet daar in die hele gebou 1 000 
000 sulke bedjies voorhande 
wees. Volgens julle berekening 
neem die aantal kinders van dag 
tot dag toe en die kindertjies wat 
vandag in hierdie afdeling in 
hierdie wonderbare lewensbedjies 
volgroei word, sal spoedig na die 
volgende afdeling gebring word.  

7 As die kindertjies op hierdie 
manier in al die tien afdelings van 
die gebou tot volle ontwikkeling 
gekom het, kom hulle weer in `n 
ander gebou, waar hulle nie meer 
in sulke bedjies hoef te rus nie, 
want daar is vir hulle rye spesiale 
sagte looprekke opgestel, waarin 
hulle leer om te staan en te loop. 
Die gebou het ook tien afdelings, 
waarin die lopery voortdurend 
ontwikkel word. As die kindertjies 
die lopery volkome bemeester het, 
dan is daar weer `n ander gebou 
met tien afdelings. In die gebou 
leer die kindertjies om te praat en 
dit word so verstandig aangepak 
dat dit beslis die moeite werd is om 
daarheen te gaan om hierdie 
onderrig instelling van naderby in 
oënskou te neem.  

8 Bowendien is daar nie meer veel 
vir ons in die gebou te leer nie, 
want dit spreek tog vanself dat 
hierdie kindertjies, wat baie 
voortydig vanaf die wêreld hier-
heen oorgebring word, uitsluitlik 
deur die liefde van die Meester 
rypgemaak word en dat die oppas-
sers in die gebou engelegeeste is 
wat ook groot kindervriende op 
aarde was. En aangesien ons dit 
nou weet, sal ons onsself na die 
derde gebou begewe.  

9 Kyk, dit staan daar in die rigting 
van die middag en het `n 
aansienlike uitgestrekte vorm. Laat 
ons dus daarheen gaan en dadelik 
binne tree! Ons is al in `n afdeling, 
en wel die eerste. Merk julle nie 
hoe dit daar wemel van klein 
leerlinge en tussen hulle in, 
vriendelike en geduldige meesters 

en juffroue nie? En kyk hoe hierdie 
kindertjies voorsien is van die 
mees verskillende speletjies in 
allerlei soorte en kleure. Waarvoor 
het hulle dit dan nodig? In die 
eerste plek om in alle stilte 
begrippe te versamel in hulle siel, 
wat eintlik hulle wese is hier. Hier 
hoor ons nog geen gepraat nie, 
maar laat ons na `n tweede 
afdeling gaan.  

10 Kyk, hier loop die kindertjies nie 
meer so wemelend deurmekaar 
nie, maar sit op lang rye sagte lae 
bankies. Voor elke tien kindertjies 
sien ons één leraar, wat `n 
voorwerp in die hand hou, en dit `n 
naam gee en die kindjies daardeur 
so goed as moontlik en vrywillig 
laat nasê. Die voorwerpe word 
altyd so gekies dat dit die aandag 
van die kindjies trek.  

11 Bowendien sien julle ook, 
steeds groepies van tien kinders 
op die lang rye banke wat 
onderling deur skeidingswande 
afgeskerm is. Dit word so gedoen, 
sodat die aandag van die 
volgende groep kindertjies nie 
deur die toon van `n voorwerp 
versteur word nie.  

12 In hierdie afdeling leer die 
kindertjies maar net om een-
voudige voorwerpe op te noem. In 
die volgende afdeling word hulle al 
na die benoeming van saam-
gestelde begrippe gelei, waarby 
die een begrip naamlik as 
grondslag dien en die bestemming 
in die ander lê. In die vierde 
afdeling leer hulle al om die 
begrippe vanself te verbind en leer 
hulle ook die woorde ken waar-
deur handelinge en werksaam-
hede, net soos toestande, hoe-
danighede en eienskappe, 
uitgedruk word.   

13 In die vyfde afdeling begin hulle 
as`t ware al `n bietjie te babbel. Dit 
word bewerkstellig deurdat die 
leraars aanskoulike onderrig gee, 
deur allerlei voorwerpe op spesiale 
skoolborde te toon en klein teater-
stukkies op te voer, waarna hulle 
hulle deur die kindertjies laat vertel 
wat hulle nou net gesien en wat 
daar gebeur het. 

14 In die sesde afdeling word 
hierdie tak van onderrig al op `n 
ietwat uitgebreide en meer sinvolle 
manier voortgesit. Daar word al 
ietwat groter skeidingsplakkate 
getoon en toneelstukkies opge-
voer wat betrekking het op die 
Meester. Hier word die kinders 
nog niks anders daaroor meege-
deel nie as slegs die uiterlike beeld 
en hulle moet dan weer in die 
daartoe bepaalde leertyd navertel, 
wat hulle gesien het. 

15 In die sewende afdeling, waar 

die kinders al behoorlik kan praat 
en hulle bevattingsvermoë `n 
merkbare hoër graad bereik het, 
word al beduidend groot, op die 
Meester betrekkende, geskiedkun-
dige voorstellinge, nie slegs in die 
vorm van skeidingsplate nie, maar 
veral dramaties weergegee, en 
wat gewoonlik op so `n aantreklike 
manier vir die kinders aangebied 
word dat hulle daar as t̀ ware so 
onder die indruk daarvan raak, dat 
hulle daardeur die gehoorde en 
gesiene meer bewustelik in 
hulleself opneem.  

16 In die agtste afdeling laat die 
leraars die kinders al self klein 
stukkies opvoer en laat hulle dan 
weer vertel wat deur so 'n 
lewendige voorstelling uitgebeeld 
word. 

17 Daardeur word die kindertjies 
op die doelmatigste manier tot 
selfwerksaamheid en selfstandige 
denke aangespoor.  

18 In die negende afdeling moet 
die kindertjies al begin om self 
nuwe toneelstukkies te bedink, 
natuurlik onder leiding van hulle 
wyse leraars en die resultaat moet 
hulle dan ook uitbeeld, eers 
sonder, daarna ook met woorde. 

19 In die tiende afdeling sal ons al 
`n hele klomp toneelspelers en 
toneelskrywers sien en hulle 
taalgebruik sal so goed ontwikkel 
wees, dat julle sal moet sê: 
Waarlik, so goed kan menigeen 
nie op aarde spreek nie, ook al het 
hy `n Universiteit deurloop. `n 
Mens moet inderdaad hier sê:  
20 As gees leer mens vinniger as 
in die materiële liggaam, wat 
dikwels met groot swakhede en 
onhandigheid behep is. Dit is 
sekerlik waar. Sou dieselfde 
leermetode ook daar op aarde 
gehandhaaf word, dan sou die 
lewende en opgroeiende kinders 
daar ook onvergelykbaar vinniger 
die doel van hulle geestelike 
ontwikkeling bereik as op die 
manier waarby die kind eers met 
allerlei onsinnige dinge volgestop 
word, wat later by die meer 
volwasse vorming eers weer 
moeisaam afgeleer moet word, 
voordat die kind in staat sal wees 
om iets beters op te neem. 

(Die res van die verhaal kan in die 
boek “Die Geestelike Son”verkry 
word deur dit by ons te bestel. 
Sien Bladsy 2) 

(Vervolg van bladsy 6) 
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Emanuel Swedenborg- 1688-
1772 - Jakob Lorber 1800-1864 – 
Bertha Dudd 1891-1965 
Die Geheime van die Hemele 
“Arcana Coelestia” wat die 
Meester al geruime tyd aan Sy 
Boodskappers en nuwe opge-
wekte profete deurgegee het, 
mense soos Emanuel Sweden-
borg, Jakob Lorber, Gottfried 
Meyerhoffer, Leopold Engel, 
Bertha Dudd, Boereprofete en –
profetesse en baie ander wie se 
werke nog nie onder ons aandag 
gekom het nie, maar wat dieselfde 
boodskap dra, is Sy belofte dat dit 
die grootste deel uitmaak van Sy 
Tweede koms waar Hy vóór die 
tyd die innerlike, geestelike en 
hemelse betekenis van die Woord 
sal openbaar aan hulle wie se 
innerlike deur Liefde tot die 
Meester en sy naaste geopen is! 
Uittreksels 
[5] Eerstens sal Ek onsigbaar 
kom op die wolke van die 
hemele, wat soveel wil sê as: 
Eers sal Ek begin om die 
mense te benader deur 
waaragtige sieners, wyses en 
nuwe opgewekte profete, en 
in die tyd sal ook vroue 
profeteer en jongmanne 
helder drome hê, waardeur 
hulle My koms vir die mense 
sal verkondig, en vele sal 
daarna luister en hulle lewe 
verbeter, maar die wêreld sal 
hulle as waansinnige 
fanatikusse uitmaak en hulle 
nie glo nie, netsoos dit ook by 
die profete die geval was. 

Hieronder is dieselfde boodskap 
uit Swedenborg kort en kragtig! En 
hoe verder mens in Swedenborg 
lees, hoe meer gaan die mense sê 
julle is “waansinnige fanatikusse” – 
want hulle doen dit met Lorber en 
Bertha soos weereens bewys deur 
jou eie mense wat niks van die 
nuwe opgewekte profete wil weet 
nie! - omdat niemand die moeite 
doen om homself te verryk met die 

kennis uit die Mond van die 
Meester nie - want, sê hulle- ons 
verstaan dit nie!  

NOU is die Meester se 
Tweede Koms hier, en `n 
Nuwe Kerk sal opgerig word. 
Die Tweede Koms van die 
Meester is nie `n koms in 
Persoon nie, maar in die 
Woord, wat van Homself is, 
en is Homself.” wolke van die 
hemel” beteken die Woord in 
sy natuurlike, letterlike sin, en 
“Glorie of Verheerliking” is 
die Woord in sy mees 
innerlike geestelike sin, en 
“krag”, die Meester se krag 
en teenwoordigheid en Sy 
Openbaring van Homself 
deur middel van die Woord. 
Dus verskyn die Meester in 
die Woord. Hy gaan nie 
verskyn in Persoon op die 
fisiese wolke nie, omdat, 
sedert Sy opvaart in die 
hemel, is Hy in die Verheer-
likte Menswese, waarin Hy 
nie aan enige mens kan 
verskyn nie, behalwe as Hy 
eers die oë van sy gees 
geopen het, en dit kan nie 
gedoen word aan enigeen 
wat nog in die bose en 
daarom nog in valshede is 
nie. Daarom is dit nutteloos 
om te glo dat die Meester sal 
verskyn in `n wolk van die 
hemel en in Persoon, maar 
Hy sal verskyn in die Woord, 
wat van Hom is, en is dus 
Homself.  (John 1:1) 

(True Christian Religion, nn. 115, 
776, 777 (Swedenborg)) 
Wat gebeur het met die Judese 
Kerk het soortgelyk met vandag se 
Kerk gebeur, want teen die einde 
van daardie Kerk, wat was toe die 
Meester op aarde verskyn het, 
was die Woord innerlik geopen. 
Innerlike Goddelike waarhede was 
geopenbaar deur die Meester, wat 
die Nuwe Kerk (die innerlike kerk) 
wat deur Hom gestig is, moet dien, 
en dien dit tans ook. Vandag, 
weereens, vir dieselfde redes, is 
die Woord in sy innerlike geopen, 
en Goddelike waarhede, wat nog 

meer dieper intern lê, is geopen-
baar, wat die Nuwe Kerk moet 
dien, wat genoem sal word “Die 
Nuwe Jerusalem”. Apocalyps 
Explained, n. 948 (Swedenborg) 
Uit Lorber se uitleg oor 
die Tweede Koms 

Die Meester praat hier 
94 Ek sê: “So dom is jou vraag 
nie, en jy het die volste reg om te 
vra wat jy nie weet nie; en Ek het 
natuurlik die reg om jou te 
antwoord op die manier wat Ek vir 
jou en vir die ander sinvol vind. 
Maar omdat jy dit nou reeds gevra 
het, sal Ek jou ook antwoord gee, 
dus luister! 

[2] By My tweede wederkoms sal 
Ek nie weer êrens as `n kind uit `n 
vrou gebore word nie; want dié 
liggaam bly verheerlik, soos wat 
Ek as gees in ewigheid is en 
derhalwe het Ek nooit meer `n 
tweede liggaam nodig soos wat jy 
dit bedoel nie. 

[3] Eerstens sal Ek onsigbaar kom 
in die wolke van die hemele, wat 
soveel wil sê as: Eers sal ek begin 
om die mense te benader deur 
waaragtige sieners, wyses en 
nuwe opgewekte profete, en in 
die tyd sal ook vroue profeteer en 
jongmanne helder drome hê, 
waardeur hulle My koms vir die 
mense sal verkondig, en vele sal 
daarna luister en hulle lewe 
verbeter; maar die wêreld sal hulle 
as waansinnige fanatikusse 
uitmaak en hulle nie glo nie, 
netsoos dit ook by die profete die 
geval was.  

[4] So sal Ek ook van tyd tot tyd 
mense opwek aan wie Ek alles 
wat daar nou tydens My 
aanwesigheid is, gebeur en 
gespreek word, via hulle hart in die 
pen sal gee; wat dan slegs 
eenmaal geskryf sal word op `n 
spesiale vernuftige manier, wat die 
mense van die tyd goed sal ken, in 

die korte tyd van enkele weke en 
dae in vele duisende gelyklui-
dende eksemplare vermenigvuldig 
en so onder die mense gebring 
kan word. En aangesien die 
mense in die tyd bykans algemeen 
die kuns van die lees en skryf sal 
beheers, sal hulle die nuwe boeke 
ook self kan lees en begryp. 

[5] Met die manier van versprei sal 
My leer, wat weer nuut en rein 
vanuit die hemele gegee word, 
baie sneller en doeltreffender by 
alle mense op die hele aarde 
gebring kan word as nou deur 
boodskappers in My Naam van 
mond tot mond. 

[6] As My leer op dié manier onder 
die mense gebring sal word, wat 
van goeie wil is, en `n lewende 
geloof sal hê, en minstens een 
derde deel van die mense dit sal 
verneem het, sal Ek ook hier en 
daar persoonlik en liggaamlik 
sigbaar (in die verheerlikte gees-
telike liggaam; sien vers 2) tot 
diegene kom wat My die meeste 
liefhet en die grootste verlange na 
My wederkoms en ook die volle en 
lewende geloof daarvoor sal hê. 
[7] En Ek sal Self gemeentes uit 
hulle vorm, waarteen geen wê-
reldse mag meer verset en 
weerstand sal kan bied nie; want 
Ek sal hulle Leëraanvoerder, en 
hulle ewig onoorwinlike Held wees 
en alle dooie en blinde wêreldse 
mense oordeel. En so sal Ek die 
aarde van haar ou vuil reinig. 

[8] Ten tye van die nuwe sieners 
en profete sal daar egter groot 
ellende en nood onder die mense 
wees, soos wat daar op hierdie 
aarde nog nooit gewees het nie; 
maar vanweë My uitverkorenes in 
die tyd, sal dit maar `n kort tydjie 
duur, sodat hulle saligwording 
geen skade sal ly nie. 

[9] Maar in die land, waar Ek nou 
al as `n misdadiger van die een 
dorp na die ander deur die 
Judeërs van die tempel agtervolg 
word en wat in die tyd deur 
duistere heidene vertrap word, sal 
Ek persoonlik nie weer soos eers 
optree, onderrig en die swakkes 
troos nie. Maar in die lande van `n 
ander wêrelddeel, wat nou deur 
heidene bewoon word, sal Ek `n 
nuwe ryk stig - `n ryk van vrede, 
van eendrag, van liefde en van 
voortdurende lewende geloof; 
vrees vir die dood van die liggaam 
sal nie meer bestaan onder die 
mense wat in My lig wandel nie en 

(Vervolg op bladsy 14) 

Saamgestel deur Callie Herbst 
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Hoofstuk 5 

Bewyse in die 
Skrif dat Elohim 

slegs EEN is 
Ons het nou in die voorafgaande 
hoofstukke gesien hoe die 
oneindige en ewige Elohim 
Homself uit Homself gemani-
festeer het as Liefde, Lig en Lewe 
en voortkomend daaruit as sewe 
werksame Engelgeeste, naamlik 
die Liefde, Wysheid, Wil, Orde, 
Erns, Geduld en Barmhartigheid.  

Daarna het ons gesien dat die 
Liefde Homself geopenbaar het as 
die onsienlike en ontoeganklike 
JaHWeH in die Ou Testament, die 
Elohim van JisraEl, en wat 
verskeie beloftes in die Skrif gegee 
het dat Hy, as die Ewige Liefde, 
Homself sou bekend maak in die 
vlees as die Seun van Elohim en 
Seun van die Mens. Ons gaan na 
`n hele paar van hierdie beloftes 
kyk, maar ons gaan `n eenvoudige 
wiskundige beginsel aanneem: 

Aanname 1: 
As a=x en b=x,  

dan moet a=b wees 

 

Aanname 2: 
As x=1, dan is a en b 
ook EEN. 

Byvoorbeeld, as JaHWeH beskryf 
word as Koning en JaHWèshua 
ook as Koning, dan kan daar net 
Een Koning wees, daarom is 
JaHWeH = JaHWèshua = 1 wese, 
want Elohim/God is EEN. 
(Deuteronomium 6:4) 

Ons sal egter net weer die 
eenvoudige Waarheid aanhaal, 
sodat u nie verward sal raak oor 
waar die Vader Homself bevind 
ten opsigte van die Seun nie. 

 

Johannes 14:9 JaHWèshua 
sê vir hom: Ek is so lankal by 
julle, en het jy My nie geken 
nie, Filippus? Hy wat My 
gesien het, het die VADER 
gesien. En hoe sê jy: Toon 
ons die VADER? 
Johannes 14:11 Glo My dat 
Ek in die VADER is, en die 
VADER in My; of anders, glo 
My ter wille van die werke 
self. 
 

Die Vader (JaHWeH as Ewige 
Liefde) is en sal dus altyd in die 
Seun wees en wel in Sy Hart as 
Sy oergeestelike Sentrum. Die 
Vader is NOOIT buite die Seun 
nie, selfs nie wanneer die Seun tot 
die Vader gebid het nie, want 
gebed gaan na die innerlike 
Hemele en nie na die uiterlike toe 
nie. Daar bestaan geen uiterlike 
geestelike Hemele nie, maar slegs 
`n innerlike. Die uiterlike hemel 
bestaan slegs uit atmosfeer in sy 
verskillende materiële vorme, hoe 
hoër jy opgaan van die aarde. 

Jy kan byvoorbeeld nie die Vader 
in `n denkbeeldige Hemel buite 
jouself bereik nie, jy kan die Vader 
slegs deur `n innerlike gebed na 
jou hart toe bereik, want die 
Oergees in jou, is die Hemele wat 
jy moet bereik. Die geesvonk in jou 
bevat al die eienskappe van die 
goddelike Gees en JaHWeH is 
daarin. Maar hoe is JaHWeH 
daarin? Eenvoudig, as die 
mensgeworde Wese, JaHWèshua 
oftewel JaHshua. Dus moet jy jou 

tot JaHWèshua wend, jy moet 
Hom in jou geestesoog as mens 
sien, en dan moet jy jou gebed tot 
Hom rig, want in Hom is alles wat 
jy dan soek. Sê JaHWèshua dit 
dan nie Self vir ons nie?  

 

Johannes 14:6 JaHWèshua 
antwoord hom: Ek is die Weg 
en die Waarheid en die 
Lewe; niemand kom na die 
VADER behalwe deur My 
nie. 

 

Kan ons as mense vir onsself 
enigiets anders as `n Godheid 
voorstel, as JaHWèshua, die 
mens? Hoe lyk die ontoeganklike 
onsienlike verterende vuur 
Elohim? Hoe lyk die Wese wat 
bestaan uit Liefde, Lig en Lewe en 
uit nog sewe ander Geeste? Is dit 
nodig om te dink hoe hulle lyk 
wanneer ons bid? Nee, 
duisendmaal nee, word soos die 
kindertjies en soek die Godheid 
Elohim nie verder as die Seun nie.  

Ek is die WEG, WAARHEID en 
LEWE sê mos presies wie Hy is 
en wat Hy kom doen het. Sy 
Woorde is die Weg tot die Liefde, 
Hy wat as die Lig/Wysheid in die 
materie gekom het, is nou die 
Waarheid, daarom is die Gees 
van Waarheid vir ons uitgestort, `n 
ANDER Trooster (Johannes 
14:16), en daardeur kom ons tot 
die Ewige Lewe. 

U sien dus hoe JaHWèshua, as 
WEG, WAARHEID, LEWE ook 
die LIEFDE, LIG en LEWE is. Ons 
hoef dus nie tot die Ewige Liefde, 
JaHWeH, te bid nie, bid tot 
JaHWèshua, die Mens, want die 
Ewige Liefde is in Hom. Bewandel 
JaHWèshua se Weg, beoefen 

JaHWèshua se Waarheid en jy het 
die ewige Lewe, so eenvoudig as 
dit. As Jy JaHWèshua het, het jy 
alles. Miskien sê u nou dat dit 
teenstrydig is met die Meester se 
gebed, “Onse Vader wat in die 
Hemel is”. Bid daardie gebed, 
want Hy is nou ook u Vader in die 
Hemel, want die Vader is in Hom 
en nie buite hom nie. 

 

BEWYS 1: Word die 
Seun ook as Vader 
beskryf? 

Is daar `n belofte in die Ou 
Testament dat daar `n Seun op 
aarde gebore sou word en dat Hy 
Elohim, sowel as Vader sou heet? 
Ja, sekerlik, ons vind dit in Jesaja 
en in Matthéüs: 

 

Jesaja 9:6 Want 'n Kind is 
vir ons gebore, 'n Seun is 
aan ons gegee; en die 
heerskappy is op Sy skouer, 
en Hy word genoem: 
Wonderbaar, Raadsman, 
Magtige El, Ewige Vader, 
Vredevors - [Psalm_122:7] 
[JeshaJaH_63:16] 
Jesaja 7:14 Daarom sal my 
Meester self aan julle 'n 
Teken gee: Kyk, die maagd 
sal swanger word en 'n seun 
baar en hom ImmánuEl (El 
met ons) noem. 
Matthèüs 1:22 En dit het 
alles gebeur, sodat die 
Woord vervul sou word wat 
JaHWeH deur die Profeet 
gespreek het: 
Matthéüs 1:23 Kyk, die 
maagd sal swanger word en 
'n seun baar, en Hom 
ImmánuEl noem, dit is, as dit 
[uit Hebreeus] vertaal word: 

(Vervolg op bladsy 10) 

As JaHWeH beskryf 
word as Koning en 
JaHWèshua ook as 
Koning, dan kan daar 
net Een Koning wees, 
daarom is JaHWeH = 
JaHWèshua = 1 
wese, want Elohim/
God is EEN 
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El met ons.  
 

Omdat Elohim EEN is en omdat 
daar net EEN Vader is, is dit mos 
logies dat JaHWèshua nou die 
Enigste El is en ook die Enigste 
Vader, want hierdie profesie het 
mos bykans 2000 jaar gelede in 
vervulling gegaan. Die oersentrum 
van die Vader is in die Seun, en 
die Seun bevind Hom in die 
Vader. Lees die volgende 
verklaring van die Vader, JaHWeH 
in die Ou Testament. 

 

Jesaja 44:6 So sê JaHWeH, 
die Koning van JisraEl en Sy 
Losser, JaHWeH van die 
skeppings-leërmag: Ek [is] 
die Eerste, en Ek [is] die 
Laaste, en buiten My is daar 
geen Elohim nie. 
Jesaja 45:22 Wend julle tot 
My en laat julle red, alle 
eindes van die Aarde! Want 
Ek is El, en daar is geen 
ander nie. 
Jesaja 43:10 Júlle is My 
getuies, spreek JaHWeH, en 
My kneg wat Ek uitverkies 
het, sodat julle kan weet en 
My kan glo en insien dat EK 
IS - voor My Aangesig is 
geen El geformeer nie, en 
ná My sal daar geeneen 
wees nie. [JeHôWganan 
8:24] 

Sou hierdie Elohim toelaat dat 
daar `n Seuntjie gebore word wat 
ook `n El/Elohim en `n Vader sou 
wees. Sekerlik nie, daarom kan dit 
net JaHWeH Homself wees, wat 
Homself in die Vlees as 
JaHWèshua gemanifesteer het.  

Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = Vader 

As JaHWèshua = Vader 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

 

Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = El/
Elohim 

As JaHWèshua = El/
Elohim (met ons) 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

 

(q.e.d.) quite easily done 
 

BEWYS 2: Wie is ons 
Verlosser, JaHWeH of 
JaHWèshua? 

Met die eerste oogopslag sal ons 
sekerlik sê, JaHWèshua is ons 
Verlosser. Kom ons lees die Skrif: 

 

Jesaja 47:4 Ons Verlosser - 
Sy Naam is JaHWeH van die 
skeppings-leërmag, die 
Aparte Een van JisraEl. 
Jesaja 49:26 .... Dan sal alle 
vlees gewaar word dat Ek - 
JaHWeH, Jou Verlosser is, 
en Jou Losser die Sterke van 
Jakob. 
Jesaja 59:20 Maar vir Sion 
kom Hy as Verlosser en vir 
die wat in Jakob hulle bekeer 
van oortreding, spreek 
JaHWeH. 
Jesaja 60:16 En Jy sal die 
melk van nasies suig en die 
bors van konings suig en sal 
weet dat Ek - JaHWeH, Jou 
Verlosser is, Jou Losser die 
Sterke van Jakob. 
Jesaja 63:8 Want Hy het 
gesê: Hulle is tog My volk, 
kinders wat nie sal lieg nie. 
So het Hy dan vir hulle 'n 
Verlosser geword. 
Jesaja 63:16 Want U is ons 
Vader! Want Abraham weet 
van ons nie, en JisraEl ken 
ons nie. U, o JaHWeH, is 
ons Vader; ons Verlosser is 
van ouds af U Naam. 
[JeshaJaH_9:6] 
Hosea 13:4 Tog was Ek - 
JaHWeH, jou Elohey van die 
Aarde van Egipte af, en 
buiten My het jy geen 
Elohim geken nie, ja, 
behalwe My is daar geen 
Verlosser nie. 
Psalm 106:21 Hulle het hul 
El vergeet, hulle Verlosser, 
wat groot dinge gedoen het in 
Egipte, 

Daar kan dus geen ander 
Verlosser wees nie, anders maak 
ons van JaHWeH `n leuenaar. As 
die Seun dus die Verlosser is, en 
Hy is dit, dan kan Hy net JaHWeH 
Self wees en niemand anders nie. 
Die Seun as Verlosser in die 
Nuwe Testament: 

 

Lukas 2:10 En die 
Boodskapper sê vir hulle: 
Moenie vrees nie, want kyk, 
ek bring julle 'n goeie nuus 
van groot blydskap wat vir die 
hele volk sal wees, 
Lukas 2:11 dat vir julle 
vandag in die Stad van 
Dawid gebore is die 
Verlosser wat die Gesalfde, 
die Koning, is. 
Hand 5:30 Die Elohey van 
ons vaders het JaHWèshua 
opgewek, wat julle omgebring 
het deur Hom aan 'n hout te 
hang. 
Hand 5:31 Hom het Elohim 
as Leidsman en Verlosser 
deur SY Regterhand 
verhoog om aan JisraEl 
bekering en vergifnis van 
oortredinge te skenk. 

 

Hierdie volgende vers kan nou 
met die voorafgaande kennis baie 

beter verstaan word en kan nou 
nie meer verwarrend wees nie.  

 

1Johannes 4:14 En ons het 
aanskou en ons getuig dat 
die VADER die Seun as 
Verlosser van die wêreld 
gestuur het. 
1Johannes 4:15 Elkeen wat 
bely dat JaHWèshua die 
Seun van Elohim is - Elohim 
bly in hom, en hy in Elohim. 

 

Die Vader as die OerLiefde Self, 
het Homself in Vlees gehul en na 
die wêreld gekom as Seun van 
Elohim. Die oomblik as jy dit kan 
insien, deur na jou innerlike 
hemele te gaan in jou hart, sal jy 
die Seun daar binne vind, en 
daarmee saam die Vader, want 
Hy is in die Seun en nou is jy ook 
in Hom. 

 

Johannes 14:10 Glo jy nie 
dat Ek in die VADER is en 
die VADER in My nie? Die 
Woorde wat Ek tot julle 
spreek, spreek Ek nie uit 
Myself nie; maar die VADER 
wat in My bly, HY doen die 
werke. 
11 Glo My dat Ek in die 
VADER is, en die VADER in 
My; of anders, glo My ter 
wille van die werke self. 

 
Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = 
Verlosser 

As JaHWèshua = 
Verlosser 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

 

BEWYS 3: Wie is ons 
Koning; JaHWeH of 
JaHWèshua? 

In die Ou Testament profeteer 
Esegiël dat daar eendag uit twee 
houte slegs Een volk met Een 
koning sal wees. Ook Tsefanja sê 
iets soortgelyk. 

 

Esegiël 37:22 En Ek sal hulle 
een volk maak in die Aarde, 
op die berge van JisraEl; en 
een Koning sal vir hulle 
almal koning wees; en hulle 
sal nie meer twee nasies 
wees nie en verder nie meer 
in twee koninkryke verdeeld 
wees nie. 
Tsefanja 3:14 Sing met 
Blydskap, o Dogter van Sion, 
skreeu, o JisraEl, verheug 
jou!, en verhef [lof/sang] uit 
die hele hart, o Dogter van 
Jerusalem! 
Tsefanja 3:15 JaHWeH het 
jou oordele weggewys, Hy 

het jou vyand uit die weg 
geruim; die Koning van 
JisraEl, JaHWeH is by jou, 
en jy sal geen besoedelde 
meer sien nie. 
Jesaja 44:6 So sê JaHWeH, 
die Koning van JisraEl en 
Sy Losser, JaHWeH van die 
skeppings-leërmag: Ek [is] 
die Eerste, en Ek [is] die 
Laaste, en buiten My is daar 
geen Elohim nie.  
 

So sien ons in die Ou Testament 
dat JaHWeH die Koning van 
JisraEl gaan wees, ook dat daar 
net EEN Koning gaan wees. Maar 
ook die Nuwe Testament sê so. 
Hier getuig die Nuwe Testament 
dat JaHWeH, Wie Abraham 
geken het, die Koning is. 

 

Hebreërs 7:2 aan wie 
Abraham ook 'n tiende deel 
van alles gegee het - hy was 
in die eerste plek, volgens 
uitleg, Koning van 
Geregtigheid en dan ook 
Koning van Salem, dit is 
Koning van Vrede;  

 

Tog gaan die Nuwe Testament 
voort en sê dat JaHWèshua die 
Koning gaan wees. 

Johannes 1:49 Natánael 
antwoord en sê vir Hom: 
Rabbi, U is die Seun van 
Elohim, U is die Koning van 
Israel!  
Matthéüs 2:2 en gesê: Waar 
is die Koning van 
JeHûWdah, wat gebore is? 
Want ons het Sy Ster in die 
Ooste gesien en gekom om 
Hom hulde te bewys. 
Matthéüs 21:5 Sê vir die 
Dogter van Sion: Kyk, Jou 
Koning kom na Jou; 
regverdig en 'n oorwinnaar is 
Hy, nederig en Hy ry op 'n 
esel - op 'n jong esel, die vul 
van 'n eselin. [ZekarJaH_9:9] 
Johannes 12:13 palmtakke 
geneem en uitgegaan Hom 
tegemoet en geroep: Jasha-
na! Geseënd is Hy wat kom 
in die Naam van JaHWeH, 
die Koning van JisraEl. 
[Psalm_118:26] 

 

Ook is JaHWèshua oor hierdie titel 
doodgemaak en is die woorde 
spottenderwys bo sy folterpaal 
geplaas, naamlik dat Hy sou 
beweer het dat Hy Koning van 
Judah is. 

 

Matthéüs 27:37 En bokant 
Sy hoof het hulle Sy 
beskuldiging in skrif opgestel: 
DIT is JAHWÈSHUA, DIE 
KONING VAN DIE MANNE 
VAN JEHUWDAH. 

(Vervolg van bladsy 9) 

(Vervolg op bladsy 11) 
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Ons kan dus net hieruit die 
volgende aflei: 

Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = Koning 

As JaHWèshua = 
Koning 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

 

BEWYS 4: Die NAAM 
openbaar EEN Wese 

In die Ou Testament openbaar 
Elohim Sy Naam aan Moses as 
volg: 

Exodus 3 13 Hierop het 
Moshè tot die Elohim 
gespreek: Maar as ek by die 
kinders van JisraEl kom en 
aan hulle sê: Die Elohey van 
julle vaders het my na julle 
gestuur, en hulle my vra: Hoe 
is Sy Naam? - wat moet ek 
hulle antwoord? 
14 En Elohim sê vir Moshè: 
EK IS WAT HY (EK) IS. Ook 
sê Hy: So moet jy die kinders 
van JisraEl antwoord: EK IS 
het my na julle gestuur. 
[JeHôWganan 8:18; 
Openbaring 1:8] 
15 Toe sê Elohim verder vir 
Moshè: Dit moet jy aan die 
kinders van JisraEl meedeel: 
JaHWeH, die Elohey van 
julle vaders, die Elohey van 
Abraham, die Elohey van 
Isak en Elohey van Jakob, 
het my na julle gestuur. Dit is 
My Naam vir ewig, en dit is 
My Gedenkteken van geslag 
tot geslag. [Boekrol van die 
Opregte 79:43] 

 

Jesaja 43:10 Júlle is My 
getuies, spreek JaHWeH, en 
My kneg wat Ek uitverkies 
het, sodat julle kan weet en 
My kan glo en insien dat EK 
IS - voor My Aangesig is 
geen El geformeer nie, en ná 
My sal daar geeneen wees 
nie. [JeHôWganan 8:24] 

 

JaHWeH openbaar Homself dus 
as EK IS en dat dit Sy Naam vir 
ewig sal wees. In die Boek van 
Herinnering - Nuwe Testament 
(direkte Griekse transliterasie) is 
hierdie “EK IS” frase ontdek en is 
dit, sover my kennis strek, in alle 
ander Bybels verborge.  

Lukas 22 
70 En hulle sê almal: Is U 
dan die Seun van die 
Elohim? En Hy antwoord 
hulle: Julle sê dat [dit] EK IS. 
71 Daarop sê hulle: Wat het 
ons nog getuienis nodig! 
Want ons het dit self uit Sy 
mond gehoor. 

 

Toe die dissipels vir JaHWèshua 
oor die water sien kom, skrik hulle 
en Hy spreek die volgende woorde 
met hulle: 

 

Lukas 24:39 Kyk na My 
hande en My voete, want EK 
IS. Voel aan My en kyk; want 
'n gees het nie vlees en bene 
soos julle sien dat Ek het nie. 

Vir die Samaritaanse vrou by die 
put sê Hy die volgende; 

 

Johannes 4:25 Die vrou sê 
vir Hom: Ek weet dat die 
Mashijag kom, Hy wat die 
Gesalfde genoem word. 
Wanneer Hy kom, sal Hy ons 
alles verkondig. 26 
JaHWèshua sê vir haar: EK 
IS HY, wat met jou spreek! 
 

In die Boek Johannes getuig Hy 
openlik oor wie Hy is, naamlik die 
EK IS van die voortyd: 

 

Johannes 8:17 En dit is ook 
in julle Wet geskrywe dat die 
getuienis van twee persone 
waar is.  
18 EK IS getuig aangaande 
My; en die VADER wat My 
gestuur het, getuig van My.  
19 Hulle sê toe vir Hom: 
Waar is U VADER? 
JaHWèshua antwoord: Julle 
ken My nie en ook nie My 
VADER nie; as julle My 
geken het, sou julle ook My 
VADER geken het. 
23 En Hy sê vir hulle: Julle is 
van benede, Ek is van Bo; 
julle is uit hierdie wêreld, Ek 
is nie uit hierdie wêreld nie. 
24 Ek het dan vir julle gesê 
dat julle in jul oortredinge sal 
sterwe; want as julle nie glo 
dat EK IS nie, sal julle in jul 
oortredinge sterwe.  
25 Toe sê hulle vir Hom: Wie 
is U dan? En JaHWèshua 
antwoord hulle: Net dit wat 
Ek vir julle sê. 
28 En JaHWèshua sê vir 
hulle: Wanneer julle die Seun 
van die Adam verhoog het, 
dan sal julle weet dat EK 
IS; en uit Myself doen Ek niks 
nie; maar net wat My VADER 
My geleer het, dit spreek Ek. 
[Exodus 3:14] 

 

Hier kom dit weer so duidelik voor, 
naamlik dat as u en ek nie glo dat 
Hy, JaHWèshua die EK IS van die 
brandende bos is nie, sal ons in 
ons oortredinge sterwe! Komaan, 
as u nou nog nie oortuig is nie, wat 
moet nog aan u bewys word!  

Ons sal egter voortgaan, omdat 
ons volledig wil wees. JaHWèshua 
beweer die volgende en die Jode 
word briesend, want hulle weet 
wat Hy vir hulle sê, naamlik dat Hy 

die EK IS is en dat Hy Abraham 
geken het. 

Johannes 8:56 Abraham, 
julle vader, het hom verheug 
dat hy My dag sou sien; en 
hy het dit gesien en het hom 
verbly. 
57 Toe sê die Jode vir Hom: 
U is nog nie vyftig jaar oud 
nie, en het U Abraham 
gesien? 58 JaHWèshua sê vir 
hulle: Voorwaar, voorwaar Ek 
sê vir julle: EK IS voordat 
Abraham was. [Exodus 3:14] 

 

Hy sê die volgende aan Sy 
dissipels: 

 

Johannes 13:19 Van nou af 
sê Ek dit aan julle voordat dit 
gebeur, sodat wanneer dit 
gebeur, julle kan glo dat: EK 
IS. 
20 Voorwaar, voorwaar Ek sê 
vir julle, wie iemand ontvang 
wat Ek stuur, ontvang My; en 
wie My ontvang, ontvang 
HOM wat My gestuur het. 

 

In die tuin van Getsemané gebeur 
die volgende: `n WOORD laat die 
vyand agteruit op die grond val, `n 
Woord wat al die Krag, Mag en 
Majesteit van Elohim in Homself 
gedra het, gespreek deur dieselfde 
Wese wat so vreeslik op Sinai 
gedonder het dat die sondige Volk 
Moses gesmeek het om liewer self 
met Elohim te spreek, want hulle 
kon die Stem nie hanteer nie.  

 

Johannes 18:4 En omdat 
JaHWèshua alles geweet het 
wat oor Hom sou kom, het Hy 
uit die tuin gegaan en vir 
hulle gesê: Wie soek julle? 
5 Hulle antwoord Hom: 
JaHWèshua, die Nasaréner. 
JaHWèshua sê vir hulle dit: 
EK IS. En ook Judas, Sy 
verraaier, het by hulle 
gestaan. 
6 Toe Hy dan vir hulle dit sê: 
EK IS, het hulle 
agteruitgegaan en op die 
Aarde geval. 

 

Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = EK IS 

As JaHWèshua = EK IS 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

Daarom ook dat die Seun Self 
getuienis gee oor die Naam 
waarin Hy sal kom. 

Johannes 5:43 Ek het 
gekom in die Naam van My 
VADER, en julle neem My 
nie aan nie. As 'n ander een 
in sy eie naam kom, hóm sal 
julle aanneem. 

Dit kan net as volg waar wees: “Ek 

JaHWèshua wat beteken JaHWè - 
Verlosser het gekom in die Naam 
van My Vader JaHWeH, en as `n 
ander een in sy eie naam (Jesus) 
kom, hom sal julle aanneem.” 
 

Die twee profete in die Ou 
Testament, Elia en Elisa, soos ons 
hulle ken, bevestig ook hierdie 
verborgenheid vir ons. Hulle name 
word as volg in Hebreeus geskryf 
en beteken die volgende: 

EliJaHûW beteken “My El is 
JaHWeH.” 
Elishua beteken “My El is Shua 
(verlosser).” 
Gekombineer is dit “My El is 
JaHWeHshua”. 
Die eerste een, EliJaHûW stel 
JaHWeH van die Ou Testament 
voor wat die mantel oorgee aan 
die JaHWèshua/Verlosser van die 
Nuwe Testament. So het die 
volgende woorde dus `n verborge 
betekenis dat die TWEE eintlik 
EEN is! 

 

2Konings 2:2 En EliJaHûW 
het vir EliShua gesê: Bly tog 
hier, want JaHWeH stuur my 
na BetEl. Maar EliShua het 
gesê: So waar as JaHWeH 
leef en u siel leef, ek sal u 
nie verlaat nie! En hulle het 
na BetEl afgegaan. 

So sou die Seun ook nooit die 
Vader verlaat nie! 

Verder getuig Petrus die volgende 
oor hierdie Naam waardeur ons 
gered word en dat daar geen 
ander Naam gegee is nie, 
behalwe die Naam wat aan Moses 
by die brandende bos gegee is. 

Handelinge 4:10 laat dit 
bekend wees aan julle almal 
en aan die hele volk van 
JisraEl dat deur die Naam 
van JaHWèshua die 
Gesalfde, die Nasaréner, wat 
julle gefolter het, maar wat 
Elohim uit die dode opgewek 
het, dat deur Hom hierdie 
man gesond voor julle staan. 
12 En die Verlossing is in 
niemand anders nie, want 
daar is ook geen ander 
Naam onder die Hemele 
wat onder die adamiete 
gegee is, waardeur ons 
gered moet word nie. 

Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = Naam 

As JaHWèshua = 
Naam/Verlosser 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

 

BEWYS 5: Daar is net 

(Vervolg van bladsy 10) 

(Vervolg op bladsy 12) 
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EEN Herder 
JaHWeH sê Self dat Hy die Herder 
is en dat Hy die skape sal oordeel. 

Esegiël 34:15 Ek self sal My 
skape oppas, en Ek self sal 
hulle laat lê en rus, spreek 
My Meester JaHWeH. 16 Die 
wat verlore is, sal Ek soek, 
en wat weggedryf is, sal Ek 
terugbring, en wat gewond is, 
sal Ek verbind, en die siekes 
sal Ek versterk; maar die 
vettes en die sterkes sal Ek 
verdelg: Ek sal hulle voed 
met Reg. 17 En wat julle 
aangaan, My skape, so sê 
My Meester JaHWeH, kyk, 
Ek sal oordeel tussen 
skape en skape, die ramme 
en die bokramme. 

 

Tog sê JaHWèshua dat Hy die 
goeie/rasegte Herder is in: 

 

Johannes 10:14 Ek is die 
rasegte Herder, en Ek ken 
My eie en word deur My eie 
geken. 15 Net soos die 
VADER My ken, ken Ek ook 
die VADER; en Ek lê My Siel 
af vir die skape. 16 Ek het 
nog ander skape wat nie aan 
hierdie stal behoort nie. Ek 
moet hulle ook lei, en hulle 
sal na My Stem luister, en dit 
sal wees een kudde, een 
Herder. 

 

Weereens ons eenvoudige 
wiskundige bewys: 

 

Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = Herder 

As JaHWèshua = 
Herder 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

 

Verder sê JaHWeH dat hy sal 
oordeel tussen skape en bokke. 
Maar in die Nuwe Testament sê 
JaHWèshua die volgende oor 
oordeel: 

 

Johannes 12:47 En as 
iemand na My Woorde luister 
en nie glo nie, Ek oordeel 
hom nie; want Ek het nie 
gekom om die wêreld te 
oordeel nie, maar om die 
wêreld te red. 
48 Wie My verwerp en My 
Woorde nie aanneem nie, het 
een wat hom oordeel: die 
woord wat Ek gespreek het, 
dit sal hom oordeel in die 
laaste dag. 
49 Want Ek het nie uit Myself 
gespreek nie; maar die 
VADER wat My gestuur het, 
Hy het My 'n Gebod gegee 
wat Ek moet sê en wat Ek 

moet spreek. 
50 En Ek weet dat SY Gebod 
die Ewige Lewe is. Wat Ek 
dan spreek - net soos die 
VADER vir My gesê het, so 
spreek Ek. 

 

Hieruit kan ons dus slegs aflei dat 
die Vader die Woord is, dat 
JaHWèshua die Woord is en dat 
hulle EEN is. 

 

BEWYS 6: Wie is die 
Bruidegom - JaHWeH of 
JaHWèshua? 

Die verwagting van die hele 
Christendom en JisraEl is dat daar 
uiteindelik `n huwelik sal plaasvind 
tussen óf die kerk en Jesus óf 
tussen die Volk en JaHWèshua. 
Maar hoe nou? In die Ou 
Testament staan die volgende: 

 

Jesaja 54:5 Want jou Maker 
is jou Besitter (Man); 
JaHWeH van die skeppings
-leërmag is Sy Naam; en die 
Aparte Een van JisraEl is Jou 
Losser. Hy sal die Elohey van 
die hele Aarde genoem word. 
Jesaja 61:10 Ek is baie bly 
in JaHWeH, My Siel juig in 
My Elohey; want Hy het My 
beklee met die klere van 
Lossing, My in die mantel van 
Geregtigheid gewikkel - soos 
'n Bruidegom wat priesterlik 
die hoofversiersel ombind, en 
soos 'n Bruid wat Haar 
versier met Haar juwele. 

 

In die nuwe Testament staan die 
volgende oor JaHWèshua wat dan 
die Bruidegom is! 

 

Lukas 5:34 En Hy sê vir 
hulle: Kan julle die seuns wat 
die Bruidskamer voorberei 
dan laat vas solank as die 
Bruidegom by hulle is? 
Openbaring 14:4 Dit is hulle 
wat hulself met vroue nie 
besoedel het nie, want hulle 
is maagdelik rein; dit is 
hulle wat die Lam volg waar 
Hy ook heengaan; dit is hulle 
wat gekoop is uit die mense 
as eerstelinge vir Elohim en 
die Lam.  
Openbaring 21:2 En ek, 
JeHôWganan, het die Stad 
van Apartheid, die nuwe 
Jerusalem, sien neerdaal van 
Elohim uit die Hemele, 
toeberei soos 'n Bruid wat 
vir Haar Man versier is.  
Openbaring 21:9 En een 
van die sewe engele wat die 
sewe skale gehad het, vol 
van die sewe laaste plae, het 
na my gekom en met my 
gespreek en gesê: Kom 
hierheen, ek sal jou die 
bruid toon, die vrou van die 
Lam.  

 
Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = 
Bruidegom 

As JaHWèshua = 
Bruidegom 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

 

BEWYS 7: Wie is nou die 
Eerste en die Laaste, 
die Alfa en die Omega? 
Jesaja 41:4 Wie het geskep 
en tot stand gebring? Hy wat 
die geslagte uitgeroep het 
vanaf die begin; Ek - 
JaHWeH, die EERSTE, en 
die LAASTE - EK [is] HY.  

 

Hier is dit duidelik dat JaHWeH die 
eerste en die laaste is, dus die 
oneindigheid self. Maar kyk nou 
net wat sê die Seun van Homself! 

Openbaring 1:13 en tussen 
die sewe kandelaars Een 
soos die Seun van die adam 
met 'n kleed aan wat tot op 
die voete hang, en gegord 
om die bors met 'n goue 
gordel. [Exodus_25:34] 
17 En toe ek Hom sien, val 
ek soos 'n dooie aan Sy 
voete; en Hy het Sy 
Regterhand op my gelê en vir 
my gesê: Moenie vrees nie; 
Ek is die eerste en die 
laaste 
18 en die lewende; en Ek 
was dood en kyk, Ek leef tot 
in alle ewigheid. Amein. En 
Ek het die sleutels van die 
Doderyk/Sheol en van die 
Dood. 

 

As JaHWeH dus `n oneindigheid 
is, hoe kan `n ander oneindigheid 
naas Hom bestaan? Wiskundig 
gesproke kan daar slegs een 
oneindigheid bestaan en nie meer 
as een nie. Die enigste 
bestaansmoontlikheid is dat die 
Seun in die Vader is en die Vader 
in die Seun en dat daar slegs EEN 
begin en einde, een Alfa en 
Omega is. 

Aanname 1 en 2: 
As JaHWeH   = Begin 
en einde 

As JaHWèshua = Begin 
en einde 

Dan is JaHWeH = 
JaHWèshua = EEN 

Q.e.d. 

Hier het ons nou 7 bewyse gegee 
waar dit onteenseglik bewys word 
dat JaHWeH = JaHWèshua en dat 
Elohim EEN is. Ek lys hulle vir u: 

 

BEWYS 1: Die Seun word ook as 

Vader beskryf. 

BEWYS 2: Ons Verlosser word 
beide as JaHWeH en JaHWèshua 
beskryf. 

BEWYS 3: Ons Koning word 
beide as JaHWeH en JaHWèshua 
beskryf. 

BEWYS 4: Die NAAM openbaar 
EEN Wese 

BEWYS 5: Ons Herder word 
beide as JaHWeH en JaHWèshua 
beskryf. 

BEWYS 6: Ons Bruidegom word 
beide as JaHWeH en JaHWèshua 
beskryf. 

BEWYS 7: Beide JaHWeH en 
JaHWèshua verwys na Hulleself 
as die Eerste en die Laaste, die 
Alfa en die Omega. 
 

Daar is dus NET EEN!! En Sy 
Naam is JaHWèshua of JaHshua. 

As hierdie Lig nie nou helder in u 
opgaan nie, sal niks verder u kan 
oortuig nie. Daar is egter nog 
soveel ander bewyse in die Skrif 
wat hierdie Waarheid staaf. 
Vergeet nie dat JaHWèshua altyd 
in gelykenisse gespreek het nie. 
Niks is op die oog af soos wat dit 
lyk nie. `n Mens moet soek. As u 
egter by die onverstaanbare Drie-
Eenheid of Twee-Eenheid wil bly, 
doen dit gerus, want hierdie 
Waarheid is nie vir almal nie.  

Die kern bly egter die Liefde. Vir 
diegene wat in liefde ontbrand vir 
JaHWèshua, sal hierdie boeke 
slegs stawend wees van iets wat 
hulle al lankal in hul harte geweet 
het. Vir die verstandsmens is dit 
egter moeiliker, want sy geloof is 
nie `n hartsaak nie, maar `n 
verstandsberedenering, - gewoon-
lik gebaseer op ou foutiewe 
dogmas wat deur die jare 
aangepas was en waarvan die 
persoon nie gou sal afsien nie. 

Hoofstuk 6 

Foutiewe begrip 
van die 

Opstanding 
Die meeste mense wat verward is 
oor die Drie-Enigheid, Twee-
Enigheid of Eenheid struikel oor 
die volgende:  

Daar is `n beduidende verskil 
tussen die posisie van JaHWè‐
shua vóór die kruisiging en 
opstanding en JaHWèshua ná die 
gebeure. Voor die gebeure was 

(Vervolg van bladsy 11) 

(Vervolg op bladsy 13) 
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Hy beide Seun van Elohim en 
Seun van Adam (mens) in een 
aardse liggaam, met die Oergees 
van Elohim in Hom. Hierdie drie 
was een, soos wat ons ook 
liggaam, siel en gees in een is.  

Na die opstanding is die situasie 
nou egter as volg: Die vleeslike 
liggaam is nie meer nie, maar is in 
geheel vergeestelik. Dit beteken 
dat as ons die Meester in die 
hiernamaals gaan sien, ons nog 
steeds die wondmerke aan die 
hande, voete en sy sal sien, maar 
aan Sy verheerlikte liggaam. Seun 
van Elohim en Seun van Adam is 
dus verenig met die Oergees van 
Elohim en daar is nou net EEN 
Wese, naamlik die verheerlikte 
JaHWèshua. Die oersentrum van 
Elohim is nou in Hom teenwoordig 
en vanuit Hom word die hele 
heelal bestuur en beheer. Daar 
gaan nie nog `n Vader of nog `n 
JaHWeH of nog `n Gees bestaan 
nie. Daar is nou, na die 
opstanding, SLEGs EEN!! 

Bedink die analogie van `n argitek 
van `n massiewe 100 verdieping 
gebou. Die oersentrum van die 
argitek, naamlik sy hart en brein, 
bedink die gebou en in die gees 
neem dit vorm aan in hom. Nou 
teken hy die gebou, ontwerp die 
gebou, stel kontrakteurs en 
besteknemers aan en na etlike 
jare staan die gebou, wat eens as 
gees in sy oersentrum was, nou 
buite homself. Dit is sy werke wat 
buite hom is, maar nog steeds as 
geessubstans binne hom bly 
bestaan. 

So is dit nou ook met JaHWèshua. 
Die hele universum bestaan buite 
Sy oersentrum, maar dit is nog 
steeds Hy wat alles vanuit sy 
oersentrum onderhou. Kom ons 
kyk wat sê Hy toe Hy in die vlees 
was. Hy leer ons bid, “onse Vader 
wat in die Hemele is”. Waar is 
hierdie hemele? Tog duidelik, in 
Homself, waar die Oersentrum 
bestaan. Kyk ook weer na die 
volgende: 

 

Lukas 18:18 EN 'n sekere 
owerste vra Hom en sê: 
Goeie Meester, wat moet ek 
doen om die Ewige Lewe te 
beërwe? 
19 En JaHWèshua antwoord 
hom: Waarom noem jy My 
goed? Niemand is goed nie 
behalwe EEN, naamlik 
Elohim. 

 

Hierdie man het JaHWèshua as 
die Seun van die Mens (adam) 
aangespreek en Hy het nog nie 
oorwin nie. Waar is daardie goeie 

Elohim gesetel? In JaHWèshua 
natuurlik, as oersentrum in Sy hart, 
maar ook bestaan en beslaan 
Elohim as Gees die hele 
oneindige heelal. 

Na die opstanding sien ons `n heel 
ander JaHWèshua wat praat. Let 
op die volgende: 

 

Matthéüs 28:18 En JaHWè-
shua het nader gekom en 
met hulle gespreek en gesê: 
Aan My is gegee alle mag 

in die Hemele en op Aarde.  
 

Kan JaHWeh as aparte entiteit ooit 
enige mag naas Hom hê? Nee, 
beslis nie en as u nog so dink, is u 
persepsie van die Elohim na die 
opstanding nog verward. Hy, as 
eersteling uit die dode, het nou in 
die gevalle ryk van materie oorwin 
en al die mag wat Lucifer gehad 
het, is van hom weggeneem deur 
die dood en opstanding van 
JaHWèshua. Die oersentrum 
JaHWeH, as Ewige LIEFDE, wat 
eens in die Gees bestaan het, en 
wat selfs vir Engele ontoeganklik 
was, is nou in die vorm van `n 
Mens in die materie-wêreld en 
geesteswêreld sigbaar as 
JaHWèshua ALLEEN! 

Kyk wat sê JaHWèshua vir Petrus 

na Sy opstanding: 

 

Johannes 21:15 ..... het jy 
My waarlik lief, meer as hulle 
hier? ....... Hy sê vir hom: 
Laat My lammers wei. 
16 ...... het jy My waarlik 
lief? ...... Hy sê vir hom: Pas 
My skape op. 
17 ..... het jy My lief? ........ 
JaHWèshua sê vir hom: Laat 
My skape wei. 
19 ..... en toe Hy dit gespreek 

het, sê Hy vir hom: VOLG 
MY. 
22 JaHWèshua antwoord 
hom: As Ek wil hê dat hy bly 
totdat Ek kom, wat gaan dit 
jou aan? VOLG jy MY. 

 

Hoe duidelik moet Hy dit dan nou 
nog sê? Wie moet gevolg word? 
As daar nog `n ander Vader buite 
Hom bestaan het, wat beter as Hy 
was, sou Hy vir Petrus na Hom 
verwys het, soos wat hy die 
voorbarige man wat Hom “Goeie 
Meester”genoem het, verwys het 
na Elohim wat alleenlik goed is. 
Nou versoek Hy egter vir Petrus 
om Hom te volg en lief te hê.  
Doen u maar net dit wat Hy vir 
Petrus gevra het, wees 
onvoorwaardelik lief, NET vir Hom, 

pas Sy skape op en VOLG HOM 
ALLEEN, en wel soos `n kind. 

Dit is die groot wonder wat Hy vir 
ons bewerk het, dat ons, eerstens 
as Sy kinders en tweedens as Sy 
Bruid, nou uiteindelik in Sy 
oersentrum kan kom woon. 
Bedink die begrip Bruid ̀ n bietjie:  

Die Skrif sê, “wat Elohim 
saamgevoeg het, kan geen mens 
skei nie”(Markus 10:9). Dink 
daaraan wat dit beteken om deel 
te wees van die Bruid van 
JaHWèshua. Dink daaraan wat dit 
betekeByvoorbeeld, as JaHWeH 
beskryf word as Koning en 
JaHWèshua ook as Koning, dan 
kan daar net Een Koning wees, 
daarom is JaHWeH = JaHWèshua 
= 1 wese, want Elohim/God is 
EEN om Sy Naam te dra!  

 

Openbaring 3:12 Wie 
oorwin, Ek sal hom 'n pilaar 
in die tempel van my Elohey 
maak, en hy sal daar nooit 
weer uitgaan nie; en Ek sal 
op hom die Naam van my 
Elohey skrywe en die naam 
van die stad van my Elohey, 
van die nuwe Jerusalem, wat 
uit die hemel van my Elohey 
neerdaal, en my nuwe 
Naam. 

`n Vrou wat trou op aarde, kry die 
man se naam (van). Kan u indink 
wat dit gaan wees om die van 
JaHWèshua te dra? Hoe salig en 
ontsettend groot is Sy liefde nie vir 
Sy uitverkorenes nie! As u weer na 
die vorige diagram gaan kyk, en 
wel na die vakante posisie van die 
Lig wat geval het, sien u dat 
hierdie posisie slegs gevul kan 
word deur Sy bruid. Nou maak die 
woorde wat Hy vir Sy apostels in 
die Nuwe Testament gesê het, 
eers sin: 

 

Matthéüs 5:14 Julle is die lig 
van die wêreld. 'n Stad wat 
bo-op 'n berg lê, kan nie 
weggesteek word nie;  
Johannes 8:12 EN 
JaHWèshua het weer met 
hulle gespreek en gesê: EK is 
die Lig van die wêreld; wie 
My volg, sal sekerlik nie in 
die Duisternis wandel nie, 
maar sal die Lig van die 
lewe hê. 

Kyk hoe verborge dit gegee is. Die 
vakante posisie van die Lig
(Lucifer), omskep in `n Stad, die 
Nuwe Jerusalem, word aan Sy 
Bruid gegee en nou is hulle die 
NUWE Lig van die Lewe. Deur die 
gemeenskap tussen JaHWèshua 
as die LIEFDE, die Bruid as die 
LIG word NUWE LEWE in die 
ganse gevalle skepping gebring. 
Die gevalle mens, wat deur die 

(Vervolg van bladsy 12) 

(Vervolg op bladsy 14) 
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aardse lewe gegaan het en die 
proef deurstaan het, sy liefde vir 
die Lam betoon het, wat Hom 
alleen geëer en liefgehad het, 
word nou bevorder van Skepsel in 
JaHWeH se ryk tot mede-Skepper 
in JaHWèshua se Nuwe Ryk, 
oftewel Sy Nuwe Jerusalem. Die 
Bruid staan nou selfs hoër as die 
sewe aartsengele en hul ryke. 

 

 

 

 

 

Hoofstuk 7 

Slot  
Ek hoop u wat wel tot hier gelees 
het, verstaan die Eenheid beter as 
voorheen. Verseker is daar nog 
talle verborgenhede wat ons nog 
hieromtrent sal ontdek. Onthou, dit 
is die Lam wat die mag het om die 
seëls oop te maak. U moet uself 
net onvoorwaardelik aan hom 
oopstel, dan sal Hy die verseëling 
in u open.  

Ook is daar twee bedelings in die 
Nuwe Testament, diegene wie se 
name opgeskryf is in die Boek van 
die Lewe van die Lam en diegene 

wie se name geskrywe is in die 
Boek van die Lewe. (Sien 
Openbaring 20:15 en 21:27). Dit 
is duidelik dat laasgenoemdes wel 
die ewige dood sal vryspring, maar 
hulle kom nie in die Nuwe 
Jerusalem nie. Slegs die wat die 
Lam volg, orals waar Hy 
heengaan, kan in daardie Stad 
inkom en dit is slegs hulle wat Sy 
Bruid word. Die ander wie se 
name in die Boek van die Lewe 
geskrywe is, sal saligheid ontvang, 
maar nie heerskappy saam met 
JaHWèshua nie. Dit sal hulle insluit 
wat nog na drie en twee Elohim`s 
toe bid. Hulle is goeie mense, 
maar nie maagdelik rein nie. Die 
Bruidegom soek `n rein Maagd, 

volkome op Hom en Hom alleen 
gefokus, wat in hulle harte erken 
dat Hy ALLEEN alle mag en krag 
besit en dat Hy ALLEEN gevolg 
moet word. Nou kan u ook sien 
hoe miljoene mense wat die 
Elohim van die Ou testament 
erken, maar JaHWèshua sywaarts 
rangeer, nooit die hoogste 
saligheid kan kry sonder hierdie 
wete en besef in hul siel nie. 

Bid dus tot Hom en Hom alleen, 
praat gedurig met Hom in jou 
daaglikse roetine want Hy is jou 
VADER, jou ELOHIM, jou 
BROER, jou VRIEND en 
uiteindelik ook jou MAN!! 

Amein. 

(Vervolg van bladsy 13) 

steeds in verbinding sal staan met 
die engele van die hemel en met 
hulle sal omgaan nie. - Hier het jy 
nou `n egte antwoord op jou 
vraag.” 
[10] Die skrifgeleerde sê: “Sal 
Asië, die ou wieg van die mense 
en van vele seëninge van Elohim, 
dus nie meer die geluk hê om U by 
U wederkoms op hierdie aarde te 
sien of te hoor nie? Dit is werklik 
geen blye tyding vir dié wêrelddeel 
nie.” 
[11] Ek sê: “Die aarde behoort 
orals aan My, en Ek weet op 
welke plek My wederkoms die 
nuttigste sal wees vir die hele 
aarde! In die tyd sal die mense 
egter van die een einde van die 
aarde na die ander met mekaar in 
verbinding kan tree, en wel so 
vinnig soos wat `n bliksem uit `n 
wolk skiet; en deur gebruik te 
maak van die in vuur en water 
gebonde geeste sal die mense via 
ysterweë die grootste afstande op 
aarde ryend kan aflê, en wel 
sneller as die hewigste storm van 
die een einde van die aarde na die 
ander jaag, en die skepe sal met 
behulp van dieselfde kragte binne 
`n baie korter tyd oor die groot 
oseaan vaar as wat die Romeine 
van Rome nou na Egipte vaar. 
Dan sal die berig van My per-
soonlike wederkoms ook maklik 
binne `n baie kort tyd oor die hele 
aarde versprei kan word, en dus 
ook na Asië. (Hier verwysende na 
die Internet, telefoon, radio en 
stoom aangedrewe skepe- en 
lokomotiewe wat in daardie tyd 
nog onbekend was). 
[12] Maar dan is dit opnuut die 
vraag: Sal daardie berig by die 
blinde en dowe heidene van 

daardie wêrelddeel ook geloof 
vind? 

[13] Ek dink en sê, dat dit 
waarskynlik eers die geval sal 
wees wanneer dit deur `n groot 
wêreldgerig gelouter sal word! 

[14] Daar is `n groot land ver in die 
weste, wat aan alle kante deur die 
groot wêreldoseaan omspoel 
word en nêrens oor see 
verbinding het met die ou 
wêreld nie. Uitgaande van daardie 
land sal die mense eers groot 
dinge verneem, en dit sal ook in 
die weste van Europa opduik, en 
daaruit sal `n helder straal en 
wederstrale ontstaan. Die ligte van 
die hemele sal mekaar ontmoet, 
herken en mekaar ondersteun. 

[15] Uit die ligte sal die son van die 
lewe hom ontwikkel, dus die nuwe, 
volmaakte Jerusalem, en in die 
son sal Ek weer op hierdie aarde 
kom. - En nou is dit meer as 
genoeg gewees oor wat daar later 
sal gebeur!” 
[16] Hierop kyk selfs My leerlinge 

heel verwonderd en sê onder 
mekaar: “So duidelik en uitvoerig 
het Hy nog nooit oor Sy 
toekomstige wederkoms gespreek 
nie! Gelukkig sal die mense wees 
wat in dié tyd daar sal lewe waar 
Hy weer met alle volheid van Sy 
barmhartigheid sal kom - maar 

ongelukkig diegene wat nie in 
Hom sal glo nie en miskien, 
netsoos die Fariseërs, nou teen 
Hom sal opstaan en Hom om die 
lewe wil bring, hulle teen Hom 
verset en hulle heidendom wil 
beskerm. Want netsoos Hy al 
verskillende kere en op die 
Olyfberg deur tekens aan die 
hemel getoon het, sal Hy hulle dan 
as `n onverbiddelike regter 
tegemoet tree en hulle in die hel 
hulle loon gee.” 
[17] Ek sê: “Ja, ja, daarmee het 
julle nou die waarheid gespreek! 
En Ek sê vir julle: Waarlik, waarlik, 
hierdie sigbare hemel en hierdie 
aarde sal na die korrekte 
tydsverloop ook vergaan; maar die 
woorde wat Ek tot julle gespreek 
het, sal nie vergaan nie!” 

(Vervolg van bladsy 8) 

Die koms van die stoomtrein al 2000 jaar 
gelede aan die dissipels verkondig 

Moderne drukperse 2000 jaar gelede deur JaHshua voorspel  
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O or die herkoms van Gam 
is al baie bespiegel, en 
die algemene afleiding 

van die gewone kerkganger is dat 
Sem die vader van die witras was, 
Jafet die van die gekleurdes en 
Gam die vader van die swartras. 
As al drie egter die ware seuns 
van `n blanke Noag en sy blanke 
vrou was, hoe is dit moontlik? 
Daar bestaan egter nog ander 
vrae oor hierdie familie, naamlik 
die volgende: 

Wat het Gam aan Noag 
gedoen toe hy dronk 
was? 

Vele antwoorde is al op hierdie 
vraag gegee. Maar, met die nuwe 
inligting vanuit die Nuwe 
openbaring, is dit noodsaaklik om 
weer na alles rondom hierdie 
familie te gaan bekyk. Dit is dus 
ons oogmerk om vanuit die Skrifte 
en die Nuwe Openbaring antwoor-
de te verskaf oor die saak. Hoe-
kom is dit dan so belangrik? Dit is 
belangrik omdat hierdie daad die 
hele post-vloed se nuwe volks-
planting beïnvloed het. Toe 
Kanaän vervloek is, was sy nage-
slag tot in ewigheid vervloek. 

Gen 9:25 sê hy: Vervloek is 
Kanaän! 'n Kneg van die knegte 
moet hy wees vir sy broers.  
Gen 9:26 Verder het hy gesê: 
Geseënd is die HERE, die God 
van Sem. Maar Kanaän moet sy 
dienskneg wees.  

Kanaän was die seun van Gam. 
Wie was Gam? Die Skrif sê hy 
was een van die drie seuns van 
Noag. 

Gen 6:10 En Noag het drie seuns 
gehad: Sem, Gam en Jafet.  

As ons die Skrif nagaan, sien ons 
dat Gam die vader was van die 
swart nasies. Sy oudste seun se 
naam is Kush (Kus) wat “swart” in 
Hebreeus beteken.  

Strongs??? 

Omdat name in die ou tyd direk 
verwys het na die persoonlikheid 
en aard en doel van ̀ n persoon, 
kan ons hieruit aflei dat Kush swart 
genoem is, omdat hy swart was. 
Logika sê dus dat as hy swart was, 
moes sy pa en ma ook swart 
gewees het. Noag was egter 
suiwer blank, `n suiwer nako-

meling van Adam, wat weer op sy 
beurt “a-dam”of “eerste blosende” 
beteken. Die Skrif bevestig dit ook 
in die Boek van Herinnering. 

Gen 6:9 Dit is die Genelyn van 
Noag. Noag was 'n regverdige en 
rasegte man, onder sy tydgenote. 
Noag het met die Elohim 
gewandel. 

Omdat Noag `n uitverkorene was, 
is dit weereens logies dat sy vrou 
ook blank moes wees (raseg), 
anders sou Noag nie in Elohim se 
guns gewees het nie. 

Gen 6:8 Maar Noag het Guns 
gevind in die Oë van JaHWeH. 

Omdat die Skrifte in raaisels en 
gelykenisse gegee word, beteken 
dit dat ons sal moet gaan soek vir 
`n antwoord. Onthou, geloof kan 
slegs ware geloof wees as dit op 
die waarheid gebaseer is. Ons 
weet dat suiwer blank nie swart 
kan produseer nie. Die natuur sê 
dit elke dag vir ons, want dit is 
Elohim se ewige ORDE. As ons 
dus moet glo dat Noag deur sy 
drie seuns al die rasse van die 
wêreld geproduseer het, moet 
daar tog feite daarvoor wees, 
anders is dit maar net nog `n fabel. 
Fabels het die neiging om mense, 
(en met reg ook) afvallig te maak 
van die Woord. Kom ons soek 
verder. 

Gam was nie een van 
Noag se vrou se kinders 
nie 

Kon dit dalk gewees het dat Gam 
`n aangenome seun was? Selfs 
vandag neem ons kinders aan en 
hulle neem die naam van die 
vader aan en word so grootge-
maak as egte seuns in hul nuwe 
vaderhuis. Maar nou kom die 
vraag op: Waarom sou Noag ̀ n 
swart seun aangeneem het? Hy 
was juis gekies deur Elohim 
weens sy onwrikbare en vaste 
standpunt teen enige vermenging. 
Dit was die hoofrede waarom hy 
gekies was om die Ark te bestuur, 
met pare van elke suiwer en 
rasegte spesie wat die ark 
ingebring is. Hoe kon die kaptein 
van die Ark, wie se vrag uit-en-uit 
bestaan het uit suiwer diere, ̀ n 
voorstander van verbastering 
gewees het. Dit maak geen 

logiese sin nie. As die diere 
suiwer moes wees, hoeveel te 
meer nie die mense wat in 
beheer was nie. Daar was agt 
mense in die ark teenwoordig, 
elke man met sy vrou. Die 
afleiding is dus dat elke man ̀ n 
gade van sy eie soort moes 
gehad het, - net soos by die 
diere. 

Kom ons stel ondersoek in en ons 
sal in die Boek van die Opregte 
gaan soek. Hierdie boek word 
twee keer in die Bybel vermeld 
(Josua 10:13 en 2Samuel 1:18). 
Waarom is so `n Boek nie ingesluit 
in die Bybel nie? As die Bybel deur 
die Heilige Gees geïnspireer is, sal 
die Gees mos nie na ̀ n oningeïn-
spireerde boek verwys nie, want 
dan sou die Gees onkonsekwent 
blyk te wees. Nietemin, daarin lees 
ons die volgende: 

13 Noag was `n opregte man, hy 
was rassuiwer in sy genelyn en 
JaHWeH het hom uitverkies om 
saad van Sy saad op die aangesig 
van die Adamah [die adamiet se 
Aarde] te verwek. 
14 JaHWeH het aan Noag gesê: 
Neem vir jou `n vrou, en verwek 
kinders, want Ek het jou 
regverdig voor My in hierdie 
geslag gesien. 
15 Jy sal saad verwek, en jou 
kinders saam met jou, in die 
middel van die Aarde, en Noag 
het gegaan en `n vrou geneem, en 
hy het Naäma, die dogter van 
Henog gekies, en sy was 
vyfhonderd-en-tagtig jaar oud. 
16 Noag was vierhonderd-agt-en-
negentig jaar oud, toe hy Naäma 
as vrou geneem het. 
17 En Naäma het swanger 
geword en `n seun gebaar, en sy 
het hom Sem genoem en gesê: 
Elohim het my `n oorblyfsel 
gemaak, om saad te vestig in die 
middel van die Aarde; en Naäma 
het weer swanger geword en `n 
seun gebaar, en sy het hom Jafet 
genoem en gesê: Elohim het my 
uitgebrei op die Aarde, 
18 Noag was vyfhonderd-en-twee 
jaar oud toe Naäma Sem gebaar 
het, en die seuns het grootgeword 
en het in die Weg van JaHWeH 
gewandel in alles wat Metúsalag 
en Noag, hulle vader, hulle geleer 
het.  

Ons kan duidelik sien dat Naäma 
die dogter was van die suiwerste 
man wat in daardie tyd geleef het. 
Henog was so suiwer, dat hy sy 
vlees in eteriese substans 

verander het (die wedergeboorte) 
en in die hoogste hemele 
ingegaan het, selfs daar waar 
Gabriël nie eers kon kom nie. Hoe 
suiwer moes sy dogter se saad nie 
gewees het nie! Let verder goed 
op, hier word slegs van twee 
seuns gepraat wat Noag se saad 
sou voortplant in die middel van 
die aarde, op die aangesig van die 
adamah (adamiet se aarde). 
Hierdie begrip “adamah” kom voor 
in Hebreeus en verskil van die 
algemene woord, “aarde” wat op 
ander plekke in die Skrif gebruik 
word.  

Nêrens word daar egter ̀ n woord 
verder in die Boek van die Opregte 
gerep wie hierdie derde seun, 
Gam, se biologiese ouers was nie. 
Ook nie in die Bybel nie. 

Die term, “middel van die 
aarde”moet beide fisies en gees-
telik verstaan word. Fisies was dit 
daardie gebied wat aan ons 
bekend is waar ons stamvaders 
gewoon het, naamlik die gedeeltes 
in Midde-Asië. Geestelik dui 
hierdie term aan, “waar JaHweH 
is”. Waar Hy is, is die middelpunt 
van alles. Daarom het alle stam-
vaders, sowel as die Messias ook 
uit Sem afgestam. Hy, Jahshua, 
sou uiteindelik die groot en enigste 
middelpunt van alles word, die 
middelpunt van die ganse skep-
ping. Daarom is jou hart, waar en 
wanneer JaHshua in jou opge-
staan het, ook die middelpunt in 
jou aarde (jou siel). 

Wie was Gam se 
voorsate? 

Ons sal nou verder moet gaan 
soek wie hierdie Gam se voorsate 
was, want met die inligting tot ons 
beskikking, staan die volgende 
feite vas: 

(Vervolg op bladsy 16) 

Deur Dirk van Vuuren 

Die doel van hierdie artikel is om te bewys dat Gam nie vanuit dieselfde saadlyn van 
Noag was nie, en ook waarom hy op die ark moes wees. 

Beeld van ̀ n antieke Moor 
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• Gam was swart 

• Gam het ̀ n swart vrou in die 
Ark gehad 

• Noag was nie Gam se 
biologiese pa nie. 

• Naäma was nie Gam se 
biologiese ma nie. 

• Gam word wel ̀ n “seun” ge-
noem, en moes dus aangenome 
wees. 

• Gam moes om ̀ n sekere 
rede toegelaat gewees het in die 
ark. 

Om te verstaan wie Gam se 
stamvader was en waarom daar 
een van sy nageslag op die ark 
moes ingaan, sal ons nou die 
geskiedenis van Kain van naderby 
bekyk in Die Huishouding van 
Elohim, deur Jakob Lorber.  

Boek 1 beskryf vir ons dat Kain 
wel later in sy jare berou getoon 
het oor die moord op sy broer Abel 
en dat vergifnis aan hom toege-
staan was deur JaHWeH. Ons 
Vader het vir Abel as vuurengel na 
hom gestuur om die boodskap oor 
te dra dat sy berou aanvaar is. 
Ons lees in Hfs 24: 

Die Huishouding van 
Elohim – Boek 1 Hfs 24 

Die uittog van Kain na die See 
24 En sien, toe begin Kain te 
ween en vertrek daarvan-
daan met sy vrou en vier 
kinders, twee van die manlike 
en twee van die vroulike 
geslag, en bereik na veertig 
dae die kus. Hy skrik vir die 
aanblik van die groot water, 
omdat hy stellig geglo het dat 
hy die einde van die wêreld 
bereik het. En hy dink: As 
Hanoch* my nou vervolg, 
waarheen sal ek dan vlug? 
(*die seun van Kain wat hom 
wou doodmaak) 
2] Voor my lê die einde van 
die wêreld en links en regs sy 
hoë berge wat ek nie mag 
betree nie en die barmhartige 
oog en oor van die Meester is 
vir my gesluit. Ook sien ek 
hier suiwer vreemde, onge-
seënde vrugte; wie sou dit 
durf eet? En ons voorraad 
wat ons saamgeneem het is 
nou ook opgebruik! - Wat sal 
ek nou doen? 
[3] Ek wil daarom nog eens 
probeer om `n luide geroep 
tot die Meester te rig; Hy sal 
my verhoor, of Hy sal ons 
laat ondergaan en so sal ons 
ten slotte tog vergaan 
volgens Sy wil, wat ons in al 
die tyd in ons groot verblind-
heid sekerlik nie herken het 
nie. 
[4] En sien, toe begin Kain 

na `n tydsverloop van sewe-
en-sewentig jaar weer tot My 
te bid, drie dae lank, dag en 
nag sonder ophou en hy roep 
aan één stuk deur: "Meester, 
U regverdige, U liefderike, 
sien vol barmhartigheid neer 
op U groot skuldenaar en 
doen met my volgens U ge-
wyde Wil!" En hierdie woorde 
herhaal hy baie duisende 
kere. 
[5] En Ek het medelye gekry 
met hom, omdat hy so sterk 
en eindeloos ellendig geroep 
het. Sien, toe stuur Ek Abel 
in `n vlam gehul na hom toe 
en Abel spreek tot hom met 
die woorde wat uit My kom 
en sê: "Kain, staan van die 
grond af op, kyk my in my 
gesig en sê my of jy my nog 
herken!" 
[6] Toe staan Kain op en 
bekyk vol vrees die vlam en 
herken hom nie, nóg aan die 
stem nóg aan die gedaante, 
en toe vra hy, bewend van 
baie groot angs: "Wie is jy 
dan, vreemde wese in die 
vlam?" 
[7] En Abel antwoord hom: 
"Ek, jou broer Abel, staan 
voor jou in die vlam van die 
goddelike liefde! Wat wil jy 
dat daar nou met julle 
gebeur?" - "O broer", sê Kain, 
" dit is dus jy, - sien, ek het 
geen wil meer nie! My seun 
Hanoch het van my alles 
afgeneem, ook my wil; nou 
het ek geen wil meer nie, en 
sien, in die bestaan wat ons 
nou lei, is ons almal sonder 
wil! Daarom kan ek niks 
anders sê nie as: Vir my en 
ons almal geskied volgens 
die gewyde Wil van die 
Meester!" 
[8] Toe sê Abel: "Luister dan 
nou! Dit is die wil van die 
Meester, my Vader en julle 
Elohim, dat julle sonder vrees 
of skroom van alle vrugte sal 
eet, wat julle maar hier kan 
vind; want die slang het julle 
hiernatoe verdrywe en het 
met al haar gif agtergebly by 
julle kinders in die stad 
Hanoch en sal julle nie meer 
lastig val nie. Want sodra die 
mens sy wil weggegee het, is 
daar vir die bose gebroedsel 
niks meer om te doen nie; 
maar wie sy wil ondergeskik 
gemaak het aan die slang, is 
haar gevangene en die einde 
van sy invloed het naby 
gekom. 
[9] Wie egter ontsnap het uit 
haar kragtig geworde strikke 
en op die manier die laaste 
druppels van sy wil gered het 
en dit voor die aangesig van 
JaHWeH op die aarde 
neergelê het, die sal vanuit 
Hom `n nuwe wil gegee 
word, sodat hy in die vervolg 
as werktuig van die Meester 
sal kan handel. En so is dit 
ook vir julle die wil van die 
Meester, dat jy in die vervolg 
volgens Sy wil sal handel; en 
as die nakomelinge van 

Hanoch jou of jou familie 
enige tyd mag vind, dan sal 
hulle julle en julle familie nie 
herken nie, omdat die liefde 
van die Meester julle vir 
ewig heeltemal swart sal 
brand. 
[10] En die naam "Kain" sal 
van julle weggeneem word 
en `n ander naam sal aan 
julle gegee word en wat lui 
"Atheope", dit wil sê "die 
willose volgens die wil van 
Elohim". As sodanig moet 
julle met julle familie `n baie 
groot stewige mandjie vleg 
van riet en biesies, sewe 
manshoogte lank, drie mans-
hoogte breed en één mans-
hoogte hoog, en dit moet julle 
dan met hars en allerlei pik 
digmaak. En as julle dit dan 
vlytig gedoen het, moet julle 
dit by die groot water plaas 
en veertig dae lank vrugte 
versamel; en as julle dit 
gedoen het, plaas dan die 
vrugte in die mandjie en gaan 
ten slotte met almal aan 
boord! 
[11] En dan sal die Meester 
vanuit die groot water `n 
groot vloed laat opkom; dit 
sal die mandjie met julle 
daarin ophef en sal julle 
wegdra na `n ver land in die 
middel van die groot water en 
daar sal julle volkome veilig 
wees vir alle agtervolging van 
Hanoch. 
[12] En in die groot water sal 
in die nabyheid wyd en syd 
verspreid klein stukkies land 
lê en as daar te veel van julle 
op één stuk land beland, soek 
dan die nabygeleë op en so 
voorts, en bevolk volgens die 
wil van die Meester lang-
samerhand alle klein stukkies 
land in die groot waters. 
[3] En as julle die Meester nie 
sal vergeet nie, dan sal Hy 
julle eendag `n groot vaste-
land gee om te bewoon, daar 
sal julle bly tot aan die 
einde van die wêreld, nadat 
dit eers vooraf gereinig sal 
word deur die spoedig 
neerstortende watervloede. 
Dit sal die nakomelinge van 
Hanoch verstik en dood en 
ook baie kinders van Elohim, 
wat hulleself deur die skone 
dogters van Hanoch sal laat 
vang. 
[14] Die vloedstrome sal 
julle willoses ewenwel nie 
bereik nie omdat die wil van 
die Meester julle op die water 
van Sy groot erbarming 
geplaas het. - En as julle die 
een of ander nodig sou hê, 
dan weet julle immers sonder 
meer waar die groot Gewer 
is, wat julle nie sal verlaat as 
julle Hom nie in julle hart sal 
verlaat nie. 
[15] En jy Kain, kom nou 
nader aan my!" En sien, toe 
loop Kain na sy in vlamme 
gehulde broer Abel en Abel 
omarm hom en so word hy 
so swart soos `n kool en sy 
hare word gekroes. En dit 

gebeur ook nog by vyf ander. 
[16] En toe sê Abel: "Nou, 
broer Atheope, is julle bevry 
van alle skuld, want dit het 
agtergebly by Hanoch en 
handel dan voortaan volgens 
die wil van die Meester! 
Amein. 

Die ontwikkeling van Kain se 
geslag 

25 En sien, toe verdwyn 
Abel, en Atheope eet vir die 
eerste keer in sy lewe heel-
temal opgewek en bly van die 
vrugte en doen presies soos 
aan hom beveel was. 
[2] En so bevolk sy laatste 
nakomelinge almal dan die 
eilande in die water tot op die 
dag van vandag en na die 
groot verdelging van die 
slang gebroedsel deur die 
vloedstrome uit die hemel, 
ook die groot wêrelddele wat 
julle huidiglik "Afrika", 
"Amerika" en "Australië" 
noem. En sy stam is nie 
gedood deur die vloedstrome 
nie en is tot op hede vandag 
nog dieselfde, om te getuig 
van die toenmalige en 
hedendaagse gruweldade 
van my en Hanoch se 
kinders. 
[3] En sien, so leef hierdie 
Atheope nog, natuurlik en 
geestelik, tot op die oomblik 
as `n nimmereindigende 
waarnemer van julle doen en 
late, verborge op `n klein 
eilandjie, wat geen sterfling 
ooit sal vind in die middel van 
die groot water nie! 
[4] En sien, hy eet en drink 
allerlei soorte vrugte en ver-
wek in die volgende duisend 
jaar nog sewehonderd 
kinders. Toe word hy egter 
deur My hernu en eet en 
drink nie meer nie, omdat hy 
vir die ewigheid versadig was 
deur My liefde, dit is die 
beste kos wat daar is. Want 
wie daarmee versadig word, 
sal die dood vir ewig nie sien, 
smaak en ondergaan nie en 
hy sal dan nooit honger of 
dors ly nie. En sy sterwe sal 
`n lewende uittrede wees uit 
die lewe na die lewe in die 
lewe van die lewens van die 
lewendes, deur die Lewende 
wat Ekself is. 
[5] En aldus versadig leef 
Atheope nog tot op hierdie 
uur liggaamlik as die eerste 
menseseun in die wydse 
aanblik van die aarde en kan 
die doen en late van alle 
mense sien en is gevolglik `n 
ou getuie van al My dade tot 
op julle geslag. 
[6] Hy ken vir Noag, Abra-
ham, Moses, al die profete en 
Melgisédek, die hoëpriester. 
[7] En hy was getuie van My 
geboorte en My nuwe 
skepping deur die grootste 
van al My werk, naamlik 

(vervolg van bladsy 11) 

(continued on page 17) 
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deur die werk van die 
verlossing. En so sal hy ook 
bewaar bly tot by die volle-
dige neerdaling van My 
gewyde stad, wat nog nie `n 
aanvang geneem het nie. 
Aldaar sal hy ook heeltemal 
opgeneem word as `n troue 
poortwagter; want behalwe 
Myself, ken niemand die 
slang so deur en deur as hy, 
wat die meeste van haar 
ondervind het nie. 
[8] En sien, dit is die geskie-
denis van Kain, wat nou aan 
julle gegee is om ryplik oor 
julleself na te dink, sodat julle 
daardeur vroeër en makliker 
die fynste wortels van die 
bose in julleself mag vind en 
herken om dit tot in hulle 
diepste grondslae te vernie-
tig, om sodoende in My liefde 
die reeds so lank verlore 
paradys weer te vind en ein-
delik ware, getroue burgers 
van My nuwe, groot, gewyde 
stad te word, omdat Ek vir 
julle almal die allertrouste, 
allergewyde en allerbeste 
Vader is van alle ewighede 
van die ewighede. Amein. “ 

Hierdie nuwe Kain, nadat hy dus 
nou swart geword het, is Atheope 
genoem, wat toe later Ethiopië 
geword het, MAAR!! wat ook 
Kush beteken, naamlik die naam 
van die eersgeborene van Gam!  

Daar is dus die verband tussen 
Gam en Kain. Gam noem sy 
eerste seun na sy groot-oupa, 
verseker met die toestemming van 
sy aangenome pa, Noag. Die 
vraag hoekom Gam dan nou op 
die ark moes klim, siende dat die 
vloed nie Ateope se nageslag sou 
raak nie, is die volgende. 

Daar moes ̀ n getuie op die Ark 
wees vir die nageslag van die 
Atheopiërs, want hierdie genade 
wat Kain ontvang het, was beves-
tig in ̀ n ewige verbond met 
JaHWeH, sodat die nageslag van 
Kain/Atheope altyd sou kon weet 
dat Vader hulle geslag ook in 
genade aangesien het. Maar, 
liewe leser, baie belangrik, Kain/
Atheope het `n ander en verskil-
lende verbond met JaHWeH 
gehad as die verbonde wat met 
Adam, en toe met die latere 
Abraham gesluit is. Kom ons lees 
weer wat in Huishouding van 
Elohim 1 staan: 

“En sy stam is nie gedood 
deur die vloedstrome nie en 
is tot op hede vandag nog 
dieselfde, om te getuig van 
die toenmalige en heden-
daagse gruweldade van my 
en Hanoch se kinders. 
[3] En sien, so leef hierdie 
Atheope nog, natuurlik en 
geestelik, tot op die 
oomblik ...”  

Om meer oor hierdie verbond te 
wete te kom, moet ons weer na 
die Nuwe Openbaring gaan en 
lees. Dit sal vir u vreemd voorkom, 
maar ons gaan nou na die verhaal 
van die drie wyse manne wat uit 
Persië eerbewyse en geskenke 
gebring het aan die Kindjie te 
Betlehem. Hierin lê `n diep ver-
skuilde verbond versteek, ̀ n 
verbond wat met Adam, Kain en 
Abraham gemaak is. Hierdie drie 
wyse manne besoek JaHshua 
daarna nog een keer, na ongeveer 
33 jaar, tydens Sy bediening op 
aarde en, onwetend dat Hy die 
Messias was, getuig die volgende 
oor hul reis uit die Ooste na die 
ster in Bethlehem. 

Groot Johannes Evangelie Boek 
6 Hfs 38 

NOJ06_38:[3] Maar toe ons 
destyds in Bethlehem was, 
was daar nog drie geeste in 
ons, stammende uit die 
oertyd van die mense van 
hierdie aarde; hulle is nou 
nie meer in ons en met ons 
verbonde nie, ons is nou vry 
en alleen. 
[4] Toe hierdie geeste ons 
verlaat het, het dit uiterlik 
sekerlik voorgekom asof ons 
gesterf het; maar ons geeste 
het ons weer lewend gemaak 
en ons leef nou weer baie 
goed verder vir ons self en 
sal nog `n geruime tyd verder 
leef. Maar as die liggaam 
eers heeltemal onbruikbaar 
sal word, sal ons nie soos 
wat die arm mense hier in die 
land, erbarmlik sterf nie, 
maar ons sal by ons volle 
bewussyn self vrywillig ons 
liggaam verlaat en dan as 
geeste voortleef en ook werk 
onder mense soos ons. 
Sien, edele, groot Meester, 
so staan die sake by ons 
omdat ons nog `n onbedorwe 
oer- en natuurvolk is.” 

Ons beweeg nou na die geboorte 
grot van JaHshua, ongeveer 33 
jaar tevore, waar die drie Persiese 
Wyse manne en hul gevolg voor 
die grot gekampeer is. Groot 
konsternasie heers in die grot, 
maar Cornelius, die hoofman, nooi 
die Perse na binne en verseker vir 
Miriam (Maria) en Josef dat alles in 
orde is. Ons sal nou meer duide-
likheid kry oor wie hierdie geeste 
was wat in die Perse teenwoordig 
was. 

Die Jeug van JaHshua, Hfs 30 
[14] En die hoofman 
(Cornelius) het na buite 
gegaan en dit aan die drietal 
(drie wyse manne)
meegedeel. Die drie het egter 
dadelik op die aarde neerge-
val, Elohim vir hierdie toe-
stemming geloof en toe die 
goue sakke geneem en 
hulleself met die grootste 
eerbied in die grot begewe. 

[15] Die hoofman het die deur 
oopgemaak en die drie het 
met die grootste eerbied die 
grot binnegetree, want op die 
oomblik van hulle binnekoms 
het `n magtige Lig van die 
Kind uitgestraal. 
[16] Toe hulle, naamlik die 
drie Wyses, die krippie 
waarin die Kindjie gelê het, 
tot op enkele tree genader 
het, het hulle dadelik op hulle 
aangesigte neergeval en 
Hom aanbid. 
[17] Omtrent `n uur lank het 
hulle, van groot eerbied 
vervul en geboë voor die Kind 
gelê; toe eers het hulle 
hulself langsaam opgerig en 
het knielend hulle betraande 
gesigte opgehef en die Mees-
ter, die Skepper van die 
oneindigheid en die ewigheid 
aanskou! 
[18] Die name van die drie 
Wyses was: Gaspar, Mel-
chior en Balthazar. 
[19] En die eerste, gelei deur 
Adam (Gaspar) se gees, het 
gesê: "Gee aan Elohim die 
eer, die lof en die prys! 
Hosannah, Hosannah voor 
Elohim, die Drie-enige van 
ewigheid tot ewigheid!" 
[20] Nou het hy die sak wat 
met goud bewerk is en 
waarin drie-en-dertig pond 
van die fynste wierook was, 
geneem en dit met die 
grootste eerbied aan Miriam 
gegee met die woorde: 
[21] "Aanvaar, o moeder, 
sonder skroom die klein 
bewys aan Hom, waarvan my 
gehele wese vir ewig vervul 
sal wees! Aanvaar die 
eenvoudige uiterlike tribuut 
(geskenk) wat elke denkende 
skepsel uit die grond van sy 
hart ewig verskuldig aan sy 
Almagtige Skepper is!" 
[22] Miriam het die swaar sak 
geneem en dit aan Josef 
gegee, en die skenker het 
opgestaan en na die deur 
gegaan en daar nogmaals 
neergekniel en die Meester in 
die Kind aanbid. 
[23] En nou het die tweede, 
wat `n Moor (Melchior) was 
en deur die gees van Kain 
gelei is, `n ietwat kleiner sak, 
maar van dieselfde gewig, 
gevul met die suiwerste 
goud, opgetel en dit aan 
Miriam oorhandig met die 
woorde: 
[24] "Wat die Koning van die 
geeste en die mense op 
aarde regtens toekom, bring 
ek hier, `n baie klein offer vir 
U, my Meester van die heer-
likheid vir ewig! Aanvaar dit, 
o moeder, uit wie gebore is, 
wat alle engeletonge in alle 
ewigheid nie in staat sal 
wees om uit te spreek nie!” 
[25] Miriam het nou die 
tweede aangeneem en dit 
aan Josef gegee! En die 
offerende Wyse het opge-
staan en na die eerste 

gegaan en gedoen, wat die 
eerste gedoen het. 
[26] Vervolgens het die derde 
opgestaan, en sy sak, wat 
met die allerfynste goudmirre 
en destyds een van die kos-
baarste speserye was en dit 
aan Miriam oorhandig met 
die woorde: 
[27] "Abraham( Balthazar) 
se gees is in my geselskap 
en hy sien nou die dag van 
JaHWeH, waarna hy so 
uitermate uitgesien het! 
[28] Maar ek, Balthazar, offer 
hier in die vorm van hierdie 
klein gawe wat aan die Kind 
van alle kinders toekom! 
Aanvaar dit, o moeder van 
alle barmhartigheid! `n Beter 
offer berg ek egter in my 
bors; dit is my liefde, wat vir 
die Kind ewig `n opregte offer 
sal wees!" 

Om die geestelike betekenis 
hiervan te verstaan, moet ons na 
nog `n boek in die NO gaan en wel 
“Die Geestelike Son Boek 2 – 
Hfs 15” deur Jakob Lorber. Hier 
onderrig `n geestelike wese ons 
vanuit die hemele as volg oor 
dieselfde aangeleentheid. 

Die drie wyses uit die môreland: 
Hulle wese. Die groot betekenis 
vir en van ons aarde 

[6] Julle het oor hierdie drie 
wyses verneem dat Adam, 
Kain en Abraham in hulle 
aanwesig was. Dit is korrek; 
maar sou julle dit heeltemal 
letterlik opneem, dan sou 
julle julleself ewegoed vergis 
as wanneer julle sou glo in 
die onheilspellende sterre-
beeld, waaronder julle, 
volgens die berekening van 
die kalender, gebore is. Julle 
sê: Dit kan wel wees, maar 
hoe moet mens hierdie saak, 
waaroor op meer plekke met 
groot stelligheid gespreek 
word, dan opneem? Ek sê vir 
julle: Dadelik sal dit duidelik 
word hoe mens sulke dinge 
moet opvat. 
 11 Ja, Adam, Kain en 
Abraham was aanwesig. Dit 
is aan julle meegedeel as 
antwoord op die vraag oor 
die betekenis van die drie 
wyses uit die môreland. Hoe 
was hulle egter aanwesig? 
Kyk, dit is `n ander vraag! Dit 
het julle nie gestel nie; daar-
om bly hierdie vraag ook 
soos `n omhulsel om julle 
meegedeelde boodskap. 
Maar nou is dit tyd om hierdie 
omhulsel te breek, omdat ons 
die suiwer waarheid vir ons 
doel nodig het. Weet dus: 
12 Hierdie drie wyses was 
drie baie gewone priesters 
van die beter soort uit die 
streke van Assirië. Julle weet 
dat ten tye van Salomo, het 
die welbekende groot 
koningin van die Assiriese 
ryk, wat aan julle bekend is, 

(continued from page 16) 

(Vervolg op bladsy 18) 
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na Jerusalem gekom om 
Salomo se wysheid te hoor. 
So word daar dus al in 
hierdie tyd ook aan die hei-
dense volk deur die beter 
deel van sy priesters die 
profesie gegee dat sy seuns 
eens `n ster sou ontdek wat 
vir alle volkere van die aarde 
sou opgaan. Sedert hierdie 
profesie bly `n deel van die 
priesterskap van die volk dan 
ook steeds daaraan vashou 
en bestudeer die sterrehemel 
voortdurend. Met dié doel reis 
hierdie priesters dan ook na 
alle lande, waar daar in 
hierdie tyd ook maar groot 
wyses hulle ophou, om van 
hulle so menige diepere 
wysheid, veral betreffende 
die leer van die ooreenstem-
minge, te leer. 
13 Ten tye van die geboorte 
van die Messias het die 
kollege van hierdie priesters 
taamlik groot geword, maar 
op drie na laat hulle hulleself 
almal deur winsbejag saam-
sleep en dien aldus so die 
Mammon. Slegs drie hou 
hulle aan die suiwer wysheid, 
versmaad die wêreld met 
haar skatte en soek die loon 
vir hulle geestelike arbeid 
slegs in die gees en in die 
waarheid. 
14 Wat het daar dan ten tye 
van die geboorte van ons 
hooggeprese en bowe alles 
geliefde Meester gebeur? 
15 Hulle ontdek `n ongewone 
skitterende, opkomende ster, 
bestudeer haar baan en die 
sterrebeelde waaronder sy 
opkom en hoe sy verbygaan. 
Terwyl hulle so met die 
diepere betekenis van hierdie 
ster besig was en die ster 
teen middernag presies 
bokant die hoogste punt te 
staan kom, verskyn drie in wit 
geklede manne aan hulle, 
wat vir hulle sê: Ken julle 
hierdie ster? En die wyses 
sê: Ons ken haar nie. Die 
manne wat egter verskyn het, 
sê vir die wyses: Staan ons 
toe dat ons julle voorhoof en 
bors aanraak, dan sal julle 
onmiddellik die groot bete-
kenis van hierdie ster leer 
ken. Maar die wyses sê: Is 
julle miskien towenaars uit 
Indië, dat julle dit met ons wil 
doen? 
16 Maar die drie in wit 
geklede manne antwoord: 
Volstrek nie: Ons wil nie die 
mag van die hel openbaar 
aan julle nie, maar ons wil 
God se krag aan julle toon en 
julle daarheen lei waar die 
ewige Meester van hemel en 
aarde in Sy goddelike volheid 
neergedaal het. `n Maagd het 
die eindelose genade ten 
deel geval; sy het ontvang 
van die Meester en het `n 
Kind van alle kinders, `n 
Mens van alle mense en `n 
God van alle gode gebaar! 
Sien, dit wil ons julle laat sien 

en laat daarom toe dat ons 
julle aanraak. En die wyses 
sê: Dit is dan soos julle wil, 
maar sê ons eers wie julle is. 
17 En een van die drie wat 
verskyn het, sê: Het julle 
nooit gehoor hoe dit was by 
die begin van die wêreld nie? 
Sien, aan my was `n liggaam 
deur Elohim gegee; dit het ek 
negehonderd-en-dertig jaar 
gedra en was so geskape as 
eerste mens van hierdie 
aarde: My naam was Adam, 
die eersteling van God op 
hierdie aarde. Na hierdie 
woorde laat die oudste hom 
deur die gees van Adam 
aanraak en toe die gees die 
oudste aanraak, word hy 
terstond onsigbaar; maar die 
oudste was vervul van die 
gees van Adam. 
18 En op dieselfde wyse 
gaan dit met die twee ander 
en die ouer een word vervul 
deur die gees van Kain en 
die jongere met die gees 
van Abraham, sonder om 
egter daardeur ook maar iets 
van hulle eie indiwidualiteit te 
verloor. Maar op die oomblik 
van hierdie handeling sien 
hulle die groot betekenis van 
hierdie ster en van die 
woorde van die profesie wat, 
soos gesê, geskied het ten 
tye van die groot koningin 
van hierdie land. 
19 Daarom begewe hulle 
hulleself dan ook onmiddellik 
vanaf hulle uitkykpos op die 
weg, rus hulle kamele uit en 
dra aan hulle knegte op om 
mirre, goud en wierook te 
koop. Dit was naamlik in dié 
land die gebruiklike geskenk 
vir `n nuutgebore koning; 
mirre vir die kind, goud vir die 
koning, wat by hulle, mens 
van die mense heet, soos so 
'n koninklike kind van die 
kinders genoem word. 
Wierook skenk mens ook vir 
die koning, omdat die koning 
vir die gesalfde magsdraer 
van die Godheid op aarde 
aangesien word. Toe dit alles 
aangedra was, begin die reis 
ook dadelik. Die ster was die 
wegwyser en die drie geeste 
was die innerlike gidse van 
ons bekende drie wyses uit 
die môreland. 
20 Kyk, met hierdie beskry-
wing is julle boodskap onthul 
en tewens ook die innerlike 
waarheid wat juis in hierdie 
drie wyses Adam, Kain en 
Abraham aanwesig was. 
Abraham, wat hom in sy gees 
reeds baie lank verheug het 
op die dag wat hy Hom mag 
sien, soos die Meester hom 
self voorgesê het, het hom 
ook werklik gesien; liggaamlik 
deur die wyses, geestelik in 
homself en hemels in die 
aanskoue Kind van die 
kinders, Mens van die mense 
en God van die gode! 

Uit hierdie redelike lang verdui-
deliking sien ons dat daar gewel-
dig moeite gedoen was deur ons 

Hemelse Vader sodat hierdie 
eerbewyse nagekom word. Een 
van hierdie manne, genaamd 
Melchior was ̀ n Moor, dus `n 
swarte wat in Boek 4 van die GJE 
as volg beskryf word: 

Die volk van Abbesinië en Nubië  
GJE 4 179 [1] (Die Meester:) 
"Die meeste van julle ken, al 
is dit maar uit die sages, die 
van ouds beroemde land van 
Egipte.  
[2] Agter die groot watervalle 
van die Nyl is daar `n uiters 
vrugbare en groot bergland, 
wat die naam dra Abi ie sin 
(dit beteken van die seun van 
Abi. Vandag bekend as 
Abbesinië). Hierdie Abi was 
`n nakomeling van Kaïn en 
nie van Noag nie, want die 
hoogland, soos nog meer 
lande op aarde, het ten tye 
van Noag vry gebly van die 
groot vloed.  
GJE 4 180 [9] Naby die 
afgebrande stad sal jy `n 
karavaan van sewentig swart 
mense teëkom; vooraan op 
twee wit beklede kamele ry 
regs die aanvoerder, en links 
sy dienaar. Die aanvoerder 
sal jou reeds van veraf 
begroet. Hy is heeltemal in 
wit geklee, maar sy gesig 
sal jy pikswart vind. En ook 
sy hande en sy voete; maar 
in sy hart sien dit daar baie 
ligter uit as op die vel van sy 
liggaam. Sê aan hom: 'U het 
die doel van u inspanning 
bereik, volg my! Binne enkele 
oomblikke sal u voor die 
aangesig staan van Die Een 
wat u, na die visioene wat u 
sewe maal gekry het, soek!'  
 GJE 4 181 [2] Toe My Jarah 
die pikswart gesigte met 
die letterlik bloedrooi lippe 
en baie wit oë sien, skrik sy 
behoorlik en sê:..... 

Hieruit is daar dus geen twyfel hoe 
hierdie Kainiete gelyk het nie. 
Voordat ons kan teruggaan na 
Gam se situasie, is dit belangrik 
om nie die huidige swartes wat 
ons hier in Suid-Afrika ken, met 
hierdie suiwer swart More te 
verwar nie. Let op dat hulle swart 
voetsole en swart handpalms 

gehad het, so-ook karmynrooi 
lippe. In die destydse Angolese 
bosoorlog het ons troepe heelwat 
van hierdie More, wat lank en 
pikgitswart was, teëgekom in 
gevegte. 

Die swart volke van 
Suidelike-Afrika 

Om die Suidelike Afrika se swartes 
in die genealogie van die aarde te 
plaas, kan ons die volgende in die 
NO lees: 

NOJ04_91:[3] Ons het op 
hierdie aarde, en hoofsaaklik 
op die eilande, nog tot op 
hede volkstamme wat al 
sedert Adam se tyd hulle 
eilande heeltemal ongestoord 
bewoon het; dit is Kain se 
nakomelinge, wat nou nog 
op dieselfde trap van 
beskawing staan as waarop 
hulle tweeduisend jaar gele-
de gestaan het. Waarom het 
hulle dan in hulle ontwik-
keling geen tree vooruit nie, 
maar eerder `n tree agteruit 
geneem, ondanks al hulle 
vele beraadslagings? Omdat 
die mees wyse onder hulle 
dommer en blinder is as 
die domste varkopasser by 
ons! Maar as die mees wyse 
al niks weet nie, wat moet die 
ander, wat raad by hom 
inwin, dan weet?! 
NOJ08_73:[2] Hier en daar 
het die beskrewe prehis-
toriese mens nog wel bly 
bestaan, maar slegs weinig in 
getal, en het met die 
Adamiete tot in die tyd van 
Noag in Asië geleef; hulle het 
egter langsamerhand agter-
uitgegaan, omdat hulle nie 
voldoende voedsel meer 
gevind het wat geskik was vir 
hulle nie. Maar in enkele 
gebiede diep in Suidelike 
Afrika en op enkele groter 
eilande van die uitgestrekte 
aarde kan nog enkele 
kwynende nakomelinge van 
die vyfde (skeppings)periode 
aangetref word. Hulle is egter 
nog heeltemal wild; tog het 
hulle hier en daar, vanaf die 
nakomelinge van Kaïn, `n 
ietwat hoër beskawing hul eie 
gemaak. Hulle kan afgerig 
word vir verskillende soorte 
werk, maar in die grond van 
die saak tog niks uit hulleself 
bedink nie. Met `n deel van 
hulle is dit ietwat beter gestel, 
omdat hulle uit `n vermenging 
met die Kainiete en later ook 
die Lamegiete voortgekom 
het; maar ook hulle is nie 
geskik vir `n hoër en diepere 
geestelike ontwikkeling nie 

Ons het dus hier in Suid-Afrika te 
doen met die geheel verswakte 
Kainiet wat vermeng het met die 
pre-adamiet. 

Uit die boek “Aarde en Maan” 
Hfs 81 en 82 van Jakob Lorber sal 
ons aan u te toon hoe swart 

(vervolg vanaf bladse 17) 

(vervolg o bladsy 19) 

`n Tipiese Kainiet of Nubiër van 
die vroulike spesie. 
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situasie in Suidelike Afrika 
gedurende 1847 daar uitgesien 
het. Dit was toe ons voorouers 
besig was met ons volksplanting in 
Transvaal en die Vrystaat en 
gedurig in oorloë betrokke was 
met die barbare, wat NIE suiwer 
Kainiete was nie, maar pre-
adamiete, effens vermeng met 
Kainiete wat hoofsaaklik in 
Madagaskar gewoon het. Hierdie 
openbaring hoef u nie soveel te 
skok nie, want hierdie land se 
vorige president Mbeki, het in die 
openbaar verklaar dat die pre-
adamiete wat buite Krugersdorp 
(die sogenaamde “cradle of the 
nation”) gewoon het, hul oerouers 
was. Hulle het selfs ̀ n monument 
opgerig vir hierdie aapras. Die 
swarte is egter heeltemal bewus 
van die waarheid van sy herkoms, 
dis ons blankes wat hulle altyd iets 
wil maak wat hulle nooit is, was of 
sal wees nie. Kom ons lees wat 
JaHshua vir ons sê: 
Madagaskar 

81 Na die eiland Ceylon, kom 
die groter eiland Madagas-
kar, wat aan Afrika behoort. 
[02] Hierdie eiland word deur 
`n heel eiesoortige volk be-
woon, wat hulle in die oertyd 
hier uit Asië kom vestig het. 
Daar moet nie gedink word 
dat die volk hierdie eiland 
vanuit Afrika kom bewoon het 
nie, maar wel omgekeerd. 
Suidelike Afrika is 
hoofsaaklik vanuit hierdie 
eiland bevolk. 
[03] Die bewoners is groten-
deels Negers. Waar die 
bewoners van die vroeër 
genoemde eilande, hetsy 
bruin, of onder andere don-
kerbruin van kleur is, het die 
bewoners van Madagaskar `n 
heeltemal swart velkleur, 
met net baie min wat na 
donker koperbruin toe neig. 
[04] Hierdie mense is, met 
weinig uitsonderings, nog die 
werklike Kainiete, by wie die 
ontwikkeling van die gees 
grotendeels nog op die 
onderste trap staan. 
[05] Hulle het wel `n begrip 
van `n hoogste wese, maar 
dit is so donker soos hulle 
velkleur. 
 [07] Die rede waarom die 
vroulike geslag hier oorheer-
send is, is daarin geleë, dat 
hulle wyses net uit vrouens 
bestaan en die volk so leer 
dat die vrou in alles meer 
volmaak is as die man. Aan 
die growwe spiere van die 
man kan `n mens sien dat die 
man nog nie afgerond is nie, 
terwyl die vrou in die opsig 
reeds volledig ontwikkel is, 
wat by die man nog in die 
beginstadium is. Die man het 
ook geen borste nie, daarom 

kan hy ook nie so diep en 
wys voel soos die vrou nie. 
Die man het ook baie meer 
behaard as die vrou en staan 
dus sodoende nader aan die 
dieregeslag as die vrou. Die 
man het ook `n dierlike 
stertagtige verlenging 
tussen sy bene, nes die 
ape, wat nie by die vrou die 
geval is nie. (sien foto) 

Suidelike Afrika 10 Mei 1847 
82 Met betrekking tot allerlei 
heidense tradisies en ge-
bruike staan sekere volkere, 
wat hoofsaaklik die suidelike 
deel van Afrika bewoon, en 
wie se geloof dikwels nog 
slegter is as die van die 
Madagaskars, naaste aan 
hierdie volk. 
[02] Daar bestaan die eintlike 
Fetisjdienaars, wat heel 
natuurlike voorwerpe vereer, 
of dit vir hulle van nut is al 
dan nie, maar bloot net 
daarom, omdat dit op `n 
bepaalde dag van die jaar, vir 
hulle eerste in die oog gekom 
het. Sulke voorwerpe kan `n 
boomstomp, `n wurm, `n kro-
kodil, `n voël, `n aap, `n klip 
wees, kortom alles wat `n 
liggaam het, kan as `n aan-
biddingswaardige godheid 
gebruik word. 
[03] Hierdie volkere het geen 
koning, ook geen koningin 
nie, waarin hulle hulleself 
baie van die Madagaskars 
onderskei. 
[04] Hulle woon in hordes in 
bome soos ape en lewe 
hoofsaaklik van allerhande 
roof en deur te jag. 
[05] Die vleis eet hulle rou en 
van die velle maak hulle 
hangende beddens aan 
boomtakke. 
[06] Hulle eet net min vrugte, 
terwyl die melk van diere vir 
hulle byna onbekend is. In 
die plek daarvan drink hulle 
die bloed van diere met `n 
des te groter begeerte. 

[07] Hierdie hordes voer ook 
dikwels `n soort oorlog, veral 
gedurende die tyd van groter 
jagtogte, waar die minder 
gelukkige hordes gewoonlik 
die meer gelukkiges oorval 
en die prooi van hulle afvat, 
as dit bruikbaar is. 
[08] Die jagters wat aan 
beide kante gedood word, 
word dan ook deur die oor-
winnaars as jagbuit saam-
geneem en eerste opgeëet. 
[09] Wit mense is vir hulle 
`n lekkerny. Daarom bekruip 
hulle die kusgebiede ook 
dikwels, om daar geklede wit 
ape, volgens hulle mening, te 
gaan jag. Hierdie soort ape 
het die lekkerste vleis vir 
hulle. 
[10] Die sterkste onder hulle 
is gewoonlik die leier, wat 
egter geen bevele mag uit-
deel nie, maar wat slegs `n 
voorbeeld stel van wat ge-
doen moet word. Hierdie 
aanwysing geskied gewoonlik 
daardeur dat hy die inisiatief 
neem om `n aanval te loods, 
waarna die hele horde sy 

voorbeeld sal volg. 
[11] Hierdie volkere het 
gewoonlik ook geen gearti-
kuleerde taal nie; maar hulle 
praat slegs deur handgebare 
of deur sekere klapgeluide 
met die tong met mekaar. - 
Van Europese kant word die 
volgende name vir hierdie 
volkere gebruik: Kaffers, 
Hottentotte, Boesmans en 
Kletters (klapgeluidvolke soos 
Xhosa en Koisan). 

[15] Meer na die westelike 
deel langs die kus van daar-
die wêrelddeel woon wel 
stamme onder `n koning, ook 
hier en daar onder `n konin-
gin. Daardie stamme is die 
allerslegste, omdat hulle 
mensehandel dryf. Sommige 
van daardie konings het, 
soos by julle vir diere, stoete-
rye vir mense aangelê, om 
des te meer slawe vir die 
handel na Amerika te 
produseer. 
[16] Die sterkste en mees 
vrugbare vrouens word by die 
duisende in die stoeterye 
gevange geneem en deur die 
sterkste mans beslaap. 
Wanneer hulle dan swanger 
is, moet hulle normale werk 
verrig. Net `n paar dae voor 
geboorte word hulle op 
bepaalde versamelplekke 
bymekaargemaak, om die 
vrug in die wêreld te bring, 
wat hulle dan vir een jaar 
lank met die bors moet 
onderhou. 
[17] Na hierdie tyd word die 
kinders van hulle af wegge-
neem en na `n openbare 
voedingsinrigting gebring. 
Ses weke na die geboorte 
moet so `n vrou haar weer 
laat beslaap, en so voort, 
sodat sommige van hulle tot 
26 kinders in die wêreld 
gebring het. 
[18] As so `n vrou na sulke 
dienslewering nog sterk 
genoeg is, kan sy nog as 
slavin verkoop word. As sy 
egter te swak is, word sy 
weggejaag en moet sy vir 
haarself sorg. 
[19] Benewens hierdie mani-
pulasie laat hierdie swart 
heersers, waar moontlik, nog 

(continued from page 18) 

(Vervolg op bladsy 20) 

The Korowai 
The Korowai of Papua, Indonesia 
may be the only tribe left in the 
world to practice ritual cannibalism. 
It is said that they kill and eat 
members of their tribe that have 
been convicted of witchcraft. 

Die Boesman as 
deel van die pre-
adamiese kletters Oorblyfsels van die gene van die pre-adamiete met sterte nog 

steeds teenwoordig 

Die Boesman 
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meer slawe gevange neem, 
om hulle aan die handel oor 
te gee. 
[22] Maar daardie ongedier-
tes van konings en koningin-
ne is die ergste aas van die 
hel, want hulle boosheid 
oorskadu alle begrippe en die 
hardheid van hulle harte 
vergruis `n diamant. 
[23] Met hulle kan niks 
anders in die geestes-
wêreld gedoen word, as om 
hulle as wierook vir die 
onderste hel te gebruik nie. 
[24] So bestaan daar ook 
koninginne onder hulle wat 
hulleself as die eintlike 
godheid laat aanbid en 
wanneer so `n koningin sterf, 
wat vir die godheid natuurlik 
ietwat van `n skande is, 
moet, om sodanige skande te 
vergoed, ten minste `n paar 
honderd saam met die godin 
sterf en sommige moet hulle 
lewendig laat begrawe, sodat 
die koningin nie in die graf 
verveeld raak nie. 
[25] Dat daar nie veel wat 
met sulke mense in die 
hiernamaals gedoen kan 
word nie, en dat selfs deur `n 
tweede vleeswording, geen 
besondere resultate verwag 
kan word nie, kan maklik 
afgelei word uit die vrugte 
wat tot nou toe voortge-
gaan het uit al die tallose 
verbeteringspogings van 
die Satan. Maar daaraan is 
werklik nie veel geleë nie. 
[26] Wanneer `n pottebakker 
nie met die maak van `n pot 
kan slaag nie, wat sal dit verg 
om die pot inmekaar te druk 
en buite op die straat te gooi 
waar dit dalk nog as straat-
plaveisel gebruik kan word, 
indien die pot hom dan nie in 
`n bruikbare pot wil laat vorm 
nie. Of wat sal dit van `n 
klankkunstenaar neem, om `n 
los fantasie wat hy gespeel 
het, nie op papier vas te lê 
nie? Beskik hy dan nie oor 
die vermoë om in die plek 
van die verlore een, duisend 
ander te speel en wanneer hy 
dit wil, ook op papier vas te lê 
nie? - 
[27] Laat ons dus hierdie nie
-geslaagde potte van 
volkere staan en onsself 
weer na `n ander volk 
begewe. 

Hieruit is dit duidelik dat die voor-
sate van die swart volke in Suid-
Afrika gladnie deel is van die 
bogenoemde volk wat deur Kain 
binne ̀ n eiesoortige verbond met 
JaHWeH gebring is nie. Daar kan 
dus gladnie gesê word dat die 
Suid-Afrikaanse swartes enige 
verwantskap met ̀ n suiwer 
nageslag van Kain of Gam het nie. 
Op die minste is hulle ̀ n verbas-
tering tussen die duistere Kainiet 
en pre-adamiet, of soos JaHshua 

sê, “`n vrugtelose produk van die 
verbeteringspogings van Satan”. 
Hierdie ietwat lang verduideliking 
was egter nodig, sodat u kan 
insien waar elke swart ras op 
aarde inpas en mens nie somaar 
op loop gejaag word deur hierdie 
verbond wat tussen JaHWeH en 
die goddelik hergeskape Kain as 
Atheope gemaak is nie. Kain was 
`n suiwer hergeskape swarte, 
terwyl alle ander óf pre-adamiete 
van die vorige skeppingstydperk 
was, of ̀ n vermenging van die 
twee.  

Terug na ons vraag. Wie was 
Gam? 

Gam stam af van Kain 
Ons is dus nou doodseker dat 
Gam swart was, en dat vanweë 
die verbintenis tussen Gam se 
oudste seun, Kush of Ethiopië 
daar ̀ n duidelik verband bestaan 
tussen Gam en Kain en dat Gam 
`n seun, kleinseun of agterklein-
seun van Kain was. Dit is nie so 
vergesog nie, aangesien mense in 
daardie tyd baie lank geleef het. 
Noag het byvoorbeeld vir Adam 
geken. Dus is dit moontlik dat 
Gam en Kain hegte familie kon 
wees, veral in die lig van die feit 
dat Kain so baie swart kinders na 
sy Atheope verandering 
geproduseer het. Alhoewel 
Atheope se nageslag na eilande 
en Afrika, Australië, ens, toe 
migreer het, moes Noag een van 
hierdie suiwer swart genelyn op 
die Ark neem, tesame met die se 
vrou, as getuie en deel van die 
Verbond wat met Noag gesluit is. 
Dit is soortgelyk aan die pare diere 
en drie pare blankes wat op die 
ark geneem was. Toe Noag afklim 
van die Ark is die verbond met 
mens en dier gemaak. 

Gen 9:9 Maar Ek, kyk, Ek rig my 
verbond met julle op en met julle 
nageslag ná julle,  
Gen 9:10 en met al die lewende 
wesens wat by julle is: die voëls, 
die vee en al die wilde diere van 
die aarde by julle--al wat uit die 
ark uitgegaan het, naamlik al die 
diere van die aarde.  

Uit die voorafgaande inligting is dit 
dus duidelik dat hierdie verbond 
drie verskillende onderafdelings 
het en wel as volg: 

• Eerstens met Adam en sy 
nageslag, wat ingesluit het die 
rasse wat Kain voor sy 
verandering na Atheope verwek 
het, waaruit die Chinese en 
Japanese die belangrikste is 
(Huishouding van Elohim Boek 
1) 

• Tweedens met Kain en sy 
nageslag, wat die suiwer Moorse 
ras behels, soos bevestig in 

bogaande aanhalings uit die NO. 

• Derdens, met Abraham en 
sy nageslag deur Isak en Jakob, 
die uitverkore konings- en 
priesterlyn waaruit die Messias 
ook eendag sou voortkom. 

Die daad van Gam toe 
Noag dronk was. 

Nou eers kan ons hierdie volg-
ende gedeelte sinvol benader, 
want die voorgeskiedenis is nou 
duideliker. Ons verstaan dat Noag 
`n wingerd verbou het, wyn 
gemaak en te veel daarvan 
gedrink het. Kom ons lees die NO 
Huishouding van Elohim Boek 3 
Hfs 363: 

363 [7]. Toe het Noag die 
druiwe versamel en dit 
uitgepers in `n vervaardigde 
vat van sederhout, het ver-
volgens die sap goed laat gis, 
en toe dit helder was, het hy 
daarvan geproe en het dit 
buitengewoon smaaklik 
gevind, sodat hy `n gedugte 
hoeveelheid ingeneem het. 
8. Maar aangesien hy nie die 
uitwerking van die sap geken 
het nie, het dit gebeur, dat hy 
daarvan behoorlik besope 
geraak het en in `n diep slaap 
versink het. Maar omdat die 
wyn baie warmte in sy lig-
gaam opgewek het, het hy 
hom ontklee en heeltemal 
naak op die groen gras onder 
`n skaduryke vyeboom gaan 
lê, waaromheen die daklose 
hut gebou was. 
9. Toe Gam, Kanaän se 
vader, (Kanaän was in die 
tweede jaar na die vloed 
gebore) nou deur Kanaän 
gelei, in die oop hut gekom 
het en Noag se skaamte 
gesien het, het hy na sy 
broers gegaan en dit buite 
die hut aan hulle vertel. 
10. Maar Sem en Jafet het `n 
mantel geneem, het dit oor 
hulle skouers geplaas en 
rugwaarts die hut binnege-
gaan na vader Noag toe en 
het hulle vader se skaamte 
bedek; maar hulle gesig was 
afgewend sodat hulle hulle 
vader se skaamte nie gesien 
het nie. 
11. Toe Noag uit die roes 
van die wyn ontwaak en 
vervolgens gehoor het wat 
die kleinseun van Gam hom 
aangedoen het, het hy aan 
Gam gesê: “Jou seun 
Kanaän is daarom vervloek; 
deur alle tye van die tye sal 
hy `n kneg van die knegte 
wees en die geringste onder 
die broers, omdat hy my 
skaamte eerste aan jou 
verraai het!” 
12. Daarop het hy hom tot die 
twee ander seuns gewend en 
gesê: “Geloofd sy God en 
mog Hy die geslag van Sem 
uitbrei!, Laat Kanaän sy kneg 
bly! Laat God ook vir Jafet 
uitbrei en hom laat woon in 

die hutte van Sem; maar 
Kanaän sal sy kneg bly!” 
13. Daarop het hy vir Sem en 
Jafet geseën; maar Gam het 
hy uit die hut verstoot met 
vrou en kinders. 

Die term, “hom aangedoen het” 
verdien nadere ondersoek. Hier is 
dus sprake van ̀ n daad wat 
gepleeg is. Die Skrif bevestig dit 
ook so: 

Gen 9:24 Toe Noag van sy wyn 
wakker word en merk wat sy 
jonger seun hom aangedoen het, 

As ons na die vers voor dit gaan, 
vers 23, sien ons die volgende 

Gen 9:23 Toe neem Sem en Jafet 
die bo-kleed en hou dit op hulle 
skouers terwyl hulle agteruitloop, 
en hulle het die naaktheid van 
hulle vader bedek: hulle gesig 
was agtertoe gedraai, sodat hulle 
die naaktheid van hulle vader nie 
gesien het nie.  

Die Hebreeus beskryf hierdie 
naaktheid as die geslagsdele. Dus 
was die geslagsdele van Noag 
ontbloot. Kyk wat sê die wet vir ons 
aangaande hierdie ontbloting van 
die man se geslagsdele. 

Lev 18:8 Jy mag die geslagsdele 
van die vrou van jou vader nie 
ontbloot nie; dit is die geslagsdele 
van jou vader.  

Noag se ontblote geslagsdele blyk 
dus die geslagsdele van Naäma, 
sy vrou, (wat nie Gam se ma of 
Kanaän se ouma was nie) te 
wees. Sy was dus saam met hom 
in hierdie besope en naakte 
toestand. Hierdie terminologie, 
naamlik dat man en vrou as een 
entiteit beskou word, kom in die 
ganse Skrif voor. Die vrou is deel 
van die man en ̀ n getroude eg-
paar is een entiteit. Laat ons kyk 
wat sê die Wet verder: 

Lev 20:11 En as 'n man met sy 
vader se vrou gemeenskap het, 
het hy die geslagsdele van sy 
vader ontbloot. Hulle altwee moet 
sekerlik gedood word. Hulle 
bloedskuld is op hulle.  
Lev 20:20 En as 'n man met sy 
tante gemeenskap het, het hy die 
geslagsdele van sy oom ontbloot. 
Hulle moet hul straf dra; sonder 
kinders sal hulle sterwe. 

Hieruit is dit dus af te lei dat die 

ontbloting van geslagsdele nie net 

dit is wat ons lees nie, maar dat 

daar wel ̀ n ontoelaatbare geslags-

daad betrokke kon wees. Hierdie 

vrou wie ontbloot/onteer is, was 

nie Gam se eie ma nie. Dit was 

dus as `n groot oneer beskou, 

sodanig dat Kanaän, wat sy pa 

daarheen gelei het, daardeur 

vervloek is.  

Mag Abba Vader ons lei om 
hierdie verhaal ten volle te 

verstaan, veral die geestelike 
aspek daarvan. 

(Vervolg van bladsy 19) 
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Voeding en rotasie van 
die aarde. 
11-1-1847. 

7 Omdat die aarde as t̀ ware 
een groot organiese dierlike 
liggaam is, moet dit as 
sodanig voedsel tot haarself 
neem om te kan lewe. 
Daartoe is - soos by elke dier, 
of selfs by elke plant - of `n 
mond, of ook meer eet- of 
suigslurpe nodig. ....  

[[3] Waar alle dinge, soos 
plante en diere, egter klein 
ooreenkomstige voortbreng-
sels van die aardliggaam is, is 
dit begryplik dat dit alles op 
groter skaal ook in die 
aardliggaam aangetref moet 
word. Die aarde het daarom, 
net soos elke dier, `n groot 
hoofmond wat by haar wese 
aangepas is, waardeur sy ook 
die vernaamste voedsel in 
haarself opneem. Naas 
hierdie hoof‐mond het sy egter 
nog oral talryke groot en klein 
suig- en eetslurpe, waarteen--
oor sy dan tewens `n 
ooreenkomstige hoofafvoer-
kanaal het en daarnaas ook 
nog talloos baie kleiner 
afvoerkanaaltjies. 

[4] Ons sal, om nie onnodig te 
ver uit te wy nie, eers die 
hoofmond en dan die daar-
mee ooreenkomende hoof-
afvoerkanaal verken, omdat 
dit die meeste invloed op die 
roterende beweging van die 
aarde uitoefen. Die talryke 
klein voedings- en afvoer-
kanale sal ons maar aan `n 
kort beskouing onderwerp; en 

dus gaan ons oor na die 
hoofmond. 

[5] Die noordpool is die 
hoofvoedingsmond van die 
aarde en die suidpool haar 
daarmee ooreenkomende 
vernaamste afvoerkanaal. 

[6] Hoe lyk hierdie mond dan? 
Hy is taamlik groot. Die 
deursnee van die mond, 
gereken vanaf die buitenste 
rand, waar die ingang 
tregtervormig begin, het 
gemiddeld `n afmeting van 
tussen 20 en 30 myl (Ou 
lengtemaat, 1 Duitse myl = 
7,420 kilometer; Dus 150-
220km), maar aan die 
onderkant word hy nouer en 
meet net iets minder as `n 
agste myl (900m). Met 
dieselfde dikte-afmeting gaan 
die slukderm taamlik reg na 
benede tot in die maag van 
die aardliggaam. Die wande 
van hierdie slukderm is baie 
ongelyk en geriffel en oor lang 
afstande so met puntige 
uitsteeksels beset, asof sy met 
die vel van `n reuse ystervark 
oortrek is. 

[7] Die maag van die aarde lê 
vlak onder die hart, taamlik in 
die middel van die aarde. Dit is 
`n ongeveer 10 vierkante myl 
omvattende hol ruimte, wat in 
alle rigtings deur klein en 
groter dwars suile (pilare) - 
baie met `n deursnee van wel 
200 klafter (Ou lengtemaat 
vadem. 1 Weense klafter = 1,9 
meter; dus 380m) as t̀ ware in 
alle rigtings deels groter 
gemaak word, deels 

ondersteun word. 
Hierdie maag en 
die daarin be-
vindende dwars-
stutte, wat lyk 
soos ovaal stroke 
en ook soos 
ovaal pilare met 
b o g e n o e m d e 

deursnee, bestaan nie uit een 
vaste massa nie, maar dit het 
ongeveer dieselfde hoedanig-
heid as `n groot elastiese 
rubbersak, waarvan die 
binnewande ook met dieselfde 
rubberagtige massa verstewig 
is, sodat dit nie deur `n van 
buite af werkende swaarte-
krag saamgepers kan word 
nie. 

[8] Vanuit die nou beskrewe 
maag gaan `n skroefvormige 
hoofkanaal deur die hele 
aardliggaam heen, mond uit 
by die suidpool en is van 
dieselfde materie as die maag, 
maar word by die uitmonding 
geleidelik steeds harder. 

[10] Noudat ons die mond, die 
maag en die afvoerkanaal 
ken, kom die vraag waarmee 
die aarde deur haar mond 
gevoed word; en omdat dit die 
hoofmond is, gaan dit ook hier 
oor die hoofvoedsel. 

[11] Diegene wat ooit die 
geleentheid gehad het om self 
oor die aardoppervlakte na die 
hoë Noorde te gaan en daarby 
ook kennis van die natuur 
besit, sal in hierdie noordelike 
poolstreek verskynsels 
ontdek, wat mens op geen 
enkele ander plek van die 
aarde sal aantref nie. Ten 
eerste is dit `n baie koue 
lugstreek, wat veral in die 
winters, vir julle instrumente, `n 
nouliks meetbare hoë graad 
bereik. Met hierdie swaar, 
koue lug verenig in die rigting 
van die Noordpool `n steeds 
digter wordende newelmassa, 

waar, veral in die winter, 
ontelbare ligkluwes soos 
vallende sterre daarheen skiet; 
verder sal die reisiger rondom 
die wye poolrand `n ontsaglike 
dykagtige opeenhoping van 
sneeukristalle aantref en so 
nou en dan ook nog enorme 
hoë pieke van ys.  

[12] En kyk, daar het ons al die 
voedsel; - die aardmond trek 
hierdie sneeu en ysmassa met 
groot magnetiese krag na 
binne en lei dit na die groot 
maag, waar dit voedsel in die 
vorm van kristalle afset op die 
wande, die dwarsstutte en die 
steun van die maag. As die 
maag as t̀ ware gevul is, kom 
daarby die warmte van die 
aardhart en sy sit die 
maagwande in `n vibrerende 
beweging. Die dwarsstutte in 
die maag trek hulself dan ook 
spoedig nouer saam en sit 
hulself dan weer uit. Daardeur 
word die kos fyn gevryf en 
gemaal en deur hierdie aksie 
word `n nuwe elektriese stof 
opgewek, wat die voed‐same 
waterdele in die maag ontleed 
en na die tallose voedings‐
kanale lei. Dan gryp `n 
negatiewe elektriese stroom 
die onverteer‐bare reste uit die 
maag en dryf dit met groot 
krag weg deur die skroefagtig 
gevormde afvoerkanaal. Op 
hierdie manier moet hierdie 
ekskrementagtige voedings-
reste, as gevolg van voort-
durende, kragtige wrywing 
nog die laaste wat daar van 
die voedsame substansie 
oorbly, afgee, waardeur dan 
ook die noordelike halfrond 
baie meer kompakter is as die 
suidelike halfrond, omdat op 
die suidelike deel ook 
merendeels die laaste en 
slegste voedingstowwe aan-
kom.  

[13] Deur die uitdrywing van 
die laaste ekskremente 

[uitwerpsel], word ook die 
rotasie van die aardliggaam 
bewerkstellig en wel deurdat 
hierdie baie lugtig lykende 
ekskrement in die spiraal‐
vormige beweging buite op die 
vrye eter stuit en daardeur aan 
die aarde `n draaiende 
beweging gee, net soos `n, 
om `n as gewende skroef‐
draad die as in beweging sit 
as hy aangevuur word. Dit 
gebeur omdat die lug wat uit 
die skroefdraad ontwyk, so `n 
groot druk uit‐oefen, dat die 
lug daarbuite nie netso vinnig 
kan ontwyk nie. Daardeur 
word daar tussen die uitstro-
mende lug van die skroef‐
draad en die buitelug een 
ononderbroke drukkolom 
gevorm, wat die as waarop die 
skroefdraad bevestig is, in `n 
noodsaaklike ronddraaiende 
beweging bring, op die manier 
waarop `n opstygende vuurpyl 
deur `n soortgelyke, vinnige 
onder haar groeiende 
lugkolom, omhoog gedra 
word. 

[14] Uit die maklik te begrype 
voorbeeld kan julle insien, hoe 
die daaglikse rotasie van die 
aarde deur haar eie volkome 
natuurlike meganisme opge-
wek word en voortdurend 
gelykmatig onderhou word. 

(Redakteur: Hieruit kan gesien 
word dat hierdie profeet nooit 
ooit hierdie kennis uit sy duim 
kon gesuig het 164 jaar 
gelede nie. Alle eer aan 
JaHshua, ons Vader, vir hier-
die wonderlike inligting. U kan 
dit verder bevestig deur die 
volgende draad op YouTube 
op te volg: 

YouTube - North Pole 
Hole - Hollow Earth 
Proof ) 

Aanhalings uit Aarde en Maan, Hoofstuk 7” deur Jakob Lorber 

Ruimtefotos deur 
NASA 
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Die mossies 
Eendag speel `n klompie kinders 
langs `n dam, rustig en soet. Ek 
was nog klein en My ouers was 
daar naby doenig. Ek wou ook 

graag, net soos die ander kindertjies speel en het nader gegaan. Julle 
weet mos hoe lekker dit is om dammetjies te bou en allerhande diertjies 
en figuurtjies met modder of klei te maak. Dit het nie te lank voor dit 
gereën nie en die grond was lekker sag en ons kon heerlik in die 
kleierigheid speel. Ek het ook dammetjies gemaak en daarmee saam `n 
paar voëltjies uit klei. Toe Ek moes teruggaan na My ouers, het My 
voëltjies lewendig geword (op die bevel van My Liefde) en tjirpend 
weggevlieg. Hierdie voëltjies was spesifiek mossies. Julle ken mos 
mossies? Dit is vrolike voëltjies. Hulle hou daarvan om in die somer en 
lente in die vroeë son te speel. Hulle eet graag klein wurmpies en is altyd 
baie dankbaar. Ja, hulle is dankbaar vir elke wurmpie of saadjie wat hulle 
kry waarmee hulle, hulle honger pensies voed. Het jy al `n treurige 
mossie gesien? Nee, jy sal dit nie sommer sien nie! Mossies het nie 
besonder mooi, of helder kleure soos sommige ander voëls nie. Nee, 
inteendeel kom hulle maar bietjie valerig voor, maar gaan staan eendag 
bietjie stil en kyk na hulle. Met hulle vrolike hartjies, is hulle altyd besig 
om My te dank en te loof.  

Net so wil Ek dat julle, My liefste kindertjies, ook met vrolike en dankbare 
hartjies, My loof. Ja julle, My liefies, is die kroon van die skepping! Dit 
beteken dat van alles wat Ek gemaak het, julle die mooiste en beste is. 
Dink bietjie hoeveel méér dinge die mens kan doen as `n mossie. Die 
mens kan dink en redeneer. Hy kan handel en regeer. Hy kan keuses 
maak en self besluite neem. Jy, My liefste kleintjie, is baie meer werd as 
`n mossie vir My! Daarom sal Ek altyd na jou kyk, want Ek het jou só 
baie lief. Sal jy ook lief wees vir My? Sal jy ook soos die mossies, My met 
jou hele hartjie loof en prys? Dit beteken om dankbaar te wees vir alles 
wat Ek vir jou gee. Nou wonder julle seker wat gee Ek alles vir julle, nê? 
Kom ons dink `n bietjie:  

Ek het die son gemaak, sodat jy kan sien wat jy doen en waar jy is. Ook 
dat jy lekker warm kan kry. Die son hou jou gesond en laat jou ook groei! 
Die son maak ook jou hartjie vrolik en bly! Ek het die maan gemaak, 
sodat jy ook in die nag, as die mossies gaan slaap het, nog jou weg kan 
vind. Ek het die reën gemaak en al die waters wat jy sien. Jy het ook dit 
nodig. Ja, jy het water nodig om in te swem of bad, want onthou jy moet 
ook skoon kom van alles waarvan jy vuil geword het! Jy het water nodig 
om te drink, want jou lyfie wil ook van binne skoon wees. Ja, jy het water 
nodig om te leef en groei. Ja, vir ontsettend méér. Sien jy nou? Dit is nog 
net die lig en water. Kom, dink `n bietjie verder. Wat kan jy nog aan dink 
wat Ek gemaak het? Ja, Ek het alles gemaak wat jou ogies in die natuur 
kan sien. Ja, en jy My liefste kleintjie, het dit nodig. Sonder kos en water 
en lig sal jy nie lank leef nie. Kan jy nou sien hoeveel ook jy, My liewe 
kleintjie, voor dankbaar moet wees? Sonder My sou jy nie eers gelewe 
het nie! Sien jy hoe lief Ek jou het? Ek het alles wat jy nodig het om te 
leef, gemaak. En dit is nog net die dinge wat jy kan sien. Ek het ook 
dinge gemaak wat jy nie kan sien nie, maar nodig het. Jou hartjie het óók 
benodigdhede net soos Myne. Jou hartjie wil weet en voel. Ja jou hartjie 
wil weet of iemand ook vir jou lief is en wil dit voel. My hart wil ook hê dat 
jy vir My moet lief wees en Ek wil dit ook voel, net soos jy, My skat. Sien, 
toe Ek jou gemaak het, het Ek jou na My beeld en gelykenis geskape. 
Dit beteken jy is in baie dinge, ja feitlik net soos Ek! Jy kan dink en doen. 
Jy kan voel, nie net met jou handjies nie, maar ook met jou hartjie! Ag, 
daar is nog soveel méér! Maar daaroor gesels ons `n volgende keer 
méér. Vandag se les vir jou, My kosbare kleintjie, is dit: Wees altyd in jou 
hartjie dankbaar vir wat jy kry. Dank My en onthou dat jy vir My baie, baie 
méér werd is as ̀ n mossie. Onthou dat jy My ook moet dank en dat jy My 
moet loof soos die mossie wat baie minder het as jy! Dit kan jy alles 
doen, as jy net lief is vir My! Ek wil hê jy moet vir My lief wees, want Ek is 
só baie lief vir jou! 

Ek, JaHshua, vra dit van jou. Amein. 

 

 

Die Sabbatsrus 
Vandag wil Ek julle leer van My Sabbat. Ek het in sewe dae die aarde 
met alles daarop gemaak waarvan die sewende dag gegee is om alles 
te leer rus. Baie mense verstaan nie hoekom rus nodig is nie en daarom 
wil Ek hulle nou alles wat belangrik is daaroor vertel. 

As jy na die sterre kyk, sal jy baie helder sterre tussen die dowwe sterre 
sien. Dit is waar die mense op die planete die naaste aan My manier van 
doen dink en lewe. Dit is soos nog ‘n son wat lig afgee vir daardie ander 
planete. Die lig van die sonne stel alles rondom gerus dat alles wat hulle 
ken, voortgaan of aanhou soos normaal, sonder dat daar ‘n einde aan 
kom. Dit is My wonderlike maatstaf van orde, wat aan alles roetine gee. 
Dit beteken dat daar dae is en dat dit in gelyke hoeveelhede tyd 
opgedeel kan word vir lewe om voort te gaan.  

Ek het ‘n orde vir alles wat bestaan daargestel, sodat alles in gelyke 
mate groter en sterker kan word en dinge afgetel of vergelyk kan word. 
Die sewe dae in elke week is die maklikste om te verstaan as daar iets 
anders een keer ‘n week gebeur. As jy ses dae hard werk, mens noem 
dit ywer, om vir jou liggaam kos en blyplek reg te kry, beloon Ek jou 
deurdat jy die sewende dag ‘n fees kan hou saam met almal vir wie jy lief 
is. Dan het jy gerus van die week se werk en voorbereiding, omdat daar 
genoeg is om te gebruik op die feesdag. 

As jy in daardie ses dae die hele tyd jou werk in liefde gedoen het en 
geywer het om met My te gesels en alles te doen soos wat Ek vir jou 
gesê het terwyl jy werk, sal jy jou oor niks hoef te bekommer terwyl jy 
gewerk het nie en jy sal alles van die beste gekry het vir die sewende 
dag. Ek sal daarvoor sorg dat jy so goed behandel word deur alles wat 
lewe rondom jou, omdat Ek dan sien dat jy alles net doen uit liefde vir 
My. As jy al hierdie gedoen het, net omdat jy begeer om die beste te kry, 
sou Ek nie vir jou baie opdragte gee, of baie met jou praat of dinge vir jou 
voorsien om te geniet nie, want dan het jy My nie regtig lief nie.  

Onthou, Ek het alles gemaak en sien alles wat jy doen, dink en voel en 
sal altyd vir jou die beste gee dat jy nóg meer kan lief word vir My. 

Om op My Sabbat te rus van harde werk, stel nou ook iets anders voor, 
of moet vir jou iets groter verduidelik: As jy die ses volle dae of maniere 
om mens te wees oorwin het met ywer, tree jy in die sewende vlak van 
hemelse rus in, waar jy net My in jou hart volg en geen sintuie, soos ruik, 
proe, voel, sien, hoor of dink jou verlei om agter dinge van die wêreld of 
satan aan te gaan nie. Dit beteken dat as jy alles wat jou aan die wêreld 
of jou liggaam laat dink kon opsy skuif om net aan My te dink en met My 
te praat, jy na die sewende manier van bestaan oorgaan en dit is 
Barmhartigheid. 

Jy het dan gewerk om Liefde te word en al jou sintuie en verstand sal 
dan net doen wat Liefde is. Jy kan dit net regkry met harde werk aan 
jouself en ‘n wil of besluit om dit vir Mý reg te doen. Ek is jou Koning en 
Hemelse Pa en jou lewensmaatjie wat elke dag vir jou sorg en daarom 
sien Ek uit daarna en waardeer dit as jy só ook alles vir My wil doen. 

Hierdie sewende dag van elke week herinner jou aan die volmaaktheid 
van My orde van Liefde. Ek het ook die aarde se bestaan, soos julle dit 
ken in sewe dele opgedeel. Daar het nou reeds 6000 jaar verloop of 
verbygegaan, vandat Ek die aarde op hierdie manier geskep het. Een 
van die dae gaan die sewende 1000 jaar aanbreek waar almal gaan 
lewe binne hierdie orde van Liefde, soos wat Ek dit al op ander maniere 
ook vir julle verduidelik het. Almal gaan dan verstaan en niemand gaan 
dan meer sonde doen nie. 

Aan die einde van daardie 1000 jaar van rus sal daar weer ‘n toets oor 
hulle pad gestuur word. Ek sal Satan weer kans gee om hulle te probeer 
vertel dat die liggaam en aarde belangriker is as Ek en so sal daardie 
mense wat weer baie langer gaan lewe, omdat hulle gehoorsaam is, ook 
‘n kans kry om in moeilike toetse vir of teen die liefde te kan kies. 

As hulle toets verby is, gaan Ek weer ‘n nuwe hemel en nuwe aarde 
maak waarop die sewe dae weer voor sal begin, soos julle weke. Ek het 
julle baie lief en wil hê dat jy My elke dag beter moet verstaan en meer 
moet liefhê deur die ander mense wat rondom jou lewe. Doen goed aan 
ander, sodat hulle ook nie bang en mislik, bekommerd of ongelukkig 
word nie, maar kan rus in die liefde, soos jy. Amein. 



23 

(Verwys asb deurentyd na 
die diagram oor die val van 
die Geeste wat ingesluit is) 
 
Inleiding: 

E lkeen van ons, as gelowige 
kinders van Elohim, sal 
weet dat daar ontelbare 

engelgeeste in die hemele is. Hulle 
lewe in ewige gelukkige saligheid 
in die teenwoordigheid van ons 
Hemelse Vader. Talle van hulle is 
ook betrokke by ons hier op aarde, 
deurdat hulle ons vanuit die 
geestesfeer lei en rig. 

Vanuit die Bybel leer ons ook dat 
daar `n groot groep engele is wat 
teen die Godheid gerebelleer het, 
onder hulle hoofengel, Lucifer. 
Hulle is toe deur Elohim uit die 
hemele uitgewerp. Min is verder 
vanuit die Bybel te kry oor hierdie 
onderwerp, behalwe dat Jesaja 
14:15 sê dat hulle in die doderyk, 
wat binne die aarde is, gewerp is. 
Dit wat egter in die doderyk in die 
middel van die aarde vasgehou 
word, is egter net die oorblywende 
deel van die skeppende entiteit 
van Lucifer, naamlik sy kollektiewe 
bose gees, wat ook somtyds 
Satana genoem word. Vir u wat al 
reeds van hierdie Volksleiding-
reeks boekies (kan bestel word - 
sien bladsy 2) gelees het, sal weet 
dat die gehele materiële skepping 
eintlik niks anders is as die gevalle 
gees van Lucifer wat verhard is 
nie, as gevolg van sy verharding 
en gevolglike rebellie teen Elohim 
self. Alles wat materie is, is dus 
deel van die oergees Lucifer en 
huisves gevalle sieledeeltjies wat 
gebonde is en wat deur geleidelike 

opwaartse beweging bevry moet 
word. 

Die doel van hierdie stuk is om 
aan die leser te toon wat in die 
geestelike sfere plaasgevind het, 
ontelbare miljarde eons van jare 
gelede, toe die Godheid besluit het 
om engelgeeste buite Homself te 
skep. Ook word die rebellie van 
Lucifer, met `n derde engele onder 
hom, aangetoon. Die maklikste 
manier om hierdie inligting weer te 
gee, is om `n vloeidiagram te 
gebruik ter illustrasie. Deur plekke 
op die diagram te nommer en 
sodoende die roetes aan te dui 
wat bespreek word, sal die leser `n 
makliker verduideliking kry as 
ellelange geskrewe gedeeltes. 

Die ingeslote vloeidiagram is 
saamgestel uit inligting vanuit die 
Boek van Herinnering, die Nuwe 
Openbaring van ongeveer 170 
jaar gelede en onlangse profesieë 
aan die Boerevolk. Hierdie 
vloeidiagram verduidelik die 
samestelling van die Godheid, 
soos vanaf die oneindige verlede 
tot in die oneindige toekoms vir 
alle geskape Geeste. Die oerge-
skape Geeste het twee duidelike 
roetes gevolg, - eerstens is dit die 
Geeste in die Goddelike orde wat 
by Vader gebly het en tweedens 
die Gees van Lucifer wat gerebel-
leer het. Elk van hierdie twee 
geesteordes het nog oneindige 
sub-skeppingsordes onder hulle-
self, en daarom is daar ook nog 
ontelbare geesteswesens in elke 
geskape Gees se ryksgebied. 

Om net effens te verstaan van hoe 
lank die tydperke is wat ons hier 

mee te doen het, die volgende: 
Gestel u neem `n sandkorreltjie en 
ken `n waarde van 1 miljoen jaar 
daaraan toe. Gestel u pak verder 
die hele oppervlak van die aarde 
toe met sulke sandkorreltjies, styf 
teen mekaar gepak. Tel dan al 
hierdie miljoene jare bymekaar. 
Dan het u nog nie by die tyd 
uitgekom toe Lucifer gerebelleer 
het nie! (Inligting vanuit die Nuwe 
Openbaring) Hoe lank terug lê die 
skepping van die oergeskape 
geeste dan nie nog nie! Dit is dus 
duidelik dat ons as vleeslike 
mense, nooit werklik tyd in die 
geestelike dimensie sal kan 
begryp nie. Kom ons begin nou 
met die verduideliking van die pad 
wat geskape geeste deur die 
skepping geloop het en voortaan 
nog sal loop. Verwys asseblief van 
nou af na die ingeslote 
vloeidiagram. 

Die een roete, Roete [3-7], van 
links na regs, in reënboogkleur 
aangedui, is die roete wat die nie-
gevalle Geeste kan volg as hulle 
kinders van die Hemelse Vader wil 
word. Let wel dat hierdie Geeste 
oneindig salig geskape was, maar 
dat hulle altyd die status van 
knegte sou hê in die hemelryk. 
Deur die menswording, dood en 
opstanding van ons Verlosser, 
JaHshua, het hulle nou die 
geleentheid verkry om ook mens-
like liggame te kom aanneem op 
aarde, dit wil sê, om op aarde 
gebore te word. Indien hulle 
lewensproef op aarde geslaagd 
was, word hulle in die Hemelse 
Vaderhuis opgeneem as kinders 
van Elohim, wat `n saliger 
toestand is as die van kneg. 

Die ander roete, Roete [2-4-6-7] 
en [2-5-7] van links na regs, in 
groen aangedui, is die roete wat 
Lucifer gevolg het nadat hy 
homself verhef het teen Elohim, en 
deur sy hoogmoed tot `n val 
gekom het. Let op dat hy ook `n 
groot groep, een derde nie-rebelle, 
saamgesleep het die materie in. 

Die begin: 
In die oneindige verlede is en was 
Elohim altyd daar, as ontoegank-
like Godheid [1], gebaai in ewige 
goddelike Lig. Niks buiten die 
Godheid Self kon bestaan in 
hierdie fel deurdringende Lig nie. 

Toe het Elohim besluit om wesens 
te skep buite Homself, geestelike 
wesens wat geskape sou word na 
Sy beeld en gelykenis. Kyk na die 
vloeidiagram links bo. 

Die eerste drie Wesens wat Hy 
buite Homself geplaas en geskep 
het, het Hy genoem, LIEFDE, LIG 
en LEWE [2]. Vanuit hierdie drie 
het die hele verdere Geestelike 
skepping ontstaan. Neem asse-
blief kennis dat die materiële 
skepping waarin ons nou in leef en 
wat ons ken, toe nog lank nie 
bestaan het of sou bestaan nie. 
Alles was Gees en tydloos. Hier 
volg `n uittreksel uit `n onlangse 
profesie aan die Boerevolk: 

Uit Gesprekke met die engele, 
Hoofstuk 6 en 7, deur JaHshua 
aan Marietha  
Jahshua: Dit is Drie Groot 
Vorste wat die Wese van MY 
voorstel. Lig, Lewe en Liefde. 
Die eerste daarvan is Liefde, wat 
gelyk is aan die Bestaan of 
Ontstaan en die tweede is Lewe 
wat uit die Warmte van Liefde 
ontspring. Die derde hiervan is 
Lig, Hy staan vir MY Wysheid, 
wat die Lig is van die geskapenes. 
Verstaan dat hulle net die 
Uitbeelding van MY Wese is, 
want EK is nie ‘n drieledige 
Godheid nie. Die Wese van MY 
kan kom in Wysheid of net in 
Liefde of in Krag, maar EK IS 
Éen en oneindig. Die Drie is MY 
Heilige en Aparte Vorste wat die 
Liefde, Wysheid en Krag uitbeeld. 
Jahshua: EK gaan jou eers vertel 
van die Drie; Aan die begin was 
daar Drie en die Sewe het uit hul 
voortgekom, maar die Éen, gelyk 
aan die Lig van Elohim, wat EK 
IS, het geval. Sy naam noem julle 
Lucifer of Ligdraer. Maar EK 
het dadelik `n Vors geroep om die 
plek te vul van die gevallene, jy 
vra nou hoekom EK dadelik `n 
ander Vors in sy plek gestel het? 
Dit is om ewig uit te beeld dat MY 
eienskappe sal bestaan. En die 
Vors wat EK geroep het om in 
Lucifer se plek te staan, is ook die 
gelykenis van die Lig. Die één wat 
dit waardig is, kry die plek by MY, 
of het jy gedink dat die plek leeg 
moet bly? As EK die plek sou oop 
los, dan is daar net twee om MY 
Wese uit te beeld, dit wil sê, 
Liefde en Lewe, maar niks kan 
ontstaan sonder Lig nie, en dus 
herstel EK die simboliek. 
Die val van Lucifer: 

Een van hierdie drie, die LIG [2], 
was die oergeskape Engel van die 
Lig, naamlik Lucifer. Hy het 
homself hoër begin ag as Elohim 
Self, en het homself laat aanbid 
deur sommige van die geskape 

(Vervolg op bladsy 24) 

`n Openbaring oor die eens gevalle oergeeste se pad deur die 
materiële skepping om volmaaktheid te bereik deur Dirk van Vuuren 
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engelgeeste onder Hom. Deur 
hierdie gruwelike hoogmoedsdaad 
van hom, het hy uit die Goddelike 
skeppingsorde van die Liefde 
beweeg en is hy uitgewerp uit die 
Koninkryk. Een derde van die 
engele [4] het hom gevolg in sy 
rebellie, maar twee-derdes [5] het 
getrou gebly aan Elohim. Hulle 
moes egter ook uit die Koninkryk 
van die Geeste uitgewerp word, as 
gevolg van die feit dat hulle in 
hierdie ryksgebied van Lucifer 
geskape was en hy eintlik hulle 
skeppingsvader was, alhoewel hy, 
Lucifer, hulle slegs geskep het met 
die Lewe of Krag wat hy vanaf 
Elohim ontvang het. Hierdie val 
word as volg beskryf in Jesaja 
14:12-15: 

12 Hoe het jy uit die Hemele 
geval, o Heylel (Lucifer), seun 
van (die dageraad)! [Hoe] lê jy 
teen die Aarde neergeslaan, 
oorweldiger van die nasies! 13 
En jy het in jou hart gesê: Ek wil 
opklim in die Hemele, my troon 
verhef bo die Sterre van El en sit 
op die berg van samekoms in die 
uithoeke van die Noorde. 14 Ek 
wil styg bo die hoogtes van die 
wolke, my gelykstel met die 
Hoogste El! 15 Ja, in die 
Doderyk/Sheol sal jy neergewerp 
word, in die diepste plekke van 
die put! 

Hier moet duidelik gelet word op 
die feit dat hierdie val oor onmeet-
like tye gestrek het en dat dit nie `n 
eenmalige gebeurtenis was wat 
plaasgevind het nie. Soos wat 
Lucifer homself verhef het, het hy 
ingeboet met Lig wat nodig was 
om voort te gaan met sy eie 
skepping. Deurdat hy Lig verloor 
het, het sy skeppings ook al hoe 
meer duister begin word, totdat 
Elohim Self besluit het om sy 
skeppingsmagte in te trek, hom uit 
te werp uit die Koninkryk van die 
Geeste en in die materie te laat 
gevange neem. Die kern van 
Lucifer se wese, sy skeppings-
gees wat al verskriklik duister en 
boos geword het, is in die kern van 
die aarde gewerp en word tans 
deur ander engelgeeste vasge-
hou. Sou hulle een millimeter 
skietgee, sal die hele materiële 
skepping verwoes word, so boos 
is hierdie gees! Dit is hierdie bose 
gees, Satana, wat voortdurend 
haar boosheid laat opbruis in ons 
aardse skepping in, vandaar die 
wreedheid, liefdeloosheid en alles 
wat negatief is op aarde. 

Die verhaal van Kaïn en Abel wat 
ons ken, vertel eintlik wat hier in 
die Gees met die gevalle engele 
gebeur het. Adam en Eva, 
aanvanklik in die Tuin van Eden, 
wat die Koninkryk van die Geeste 
voorstel, rebelleer soos Lucifer 
(Adam) en sy gees Satana (Eva) 

teen Elohim en word uit die Tuin 
van Eden (Koninkryk) verjaag. 
Adam en Eva se twee kinders stel 
die twee groepe geeste in Lucifer 
se ryk voor wat hy geskep het en 
wel as volg: Kaïn, die moordenaar, 
stel eintlik die een-derde geeste 
voor wat gerebelleer het, terwyl 
Abel, die vermoorde, die onskul-
dige twee-derdes voorstel wat 
vermoor is, oftewel wat afgesny is 
van die ewige lewe. Beide was 
vooraf uit die ryk (tuin van Eden) 
uitgewerp saam met hul ouers, 
wat die val na benede voorstel van 
Lucifer (Adam) en sy skeppings-
gees, Satana (Eva). 

Hierdie twee groepe van die ryk 
van Lucifer, naamlik `n donker-
groen afwaartse pyl wat die een-
derde [4] rebelle voorstel en die 
dikker ligtegroen pyl wat die twee-
derdes [5] voorstel wat nie 
gerebelleer het nie, maar wat 
noodgedwonge die pad van die 
materie moes loop. Beide groepe 
begin afwaarts val, die dieptes in, 
namate Lucifer homself meer en 
meer begin verhef teen Elohim. 
Satana, die skeppingsgees wat 
Lucifer vir homself geskep het 
(Openbaring van Henog 11:53), 
word egter deur Elohim toegelaat 
om verder te skep, met die hoop 
dat Lucifer berou sou toon en hom 
bekeer. Hoe verder sy egter gaan, 
hoe minder Lig ontvang sy en hoe 
meer duister, swart en besoedel 
word haar geskapenes. Let op dat 
hulle ook nog almal geeste was 
wat sy geskep het, want nóg het 
daar geen materiële skepping 
bestaan nie. Openbaring van 
Henog 11:53-54: 

53 Die Duiwel is die gees van 
besoedeling van benede, as `n 
vlugteling het hy Satana (of 
Sotona) van die Hemele gemaak 
omdat sy naam Sataniël was, so 
het hy verskillend van die 
boodskappers geword, 54 maar 
sy geaardheid het nie sy intellek 
[kennis] verander wat sy begrip 
van Geregtigheid en oortreding 
betref nie. 

Hierdie geskape geesteswesens 
het toe verder gegaan en nog 
meer besoedeling in die geestelike 
sfeer aangerig en Elohim wou 
hierdie hele ryk vernietig, want in 
Sy Geregtigheid kon Hy nie hierdie 
rebellie toelaat nie. Hierdie gevalle 
skepping word skematies voorge-
stel deur `n afwaartse donker-
groen pyl wat gaandeweg swarter 
word soos wat die skepping verder 
en verder besoedel geword het 
deur Satana. Die val van hierdie 
geesteskepping eindig by die 
bopunt van [6] waarna die 
materiële skepping sou begin, wat 
`n nuwe herstelfase is wat deur die 
Liefde van Elohim geskep is. 

 

Redding vir die 
gevallenes: 

In die middel van ons vloeikaart 
sien ons dan hierdie grys vierkant, 
wat die aarde voorstel wat geskep 
is om alle gevalle geeste te reinig. 
Die skepping van die aarde strek 
ook oor talle miljoene jare, wat in 
vyf groot voorafgaande skeppings-
periodes ingedeel is, voor die 
skepping van Adam in Genésis (uit 
die Nuwe Openbaring). Die 
hoofdoel van hierdie vyf periodes 
was om die gevalle gebonde 

sieledeeltjies van Lucifer opwaarts 
te laat beweeg deur die drie 
materiële ryke, naamlik die 
minerale ryk, die planteryk en die 
diereryk. Eers nadat die gevalle 
rebelle sieledeeltjies hierdie lang 
pad geloop het, kon hulle weer 
saamgevoeg word in `n eenheid 
en in `n menseliggaam geplaas 
word. Dit was dan waarvoor die 
sesde periode geskape was, 
naamlik om hierdie saamgevoeg-
de gesuiwerde sieledele, wat nou 
`n siel geword het, in `n vleeslike 
liggaam te plaas en te begiftig met 
die “asem van die lewe” (goddelike 
Gees) en aan hom die keuse te 
gee om Elohim of Lucifer te dien. 
So verkry hierdie gevallenes dan 
ook die moontlikheid om weer in 
die Koninkryk van Elohim te kom, 
hierdie keer, nie as dienede 
geeste nie, maar as gehoorsame 
kinders in die Vaderhuis, soos 
voorgestel deur punt [8]. Hierdie 
onderwerp sal verder as volg belig 
word: 

Alles het gebeur deur die Liefde, 
wat buite Elohim geplaas is [2], en 
die Liefde het hierdie wesens, 
naamlik die onskuldige twee-
derdes, sowel as die rebelle, 
oneindig jammer gekry en die 
Liefde het ingetree by die Vader 
dat Hy hulle nie moes verdelg nie, 
maar moes laat voortbestaan met 
die moontlikheid om uit die 
besoedeling van hulle ryk te kom. 

Deur Elohim se oorgroot barm-
hartigheid het die materiële 
skepping toe ontstaan, wat in der 
waarheid slegs `n verharding van 
die gevalle geestelike skepping 
van Lucifer is. Omdat Lucifer sy 
hart verhard het, is sy hele 
skepping in ontelbare klein 
deeltjies opgebreek en verhard. 
Hierdie kleinste deeltjies word 
sieledeeltjies genoem en ons 
ganse heelal bestaan daaruit. 
Hierdie sieledeeltjies het twee 
fasette, naamlik `n geestelike faset 
wat ons nie kan sien nie, soos 

byvoorbeeld die eienskap van 
magnetisme of elektrisiteit en die 
materiële deel wat ons kan sien, 
soos atome en elektrone. Ons 
aarde bestaan uit drie ryksgebiede 
van materiële sieledeeltjies, 
naamlik die gesteentes, die 
plantewêreld en die dierewêreld. 
Elke korreltjie van hierdie drie 
materieryke verteenwoordig die 
eens gevalle geestelike in Lucifer 
se oorspronklike geestelike ryk 
waarin hy homself verhef het. In 
hierdie drie gebiede is daar dus 
oneindige lewende gees vasge-
vang en gekluister in materie vir 
oneindige lang tye. 

Verwys na die skematiese 
diagram, bopunt van [7] en sien 
dat hierdie volgende fase die begin 
van die materiële skepping is waar 
die sewe oergeeste behulpsaam 
raak met die gevallenes en dit 
word voorgestel deur die reënboog 
wat as `n punt begin en 
langsamerhand breër word [6]. 
Deur `n unieke proses van 
opwaartse en vryer beweging deur 
hierdie drie ryke verbeter en 
veredel hierdie sieledeeltjies 
hulleself en raak hulle geskik om 
na miljarde en miljarde eons (`n 
eon is `n een met 60 nulle!) van 
tye weer in `n selfbewuste 
menslike gestalte opgeneem te 

(Vervolg van bladsy 23) 

(Vervolg op bladsy 25) 

Adam en Eva, die twee eersgeskape wesens - die begin van die 
terugkeer na die geestelike sfeer 
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word, wat ons dan die Adamitiese 
skepping sal noem, wat ongeveer 
sesduisend jaar gelede ontstaan 
het. Sien punt [7]. 
So `n saamgestelde siel word dan 
deur die bemiddeling van ander 
dienende engele in die geestesryk 
geneem en in die baarmoeder van 
`n aardse vrou geplaas tydens 
verwekking. Hierdie klein siel 
ontwikkel dan in die baarmoeder 
as `n volwaardige mens met `n eie 
denke en vrye wil. Ook word die 
“asem van die lewe” in die mens 
ingeblaas en die mens kan 
homself ontwikkel tot `n 
gehoorsame kind van Elohim, of 
hy kan weer rebelleer en `n kind 
van Lucifer word. Die grootste 
gawe wat elkeen nou het, is die 
vrye wil. Nou bestaan die mens 
dus uit drie dele, naamlik die 
liggaam of vlees, die siel of 
saamgestelde sieledeeltjies en die 
oergees van Elohim, dus `n ware 
beeld en gelykenis van die 
Godheid. Hierdie roete sal gevolg 
word deur elke rebellegees van 
hierdie ryk. 

 

Barmhartigheid vir die 
nie-gevallenes: 

Elke ander gees van die twee-
derdes wat nie gerebelleer het nie, 
se lot is anders en wel as volg: 
Hierdie geesteswesens lewe nou 
as vleeslike of geestelike wesens 
op die talle ontelbare planete, 
sonne en sterre in ons heelal. Elke 
ster, planeet of son wat in die 
sterrehemel sigbaar is, is `n 
bewoonbare aarde met wesens 
daarop (uit die Nuwe Openbaring). 
Hulle het `n mate van saligheid 
waar hulle tans lewe, maar kan 
slegs beperk groei in saligheid. 
Hulle ken Elohim slegs as die 
Groot Gees en nie as `n liefdevolle 
Vader nie, alhoewel hulle almal 
bewus is dat die vlak van 
volwaardige kindskap wel bereik 
kan word, maar dan moet hy 

vrywillig aarde toe kom vir `n 
lewens‐proeftydperk. Die aarde as 
planeet van verlossing, is deur 
Elohim Self uitgekies, waar Hy die 
groot verlossingsplan vir Sy geeste 
sal uitvoer. Die gees van Satan, 
naamlik Satana, is ook in die 
middel van die aarde gewerp, 
waar die doderyk met sy duiwels 
en demone ook is, sodat die mens 
ook sal moet leer staan teen die 
felle aanslag van die bose, want 
slegs hier op aarde kan elke gees 
die hoogste saligheid verkry, 
naamlik kindskap in die Hemelse 
Vaderhuis. 

Vir elk van hierdie nie-rebelle 
geeste is daar egter geleentheid 
om self te kies of hy wel aarde toe 
wil kom, om die proeftyd van die 
vlees te wil deurgaan al dan nie. 
Hy gaan dus op sy planeet `n 
ooreenkoms aan met die Godheid 
en dan word hy vrywillig as siel, 
met geen geheue van sy vorige 
lewe, in so `n menslike baar-
moeder geplaas om op aarde 
verder as mens te lewe en te kies 
vir JaHWeH of vir Satan. Slaag hy 
hierdie lewenstoets, gaan hy oor in 
die salige ryke van die Hemelse 
Vader en word hy `n kind van die 
Vader. Hierdie pad word 
voorgestel in ons vloeikaart as die 

groen pyle van die twee-derdes 
wat links inbuig na die adamitiese 
skepping toe [5-7]. 
Dit bring ons dan by die skepping 
van Adam en sy nageslag en die 
verdere geskiedenis van die 
menslike geslag soos opgeteken 
in die Heilige Skrifte. Almal weet 
dat hierdie skeppingsperiode van 
ons drie duidelike afdelings het, 
naamlik die eerste periode vanaf 
Adam tot by die opstanding van 
JaHshua, ons Verlosser. Die 
tweede periode strek tot aan die 
begin van die Duisendjarige 
Vrederyk en die derde periode is 
die Duisendjarige Vrederyk. 
Hierdie drie duidelike verlossings-
periodes word in ons vloeikaart 

aangedui. Alle gestorwe geeste 
van mense moes in die eerste 
periode in die doderyk gevange 
gehou word, totdat ons Messias 
opgestaan het uit die dode in die 
tweede periode en die geredde-
nes saamgeneem het na die 
Koninkryk van die Vader in die 
hemele. Na die opstanding van 
JaHshua kon elke geredde 
gestorwene nou direk na die 
Vaderhuis gaan. 

Nou in die tyd waarin ons lewe, 
aan die einde van die tweede 
periode (sesduisend jaar vanaf 
Adam) word dit moontlik om deel 
te word van `n nuwe orde wat in 
die derde periode, die Duisend-
jarige Vrederyk, heerskappy sal 
voer oor die totale materiële 
skepping in die heelal. Hierdie 
orde word genoem die Melgisédek
-orde en word in werking gestel 
wanneer die Meester in die 
huwelik tree met Sy volk. Sonder 
om nou in te veel detail in te gaan 
hieroor, moet u slegs kennis neem 
dat u nou ook `n verhoogde 
saligheid kan kry, alreeds hier op 
aarde, deur uself volkome oor te 
gee aan ons Verlosser en 
Saligmaker, JaHshua. Die doel 
van die Volksleiding-reeks boekies 
(waaruit hierdie gedeelte `n 
uittreksels is) is dan juis om u na 
hierdie salige toestand te lei, waar 
u as Sy waardige bruid ook dit sal 
ontvang wat Adam eens gehad 
het, naamlik die volle Liefde, Lig 
en Lewe in uself. 

Nou vervolgens na die vloeikaart, 
links bo, en wel na die Geestes-
orde van Sewe onderkant die orde 
van die Liefde, Lig en Lewe [3]. 
Die sewe oergeeste van 
Elohim: 

Hierdie sewe geeste word 
voorgestel deur die sewe kleure 
van wit Lig, asook deur die sewe 
kleure van die reënboog. Diagram 
punt [3]. Die kleure is Rooi, 
Oranje, Geel, Groen, Blou, 
Indigo en Violet. Hierdie kleure 
verteenwoordig ook sewe 
eienskappe van die Godheid 
naamlik: 

Die sewe eienskappe is: 
1. Rooi vir Liefde, 

2. Oranje vir Vrolikheid van 
hart, 

3. Geel vir Lydsaamheid en 
Deursettingsvermoë, 

4. Groen vir Geloof, 
5. Blou vir Vrede, 

6. Indigo vir Vriendelikheid 
en 

7. Violet vir Geduld. 

 

Die sewe Geeste is as 
volg: 

1. Liefde,  
2. Wysheid, 

3. werksame Wil,  
4. Orde van Elohim, 

5. Erns,  
6. Geduld en 

7. Barmhartigheid. 

 

Elkeen van hierdie sewe 
engelgeeste het `n naam en ons 
vind dit in die Boek van 
Herinnering in Henog 20: 

1 HIERDIE is die name van die 
Boodskappers/Engele van die 
Kragte wat waghou. 
2 UriEl, een van die 
Boodskappers van Apartheid, 
naamlik die Boodskapper van 
donderslae en van aardbewings, 
[wat aangestel is oor die wêreld 
en oor Tartarus]. [Openbaring 10; 
2 Ezra 10:28] 
3 RafaEl, een van die 
Boodskappers van Apartheid wat 
aangestel is oor die gees van die 
adamiet. 
4 RaguEl, een van die 
Boodskappers van Apartheid wat 
wraak neem op die wêreld en die 
ligte. 
5 MikaEl, een van die 
Boodskappers van Apartheid, 
naamlik, hy wat aangestel is oor 
die beste deel van die nasie en 
wat oor die chaos en die nasies 
heers. [DaniEl 12:1] 
6 SarakâEl, een van die 
Boodskappers van Apartheid wat 
aangestel is oor die geeste van die 
adamiete wat ander geeste laat 
oortree. 
7 GabriEl, een van die 
Boodskappers van Apartheid, wat 
aangestel is oor die Paradys en 
die Nagashim/slange en die 
Gérubs. [Lukas 1:19] 
8 RemiEl, een van die 
Boodskappers van Apartheid wat 
JaHWeH aangestel het oor hulle 
wat in opstand kom. 

Elkeen van hierdie Boodskappers 
of Engelgeeste is oneindige groot 
wesens, elkeen met Sy eie 
ryksgebied waarin miljarde 
geskapenes woon. Elkeen bevat 
wel al sewe eienskappe van die 
sewe geeste, maar sal oorwegend 
sy eie kleur of eienskap uitdra. 
Hulle is egter almal salige 
dienende knegte en is altyd 
diensbaar en werksaam in die 
hele skepping, en ook in die 
gevalle skepping help hulle om die 
dinge weer te herstel. Die enigste 
manier waarop hulle die Godheid 
ken, is ook as Groot Gees en nie 
as liefdevolle Vader nie. Hulle 
ervaar wel Sy Liefde, want hulle is 
nog almal werksaam in die Liefde, 
maar die verhouding is nog altyd 
die van kneg teenoor sy Meester. 

Nou het Elohim ook vir hulle die 

(Vervolg van bladsy 24) 

(Vervolg op bladsy 26) 

Die gevalle geeste nou tussen varke 
(materie) en verlang knegskap. 
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wonderlike geleentheid gegee, 
naamlik om ook vlees te kom 
aanneem op aarde en dan kan 
hulle ook sodoende salige kinders 
van die Hemelse Vader word. 
Hierdie pad word in ons diagram 
voorgestel as `n reënboogpad [3-
7] met afwaartse pyle na die 
gevalle skepping toe, wat aandui 
dat so `n gees vrywillig sal moet 
val, dus vrywillig gaan sondig deur 
vlees aan te neem en die stryd 
teen Lucifer aan te sê om te 
oorwin om dan sodoende sy 
kindskap te verkry. So verruil hy 
dan sy salige knegskap wat hy as 
engelgees gehad het vir `n nuwe 
en beter salige kindskap as 
engelgees. So `n salige kind kan 
ook aanbied om meermale aarde 
toe te kom as sy liefde vir sy 
gevalle broers baie groot is. So het 
Elia ook gekom as Johannes die 
Doper en sal hy weer kom aan die 
einde. (Matthéüs 11:14 en 
Maleagi 4:6) Lees ook Jeremia 
1:5 en merk op dat ook hy een van 
hierdie suiwer engelgeeste was 
wat ingestem het om aarde toe te 
kom. 

5 Voordat Ek jou (Jeremia) in die 
moederskoot gevorm het, het Ek 
jou geken (as salige engelgees); 
en voordat jy uit die liggaam 
voortgekom het, het Ek jou 
apartgestel; Ek het jou tot 'n 
profeet vir die nasies gemaak (dit 
was jou ooreenkoms met MY). 
[Onderstreepte invoegings deur 
skrywer gemaak ter verdui-
deliking] 

So word Daniël 12:13 ook 
duideliker vir ons, want ook hy is `n 
geroepe engelgees gewees wat 
weer aan die einde van tye werk 
sal verrig op aarde as vleeslike 
mens. 

En jy, gaan heen na die einde; en 
jy sal rus en weer opstaan tot jou 
bestemming (dit was jou 
ooreenkoms met MY). aan die 
einde van die dae. 

So sien u dus dat al drie die 
groepe engelgeeste, die gevalle 
rebelle wat Lucifer gevolg het, die 
gevalle nie-rebelle wat in Lucifer 
se ryksgebied was en die salige 
geeste vanuit die Sewe-
geestesryk gelyke kans het op die 
verkryging van kindskap in die 
Vaderhuis. Elkeen moet egter die 
volle sewe geeste se eienskappe 
in homself ontplooi om sodoende 
die wedloop na die Vaderhuis te 
voltooi. Tot by die opstanding van 
ons Verlosser, JaHshua, moes 
alle gestorwe geeste in die dode-
ryk vertoef het (uitgesluit `n paar, 
soos byvoorbeeld Henog, Moses 
en Elia), maar met JaHshua se 
oorwinning oor die dood of vlees 
(Satan) is die deur tot die 
Vaderhuis geopen. Sien die roete 
wat eindig by [8].  

Verder is hierdie sewe Geeste 
gedurig as sewe reënboogkleure 
en vuurfakkels teenwoordig by ons 
Vader in ons soos in Openbaring 
4:2, 3 en 5 beskrywe. 

2 En dadelik was ek in die Gees, 
en kyk, daar staan 'n troon in die 
hemel en Een sit op die troon. 3 
En Hy wat daarop sit, het in sy 
voorkoms gelyk soos die steen 
jaspis en sardius; en rondom die 
troon was 'n reënboog wat in sy 
voorkoms gelyk het soos 'n 
smarag. 5 En daar het weerligte 
en donderslae en stemme uit die 
troon uitgegaan, en sewe 
vuurfakkels wat die sewe Geeste 
van Elohim is, het voor die troon 
gebrand; 

Ook sal u sien dat daar `n 
kandelaar was in die Heilige deel 

van die Tabernakel, wat `n 
afbeelding van hierdie sewe 
geeste was. Die Heilige stel elke 
mens se siel voor, waarin hierdie 
sewe geeste gedurig moet brand, 
indien jy `n vrugvolle lewe vir 
JaHshua wil lei. 

Die Bruid neem die plek 
in van Lucifer: 

`n Bykomende wonderlike vlak 
van saligheid wat vir ons 
bygevoeg is, is die verkryging van 
Bruidskap, oftewel die Melgisédek-
orde van Vrede (blou) [9] waarvan 
JaHshua die Hoëpriester en 
Koning is. Diegene wat op aarde 
hulle kindskap verkry het, kan ook 
reeds op aarde, nou aan die 
eindtyd, hulle Bruidskap verkry, 
deur in die vlees wedergebore te 
word soos in Openbaring 7 en 14 
beskryf. Dan word jy een met jou 
Man, JaHshua, oftewel JaHshua 
staan op in jou vlees. Jou siel (die 
vroulike) en jou gees (die Manlike) 
word dus een binne jou, die 
hemelse huwelik. 

Hierdeur kom jy nou nog een 
stappie nader aan die Vader. 
Waar jy eers Sy kind was, verenig 
jy nou met Hom as Sy vrou in die 
Gees. Alles wat Syne is, word nou 
ook joune. Die Bruid neem nou die 

plek in van die LIG [2] langs die 
LIEFDE in die orde wat tot niet 
gegaan het as gevolg van die val 
van Lucifer en sal voortaan naas 
en in JaHshua heers oor die hele 
Skepping, selfs oor die ryke van 
die 7 Geeste! 

Die bruid sal nou, uit die aard van 
die posisie van die LIG wat Sy 
aangeneem het, die rol van die 
WYSHEID vervul. Elke engelgees 
wat die pad deur die skepping aan 
die einde (dit is nou!) suksesvol sal 
loop, sal in staat gestel word om in 
die vlees wedergebore te word. Dit 
is die bruidskap wat verkry word. 
Die wedergebore man of vrou 

word dan volkome verenig met 
JaHshua, die LIEFDE en wel in 
die geestelike, sowel as in die 
vleeslike dimensie. 

So `n wedergeborene leef dan 
gelyktydig in beide dimensies, 
sonder dat die ander aardse 
mense daarvan bewus sal wees. 
Hulle sal so `n wedergeborene 
slegs sien as iemand wat baie 
talentvol is in geestelike dinge. 

Die hooftaak van die Bruid aan die 
eindtyd sal wees om die gees van 
die vals Christus, die vals Melgisé-
dek, die vals Immanuël teë te 
staan soos in die boeke Daniël en 
Openbaring beskrywe. Die twee 
getuies van Openbaring 11:3 is 
die profeet/priester Henog wat die 
Wysheid voorstel en Elia wat die 
Krag voorstel, ook genoem 
Johannes, die Voorloper. Saam 
met die Liefde, wie JaHshua in die 
Bruid is, moet hierdie twee getuies 
dus teenwoordig wees in elke lid 
van die eindtyd Bruid. Die KRAG 
stel Haar dus in staat om in 
LIEFDE en WYSHEID op te tree 
om sodoende haar taak op aarde 
te vervul, naamlik om die vals 
Christus en sy gees teë te staan. 

 

 

 

Die verlore seun kom 
huistoe 

Uit hierdie stuk kan dus gesien 
word dat daar `n volmaak 
uitgewerkte modelplan deur ons 
Hemelse Vader opgetrek is, 
waarvolgens `n negatiewe daad, 
soos die hoogmoed en gevolglike 
val van Lucifer, omskep geword 
het in die wonderlikste moont-
likheid, naamlik om deel te word 
van die Vaderhuis self, om ook 
Ben-Elohim (Godeseun) te word 
en ook om saam of in JaHshua te 
heers oor die ganse skepping as 
Sy Bruid! 

Hierdie hele val van die geeste 
word vervat in `n gelykenis wat 
JaHshua vir ons vertel het 
gedurende Sy tyd op aarde. Dit is 
die gelykenis van die verlore seun. 
Hierdie verlore seun is Lucifer, met 
elke gevalle gees, wat die pad 
deur die gevalle skepping en 
materie (varke oppas en peule 
eet) moes deurloop. Deur vlees 
aan te neem en hulle lewensproef 
suksesvol af te lê, kom hulle weer 
by ons Vader se huis uit. Die 
Vader slag dan die vetgemeste 
kalf vir die verlore seun, sodat hy 
weer in die geestesryk of Vader-
huis kan inkom. 

Die ander seun wat nie sy erfdeel 
verkwis het nie, maar wat 
ongelukkig was omdat hy nooit so 
`n fees vir hom en sy vriende 
gekry het nie, is die engelgees wat 
nooit gerebelleer het nie, hy was 
altyd by sy Vader en alles behoort 
aan hom. Hy word ook genooi om 
aan te sit aan die kalfsete, of 
anders gestel, hy kry ook nou `n 
kans om vrywillig vlees aan te 
neem, JaHshua as sy saligmaker 
aan te neem en in die Vaderhuis in 
te kom as kind of bruid. 

 

 

Ons grootste dank en 
liefde vir ̀ n Vader wat 
soveel liefde gehad het 
dat Hy Sy eniggebore 
Seun, JaHshua, vir ons 
gegee het om geslag te 
word, sodat ons nou die 
ewige Vaderhuis saam 
met Hom kan beërwe. 
Amein 

(Vervolg van bladsy 25) 

Die Vader ontvang die gevallene (gedwonge en 
vrywillige) terug in die Vaderhuis. 
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DIE GEVALLE GEESTE 
Elohim het geeste buite Homself 
gestel as aparte wesens, met `n 
aparte wil; nogtans soortgelyk aan 
Hom. 

Hierdie geeste was met Sy 
Liefdeskrag deurstroom. Hulle was 
die eersgeskapenes saam met 
Lucifer. Baie het verlore gegaan. 
Hulle het verder en verder van 
Hom verwyderd geraak en die 
dieptes ingeval. Hulle het teen 
Elohim gekies en daarom ook 
teen die Liefdestroom. Hulle het 
teen hulle volmaaktheid 
opgestaan. 

Na hulle kluistering in die materie, 
het hulle die groot genadegawe 
van menswees ontvang. Hulle is 
nog steeds afgesny van die 
Liefdeskrag wat voorheen deur 
hulle verwerp is. Nou moet die 
Liefde binne hulle ontwaak. 

Hierdie is die mense vir wie dit die 
moeilikste is om te oortuig dat 
hulle ooit liefgehê kan word; vir wie 
dit moeilik is om in Liefde te glo. 
Nogtans het hulle ook die grootste 
behoefte aan Liefde. Dit is hulle 
wat swak is; wat nie eers lyk of 
hulle ooit werktuie in Sy Koninkryk 
kan wees nie. Hierdie is die siekes 
wat met die sterkste kettings 
gebind is. 

Aan hulle behoort die Lossing. Dit 
is ook hulle wat eerste deurstap na 
die Wedergeboorte. So word Sy 
Barmhartigheid eerste aan die 
grootste sondaars geskenk. 

DIE WOORD 

Sy Gees plaas `n vonk binne elke 
mens. Die Liefde word as ̀ n 
Liefdesvonk binne die hart van die 
siel geplaas, maar dit bly dig binne 
en afgesny. 

Van buite af word ̀ n saad in die 
hart gestort; net soos `n spermsel 
of ̀ n vrug wat weer geplant word. 
Die saad van buite af is Sy Woord 
en dit dring die hart binne as daar 
aanvaarding is. Die saad ontkiem 
en die gees binne word groter en 
groter. 

Die stroom van Liefde en Krag wat 
afgesny is, bly ná die val nog 
steeds afgesny. Nogtans ontbrand 
Liefde binne; asof uit niks. Liefde 
kan vlam vat en word ook so binne 
die hart aan die brand gesteek. Dit 
is die eerste ontbranding van die 
Liefdesvonk. Daar moet `n 
bekering wees; `n inkeer van die 

siel na die Vader toe. Dit is die 
eerste sterwe van die siel; ̀ n aflê 
van die wêreld buite.  

Dan begin die rypword van die 
siel, maar nooit deur die mens self 
tot volle oorwinning nie. Die 
oersonde se skuld is te groot om 
self te betaal. 

ONS PAD 

Die 7 geeste is Sy eienskappe. Dit 
is Elohim se Gees in al Sy Volheid; 
die 3 en dan die 7. Die Liefde moet 
brand om hitte af te gee. Die lig 
van die vlam word die Wysheid en 
die hitte word die Krag. 

Geloof is die krag/warmte wat uit 
die Liefde kom en uitgestuur word. 
Geloof verhit. Dit is die mag wat 
gevolge het; vanaf die vuur wat 
brand. Die lig is die Wysheid wat 
deurlei na al die ander geeste; 
binne die omtrek van die krag van 
Geloof. Die Werksame Wil, Orde, 
Erns en Geduld moet ook 
aangesteek word en deurloop tot 
by die Barmhartigheid. Liefde is 
die begin. Barmhartigheid is die 
einde. Dit rond af en plaas in orde. 
Liefde kom eerste, maar met 
Geloof stap jy verder en 
Barmhartigheid dra jou die verste. 
Barmhartigheid is totaal gerigte 
Liefde in sy suiwerste vorm. 

Daar móét ̀ n ontbranding wees 
nadat die saad van die Woord in 
die hart geplant is. Die siel word 
nou deur die Liefde omvorm en 
die vrugte van die Gees word ryp; 
vanaf Liefde tot by Barmhartigheid. 
Barmhartigheid begin met die 
Geloof in Jahshua se kruisdood. 
Jy vind dit net op jou knieë in 
verootmoediging. 

Die stroom van Liefdeskrag is 
afgesny. Die Vader soek Liefde 
wat buite hierdie stroom staan; 
Liefde wat binne die mens se hart 
ontbrand. Hy vra dat ons Liefde sal 
gee aan Hom. Hy soek daarna dat 
ons Hóm weer sal kies. Dat ons 
sal kies uit onsself; sonder die 
Liefdestroom; sonder om te kies 
wat ons van Hom kan ontvang. 
Dat ons sal kies uit die hitte van 
die Geloof en Liefde in ons harte. 
Hy vra dat ons sal Wíl om lief te 
hê. 
Lucifer het self deur die ontbran-
ding van die geeste gegaan; 
Liefde, Wysheid, Werksame Wil, 
Orde en Erns, maar hierdie 
kombinasie het tot groot hoog-
moed gelei. Die Geduld en 

Barmhartigheid het nooit binne 
hom ontbrand nie. Die val van die 
eersgeskape geeste na benede 
het gebeur voordat hierdie laaste 2 
geeste hul werk in volheid kon 
volbring. So het die mens ook ̀ n 
bekendheid met die eerste 5 
geeste binne homself. Die laaste 2 
geeste moet nou self binne 
ontwaak; en dít is ̀ n werk. 

Die pad na Barmhartigheid is baie 
lank en moeilik. Barmhartigheid is 
anders as Liefde. Liefde is die 
opgee en afgee van die dinge van 
die vlees; soos die gee van 
besittings of tyd en aandag. Barm-
hartigheid het te doen met die 
geestelike wat opgegee word. 

Dit is wel moontlik om as mens die 
7 geeste te balanseer en só 
volmaaktheid te bereik. Maar 
volmaaktheid lei nie na Kindskap 
nie. Vir hulle wat as eersgeskape 
geeste die gawe van menswees 
ontvang het, is die kettings van 
hulle oerskuld ook te groot om in 
hul aardse lewe volmaaktheid te 
bereik. Hulle kan nooit die 
hardheid van hulle siele self neerlê 
nie. Dit is aan húlle wie die belofte 
van die wedergeboorte en 
Kindskap behoort. Die balansering 
van die 7 geeste is dan ook slegs 
moontlik as hulle totaal deur Sy 
Gees deurspoel word. 

Die eerste saad in die grond is die 
Woord in die hart wat inkeer en 
bekering tot gevolg het. Hierdie 
saad ontkiem en dra dan vrug. 
Maar nou moet daar weer `n 
sterfte kom. Vir ̀ n tweede keer 
moet daar ̀ n vrug in die grond val 
sodat ̀ n nuwe lewe kan begin. 
Dood moet plaasvind, want die siel 
vol van die eerste 5 geeste is te 
groot en te swaar. Dit is nie klein 
genoeg om deur die nou poort te 
gaan nie. 

ONS GEVEG MET ‘N 
VERHARDE SIEL 
Die meeste mense gee geen 
aandag aan hulle siele nie. Hulle 
siele is daarom sag met ̀ n kors 
van materie rondom wat kliphard 
is. Hierdie sagtheid is swakheid en 
wanorde. Alles is deurmekaar. 

Soos die vlees afgelê word, word 
nou ook nader aan die siel 
beweeg; maar die siel word nou 
sélf hard. Daar is stukke van die 
vlees wat aan die siel bly vaskleef; 
asof vasgebrand. Ons lê die vlees 
af, maar kom nie tot suiwerheid 
nie, want die sonde is nog daar. 

Die gees binne ons word groter en 
groter, maar bly nog steeds 
vasgebind met kettings. Dit is die 
oerskuld wat nog aan die siel 
vassit. 

Die hardheid van die siel moet 
versag word. Die siel self moet 
klein gemaak word. Die siel self 
moet neergelê word. Dit is die 
neerlê van ̀ n siel wat vol voel; vol 
van die vrugte van die Gees. Jy 
wat jouself groot sien moet klein 
word; al dink jy dat jy só naby aan 
die wedergeboorte is. As jy dit nie 
kan doen nie, dan word jy net elke 
dag groter en groter en dít is wat 
met Lucifer gebeur het. 

Wat help dit jy gee die vlees op en 
jou siel is dikgevreet en opgeblase. 
Lucifer het nie die omhulsel van 
die vlees gehad nie; net ̀ n 
opgeblase gees. So het elkeen 
van die gevalle eersgeskape 
geeste ook ̀ n opgeblase gees 
gehad wat nou hul siel is. Hul siel 
is uit verband uit opgeswel en glad 
nie gesond nie. Sagtheid, 
deemoedigheid, nederigheid en 
kleinheid is nou nodig. 

Daar moet Geloof wees in 
Jahshua en Sy kruisdood. Daar 
moet ̀ n sondebesef wees; ̀ n 
bewustheid van die grootte van die 
skuld en dat dit nooit self afgelos 
kan word nie. Daar moet Geloof 
en Barmhartigheid wees; uitgeleef 
in sagmoedigheid en totale 
nederigheid. As ons die harde 
wérk doen om die Geduld en 
Barmhartigheid binne ons te 
ontbrand, dan word ons siel so 
klein dat dit deur die poort kan 
gaan en bevrugting vind dan 
plaas. 

Die wedergeboorte is nie moontlik 
sonder dat die vrug van Barmhar-
tigheid vol in die blom staan nie. 
Dit bring jou dan weereens voor 
die dood van jouself; voor volle, 
totale selfverloëning. 

ONS REDDING 
Dit is net die volheid van Jahshua 
se reddingsdaad wat kan verlos. 
Die Vader se Genade word ryklik 
geskenk aan alle ongehoorsames 
wat hulself van Sy Liefde onttrek 
het. 

Ons kan nie self van die omhulsel 
ontslae raak nie; nie self die 
hardheid van die siel neerlê nie. 
Net die Vader Homself kan hierdie 
besnydenis doen. Net Hy kan 

(Vervolg op bladsy 28) 

Hierdie gedeelte is deur Madalène Janse van Rensburg vir die Nuwe Jerusalem geskryf. Hierin beskryf sy die 
werking van die 7 geeste, veral die laaste 2 in die mens wat noodsaaklik is vir die volle wedergeboorte. 
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hierdie verharde, sondige vlees 
wegsny; wat dit dan ook hierna vir 
die siel self moontlik maak om 
saad te stort. Stap ons egter nie 
deur tot by die einde nie, dan is 
ons nog altyd in staat om, net soos 
Lucifer, weg te dwaal. 

Na die sterfte kom die opstanding. 
Die oerskuld, al die sondes wat 
aan die siel vaskleef, is betaal deur 
die Gees van Barmhartigheid se 
enorme groot werk. Jahshua se 
koms na die aarde 2000 jaar 
gelede word nou verseël. Hy is die 
verlosser van Israel. 

Hierdie is die mense wie Hy 
uitverkies het; díe wat nooit self 
volmaaktheid kon bereik nie. Hy 
het vir die siekes gekom, om hulle 
te red; die eersgeskapenes met 
die grootste sondeskuld. Na die 
val was daar, volgens Sy Orde, vir 
hulle ̀ n oordeel uitgelê. Sy Erns 
het gevra dat dit gou sal geskied. 
Maar, prys Sy groote Naam, Sy 
barmhartigheid het ̀ n ander weg 
gevind; tot ons redding. Deur Sy 
Barmhartigheid het Hy die oordeel 
eenkant geplaas. Die oordeel bly 
daar vir hulle wat Sy Barmhartig-
heidsgawe verwerp, maar Hy gee 
kans. Hy wag in Liefde en Geduld. 

Die val in die dieptes in het gebeur 
voordat die laaste 2 geeste hulle 
werk kon volbring. Dit is nóú 
volbring; deurdat hulle die voor-
tydige oordeel gestop het en die 
verlossingsweg berei het. Díe wat 
die vêrste weg was en die diepste 
geval het, het nou nie net die 
belofte van Kindskap nie, maar 
hulle is ook die eerstes om die 
wedergeboorte te ontvang. Aan 
hulle is gegee om die stamouers 
van die Nuwe Aarde te wees, 
want die gevalle geeste wat nog 
moet kom, is baie. 

Daar is geen ander weg as die 
sterwe en die aflê van die siel nie. 
Die gewilligheid om alles te los 
beteken ook om die fokus op die 
Wedergeboorte te verskuif na 
JaHshua alleen, om alles te los 
wat jy al geslaag het; die hele pad 
wat jy al gestap het; al die kennis 
wat jy het; alles waaraan die siel 
vashou; al is dit hóé geestelik en 
reg. 

DIE DEURSTAP. 

Díe wat deurstap gaan heeltemal 
deurspoel word. Die oorspronklike 
geestelike substansie word as siel 
só deur Sy Liefde deurdring, van 
binne af deurstroom, dat die siel 
nou totaal nuut is. 

Die siel sonder sy harde omhulsel 
gaan nou oop sodat die gees dit 
kan binnedring. Of anders gestel; 

die siel deurdring nou die saad. 
Daar ontstaan `n verbinding 
tussen siel en gees; soortgelyk 
aan `n baie klein opening. Die siel 
kan slegs deur hierdie opening 
gaan as die siel self baie klein is. 
Anderkant die opening is ons 
binne Hom; binne Sy Gees; op `n 
baie veilige plek. Almal wat voor 
die deur op Hom wag sal 
deurstap. Daar sal Verlossing 
wees. Op een dag sal dit gebeur. 

Dit sal die eerste keer wees dat 
enige siel of gees so deur liefde 
deurspoel word en dan ook 
Kindskap kan ervaar. Dit is baie 
anders as wanneer ̀ n gees van 
buite homself die Liefdeskrag 
ontvang. Dit is waarom ook die 
aartsengele gekies het om die pad 
deur menswees te stap. 

Barmhartigheid kom nie natuurlik 
nie; nie soos Liefde wat net 
ontbrand nie. Barmhartigheid vra 
harde werk, wilskrag en geduld; 
alles saam en nog meer. Dit is 
wanneer jy alles wat by jou 
opkom; alles wat reg klink en 
waarde het; jouself en selfs al die 
vrugte wat jy dra, eenkant toe 
skuif. Dit is wanneer hierdie vrugte 
in die grond val; wanneer nie die 
Woord, maar hierdie keer jou eie 
siel die vrug word; die saad word 
wat weer geplant word. 

As ons dan ons siel neerlê, dan 
doen ons ook wat Lucifer nie kon 
nie. Nou word ons skoongewas 
om nooit weer te sondig nie. As 
ons eers verby die Barmhar-
tigheid, nederigheid en selfver-
loëning gestap het, dan kan ons 
nie meer sondig nie. Barmhartig-
heid herstel die balans en hou die 
7 eienskappe vir ewig in orde. 

Bewys Barmhartigheid aan elke 
mens. Vergewe almal. Wees 
genadig en dra die Genade 
altyddeur uit. Gee kans. Behou nie 
die geheue nie, maar laat alles 
nuut wees. 

GEBOORTE AS KIND 
Die Vader soek kinders. Jy kan net 
`n kind wees as jy as een gebore 
word. Hy soek nie aangenome 
kinders wat as volwassenes by 
Hom aansluit nie. Hy soek 
nuutgebore, wedergebore kinders. 

Hierdie wedergebore kinders is 
gebore vanuit die saad van die 
Vader, die Woord; en die oergees 
van Liefde. Glad nie deur enige 
mensehande nie. Bevrugting vind 
plaas wanneer die verbinding 
tussen siel en Gees daar is. Dan is 
daar ̀ n sekere tyd van groei, tot by 
die oomblik van ontwaking en 
deurspoeling. Dít is die geboorte, 
en die siel self word die vrugbare 
vrou wat geboorte skenk aan ̀ n 

heel nuwe wese; ̀ n groep mense 
wat in hierdie tyd gaan opstaan. 

Daar is twee geboortes; twee keer 
moet die vrug doodgaan om nuwe 
lewe te gee. Die eerste saad is die 
Woord en saam daarmee ̀ n 
uitkom uit die wêreld; ̀ n sterfte van 
die vlees. Die tweede saad is die 
eie vrugte van die siel wat in die 
grond val. 

As die siel nie haar lewe self 
opgee nie, kan sy ook nie deel van 
die Opstanding wees nie. Met die 
Opstanding is alles wat dood was 
nou totaal nuut. 

NUWE HEMEL EN AARDE 

Hy kom in die verborgenheid, want 
Hy het ons Geloof nodig. 

Hy het nodig dat ons ons oë van 
die wêreld af sal wegneem, om te 
sien wat die wêreld nie sien nie. Hy 
het nodig dat ons Hom raaksien; 
Hóm wil hê. Hy soek die ontbrande 
Liefde uit ons harte; sonder om 
terug te verwag dít wat ons alles 
eens verloor het. 

Ons word nie gebore met die 
stroom van Liefdeskrag nie, maar 
begin ons aardse lewens met 
slegs ̀ n Liefdesvonkie. Dit 
ontsteek die Liefde binne ons; as 
ons die Wíl het om lief te hê. Uit 
hierdie eerste ontbranding kom die 
warmte; die Krag en die Lig; wat 
deur ons werk om die vrugte van 
die Gees te kan dra. Ons moet self 
die Barmhartigheid ontdek, want 
daar is nie `n basiese vonk nie. 

So word Barmhartigheid dan ook 
aan die grootste sondaars 
geskenk. Hulle wat geskape is 
heel aan die begin van Lucifer se 
skepping; Hulle wat geen 
verskoning het nie, want hulle het 
geen swakheid gehad nie. Hulle 
was volmaak, maar nogtans het 
hulle teen Hom gekies; omdat 
hulle Hom nie kon sien nie. Dit is 
hulle wat eerste deurstap na die 
wedergeboorte. Dit is hulle wat nie 
aangesien word nie; wat hulle 
lewens neerlê. Dit is hulle wat uit 
hulself, net so, al hulle vrugte kan 
opgee; uit Liefde vir hul Vader. Dit 
is hulle wat geen groot getuienis 
onder mense het nie; geen groot 
geestelike sterke is nie. Dit is hulle 
wat heel laaste staan, soos die 
ongenooides na die Bruilof. Hulle 
is die ware geroepenes wat die 
Vader na Homself toe trek; wat Hy 
van die strate af gaan haal. Hulle 
moes getrek word, want hulle wou 
nie eers vrywillig kom nie. Dit is 
hulle wat baie diep uitgehaal is. 
Die genooides was heeltyd daar, 
maar die geroepenes gaan eerste 
in, want hulle het redding die 
nodigste. 

Hulle is die saadlyn wat nou hier 

bymekaarkom. Hulle is Sy 
eersgebore geeste wat vandag 
lewe; almal van hulle wat saam 
deur die val is. Hulle is die siekes 
wat Hom die nodigste het. Dit is 
hulle wat die swaarste bande dra 
wat aan die siel vaskleef; wat 
hierdie las al vanaf die val in die 
oertyd dra; en nooit self kan 
regmaak nie. Hulle verkry meer as 
Kindskap. Aan hulle word gegee 
om die stamouers op die Nuwe 
Aarde te wees; net soos Adam. 

 
VERMANING 
Ek, julle genadige, barmhartige 
Elohim, stel alles in orde. My weë 
is nie julle weë nie. Mense sal 
instap wie julle nooit gedink het 
nie. My koms is in die verborgen-
heid. Daar is baie wat dit nie sal 
maak nie. Dit lyk miskien of hulle al 
naby is, maar die pad na geduld 
en barmhartigheid is baie lank en 
moeilik. Dit is die pad vanaf 
hoogmoed na nederigheid. 
As jy eers gestop het… ; as jy eers 
die gedagte begin kry het dat jy 
nou vol raak… ; as jy eers na 
jouself begin kyk het… ; dan sal dit 
baie moeilik wees om weer die 
momentum terug te kry; om weer 
voort te gaan op die pad. Dan sou 
dit selfs beter gewees het om nét 
by die Liefde te gebly het. Dit is 
dan ook baie moeilik vir so ̀ n siel 
om homself te verklein. 
Daar sal daarom baie wees wat 
sien dat ander deurstap, terwyl 
hulle self agterbly. Vir díe wat 
geweet het, sou dit dan beter 
gewees het as hulle niks geweet 
het nie; maar net by die leer van 
die Liefde gebly het. Want Ek laat 
my nie voorsê nie. Op geen ander 
manier kom julle in my koninkryk 
nie. 
Dit is die geloof in my wat saak 
maak. Al het die liefde binne julle 
ontbrand; dit is Jahshua self wie 
die deur is, en nie die liefde nie. Al 
is die liefde alles; as dit nie ten 
volle op My gerig is nie, dan is dit 
nutteloos.  
So moet julle dan ook ̀ n ander 
weg vind. Net soos julle Losser Sy 
lewe gegee het; sterf dan ook net 
so in julle siel vir ander; om hulle te 
red. En nie vir die wedergeboorte 
nie. Die wat dit soek sal dit nie vind 
nie. Die wat dit opgee sal dit vind. 
Die wat lewe wil hê moet dit 
verloor. Jesaja 53 

(Vervolg van bladsy 27) 
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D ie Openbaring van 
Henog 11:44: 
“44 en Ek het hom (Adam) 
op die Aarde geplaas, ‘n 

tweede Boodskapper, eerbaar, 
groot en glansryk, en Ek het hom 
aangewys as die Vors om te heers 
oor die Aarde en om My Wysheid 
te besit, en daar was niemand 
soos hy op Aarde of in my hele 
skepping nie. 
46,47 … en Ek het aan hom gesê: 
Dit is suiwer en dit is besoedel, 
sodat Ek sou kon weet of hy My 
liefhet, of haat… 
48 Want Ek het sy natuur gesien, 
maar hy het nie sy eie natuur 
gesien nie, en omrede hy nie 
gesien het nie, sou hy erger 
oortree… 
49 Ek het hom aan die slaap 
gemaak en hy het aan die slaap 
geraak. En Ek het van hom ‘n 
sykant geneem en vir hom ‘n vrou 
gemaak, dat Dood na hom sou 
kom deur sy vrou...” 

In die oerbegin het ‘n groot aantal 
geeste van Elohim afvallig geraak 
en daardeur Sy Orde versteur. 
Hierdie geeste het teenoor mekaar 
te staan gekom. Hulle het ‘n 
bewustheid gehad van wat hulle 
verloor het, maar was blind vir die 
pad terug. Daar was die grootste 
hoogmoed en konflik, en elke 
gees het beter as die ander 
geweet hoe om weer die Orde te 
herstel. Die eenheid tussen die 
geeste was versteur, maar ook die 
eenheid en orde binne hulself. 
Hierdie oergeskape geeste was 
almal androgenies; net soos ook 
Adam aan die begin was. 

Genesis 1:26: En Elohim het 
gesê: Laat ONS adamiete maak 
na ONS beeld, na ONS 
gelykenis... 
27 En Elohim het die adamiet 
geskape na Sy beeld; na die beeld 
van Elohim het HY hom geskape; 
man en vrou het HY hulle 
geskape. 

Beide manlike en vroulike is in die 
Ewige Elohim teenwoordig. So het 
die geskape geeste ook manlike 
en vroulike binne hulself gedra. Dit 
is hierdie verhouding binne die 
gees wat nou ook buite die ewige 
Orde versteurd geraak het. 

In Haar groot Barmhartigheid, en 
uit die ewige Liefde van Elohim, is 
daar ‘n weg berei vir hierdie 
gevalle geeste om hul pad terug te 
vind. Die verharde geestelike, wat 
die gevalle geestelike buite die 
Ewige Orde is, is gekluister in die 
materie wat ons om ons sien. So 
het die oorspronklike oergeskape 
gees in ontelbare klein siels-
deeltjies opgebreek, om so hul 

pad deur ‘n groot aantal skeppings 
te stap. Stukkie vir stukkie het 
hierdie sielsdeeltjies nader aan 
mekaar beweeg, om hul pad terug 
te vind na ‘n bearbeide, saam-
gevoegde siel. Die mens is 
geskape om as houer vir hierdie 
siele te dien. 

Adam is as die eerste van die 
gevalle geeste uitverkies om ook 
eerste te wees om sy menswees 
te ontvang. Die Liefde was binne 
hom, maar hy het homself nie 
geken nie, en so ook nie sy natuur 
verstaan nie. Die kettings van sy 
oersonde was nog daar, al was 
Adam volmaak geskape en met 
alle heerlikheid beklee. Hy het 
Elohim geken. Hy was heerser oor 
die mineraleryk, planteryk, 
diereryk, en ook oor sy eie vlees. 
Hy het ‘n werk gehad wat hy op 
aarde moes verrig, maar hy was 
nie gelukkig nie. Hy was verveeld. 

Uit die Huishouding van Elohim 
Boek1 Hfst7 van Jakob Lorber 

[8] En kyk nou na hierdie 
eerste mens op aarde, wat 
voortgekom het uit die Hande 
van die Mag en die Krag van 
die ewige Liefde. Hy is uit die 
Mond van die barmhartige 
Barmhartigheid “Adam” of 
“seun van erbarming en 
barmhartigheid” genoem. 
[9] En let nou baie goed op: 
Hierdie Adam het eerste die 
plek ingeneem van die eerste 
van die gevalle geeste. Dit 
was hom nie te kenne gegee 
wie hy was nie, en kyk, toe 
verveel hy homself, omdat 
hy homself nie geken het nie, 
en ook niks kon vind wat 
aan hom gelyk was nie. 

Daar was onenigheid binne Adam. 
Die skeiding binne was daar van 
die begin af; een wese, maar 
nogtans apart met elk ‘n eie wil wat 
in verskillende rigtings trek. Die 

manlike in Adam het die oer-
hoogmoed in homself gedra. Hy 
het gekies om homself van Elohim 
af te sny. Die vroulike in Adam het 
die oer-konflik in haarself gedra. 
Sy het gekies om haar van die 
manlike langs haar af te sny. Maar 
Adam was nie van haar bewus 
nie; die oë van sy siel was nog 
gesluit. 

Huishouding van Elohim Boek1 
Hfst7 

[10] En sien, toe het die 
ewige Liefde onsigbaar teen 
die oë van sy siel, wat nog 
blind was, gewaai en hy
(Adam) het vir die eerste keer 
in die lieflikheid van die 
barmhartige Liefde aan die 
slaap geraak. En die 
lieflikheid van die 
barmhartige Liefde het in die 
hart van Adam, nes in ‘n soet 
droom, ‘n figuur gevorm wat 
gelyk aan hom was, en sy 
was van groot lieflikheid en 
skoonheid. 
[11] En die ewige Liefde het 
gesien hoedat Adam ‘n groot 
vreugde in homself gevind 
het, deur die innerlike 
aanskouing van sy tweede 
ek. Toe raak die barmhartige 
Liefde aan sy sy; daar waar 
‘n hart aan hom gegee was, 
net soos die Hart van Elohim, 
vir die opname van die Liefde 
en die lewe uit die Liefde in 
Elohim en het hom daardeur 
ontneem van sy eieliefde, 
om vir Haarself ‘n woonplek 
te berei; deur die toekomstige 
Wet van die barmhartige 
Barmhartigheid en het die 
eieliefde, waaraan hy ‘n groot 
welgevalle in homself gevoel 
het, buite sy liggaamlike 
liggaam geplaas …  

Weereens het die Barmhartigheid 
Haar ontferm, en Sy het vorm aan 
die vroulike binne Adam gegee. 
Eva kom uit Adam se hart uit; as 

die punt van Adam se eieliefde 
wat buite hom geplaas is. Nou kon 
hy haar liefhê, net soos hy homself 
liefhet. Maar Adam het nog steeds 
die hoogmoed binne homself 
gedra. Adam het as gees in die 
oerbegin van Elohim af 
weggedraai. Eva het as gees in 
die oerbegin vanaf die manlike 
binne die oerwese van Adam 
gedraai. Sy het die wilsbesluit 
geneem om haarself apart van 
hom te stel. 

Eva was net soos Adam in haar 
siel volmaak, maar sy het 
gesondig, want sy het na meer 
gesoek. Sy het na liefde en 
bevrediging gesoek; maar net vir 
haarself. Sy wou nie onderdanig 
bly nie, maar het deel van Adam 
se heerlikheid begeer. Sy het 
haarself uit haar geskape plek 
geneem. Sy wou reg langs hom 
gaan staan het, as aparte wese. 
So het sy dan, in haar koppigheid 
en rebelsheid, die dood na die 
aarde gebring. Hoe oneindig groot 
is Sy Liefde en Barmhartigheid oor 
ons as mens gespan. Eva het 
haar aangewese plek, as hulp vir 
die man, verlaat. Sy het die 
diepste geval, maar in 
Barmhartigheid is dit ook aan haar 
gegee om terug te kan stap , nie 
net vir haar eie redding nie, maar 
om daardeur ook aan Adam 
Redding te gee. 

Huishouding van Elohim Boek1 
Hfst7 

[11] … en het haar “Caiva” 
genoem of, soos julle al 
gewoond is om te sê, Eva, 
wat beteken die voorberei-
dende verlossing van die 
selfsugtigheid en die 
daaruit voortspruitende 
wedergeboorte. 

Eva is uit Adam se hart geneem, 
want die lewensgrond van die hart 
is vroulik. Sy is aan Adam se 
voete neergesit, maar het 
daarvandaan opgestaan om plek 
lángs hom in te neem. Die vrou is 
gelyk aan die man geskape. Dit is 
nie verkeerd om te sê sy staan sy 
aan sy met haar man; as ons hier 
van gelykheid praat nie. Maar 
hulle mag nie langs mekaar staan, 
as ons daarmee eendersheid 
bedoel nie. 

Hulle is gelyk geskape, maar 
elkeen op sy eie plek. Hulle is 
gelyk geskape, maar nie dieselfde 
nie. Eva was ‘vrou’ lank voor sy 

(Vervolg op bladsy 30) 

Die pragtige analogie van Adam en Eva as teëbeeld vir ons as Bruid/Vrou van ons Bruidegom, 
JaHshua. (deur Madaléne Janse van Rensburg) 
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mens geword het. Sy is uit Adam 
se hart geneem. Sy is deel van 
Adam se Adamah (gesuiwerde 
grond binne sy hart) wat nou buite 
hom geplaas is. Hulle deel nie 
dieselfde grond nie; al is hulle 
gelyk. Die vrou is die man se 
grond. Daarom kon Eva se plek 
alleenlik aan sy voete wees. Eva 
het dit ook eens geweet, voor sy in 

sonde haar plek verlaat het. 

Huishouding van Elohim Boek 1 
Hfst7 

[13] En sien, toe praat die 
ewige Liefde die eerste keer 
met Adam: “Adam!” – En hy 
sê vir die eerste keer: “Hier is 
ek, Meester van Glans-
rykheid, van Mag en Krag!” 
[14] En die ewige Liefde 
praat weer: “Kyk, jou hulp!” 
En Eva het geantwoord:”Kyk, 

Meester, die maagd lê 
gehoorsaam aan die voete 
van U seun en wag op sy 
bevele!” 

Redding kom na die man deur die 
vrou; as sy weer haar regte posisie 
inneem. Deur liefde vir haar 
verloor hy sy selfsugtigheid. As hy 
haar liefhet, neem hy haar weer 
binne hom in; om een met hom te 
word. As sy op haar plek is, kan hy 
ook weer sy plek inneem; maar hy 
moet haar binne hom intrek, na sy 
siel en hart. Die gesuiwerde aarde 
is dan weer terug in sy hart, as 
deel van sy siel, om die hardheid 
binne te versag. 

Paulus het dit ook so verstaan. 
Efésiërs 5:28,31-32 Ou Vertaling 

28 So behoort die mans hulle eie 
vroue lief te hê soos hul eie 
liggame. Wie sy vrou liefhet, het 
homself lief; 
31 Daarom moet die man sy 
vader en sy moeder verlaat en sy 
vrou aankleef en hulle twee sal 
een vlees word. 
32 Hierdie verborgenheid is 
groot, maar ek sê dit met die oog 
op die Messias en die gemeente. 

Die verhaal van Rut in die Bybel is 
simbolies van die pad wat die 
tweede Eva in die eindtyd gaan 
stap; net soos dit ook simbolies is 

van die verhouding tussen 
JaHWèshua en Sy Bruid. 

Ons almal saam lê ons neer voor 
die voete van JaHWèshua; in 
gehoorsaamheid en diensbaar-
heid, maar die vrou lê haar ook 
neer aan die voete van haar eie 
man; tot haar eie redding en 
Lossing, maar ook as Redding 
van haar man. Aan haar is gegee 
om hom te red van sy 
selfsugtigheid en hoogmoed; as sy 
haar plek binne JaHWèshua se 
Orde inneem. So maak haar 
laaste Liefde op vir die eerste 
liefde waarin sy gefaal het; waarin 
ons almal, ook as mans voor Sy 
Voete neergebuig, gefaal het. 

Rut 3:4 (Naómi sê vir Rut) Maar 
as hy (Boas) gaan slaap, let dan 
op die plek waar hy gaan slaap; 
kom dan nader, maak sy 
voetenent oop en gaan lê; en hy 
sal jou te kenne gee wat jy moet 
doen. 
10 EN hy (Boas) sê: Geseënd is jy 
deur JaHWeH; my dogter. Jy het 
jou laaste liefde beter gemaak as 
die eerste... 

Die vrou kom uit die hart van die 
man, en daar moet sy ook terug 
ontvang word. Sy is sy Redding en 
sy pad na die Wedergeboorte. 

(Vervolg van bladsy 29) 

J y het geleer dat alles met 
loop van tyd groei, soos 
jou huis. Dit lyk leweloos, 

tog dwing dit jou as meester om 
toe te sien tot die groei daarvan. 
Jy is nie die krag nie, maar EK, 
die Krag wat deur die huis spreek 
tot jou om dit te ontwikkel, te 
onderhou, te verfraai en na 
behoefte te omlyn, Dit is My Wil 
dat jy jou met sulke take besig 
hou. Jou ‘huis’ is waar jou hart is. 
Dit beteken – jy skep as jou hart 
by My is EN alles wat jy skep is ‘n 
produk uit My, waarvan die 
skepping se skoonheid ‘n teë-
beeld is van jou liefde vir My. As jy 
baie lief is vir My deur jou naaste, 
sal die skeppings uit jou hand 
veelvuldig wees en asemrowend. 
Die sleutel is – bly in jou hart by 
My, dan is jy skeppend. 

Die ‘huis’ wat jy bou is jou 
bestaansruimte, jou lewe en 
omstandighede wat jy omvorm, 
soos die Gees/Krag jou laat groei 
in My. Wees nie stagnant nie, 
wees water, wat ‘n werkwoord 
uitleef. Dit DOEN. Dit omvorm, 
reinig, suiwer en hou aan 
beweeg. Jy sal groei saam met 
My as jy aanhou beweeg. Amein. 

 

 

Gedeelte 2 – 21/02/2011 
Julle is gereed om te ontvang uit 
My Heiligheid, Krag en Sterkte, 
rykdom en seën (in die gees). Al 
wat Ek van julle vra is om nader 
aan mekaar te groei in gebed – 
die ware gebed. Wees vry en 
wakker om nie ‘n oomblik wat 
aangebied word uit die hemele te 
versaak nie, werk vir mekaar. Dra 
die las van jou naaste deur jou 

deure oop te maak. Maak jou 
voorraadskure vol van Krag uit die 
Hoogte, dat jy wonder werke kan 
verrig met jou behoeftige naaste 
onder jou vleuels as reisiger. Hy 
of sy sal jou wel in die ewigheid 
dankbaar wees en bly. 

EK is suiwerheid, lankmoedig-

heid, blymoedigheid, en Liefde en 

leef slegs in jou as jy My vra met 

verlange om deel te wees van My 

werkerspan. Jy sal soveel werk hê 
dat jy nie kan byhou buite My 

Krag nie – hóé vra jy.  

Ek spreek : As jy werk het in My, 

beteken dit dat jou beeld Myne is 

vir ander. Dit behels dat die 

struikelblokke gesaai lê in jou 

weg, omdat ander My deur jou 

moet leer ken. Hoe anders moet 

hulle My eienskappe of fasette 

vind? Dit is eenvoudig. Hou jou by 

die Liefde vir My en jou naaste en 

jy sal onthou hoe Ek sou optree of 

van jou verwag om op te tree in 

elke situasie. Hoe meer jy oefen, 

hoe stewiger word die toetse of 

struikelblokke om jou te laat 

vorder op na die Hoogte in 

Geloof. Jy is eenvoudig, klein en 

nietig, maar in My word jy gelei na 

gelykheid tot My deur Wysheid en 

Liefde, die Krag van die Gees. As 

jy nie gelyk wil wees met My nie, 

het Ek tog niks om oor te spreek 

met jou nie. Word My kind, My 

vrou en liefling en jy het altyd 

kontak met My, Jou Maker. 

Amein. 

Woord aan Nalize Roets op 21 Februarie 2011 JaHshua spreek: 
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(`n Geesteswese begelei ons 
deur een van die woonplekke 
in die onderste hemel en 
vertel aan ons wat hy sien) 

2  Kyk, daar is ons al by 
ons smal kloof; hoe 
geval dit julle hier? 

Julle sê: Nie bepaald goed 
nie! Dit is egter nie ter sake 
nie; as ons maar net ̀ n 
skerper blik op hierdie 
omgewing sal werp, sal hy 
julle wel bietjie beter geval as 
nou. Sien, daar naas die 
kloof loop daar aan die 
linkerkant net so ̀ n nou 
langgerekte kloof wat na die 
middag toe deurloop. Wat 
sien julle daar? Julle vertel 
wat julle sien: Ons sien na 
benede gloeiende 
bergweiding met hier en daar 
`n yl akker. Hier en daar, 
meer in die laagvlakte, is ̀ n 
klein huisie, asof teen die 
berg aangedruk, gebou. 
Wederom hier en daar sien 
ons groot en enorm hoë 
watervalle omlaag stort; 
bome en struike staan ook 
hier en daar. Dié dal is dus 
baie nou deur berge omsluit, 
soos wat dit op aarde in 
Switserland te siene is. 

3 Sien julle geen mense nie? 
Julle sê: Tot nou toe het ons 
nog niemand gesien nie, 
maar soos wat dit vir ons 
voorkom, sien ons so pas 
daar uit die eerste boerehut 
enkele baie armsalige boere 
na buite kom. Hulle is, 
presies soos op aarde, in 
loodgrys jasse gekleed. Ook 
daar verder op sien ons 
boere wat daar net so lyk en 
wat op hulle akkers besig 
blyk te wees om onkruid uit 
die beter gars te skoffel, en 
as ons ons nie vergis nie, 
sien ons daar, op ̀ n meer op 
die agtergrond geleë 
bergweiding ̀ n bietjie maer 
uitsiende kudde koeie. Dit, 
beste vriend en broer, is soos 
julle julleself kan oortuig van 
alles wat ons hier aan 
lewende wesens sien. Loop 
dié dal nog verder deur of 
eindig dit by dit wat ons nou 
gesien het? 

4 Beste broers en vriende, 
dié dal loop nog baie ver 
deur, word geleidelik steeds 
breër en vriendeliker, maar is 
tog nie te vergelyk met die 
streke wat ons voor die 
eerste pilaar gesien het nie. 
Julle vra: Wat is dan die 
betekenis van dié dal? Ek sê 
vir julle: Dié dal en nog baie 
gelyksoortige dale is niks 
anders as ̀ n volledige 

onthulling van die teks uit die 
skrif wat as volg lui: “Wie 
spaarsaam saai, sal ook 
karig oes.” Julle vra my 
nogmaals: Wie was hierdie 
mense op aarde dan? Ek sê 
vir julle:  

Dit was op aarde baie wel-
gestelde mense, wat in hoë 
aansien gestaan het en die 
arme, behoeftige mensdom 
baie goed gedoen het. Tog 
was hulle vir hulleself die 
grootste weldoeners. 
5 So was die eienaar van die 
eerste hut, wat julle daar op 
die voorgrond sien, ̀ n baie 
ryk man. Hierdie man het by 
elke geleentheid die armes 
soms heel aansienlike 
toelaes geskenk, maar al 
hierdie toelaes tesame het 
nie ̀ n tienduisendste deel 
van sy vermoë uitgemaak 
nie. Kyk nou, hierdie man het 
wel naasteliefde gehad; maar 
as julle sy naasteliefde 
afweeg teen sy sterk 
oorheersende eieliefde, dan 
sal julle baie gou begryp, 
waarom hy nou hier so ̀ n 
baie behoeftige boer is. Julle 
sê: Ons begryp dit ongeveer 
wel, maar nog nie heeltemal 
nie. Goed, ek sal dit dadelik 
vir julle nog ̀ n keer baie 
duidelik uitlê, maar julle moet 
vir eers weet dat mens hier in 
die ryk van die gees ook 
buitengewoon baie verstand 
het van kapitaal en 
renteberekening, en wel met 
`n sodanige akkuraatheid dat 
daar selfs rekening gehou 
word met die kleinste 
deeltjies van die rente-
opbrengste. 

6 Let nou goed op: Hierdie 
behoeftige boer hier het op 
aarde ̀ n vermoë van rondom 
die twee miljoen silwer gulde 
besit. Volgens julle wetlike 
rentekoers het dié 
aansienlike kapitaal hom 
jaarliks honderd duisend 
silwer gulde aan rente 
opgebring. Van dié kapitaal 
het hierdie man op aarde so 
`n volle dertig jaar lank die 
vrugte gepluk. Daardeur het 
sy oorspronklike vermoë nog 
met drie miljoen silwer gulde 
toegeneem. Die koste van sy 
huishouding het hy met die 
saamgestelde rente bestry. 
Van hierdie saamgestelde 
rente, wat ook heel aansienlik 
was, het hy ook allerlei 
uitgawes vir liefdadige 
doeleindes aangewend, wat 
aan die einde van sy lewe 
bymekaar getel, so ̀ n vyftig-
duisend gulde bedra het. Hoe 

staan hierdie som in verhou-
ding tot sy basiskapitaal en 
die jaarlikse rente wat dié 
kapitaal opgelewer het?  

Hierdie som was noukeurig 
oor die dertig jaar deur ons 
verdeel en die jaarbedrag 
wat dan daar uitkom, word as 
kapitaal aanvaar. Oor dié 
kapitaal word hy nou rente 
vergoed. Die kapitaal maak 
nou sy hele bedryf uit en die 
opbrengs van dié bedryf stem 
presies ooreen met die 
wettige rente. Die twee 
persone wat hulle aan sy sy 
bevind, is sy vrou en ̀ n 
oorlede seun. Hulle het in ̀ n 
sekere sin in die gees van 
hulle vader meegewerk; 
daardeur het hulle glad geen 
eie kapitaal nie, maar moet al 
drie van die rente-opbrengs 
van die boerderybedryf lewe. 

7 Julle vra: Kan hierdie 
mense dan nooit hulle besit 
vergroot nie? Die 
moontlikheid is wel 
voorhande, maar so-iets 
gaan hier nog baie moeiliker, 
as by julle op aarde. Julle 
weet egter hoe moeilik dit vir 
iemand is om hom met ̀ n 
kapitaal van so ̀ n duisend 
gulde langs die wetlike weg 
van die rente op te werk tot 
miljoenêr. Kyk, nog moeiliker 
is dit hier om sy besit te 
vergroot, want hierdie arm 
grond se opbrengs is nouliks 
voldoende om hierdie drie 
persone die hoogs nodige vir 
hulle lewensonderhoud te 
verskaf. Daarom kom mens 
hier met spaar nie veel 
verder nie. 

8 Daar is maar een moontlik-
heid vir die arme bewoners 
van hierdie streek om hulle 
geleidelik aan op te werk en 
dit doen hom as volg voor: 
Daar kom van tyd tot tyd 
verskriklike arm pelgrims 
deur die nou ravyn na binne. 
Hulle is gewoonlik naak en 
byna uitgehonger. As hierdie 
pelgrims die huisies sien, 
begin hulle dadelik te bedel. 
As so ̀ n boer in al sy 
armoede so ̀ n bedelaar dan 
tog met oop arms tegemoet 
tree, hom in sy behoeftige hut 
bring, hom daar van die 
nodige kleding voorsien en 
sy karige maal broederlik met 
hom deel, dan word sy 
kapitaal deur so ̀ n hulp met 
die helfte vermeerder, maar 
so, dat hy nie daarvan 
bewus is nie. Doen hy so-
iets gereeld, of neem hy die 
sorg van so ̀ n baie armsalige 
op, deur aan hom te sê: 

Beste broer, kyk, ek is arm 
en het nie veel nie, bly egter 
tog maar hier, dan sal ek dié 
weinige altyd broederlik met 
jou deel, solank ek nog iets 
het. En as ons alles saam 
opgebruik het wat ek het, dan 
sal ek daarna met jou sonder 
meer na die bedelstaf gryp. 

9 As dit die geval is, word die 
kapitaal van so ̀ n boer 
dadelik heimlik 
verhonderdvoudig. En as 
daar by so ̀ n geleentheid 
nog meer behoeftiges by 
hom kom wat hy ook liefdevol 
opneem en so goed moontlik 
versorg, sodat hy, as hy nie 
meer daartoe in staat is nie, 
byvoorbeeld met die pelgrims 
na die ander bure gaan om 
daar vir hulle onderdak en so 
moontlik versorging te vra, 
dan word sy kapitaal 
verduisendvoudig; ewenwel 
buite sy wete. 

10 As dit dan so ver kom dat 
hy hom, as gevolg van sy 
naasteliefde, so van sy besit-
tings en houding ontdaan 
het, dat hy dan werklik met sy 
pelgrim na die bedelstaf gryp, 
dan word hy ̀ n tyd in die 
situasie gelaat, sodat hy 
moet bedel vir die 
lewensonderhoud, ten eerste 
vir sy opgeneemde arm 
medemens en daarna eers 
vir homself; maar vir homself 
dan so, dat hy steeds die 
grootste deel aan sy arm 
broer gee. Dan gebeur dit, 
dat die Meester ̀ n 
engelgees, wat hy nie as 
sodanig herken nie, na hom 
toe stuur; hom vra na sy 
situasie, waarop hy dan sê: 
Beste vriend, jy sien dat ek 
arm is; hierdie armoede is my 
ewenwel nie tot las nie, maar 
ek gaan die meeste 
daaronder gebuk dat ek my 
broer hier nie meer kan help 
nie. Wat dink jy dan wat daar 
gebeur? Nou keer die arm 
broer hom om en sê aan 
hom: Ek het naak na julle toe 
gekom en julle het my 
geklee; julle het my, hongerig 
en dorstig, te ete en te drinke 
gegee, en julle het geen ag 
geslaan op julle gawes nie, 
sodat julle selfs met my na 
die bedelstaf moes gryp en 
oral brood vir my gesoek het. 
Kyk, daarom is Ek nou egter 
ook jou groot beloning want 
Ek, jou arm broer, is die 
enigste Meester van die 
hemel en alle wêrelde en Ek 
het by julle gekom om julle te 
help. 

11 Toe jy op aarde was, het 

jy weliswaar spaarsaam 
gesaai en ̀ n arm oes moes 
daarom noodgedwonge jou 
aandeel wees, maar met jou 
arm oes het jy nie meer 
gewoeker nie; omdat jou hart 
milder geword het, kon jy 
geen arme by jou hut verby 
sien gaan, sonder om jou 
karige oes met hom te deel 
nie. Dit het jou gehelp en jou 
tot ̀ n ryk bewoner van die 
hemel gemaak. Kyk, hierdie 
broer wat jou hier tegemoet 
gekom het, sal jou binnelei in 
jou nuwe besitting. 

12 Nou verdwyn die Meester 
en die gestuurde bode bring 
die liefdadige, arm bewoner 
van hierdie streek oor na die 
goue middag waar ̀ n nuwe 
eiendom, wat noukeurig 
afgemeet is volgens die 
kapitaal van sy liefdadigheid, 
op hom wag. 

13 Dan sê die verblyde boer 
aan die bode: Beste vriend 
en broer, ek is eindeloos 
gelukkig omdat die oneindige 
genade en ontferming van 
die Meester my so-iets 
geskenk het. Ek weet dat dié 
nuwe besit sekerlik baie mooi 
en oorvloedig sal wees. Maar 
kyk, daar is nog ander arm 
broers hier, ek staan van my 
bestemde landgoed aan 
hulle af. Laat my maar weer 
teruggaan na my armsalige 
hut, want dit sou tog kan 
gebeur dat onder die baie 
armes wat my arm hut sal 
besoek, die Meester 
weereens sal verskyn. 
Daarom wil ek teruggaan en 
in my hut elke arm broer met 
nog honderd keer meer liefde 
tegemoet tree, as wat tot nou 
toe die geval was. Werklik, ek 
kan vir julle sê, as so ̀ n geluk 
my in my armsalige hut 
nogeens ten deel mag val, 
dan sal ek in alle ewigheid 
gelukkiger daar wees, as 
wanneer julle my die grootste 
en pragtigste goedere sou 
gee in die allermooiste 
gedeelte van die hemel! Laat 
my daarom maar weer 
teruggaan. 

14 Vervolgens gebeur dit ook 
dat die gees die arm boer 
met sy klein familie laat 
teruggaan. Wanneer hy dan 
in sy armsalige hut aankom, 
wag die Meester ook al daar 
met oop arms op hom en 
maak hom selfs tot burger 
van die ewige môre! 

Uit Geestelike Son Boek 1 van Jakob Lorber Hoofstuk 23 

Pasop dat jou slim naasteliefde 
sommetjies op aarde - jou nie ̀ n 
verskriklike lot laat toekom in die 

hiernamaals nie! 
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I n Sonop, klein dorpie buite Brits, is 
daar ̀ n oase vir hulpbehoewendes 
wat deur Tant Meisie en haar 

toegewyde spannetjie bedryf word. 
Van vroegoggend tot laataand woel en 
werskaf hulle om die huis, wat ingerig 
is as kombuis, kleuterskool en som-
mer maar net gesellige kuierplek vir 
ons mense. Hier sal jy altyd iemand 
meer behoeftig as jyself ontmoet. Dan 
bedaar die pyn en hartseer bietjie ... 

In ‘n gesellige atmosfeer voorsien sy 
die talle behoeftiges in die omgewing 
van ‘n daaglikse maaltyd. 

Soggens word daar na 15 kleuters 
omgesien sodat hulle hul dag met ̀ n 
vol magie kan begin. In die middae 
voorsien sy aan 150 skoolkinders ̀ n 
volledige gebalanseerde maaltyd. 
Heelwat volwassenes eet dan ook 
saam en ‘n verdere 60 mense word 
bedien deurdat voedsel aan huise 
voorsien word waar mense nie in staat 
is om ter plaatse te eet nie. 

 

 

Tant Meisie is geheel 

afhanklik van donasies. 

Staatshulp bestaan nie.  

 

 

 

 

 

 

Alhoewel sy 

verskillende vorme van 

donasies ontvang, bly 

haar grootste behoefte 

die basiese middele 

soos suiker, melk, rys, vleis 

en tee/koffie wat die dring-

endste is, maar mieliemeel 

en groente kan ook goed 

gebruik word. Enige klere en 

komberse, beddens 

matrasse is ook welkom. 

Toebehore en hulp vir die 

kleuterskool sal hoog op prys gestel 

word. Indien u slegs ̀ n 

geldjie kan stuur, skakel 

vir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant Meisie by 071 6840 777 of 
012256 6823 of u kan ons by 
Filadelfia Ark kontak wat weekliks 
groente, vleis en meel daar aflaai. 


