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DE APOCALYPS ONTHULD 

 

waarin de verborgenheden die daar voorzegd zijn  

en tot nu toe verborgen waren,  

worden onthuld. 

 

 

DERDE HOOFDSTUK 

 

1. En aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf: deze dingen zegt Hij Die heeft de 

zeven geesten Gods en de zeven sterren: Ik ken uw werken, dat gij de naam hebt dat 

gij leeft en gij zijt dood. 

2. Zijt wakende en bevestig de overige dingen die gaan sterven; Ik heb immers uw 

werken niet vol gevonden voor God. 

3. Gedenk dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt en neme in acht en kom tot inkeer, 

zo zal Ik komen over u evenals een dief en gij zult niet weten op wat ure Ik zal komen 

over u. 

4. Gij hebt weinige namen ook in Sardis, welke hun bekleedselen niet hebben bevlekt 

en zij zullen met Mij wandelen in witte, omdat zij het waardig zijn. 

5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte bekleedselen; en Ik zal zijn naam 

niet uitdelgen uit het boek des levens; en Ik zal zijn naam belijden vóór Mijn Vader en 

vóór Zijn engelen. 

6. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt. 

7. En aan de engel van de Kerk van Filadelfia schrijf: deze dingen zegt de Heilige 

Ware, Die de sleutel Davids heeft, Die opent en niemand sluit en Die Sluit en niemand 

opent. 

8. Ik ken uw werken; zie, Ik heb vóór u een geopende deur gegeven en niemand kan die 

sluiten, omdat gij kleine macht hebt en Mijn woord hebt in acht genomen en Mijn 

naam niet hebt verloochend. 

9. Zie, Ik zal er geven vanuit de synagoge des satans, die zeggen van zichzelf dat zij 

Joden zijn en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken dat die zullen komen en 

aanbidden aan uw voeten en weten dat Ik u bemind heb. 

10. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid hebt bewaard, zo zal Ik ook u bewaren 

van de ure der verzoeking die over het algehele wereldrond zal komen, om te 

onderzoeken die op de aarde wonen. 

11. Zie, Ik kom snellijk; behoud hetgeen gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

12. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel Mijns Gods en hij zal 

niet meer naar buiten uitgaan; en Ik zal op hem schrijven de naam Mijns Gods en de 

naam van de stad Mijns Gods, van het Nieuwe Jeruzalem, welke neerdaalt vanuit de 

hemel uit Mijn God en Mijn nieuwe naam. 

13. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt. 

14. En aan de engel van de Kerk der Laodicenzen  schrijf: deze dingen zegt de Amen, 

de trouwe en ware Getuige, de Aanvang van het werken Gods. 

15. Ik ken uw werken, dat gij noch koud zijt, noch warm; och, of gij koud waart, of 

warm. 

16. Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch koud noch warm, zal het geschieden dat Ik u 

zal uitbraken vanuit Mijn mond. 

17. Dat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek; en gij 

weet niet dat gij zijt deerniswekkend en ellendig en arm en blind en naakt. 

18. Ik raad u, van Mij te kopen goud dat met vuur beproefd is, opdat gij rijk moogt 

worden en witte bekleedselen, opdat gij bekleed moogt worden, opdat niet de 
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schaamte van uw naaktheid verschijne en zalf uw ogen met oogzalf, opdat gij moogt 

zien. 

19. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; handel dan met ijver en komt tot inkeer. 

20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem gehoord en de 

binnendeur geopend zal hebben, Ik zal tot hem binnentreden en avondmalen met hem 

en hij met Mij. 

21. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik heb 

overwonnen en ben gezeten met de Vader in Zijn troon. 

22. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt. 

 

 

DE GEESTELIJKE ZIN 

 

De inhoud van het gehele hoofdstuk: er wordt gehandeld over diegenen in de christelijke 

wereld die in een dode eredienst zijn, die zonder naastenliefde en geloof is; die worden 

beschreven met de Kerk in Sardis, nrs. 154 tot 171. 

Over hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn; die worden beschreven met 

de Kerk in Filadelfia, nrs. 172 tot 197. 

Over degenen die beurtelings geloven vanuit zich en dan weer vanuit het Woord en zo de 

heilige dingen ontwijden; die worden beschreven met de Kerk in Laodicea, nrs. 193 tot 223. 

Ook deze en eerstgenoemden worden geroepen tot de Nieuwe Kerk van de Heer. 

 

 

De inhoud van de afzonderlijke verzen: 

Aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf, betekent tot hen en over hen, die in een dode 

eredienst zijn of in een eredienst die is zonder de goede dingen die van de naastenliefde zijn 

en zonder de ware dingen die van het geloof zijn; deze dingen zegt Hij die heeft de zeven 

geesten Gods en de zeven sterren, betekent de Heer, uit Wie alle waarheden zijn en alle 

erkentenissen van het goede en het ware. 

Ik ken uw werken, betekent dat de Heer alle innerlijke en uiterlijke dingen van hen tegelijk 

ziet; dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood, betekent dat het aan henzelf toeschijnt 

en door henzelf en door anderen wordt geloofd dat zij geestelijk levend zijn, terwijl zij toch 

geestelijk dood zijn; Zijt wakende, betekent laten zij in de ware dingen en in het leven volgens 

die zijn; bevestig de overige dingen die gaan sterven, betekent opdat die dingen die van hun 

eredienst zijn, het leven ontvangen; Ik heb immers uw werken niet vol gevonden vóór God, 

betekent dat de innerlijke dingen van hun eredienst niet verbonden zijn met de Heer; Gedenk 

dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt, betekent laten zij bedenken dat elke eredienst in de 

aanvang natuurlijk is en daarna door de ware dingen geestelijk wordt, behalve meer dingen; 

en neme in acht en kom tot inkeer, betekent laten zij op die dingen letten en hun dode 

eredienst levend maken; indien gij dan niet gewaakt zult hebben, betekent hier wat het eerder 

betekent; zo zal Ik komen over u zoals een dief en gij zult niet weten op wat ure Ik zal komen 

over u, betekent dat die dingen die van de eredienst zijn, worden weggenomen en dat men niet 

zal weten wanneer en hoe dit zal geschieden; gij hebt weinige namen ook in Sardis, betekent 

dat er onder hen ook zijn die in hun eredienst het leven hebben; die hun bekleedselen niet 

bevlekt hebben, betekent die in de ware dingen zijn en niet door de boze dingen van het leven 

en de valse dingen daaruit de eredienst hebben bezoedeld; en zij zullen met Mij wandelen in 

witte, omdat zij het waardig zijn, betekent dat zij zullen leven met de Heer, omdat zij in de 

ware dingen zijn uit Hem; die overwint, die zal bekleed worden met witte bekleedselen, 

betekent dat hij die hervormd wordt, geestelijk wordt; en Ik zal zijn naam niet uitdelgen uit 

het boek des levens, betekent dat hij gezaligd zal worden; en Ik zal zijn naam belijden vóór 

Mijn Vader en vóór Zijn engelen, betekent dat diegenen opgenomen zullen worden, die in het 
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Goddelijk Goede en in de Goddelijke Ware dingen uit de Heer zijn; Die een oor heeft, hore 

wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent. 

En aan de engel van de Kerk in Filadelfia schrijf, betekent tot hen en over hen die in de ware 

dingen vanuit het goede uit de Heer zijn; deze dingen zegt de Heilige Ware; Die de sleutel 

Davids heeft, en Die opent en niemand sluit en Die sluit en niemand opent, betekent Wie 

alleen de Almacht is om te zaligen. 

Ik ken uw werken, betekent hier wat het eerder betekent; zie, Ik heb vóór u een geopende deur 

gegeven, betekent dat voor hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn, de 

hemel geopend is; en niemand kan die sluiten, betekent dat de hel niet de overhand op hen 

heeft; omdat gij kleine macht hebt, betekent omdat zij weten dat zij niets vermogen vanuit 

zichzelf; en Mijn woord hebt in acht genomen, betekent omdat zij leven volgens de geboden 

van de Heer in Zijn Woord; en Mijn naam niet hebt verloochend, betekent dat zij in de 

eredienst van de Heer zijn; en Ik zal er geven vanuit de synagoge van de satan, betekent 

degenen die in de valse dingen ten aanzien van de leer zijn; die zeggen van zichzelf dat zij 

Joden zijn en zijn het niet, maar liegen, betekent die zeggen dat bij hen de Kerk is en evenwel 

is zij het niet; zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden aan uw voeten, betekent 

dat velen die in de valse dingen ten aanzien van de leer zijn, de ware dingen van de Nieuwe 

Kerk zullen opnemen; en weten dat Ik u bemind heb, betekent dat zij zullen zien dat zij 

geliefd en opgenomen worden in de hemel door de Heer; omdat gij het woord van Mijn 

lijdzaamheid hebt bewaard, betekent omdat zij gestreden hebben tegen de boze dingen; zo zal 

Ik ook u bewaren van de ure der verzoeking, die over het algehele wereldrond zal komen, om 

te onderzoeken die op de aarde wonen, betekent dat zij beschermd en bewaard moeten worden 

ten dage van het Laatste Oordeel; Zie, Ik kom snellijk, betekent de komst van de Heer; 

behoudt hetgeen gij hebt, betekent laten zij intussen in hun ware en goede dingen blijven; 

opdat niemand uw kroon neme, betekent opdat de wijsheid niet zal vergaan, waar vanuit de 

eeuwige gelukzaligheid is; die overwint, betekent degenen die in de ware dingen vanuit het 

goede standhouden; Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God, betekent dat 

de ware dingen vanuit het goede uit de Heer, bij hen bij wie zij zijn, de Kerk ondersteunen; en 

hij zal niet meer naar buiten uitgaan, betekent dat zij daar zullen blijven tot in het eeuwige; en 

Ik zal op hem schrijven de naam van Mijn God, betekent dat aan hun harten het Goddelijk 

Ware ingeschreven zal zijn; en de naam van de stad van Mijn God, van het Nieuwe 

Jeruzalem, betekent dat aan de harten de leer van de Nieuwe Kerk ingeschreven zal zijn; 

welke nederdaalt vanuit de hemel uit Mijn God, betekent welke zal zijn vanuit het Goddelijk 

Ware uit de Heer zodanig als het in de hemel is; en Mijn nieuwe naam, betekent de eredienst 

van de Heer alleen, met nieuwe dingen die er in de vorige Kerk niet zijn geweest; die een oor 

heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent. 

En aan de engel van de Kerk der Laodicenzen schrijf, betekent tot hen en over hen in de Kerk, 

die beurtelings geloven vanuit zich en dan weer vanuit het Woord en zo de heilige dingen 

ontwijden; deze dingen zegt de Amen, de getrouwe en ware Getuige, betekent de Heer ten 

aanzien van het Woord, namelijk het Goddelijk Ware uit Hem; de Aanvang van het werken 

van God betekent het Woord; Ik ken uw werken, betekent hier wat het eerder betekent; dat gij 

noch koud zijt noch warm, betekent dat degenen die zodanig zijn, nu eens ontkennen dat het 

Woord Goddelijk en Heilig is en het dan weer erkennen; och, of gij koud waart of warm 

betekent dat het beter is dat zij òf vanuit het hart de heilige dingen van het Woord en van de 

Kerk ontkennen, òf vanuit het hart die erkennen; zo dan, omdat gij lauw zijt en niet koud noch 

warm, zal het geschieden dat Ik u zal uitbraken vanuit Mijn mond, betekent de ontwijding en 

de afscheiding weg van de Heer; Dat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, betekent dat 

zij geloven de erkentenissen van het goede en het ware, welke van de hemel en van de Kerk 

zijn, in alle overvloed te bezitten; en heb aan geen ding gebrek, betekent dat zij het niet nodig 

hebben in meerdere mate wijs te zijn; en gij weet niet dat gij zijt jammerlijk, betekent dat alle 

dingen die zij daarover weten, niet in het minst samenhangen; en ellendig en arm, betekent dat 
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zij zonder ware en goede dingen zijn; en blind en naakt betekent dat zij zonder verstand van 

het ware en wil van het goede zijn; Ik raad u, van Mij te kopen goud dat met vuur beproefd is, 

opdat gij rijk moogt worden, betekent de aanmaning om zich uit de Heer door het Woord het 

goede van de liefde te verwerven, opdat zij wijs worden; en witte bekleedselen, opdat gij 

moogt bekleed worden, betekent opdat zij zich de echte ware dingen van de wijsheid 

verwerven; opdat niet de schaamte van uw naaktheid verschijne, betekent opdat niet het goede 

van de hemelse liefde ontwijd en verechtbreukt zal worden; en zalf uw ogen met oogzalf, 

opdat gij zien moogt, betekent opdat het verstand geheeld zal worden; zo wie Ik liefheb, die 

bestraf en kastijd Ik, betekent dat het, omdat zij dan worden geliefd, niet anders kan dan dat 

zij in verzoekingen worden gebracht; handel dan met ijver en kom tot inkeer, betekent laat dit 

geschieden vanuit de aandoening van het ware; Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, betekent dat 

de Heer voor eenieder aanwezig is in het Woord en daar erop aandringt dat Hij moet worden 

opgenomen en leert hoe; indien iemand Mijn stem gehoord en de deur geopend zal hebben, 

betekent wie het Woord gelooft en daarnaar leeft; Ik zal tot hem binnentreden en avondmalen 

met hem en hij met Mij, betekent dat de Heer Zich met hen verbindt; die overwint, Ik zal hem 

geven met Mij te zitten in Mijn troon, betekent dat er voor hen de verbinding van de Heer in 

de hemel zal zijn; zoals Ik heb overwonnen en ben gezeten met de Vader in Zijn troon, 

betekent zoals Hijzelf en de Vader één zijn en de hemel zijn; die een oor heeft, hore wat de 

Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent. 

 

 

DE ONTVOUWING 

 

154. En aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf, betekent tot hen en over hen, die in een 

dode eredienst zijn of in een eredienst die is zonder de goede dingen die van de naastenliefde 

zijn en zonder de ware dingen die van het geloof zijn. 

Dat zij die in deze eredienst zijn, worden verstaan onder de Kerk in Sardis, blijkt uit de dingen 

die aan haar zijn geschreven, verstaan in de geestelijke zin. 

Onder de dode eredienst wordt de eredienst-alleen verstaan, die daarin bestaat dat zij de 

tempels geregeld bezoeken, de predikingen aanhoren, aan het Heilig Avondmaal deelnemen, 

het Woord en boeken van vroomheid lezen, spreken over God, over de hemel en de hel, over 

het leven na de dood, vooral over vroomheid, ’s morgen en ‘s avonds bidden, maar toch niet 

de ware dingen van het geloof verlangen te weten, noch de goede dingen van de naastenliefde 

willen doen, omdat zij geloven dat zij het heil hebben door de eredienst-alleen; terwijl toch de 

eredienst zonder de ware dingen en zonder het leven daarnaar, slechts een uiterlijk teken van 

naastenliefde en geloof is, waarbinnen boze en valse dingen van elk geslacht kunnen schuilen, 

indien de naastenliefde en het geloof niet daarin gelegen zijn; want van deze is de echte 

eredienst; anders is de eredienst zoals een huid of de schil van een of andere vrucht, 

waarbinnen een verrot en wormstekig vlees schuilt, die de vrucht dood. 

Dat een zodanige eredienst heden ten dage in de Kerk heerst, is bekend. 

 

155. Deze dingen zegt Hij die heeft de zeven Geesten Gods en de zeven sterren, betekent de 

Heer, vanuit Wie alle waarheden zijn en alle erkentenissen van het goede en het ware. 

Dat onder de zeven Geesten Gods wordt verstaan het Goddelijk Ware, voortgaande uit de 

Heer of de Goddelijke Waarheid, zie nr. 14, vanuit welke de Kerk in de hemel is, nr. 65. 

Die dingen worden nu door de Heer gezegd, omdat gehandeld wordt over de dode eredienst 

en over de levende eredienst en de eredienst leeft vanuit de ware dingen en vanuit het leven 

volgens die waarheden. 

 

156. Ik ken uw werken, betekent dat de Heer alle innerlijke en uiterlijke dingen van hen 

tegelijk ziet, zoals in nr. 76. 
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157. Dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood, betekent dat het aan henzelf en anderen 

toeschijnt en door henzelf en anderen wordt geloofd dat zij geestelijk levend zijn, terwijl zij 

toch geestelijk dood zijn. 

Met de naam hebben, wordt aangeduid de schijn hebben en geloofd worden zodanig te zijn, 

hier dat zij levend zijn, terwijl zij toch dood zijn; het geestelijk leven immers, dat het 

eigenlijke leven is, is niet alleen van de eredienst, maar het is binnenin de eredienst en van 

binnen zullen de Goddelijke Ware dingen vanuit het Woord zijn; en wanneer de mens 

daarnaar leeft, dan is het leven in de eredienst; de oorzaak hiervan is deze, dat het uiterlijke 

zijn hoedanigheid trekt uit de innerlijke dingen en de innerlijke dingen van de eredienst de 

ware dingen van het leven zijn 

Dezen zijn het die verstaan worden onder deze woorden van de Heer:  

‘Alsdan zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heer, doe ons 

open; maar antwoordende zal Hij zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt; en gij zult beginnen 

te zeggen: Wij hebben gegeten vóór u en wij hebben gedronken vóór u en Gij hebt in onze 

straten geleerd; maar Ik zal u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij 

werkers der ongerechtigheid’, (Lukas 13:25-27). 

Het werd ook gegeven velen in de geestelijke wereld te horen zeggen, dat zij meermalen aan 

de gewijde communie hadden deelgenomen en zo het heilige hadden gegeten en gedronken en 

dat hun even zovele malen de zonden waren kwijtgescholden; dat zij op elke sabbatdag de 

leraren hadden toegehoord; en thuis ’s morgens en ’s avonds devoot gebeden en meer dingen; 

maar toen de innerlijke dingen van hun eredienst werden ontsloten, verschenen die vol 

ongerechtigheden en hels; en daarom werden zij verworpen; en toen zij zeiden: Waarvandaan 

is dit? kregen zij als antwoord, dat zij zich in het geheel niet om de Goddelijke Ware dingen 

hadden bekommerd; en een leven niet volgens de Goddelijke ware dingen, is niet het leven 

zodanig als degenen hebben die in de hemel zijn; en zij die niet in het leven van de hemel 

zijn, kunnen het licht van de hemel niet uithouden, dat het Goddelijk Ware is, voortgaande uit 

de Heer als de Zon daar, te minder de warmte in de hemel, namelijk de Goddelijke Liefde; 

maar hoewel zij deze dingen gehoord en eveneens verstaan hadden, zeiden zij toch, toen zij 

weer tot zichzelf en tot hun eredienst waren teruggebracht: Waar zijn ware dingen voor nodig 

en wat zijn ware dingen? 

Maar omdat zij niet langer de ware dingen konden opnemen, werden zij overgelaten aan hun 

begeerten, die van binnen in hun eredienst waren geweest en door deze begeerten wierpen zij 

tenslotte geheel hun eredienst van God van zich; want de innerlijke dingen passen de 

uiterlijke aan zich aan en verwerpen die welke niet samenstemmen; bij allen immers worden 

na de dood de uiterlijke dingen ertoe gebracht met de innerlijke dingen overeen te komen. 

158. Zijt wakende, betekent laten zij in de ware dingen en in het leven volgens die zijn. 

Niet iets anders wordt met waken in het Woord aangeduid; want wie de ware dingen aanleert 

en ernaar leeft, is zoals degene die uit een slaap ontwaakt en wakker wordt; maar wie niet in 

de ware dingen is, maar alleen in de eredienst, is zoals iemand die slaapt en droomt; het 

natuurlijke leven in zich beschouwd, of zonder het geestelijke leven, is ook niet iets anders 

dan een slaap; maar het natuurlijke leven waarin het geestelijk leven is, is een waaktoestand 

en die wordt nergens anders vandaan verworven dan door de ware dingen die in hun licht en 

in hun dag zijn wanneer de mens in een leven is volgens die. 

Dit wordt met waken aangeduid in deze plaatsen: ‘Waakt, omdat gij niet weet in welke ure de 

Heer komen zal’, (Mattheüs 24:42). 

‘Gezegend de knechten die de Heer, wanneer Hij komt, zal wakende vinden; zijt bereid, omdat 

in welke ure gij het niet meent, de Zoon des Mensen komen zal’, (Lukas 12:37,40). 

‘Waakt, omdat gij niet weet wanneer de heer des huizes komen zal, opdat Hij niet, wanneer 

hij onvoorzien komt, u slapende zal vinden; en hetgeen Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt’, (Markus 

13:35-37). 
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‘Als de bruidegom vertoefde, werden de maagden sluimerig en vielen in slaap; en de vijf 

dwaze, komende, zeiden: Heer, doe ons open; maar de heer zal antwoorden: Ik ken u niet; 

Waakt dan, omdat gij noch die dag, noch die ure weet in dewelke de Zoon des Mensen komen 

zal’, (Mattheüs 25:1-13). 

Omdat de komst van de Heer ‘morgen’ wordt genoemd, nr. 151 en dan de ware dingen 

worden geopend en het licht wordt, wordt die tijd daarom genoemd ‘de aanvang der waken’, 

(Klaagliederen 2:19) en de Heer genoemd de Wachter, (Daniël 4:13); en wordt bij Jesaja 

gezegd: Uw doden zullen leven, Waakt op, gij inwoners van het stof’, (Jesaja 26:19). 

Dat echter de staat van de mens die niet in de ware dingen is, een sluimering en een slaap 

wordt genoemd, zie, (Jeremia 51:39,57; Psalm 13:4; Psalm 76:7; Mattheüs 13:25) en elders. 

 

159. En bevestig de overige dingen die gaan sterven, betekent opdat die dingen die van hun 

eredienst zijn, het leven ontvangen en niet uitgeblust worden. 

Hoe deze dingen moeten worden verstaan, zal worden gezegd: de dode eredienst is geheel en 

al eender aan de levende eredienst in de uiterlijke vorm, want zij die in de ware dingen zijn, 

doen eendere dingen; zij horen immers de predikingen aan, nemen aan het Gewijde 

Avondmaal deel, bidden op de knieën ’s morgens en ’s avonds, behalve de overige dingen, 

die de gemeenschappelijke en gebruikelijke dingen van de eredienst zijn; en daarom is er voor 

hen die in de dode eredienst zijn, niet méér nodig dan dat zij de waarheden leren en daarnaar 

leven; zo worden dus de overige dingen die gaan sterven, bevestigd. 

 

160. Ik heb immers uw werken niet vol gevonden vóór God, betekent dat de innerlijke dingen 

van hun eredienst niet verbonden zijn met de Heer. 

Dat onder de werken de innerlijke en de uiterlijke dingen worden verstaan en onder Ik ken uw 

werken, dat de Heer alle innerlijke en uiterlijke dingen van de mens tegelijk ziet, zie nr. 76; 

die vol voor God worden genoemd, wanneer zij met de Heer zijn verbonden. 

Men moet weten dat de dode eredienst of de slechts alleen uiterlijke eredienst, de 

tegenwoordigheid van de Heer maakt, maar niet de verbinding; maar de uiterlijke eredienst 

waarin de innerlijke dingen leven, maakt èn de tegenwoordigheid èn de verbinding; want de 

verbinding met de Heer is met die dingen bij de mens die uit de Heer zijn, namelijk de ware 

dingen vanuit het goede; indien die niet in de eredienst zijn, zijn de werken niet vol vóór God, 

maar zijn leeg; leeg wordt in het Woord gezegd van de mens in wie louter valse en boze 

dingen zijn, (Mattheüs 12:44) en elders; vandaar wordt vol gezegd van de mens in wie de 

ware en de goede dingen zijn. 

 

161. Gedenk dan, hoe gij ontvangen en gehoord hebt, betekent, laat het in het denken komen 

dat elke eredienst in de aanvang natuurlijk is en daarna door de ware dingen vanuit het Woord 

en door het leven daarnaar, geestelijk wordt, behalve meer dingen. 

Het zijn deze dingen die onder die woorden worden verstaan; en verder ook dat eenieder weet 

vanuit het Woord, vanuit de leer van de Kerk vanuit het Woord en vanuit predikingen, dat de 

ware dingen moeten worden aangeleerd en dat de mens door de ware dingen het geloof, de 

naastenliefde en alle dingen van de Kerk heeft; dat dit zo is, is met vele dingen getoond in het 

werk ‘Hemelse Verborgenheden’ te Londen uitgegeven; zoals dat door de ware dingen het 

geloof is, nrs. 4353, 4977, 7178, 10367. 

Dat door de ware dingen de liefde jegens de naaste of de naastenliefde is, nrs. 4368, 7623, 

7624, 8034. 

Dat door de ware dingen de liefde tot de Heer is, nrs. 10143, 10153, 10310, 10578, 10645. 

Dat door de ware dingen het inzicht en de wijsheid is, nrs. 3182, 3190, 3387, 10064. 

Dat door de ware dingen de wederverwekking is, nrs. 1555, 1904, 2046, 2189, 9088, 9959, 

10028; dat door de ware dingen de macht is tegen de boze en valse dingen en tegen de hel, 

nrs. 3091, 4015, 10488. 
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Dat door de ware dingen de zuivering is van de boze en de valse dingen, nrs. 2799, 5954, 

7044, 7918, 10229, 10237. 

Dat door de ware dingen de Kerk is, nrs. 1798, 1799, 3963, 4468, 4672. 

Dat door de ware dingen de hemel is, nrs. 6690, 9832, 9931, 10303. 

Dat door de ware dingen de onschuld van de wijsheid is, nrs. 3183, 3494, 6013. 

Dat door de ware dingen het geweten is, nrs. 1077, 2053, 9113. 

Dat door de ware dingen de orde is, nrs. 3316, 3417, 3470, 4104, 5339, 5343, 6028, 10303. 

Dat door de ware dingen de engelen en eveneens de mensen de schoonheid hebben ten 

aanzien van de innerlijke dingen, die van hun geest zijn, nrs. 553, 3080, 4985, 5199. 

Dat door de ware dingen de mens echt mens is, nrs. 3175, 3387, 8370, 10298. 

Al die dingen evenwel door de ware dingen vanuit het goede en niet door de ware dingen 

zonder het goede en het Goede uit de Heer, nrs. 2434, 4070, 4736, 5147. 

Dat al het Goede uit de Heer is, nrs. 1614, 2016, 2904, 4151, 9981, 5147. 

Maar wie denkt daarover: geldt het heden ten dage niet als hetzelfde of men deze, dan wel die 

ware dingen weet, als men slechts in de eredienst is; en omdat weinigen het Woord 

doorvorsen ten einde de ware dingen te leren en te leven, weet men daarom niets over de 

eredienst, of die dood is dan wel levend; en toch is volgens de hoedanigheid van de eredienst 

de mens zelf dood of levend; waartoe anders het Woord en de Leer daaruit, waartoe de sabbat 

en de predikingen en verder de theologische boeken, ja zelfs, waartoe anders de Kerk en de 

godsdienst? 

Dat elke eredienst in de aanvang natuurlijk is en daarna door de ware dingen vanuit het 

Woord en door het leven daarnaar geestelijk wordt, is bekend; de mens wordt immers 

natuurlijk geboren, maar hij wordt opgevoed om burgerlijk en zedelijk en daarna geestelijk te 

worden; zo immers wordt hij wedergeboren. 

Al deze dingen dus worden aangeduid met ‘Gedenk hoe gij ontvangen en gehoord hebt’. 

 

162. En neem in acht en kom tot inkeer, betekent laten zij op die dingen letten en hun dode 

eredienst levend maken. 

Dat in acht nemen is op die dingen letten die worden verstaan onder ‘gedenk hoe gij 

ontvangen en gehoord hebt’, is duidelijk; en dat tot inkeer komen, is de dode eredienst door 

de ware dingen vanuit het Woord en door het leven daarnaar levend maken, volgt daaruit. 

 

163. Indien gij dan niet gewaakt zult hebben; dat dit betekent indien zij niet in de ware dingen 

zijn en in het leven volgens die, staat vast uit de eerder in nr. 158 ontvouwde dingen. 

 

164. Zo zal Ik komen over u zoals een dief en gij zult niet weten, op wat ure Ik zal komen 

over u, betekent dat die dingen die van de eredienst zijn, zullen worden weggenomen en dat 

men niet zal weten, wanneer en hoe dit zal plaatsvinden. 

Gezegd wordt dat de Heer zal komen als een dief, omdat van de mens die in de dode eredienst 

is, het uiterlijk goede van de eredienst wordt weggenomen; er is immers in de dode eredienst 

iets van het goede, omdat zij over God en over het eeuwige leven denken; toch is het goede 

zonder de ware dingen ervan het goede niet, tenzij een op verdienste gericht of een 

huichelachtig goede; maar de boze en de valse dingen nemen het weg zoals een dief; dit vindt 

geleidelijk aan plaats in de wereld en volledig na de dood en eveneens zonder dat de mens 

weet wanneer en hoe. 

Het wordt aan de Heer toegeschreven dat Hij komen zal zoals een dief, maar in de geestelijke 

zin wordt verstaan dat de hel dit zal wegnemen en stelen; het is hiermee iets eenders als 

daarmee dat in het Woord wordt gezegd dat God de mens het boze doet, hem verwoest, zich 

wreekt, ontsteekt, in verzoeking leidt, terwijl toch de hel die dingen doet; zo wordt het dus 

gezegd vanwege de schijn voor de mens. 
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Dat van de mens het talent en de mina om handel mee te drijven, wordt weggenomen indien 

daarmee niets gewonnen wordt, zie, (Mattheüs 25:26-30; Lukas 19:24-26); handel drijven en 

gewinnen, betekent zich de ware en goede dingen verwerven. 

Aangezien het wegnemen van het goede en het ware aan hen die in de dode eredienst zijn, 

geschiedt zoals door een dief in de duisternis, wordt dit in het Woord enige malen met een 

dief gelijkgesteld, zoals in de volgende plaatsen: ‘Zie, Ik kom evenals een dief; gezegend hij 

die waakt en zijn bekleedselen bewaart, opdat hij naakt zal wandelen’, (Openbaring 16:15). 

‘Waakt dan, gij weet immers niet in welke ure uw Heer komen zal; weet dit, dat zo de heer des 

huizes geweten had in welke ure de dief komen zou, hij voorzeker zou gewaakt hebben en zijn 

huis niet zou hebben laten doorgraven’, (Mattheüs 24:42,43). 

‘Indien dieven tot u gekomen waren, indien vernielers ’s nachts, hoe zult gij afgehouwen zijn; 

zullen zij niet stelen zoveel hun genoeg is’, (Obadja vers 5). 

‘Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muur, zij zullen klimmen in de huizen, zij 

zullen door de vensters inkomen zoals een dief’, (Joël 2:9). 

‘Zij hebben de leugen gedaan en de dief is gekomen en de bende heeft zich naar buiten 

uitgestort’, (Hosea 7:1). 

‘Legt schatten weg, niet op de aarde, maar in de hemel, waar dieven niet komen, noch zullen 

stelen’, (Mattheüs 6:19,20). 

Dat de mens zal waken en het uur niet weten zal waarop de Heer komt, heeft als oorzaak dat 

de mens zoals uit zich denkt en handelt, dus in het vrije volgens zijn rede en dat de vrees er 

niet enig aandeel in zal nemen; eenieder immers zou vrees hebben, indien hij het wist; en wat 

de mens vanuit zich in het vrije doet, dit blijft aan tot in het eeuwige; wat men echter vanuit 

vrees doet, dat blijft niet aan. 

 

165. Gij hebt weinige namen ook in Sardis, betekent dat er onder hen ook zijn die in hun 

eredienst wel het leven hebben. 

Met weinige namen worden enigen aangeduid die zodanig zijn als nu volgt; de naam immers 

betekent de hoedanigheid van iemand; de oorzaak hiervan is deze: dat eenieder in de 

geestelijke wereld wordt genoemd volgens zijn hoedanigheden, nr. 81; het hoedanige van hen 

over wie nu gehandeld wordt, is dat zij in hun eredienst het leven hebben. 

 

166. Welke hun bekleedselen niet bevlekt hebben, betekent die in de ware dingen zijn en niet 

door de boze dingen van het leven en de valse dingen daaruit de eredienst hebben bezoedeld. 

Met de bekleedselen worden in het Woord de ware dingen aangeduid die het goede bekleden 

en in de tegengestelde zin de valse dingen die het boze bekleden; de mens immers is òf zijn 

goede òf zijn boze; vandaar zijn de ware dingen of de valse dingen de bekleedselen van hem; 

alle engelen en geesten verschijnen bekleed volgens de ware dingen van hun goede of volgens 

de valse dingen van hun boze, over welke zaak men zie het werk ‘Hemel en Hel’ in Londen 

uitgegeven, nrs. 177-182; waaruit blijkt, dat met ‘niet hun bekleedselen bevlekken’, wordt 

aangeduid in de ware dingen zijn en niet door de boze dingen van het leven en de valse 

dingen daaruit de eredienst bezoedelen. 

Dat de bekleedselen in het Woord de ware dingen betekenen en in de tegengestelde zin de 

valse dingen, blijkt uit deze plaatsen: ‘Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Zion; trek 

aan de klederen uws sieraads, o Jeruzalem’, (Jesaja 52:1). 

‘Jeruzalem, Ik bekleedde u met gestikt werk, Ik schoeide u met dassenvel, Ik gordde u aan met 

fijn linnen, Ik versierde u met sieraad; gij waart aangedaan met goud en zilver en uw 

klederen waren fijn linnen, zijde en gestikt werk, waarvandaan gij zeer schoon geworden zijt. 

Maar gij hebt van uw klederen genomen en u gemaakt geplekte hoogten, om daarop te 

hoereren; gij hebt ook uw klederen van gestikt werk genomen en hebt mansbeelden gemaakt, 

met welke gij gehoereerd hebt’, (Ezechiël 16:10-18); daar wordt de Joodse Kerk beschreven, 
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dat haar de ware dingen gegeven waren omdat haar het Woord gegeven was, maar dat zij die 

hebben vervalst; hoereren is vervalsen, nr. 134. 

‘Gans heerlijk is des konings dochter van binnen en vanuit vlechtsels van goud haar kleed; in 

stiksels zal zij tot de koning geleid worden’, (Psalm 45:14,15); de dochter des konings is de 

Kerk ten aanzien van de aandoening van het ware. 

‘Gij dochteren Israëls, weent over Saul, die u kleedde met dubbelgedoopt scharlaken met 

verrukkelijkheden en een sieraad van goud op uw kleed legde’, (2 Samuël 1:24); deze dingen 

worden gezegd met betrekking tot Saul, omdat met hem als koning het Goddelijk Ware wordt 

aangeduid, nr. 20. 

‘Ik zal bezoeking doen over de vorsten en over de zonen des konings en over allen die bekleed 

zijn met bekleedselen van de vreemdeling’, (Zefanja 1:8). 

‘De vijanden zullen u de klederen uittrekken en de vaten uws sieraads nemen’, (Ezechiël 

23:26). 

‘Jozua was bekleed met bevlekte klederen en zo stond hij voor de engel, die zei: Doet de 

bevlekte klederen van over hem weg en doet hem andere klederen aan’, (Zacharia 3:3-5). 

‘De koning was ingegaan en hij zag de aanzittenden en hij zag een mens niet aangedaan met 

het bruiloftskleed; en hij zei tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed 

hebbende’, (Mattheüs  22:11-13); het bruiloftskleed is het Goddelijk Ware vanuit het Woord. 

‘Wacht u van de valse profeten, die tot u komen in klederen der schapen’, (Mattheüs 7:15). 

‘Niemand zet een lap van een nieuw bekleedsel op een oud bekleedsel, anders scheurt dat 

nieuwe het oude en met het oude komt de lap uit het nieuwe niet overeen’, (Lukas 5:36,37); 

omdat het bekleedsel het ware betekent, vergelijkt daarom de Heer de ware dingen van de 

vorige Kerk, die uiterlijk waren en uitbeeldend voor de geestelijke dingen, met een lap van 

een oud bekleedsel en de ware dingen van de nieuwe Kerk, die innerlijk en geestelijk waren, 

met een lap van een nieuw bekleedsel. 

‘Op de tronen vierentwintig ouderen, bekleed zijnde met witte bekleedselen’, (Openbaring 

4:4). 

‘Die vóór de troon in de aanblik des Lams stonden, waren omhuld met witte lange klederen; 

en dezen hebben hun lange klederen gewassen en hun lange klederen wit gemaakt in het bloed 

des Lams’, (Openbaring 7:9,13,14). 

‘Aan eenieder die onder het altaar was, werden witte lange klederen gegeven’, (Openbaring 

6:11). 

‘De heirlegers van Hem die op het witte paard zat, volgden Hem gekleed met wit en rein fijn 

lijnwaad’, (Openbaring 19:14). 

Omdat engelen de Goddelijke Ware dingen betekenen, verschenen daarom ‘de in het graf van 

de Heer geziene engelen in witte en blinkende klederen’, ((Mattheüs 28:3; Lukas 24:4). 

Omdat de Heer het Goddelijk Goede en het Goddelijk Ware is en de ware dingen worden 

verstaan onder de klederen, blonk daarom toen Hij van gedaante was veranderd, ‘het 

aangezicht van Hem zoals de Zon en werden de bekleedselen van Hem zoals het Licht’, 

(Mattheüs 17:2) en ‘bliksemend wit’, (Lukas 9:29) en ‘blinkend wit zoals sneeuw, hoedanige 

geen voller [beroep in de lakenindustrie] wol op aarde zo wit maken kan’, (Markus 9:3). 

Ten aanzien van de Oude der dagen, die ook de Heer is, wordt gezegd dat ‘het kleed van Hem 

wit was zoals de sneeuw’, (Daniël 7:9); en bovendien deze dingen over de Heer:  

‘Hij zalfde met mirre, aloë en kassie al uw klederen’, (Psalm 45:9). 

‘Hij wast in de wijn zijn bekleedsel en in het bloed der druiven zijn mantel’, (Genesis 

49:11).’Wie is Deze die komt vanuit Edom, met besprenkelde klederen vanuit Bozra; Deze 

eerwaardig in Zijn gewaad; waarom zijt Gij rood naar Uw kleed; Uw klederen zoals van een 

die in de wijnpers treedt; de overwinning is gesprengd op Mijn klederen en al Mijn 

bekleedsel, heb Ik bezoedeld’, (Jesaja 63:1-3); deze dingen eveneens over de Heer; Zijn 

klederen zijn daar de ware dingen van het Woord. 
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‘Die op het witte paard zat, was omkleed met een bekleedsel, dat met bloed geverfd was en 

Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods’, (Openbaring 19:13,16). 

Uit de betekenis van de klederen kan men zien,  waarom de ‘discipelen van de Heer hun 

bekleedselen leiden op de ezelin en het veulen, toen de Heer Jeruzalem binnenging’; en 

waarom ‘het volk zijn bekleedselen spreidde op de weg’, (Mattheüs 21:7-9; Markus 11:7,8; 

Lukas 19:35,36); en wat daarmee wordt aangeduid dat ‘de soldaten de bekleedselen van de 

Heer in vier delen verdeelden’, (Johannes 19:23,24); en dus ook wat wordt aangeduid met 

deze dingen bij David: ‘Zij hebben Mijn klederen verdeeld en over Mijn bekleedsel het lot 

geworpen’, (Psalm 22:19). 

Uit de betekenis van de klederen blijkt ook waarom zij hun klederen verscheurden, wanneer 

iemand tegen het Goddelijk Ware van het Woord sprak, (Jesaja 37:1) en elders; en verder dat 

zij de klederen wasten om gezuiverd te worden, (Exodus 19:14; Leviticus 11:25,40; 14:8,9; 

Numeri 19:11); en dat zij vanwege de overtredingen tegen de Goddelijke Ware dingen de 

klederen uittrokken en een zak aantrokken, (Jesaja 15:3; 22:12; 37:1,2; Jeremia 4:8; 6:26; 

48:37; 49:3; Klaagliederen 2:10; Ezechiël 27:31; Amos 8:10; Jonas 3:5,6,8). 

Wie weet, wat de bekleedselen in het algemeen en in het bijzonder betekenen, kan weten wat 

de klederen van Aharon en zijn zonen hebben betekent; deze waren: de efod, de mantel, de 

geblokte tunica, de bandelier, de broek en de tulband. 

Aangezien het licht het Goddelijk Ware betekent en het kleed evenzo, wordt daarom bij David 

gezegd: ‘Jehovah bedekt Zich met het licht zoals met een kleed’, (Psalm 104:2). 

 

167. En zij zullen met Mij wandelen in witte, omdat zij het waardig zijn, betekent dat zij 

zullen leven met de Heer in Zijn geestelijk rijk, omdat zij in de ware dingen zijn uit Hem. 

Dat dit de zin van die woorden is, is omdat wandelen in het Woord betekent leven en 

wandelen met God betekent leven uit Hem; en omdat in witte betekent in de ware dingen; van 

het witte wordt immers in het Woord gesproken met betrekking tot de ware dingen, omdat het 

de oorsprong ontleent aan het licht van de zon; en van het rode wordt gesproken met 

betrekking tot de goede dingen, omdat het de oorsprong ontleent aan het vuur van de zon; en 

van het zwarte wordt gesproken met betrekking tot de valse dingen omdat het de oorsprong 

ontleent aan de duisternis van de hel; zij die in de ware dingen uit de Heer zijn, omdat zij met 

Hem verbonden zijn, worden waardig genoemd; alle waardigheid immers in de geestelijke 

wereld is vanuit de verbinding met de Heer; uit deze dingen blijkt dat met ‘zij zullen met Mij 

wandelen in witte, omdat zij waardig zijn’ wordt aangeduid dat zij zullen leven met de Heer, 

omdat zij in de ware dingen uit Hem zijn. 

Gezegd wordt dat zij zullen leven met de Heer in het geestelijk rijk, omdat de algehele hemel 

in twee rijken is onderscheiden: het hemelse en het geestelijke; en in het hemels rijk zijn 

degenen die in het goede van de liefde uit de Heer zijn en in het geestelijk rijk zijn degenen 

die in de ware dingen van de wijsheid uit de Heer zijn; en van dezen wordt gezegd dat zij 

wandelen met de Heer in witte; zij zijn ook bekleed met witte bekleedselen. 

Dat wandelen leven betekent en wandelen met God leven met Hem en vanuit Hem, staat vast 

uit de volgende plaatsen: ‘In vrede en rechtheid wandelen zij met Mij’, (Jesaja 2:6). 

‘Gij hebt mijn voeten bevrijd van aanstoot, om voor God te wandelen in het licht der 

levenden’, (Psalm 56:14). 

‘David heeft Mijn geboden gehouden en gewandeld achter Mij met het ganse hart’, (1 

Koningen 14:8). 

‘Jehovah, gedenk dat ik voor U gewandeld heb in de waarheid’, (Jesaja 38:3). 

‘Indien gij met Mij zult gewandeld hebben in tegenheid en ook Mijn stem niet zult 

gehoorzaamd hebben, zo zal Ik ook met u in tegenheid wandelen’, (Leviticus 26:23,24,27,28). 

‘Zij hebben niet willen wandelen in de wegen van Jehovah’, (Jesaja 42:24; Deuteronomium 

11:22; 19:9; 26:17). 
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‘Alle volken wandelen in de naam huns Gods en wij zullen wandelen in de naam van 

Jehovah’, (Micha 4:5). 

‘Nog slechts een weinig licht is met u; wandelt terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht’, 

(Johannes 12:35,36; 8:12). 

‘De schriftgeleerden vroegen: Waarom wandelen de discipelen niet naar de overlevering der 

ouderen’, (Markus 7:5). 

Wandelen wordt ook gezegd van Jehovah, namelijk dat Hij onder hen wandelt, dat wil 

zeggen, in hen en met hen leeft. 

‘Ik zal Mijn habitakel in het midden van hen geven en Ik zal in uw midden wandelen en Ik zal 

u tot God zijn’, (Leviticus 26:11,12). 

Hieruit blijkt, wat er eerder verstaan wordt onder ‘Deze dingen zegt Hij, Die wandelt in het 

midden der zeven kandelaren’, (Openbaring 2:1). 

 

168. Die overwint, die zal bekleed worden met witte bekleedselen, betekent dat hij die 

hervormd wordt, geestelijk wordt. 

Dat wie overwint betekent hij die hervormd wordt, nr. 88; en dat met witte bekleedselen 

bekleed worden, betekent door de ware dingen geestelijk worden, nrs. 166, 167; al degenen 

worden geestelijk die in de ware dingen en in het leven volgens die zijn. 

 

169. En Ik zal zijn naam niet uitdelgen uit het boek des levens, betekent dat hij gezaligd zal 

worden. 

Wat de naam is, is eerder gezegd en wat het boek des levens is, zal verderop worden gezegd; 

dat zijn naam niet uitdelgen uit het boek des levens, is gezaligd worden, is voor eenieder 

duidelijk. 

 

170. En Ik zal zijn naam belijden vóór de Vader en vóór Zijn engelen, betekent dat diegenen 

zullen worden opgenomen, die in het Goddelijk Goede en in de Goddelijke Ware dingen uit 

de Heer zijn, dus die het leven van de hemel in zich hebben. 

Dat ‘de naam belijden is’, de hoedanigheid van iemand erkennen of erkennen dat hij zodanig 

is, staat vast uit de betekenis van de naam, nrs. 81, 122; onder de Vader wordt het Goddelijk 

Goede verstaan en onder de engelen worden de Goddelijke ware dingen verstaan, beide vanuit 

de Heer. 

In het Woord van de evangelisten wordt door de Heer meermalen de Vader genoemd en 

overal wordt Jehovah verstaan, uit Wie en in Wie Hij was en Hetgeen in Hem was en nooit 

enig Goddelijke gescheiden van Hem; dat dit zo is, is met vele dingen getoond in het werk ‘de 

Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Heer’ en eveneens in het werk ‘de Wijsheid van 

de Engelen aangaande de Goddelijke Voorzienigheid’, nrs. 262, 263; dat de Heer Zelf de 

Vader is, nrs. 21, 962. 

De Heer heeft de Vader genoemd, omdat met de Vader in de geestelijke zin het goede wordt 

aangeduid en met God de Vader het Goddelijk Goede van de Goddelijke Liefde; de engelen 

verstaan nooit iets anders onder de Vader, wanneer dit in het Woord wordt gelezen; zij 

kunnen ook niets anders verstaan, omdat niemand in de hemel zijn vader weet, uit wie zij 

gezegd worden geboren te zijn en wiens zonen en erfgenamen zij worden genoemd, dan de 

Heer; dit wordt verstaan onder de woorden van de Heer bij, (Mattheüs 23:9). 

Hieruit blijkt, dat onder zijn naam vóór de Vader belijden, wordt aangeduid dat zij zullen 

worden opgenomen onder hen die in het Goddelijk Goede zijn uit Hem. 

Dat onder de engelen degenen worden verstaan die in de Goddelijke Ware dingen zijn uit de 

Heer en abstract genomen de Goddelijke Ware dingen, is omdat de engelen de opnemenden 

zijn van het Goddelijk Goede in de Goddelijke Ware dingen die uit de Heer bij hen zijn. 
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171. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent dat degene die deze 

dingen verstaat, zal gehoorzamen aan de dingen die het Goddelijk Ware van het Woord leert 

aan hen die vanuit de Nieuwe Kerk, te weten het Nieuwe Jeruzalem, zullen zijn, nr. 87. 

 

172. En aan de engel van de Kerk in Filadelfia schrijf, betekent tot hen en over hen die in de 

ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn. 

Dat dezen onder de Kerk in Filadelfia worden verstaan, blijkt uit zaken die aan haar 

geschreven zijn, in de geestelijke zin verstaan. 

 

173. Deze dingen zegt de Heilige Ware, betekent de Heer ten aanzien van het Goddelijk 

Ware. 

Dat het de Heer is, is duidelijk; dat de Heilige Ware de Heer is ten aanzien van het Goddelijk 

Ware, is omdat de Heer de Heilige wordt genoemd krachtens Zijn Goddelijk Ware en de 

Gerechte krachtens Zijn Goddelijk Goede; vandaar is het, dat het Goddelijke van Hem, 

voortgaande, namelijk de Goddelijke Waarheid, de Heilige Geest wordt genoemd en de 

Heilige Geest is hier de Heilige Ware. 

In het Woord wordt meermalen gezegd het Heilige en wel overal ten aanzien van het Ware; 

en omdat al het Ware dat in zich waar is, is vanuit het Goede en uit de Heer, zo is het dat 

Ware dat het Heilige wordt genoemd; maar het Goede, waar vanuit het Ware is, wordt het 

Gerechte genoemd; vandaar is het, dat de engelen die in de ware dingen van de wijsheid zijn 

en geestelijke engelen worden genoemd, heiligen worden genoemd; en de engelen die in het 

goede van de liefde zijn en hemelse engelen worden genoemd, gerechten worden genoemd; 

evenzo de mensen in de Kerk. 

Vandaar is het, dat de profeten en de apostelen heiligen worden genoemd; met de profeten 

immers en de apostelen worden de ware dingen van de leer van de Kerk aangeduid. 

Vandaar ook is het, dat het Woord heilig wordt genoemd; het Woord immers is het Goddelijk 

Ware; en ook dat de Wet in de ark in de tabernakel het heilige der heiligen werd genoemd en 

eveneens het heiligdom. 

Vandaar ook is het dat Jeruzalem de heilige wordt genoemd; met Jeruzalem immers wordt de 

Kerk aangeduid, die in de Goddelijke ware dingen is. 

Vandaar ook is het, dat het altaar, de tabernakel, de klederen van Aharon en van diens zonen, 

heilig werden genoemd, nadat zij met olie gezalfd waren; olie immers betekent het goede van 

de liefde en dit heiligt en al het geheiligde heeft betrekking op het ware. 

Dat alleen de Heer Heilig is, omdat Hij het Goddelijk Ware Zelf is, blijkt uit deze plaatsen: 

‘Wie zou Uw naam niet verheerlijken, Heer, omdat Gij alleen Heilig zijt’, (Openbaring 15:4). 

‘Uw Verlosser, de Heilige Israëls, Hij zal de God der ganse aarde genoemd worden’, (Jesaja 

54:5). 

’Zo zei Jehovah, Israëls Verlosser, Zijn Heilige’, (Jesaja 49:7). 

‘Wat onze Verlosser betreft, Jehovah Zebaoth is Zijn naam, de Heilige Israëls’, (Jesaja 47:4). 

‘Jehovah uw Verlosser, de Heilige Israëls heeft gezegd’, (Jesaja 43:14). 

‘Te dien dage zullen zij steunen op Jehovah, de Heilige Israëls in de waarheid’, (Jesaja 

10:20). 

En elders in, (Jesaja1:4; 5:19; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11,12; 41:16; 45:11,15; 48:17; 55:5; 60:9; 

Jeremia 50:29; Daniël 4:13,23; Psalm78:41). 

Aangezien de Heer het Heilige Zelf is, zei daarom de engel tot Maria: ‘Het Heilige hetwelk 

vanuit u geboren wordt, zal Gods Zoon genoemd worden’, (Lukas 1:35) en de Heer ten 

aanzien van Zichzelf: ‘Vader, heilig hen in de Waarheid, Uw Woord is de Waarheid; voor hen 

heilig Ik Mijzelf, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de Waarheid’, (Johannes 17:17,19); 

hieruit blijkt, dat de Waarheid die uit de Heer is, het Heilige Zelf is, omdat Hij alleen heilig is, 

waarover de Heer het volgende spreekt: ‘Wanneer gekomen zal zijn de Geest der Waarheid, 

http://www.swedenborg.nl/


Apocalyps Onthuld – hoofdstuk 3.   

.………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Digitale uitgave Swedenborg Boekhuis 2018 – www.swedenborg.nl                                                                                             pag. 106 

zo zal Hij u in al de waarheid leiden; Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken; vanuit het Mijne zal 

Hij nemen en het u verkondigen’, (Johannes 16:13-15). 

‘De Parakleet, de Heilige Geest, die zal u alle dingen leren’, (Johannes 14:26). 

Dat de Heilige Geest het Leven van de Wijsheid van de Heer is, dus de Goddelijke Waarheid, 

zie in het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Heer’, nr. 51. 

Hieruit kan nu vaststaan, dat de Heilige Ware de Heer is ten aanzien van het Goddelijk Ware. 

Dat het Heilige wordt gezegd van het Ware en het Gerechte van het Goede, blijkt uit die 

plaatsen in het Woord, waar het ene en het andere wordt gezegd, zoals hieruit: ‘Die gerecht is, 

worde nog gerechtvaardigd, die heilig is, worde nog geheiligd’, (Openbaring 22:11). 

‘Gerecht en waar zijn Uw wegen, Gij Koning der Heiligen’, (Openbaring 15:3). 

‘Om Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid’, (Lukas 1:75). 

‘Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een gerecht en heilig man was’, (Markus 6:20). 

‘Fijn linnen zijn de gerechtigheden der heiligen’, (Openbaring 19:8). 

 

174. Die de sleutel Davids heeft en Die opent en niemand sluit en Die sluit en niemand opent, 

betekent Wie alleen de Almacht is om te zaligen. 

Onder David wordt de Heer ten aanzien van het Goddelijk Ware verstaan; met de sleutel 

wordt de almacht van de Heer over de hemel en de hel aangeduid; en met openen opdat 

niemand sluit en met sluiten opdat niemand opent, wordt aangeduid; uit de hel uitleiden en in 

de hemel binnenleiden, dus zaligen, eender als eerder in nr. 62 waar het ontvouwd is. 

Dat onder David de Heer ten aanzien van het Goddelijk Ware wordt verstaan zie het werk  

‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Heer’, nrs.43, 44. 

Iets eenders als hier met de sleutel Davids wordt aangeduid met de sleutels van Petrus, 

(Mattheüs 16:15-19), zie in nr. 798 ontvouwd; en verder ook met deze woorden tot alle 

discipelen: ‘Al wat gij op de aarde gebonden zult hebben, zal in de hemel gebonden wezen en 

al wat gij op aarde losgemaakt zult hebben, zal in de hemel losgemaakt wezen’, (Mattheüs 

18:18); de twaalf discipelen immers beeldden alle dingen van de Kerk uit ten aanzien van de 

goede en de ware dingen ervan en Petrus beeldde de Kerk uit ten aanzien van het ware en de 

ware en de goede dingen zaligen de mens, dus de Heer alleen uit Wie deze zijn. 

Iets eenders wordt ook verstaan onder de sleutel Davids gegeven aan Eliakim, waarover het 

volgende: ‘Ik zal de heerschappij in zijn hand geven, opdat hij tot een vader zij van de 

inwoner van Jeruzalem en van het huis van Jehudah; en Ik zal de sleutel van het huis van 

David op zijn schouder geven, opdat hij opene en niemand sluit en sluite en niemand opent’, 

(Jesaja 22:21,22); hij was over het huis van de koning en met het huis des konings wordt de 

Kerk aangeduid ten aanzien van het Goddelijk Ware. 

 

175. Ik ken uw werken, betekent dat de Heer alle innerlijke en uiterlijke dingen van hen 

tegelijk ziet, nr. 76. 

 

176. Zie, Ik heb vóór u een geopende deur gegeven, betekent dat voor hen die in de ware 

dingen vanuit het goede uit de Heer zijn, de hemel geopend is. 

Dat met de geopende deur het binnenlaten wordt aangeduid, is duidelijk; dat gezegd wordt dat 

voor hen die van de Kerk in Filadelfia zijn, de deur is geopend, is omdat onder die Kerk 

degenen worden verstaan die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn en de Heer 

de hemel voor hen opent. 

Maar over deze zaak zal iets gezegd worden dat eerder niet bekend was; de Heer alleen is de 

God van hemel en aarde, (Mattheüs 28:18); en daarom zien zij die niet rechtstreeks tot Hem 

gaan, de weg naar de hemel niet en vinden vandaar ook de deur niet en indien zij bij geval tot 

haar worden toegelaten, is zij gesloten en voor degene die aanklopt wordt niet opengedaan. 

In de geestelijke wereld zijn ook werkelijk wegen die tot de hemel leiden en zijn ook hier en 

daar poorten en zij die door de Heer tot de hemel worden geleid, gaan de wegen die daar 
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naartoe leiden en gaan door de poorten naar binnen; dat daar wegen zijn, zie in het werk 

‘Hemel en Hel’, nrs. 479, 534, 590; dat er ook poorten zijn, nrs. 429, 430, 583, 584; alle 

dingen immers die in de hemelen worden aanschouwd, zijn overeenstemmingen; vandaar ook 

de wegen en poorten; want de wegen stemmen overeen met de ware dingen en betekenen die 

vandaar. 

Aangezien alleen de Heer de mens tot de hemel leidt en de deur opent, noemt Hij Zich 

daarom ‘de Weg’ en eveneens ‘de Deur’; de Weg bij Johannes: ‘Ik ben de weg, de waarheid 

en het leven’, (Johannes 14:6). 

De Deur bij dezelfde: ‘Ik ben de deur der schapen; indien iemand door Mij zal zijn ingegaan, 

die zal gezaligd worden’, (Johannes 10:7,9). 

Aangezien er zowel wegen als deuren zijn in de geestelijke wereld en de engelgeesten ook 

werkelijk de wegen gaan en door deuren binnengaan als zij in de hemel komen, wordt daarom 

meermalen in het Woord gesproken van: (binnen)deuren, poorten en (buiten)deuren en 

daarmee wordt de ingang aangeduid, zoals in deze plaatsen: ‘Heft, poorten, uw hoofden op, 

heft op, gij deuren der wereld, opdat de Koning der heerlijkheid inga’, (Psalm 24:7,9). 

‘Doet de poorten open, opdat de gerechte natie inga, doende getrouwigheden’, (Jesaja 26:2). 

‘De vijf voorzichtige maagden gingen in tot de bruiloft en de deur werd gesloten; en de vijf 

dwaze maagden kwamen en klopten, maar er werd niet opengedaan’, (Mattheüs 25:10-12). 

‘Jezus zei: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort, omdat velen zullen zoeken in te gaan en 

zullen niet kunnen’, (Lukas 13:24,25) en ook elders. 

Omdat de deur de ingang betekent en het Nieuwe Jeruzalem de Kerk is uit hen die in de ware 

dingen vanuit het goede uit de Heer zijn, wordt daarom het Nieuwe Jeruzalem ook beschreven 

ten aanzien van de poorten, waarop engelen zijn en gezegd ‘dat zij niet gesloten zullen 

worden’, (Openbaring 21:12,13,25). 

 

177. En niemand kan die sluiten, betekent dat de hel niet de overhand op hen heeft. 

Alleen de Heer immers opent en sluit de deuren tot de hemel en de deur die Hij opent, is 

voortdurend geopend voor hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn en 

voortdurend gesloten voor hen die in de valse dingen vanuit het boze zijn; en omdat de Heer 

alleen opent en sluit, volgt dat de hel niet de overhand heeft op hen; meer hierover zie eerder 

in nr. 174. 

 

178. Omdat gij kleine macht hebt, betekent omdat zij weten dat zij niets vermogen vanuit 

zichzelf. 

Zij die in de ware dingen vanuit het goede zijn uit de Heer, weten dat zij niet enige macht 

hebben tegen de boze en de valse dingen, dus tegen de hel, vanuit zich; en eveneens weten zij, 

dat zij niet vanuit enige macht vanuit zich het goede kunnen doen en zichzelf de hemel 

binnenleiden, maar dat de Heer alle macht heeft en zo hebben zij haar uit de Heer en dat zij 

voor zoveel als zij in de ware dingen vanuit het goede zijn, in de macht zijn uit de Heer; 

welke macht aan hen niettemin als die van hunzelf verschijnt; deze dingen dus zijn het, die 

worden verstaan onder ‘omdat gij kleine macht hebt’. 

 

179. En Mijn woord hebt in acht genomen; dat dit betekent omdat zij leven volgens de 

geboden van de Heer in Zijn Woord, is zonder ontvouwing duidelijk. 

 

180. En Mijn naam niet hebt verloochend, betekent dat zij in de eredienst van de Heer zijn. 

Dat de naam van Jehovah of van de Heer in het Woord betekent alles waardoor Hij wordt 

vereerd, dus alles van de leer van de Kerk en universeel genomen alles van de godsdienst, zie 

eerder nr. 81; waaruit vaststaat, wat hier wordt aangeduid met ‘gij hebt Mijn naam niet 

verloochend’. 
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181. En Ik zal er geven vanuit de synagoge des satans; dat dit degenen betekent die in de valse 

dingen ten aanzien van de leer zijn, zie eerder in nr. 97. 

 

182. Die zeggen van zichzelf dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen, betekent die 

zeggen dat bij hen de Kerk is, terwijl toch bij hen geen Kerk is. 

Onder de Joden worden hier degenen verstaan die van de Kerk zijn, omdat de Kerk bij hen 

was ingesteld en daarom wordt ook onder hun Jeruzalem nu nog de Kerk ten aanzien van de 

leer verstaan; in het bijzonder echter worden onder de Joden degenen verstaan die in het 

goede van de liefde zijn, nr. 96, dus eveneens de Kerk, want de Kerk is vanuit het goede van 

de liefde; dat er evenwel bij hen geen Kerk is, wordt aangeduid met ‘en zijn het niet, maar 

liegen’. 

 

183. Zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden aan uw voeten, betekent dat 

degenen die in de valse dingen ten aanzien van de leer zijn, als zij slechts niet in de valse 

dingen vanuit het boze zijn, de ware dingen van de Nieuwe Kerk zullen opnemen en 

erkennen. 

Dit wordt gezegd over degenen die vanuit de synagoge des satans zijn, en zeggen dat zij 

Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; waaronder degenen worden verstaan die in de valse 

dingen ten aanzien van de leer, maar niet in de valse dingen vanuit het boze zijn, maar in de 

valse dingen ten aanzien van de leer, maar in het goede ten aanzien van het leven; dezen 

nemen op, eerdergenoemden niet, en zij erkennen de ware dingen wanneer zij die horen; de 

oorzaak hiervan is deze, dat het goede het ware liefheeft en het ware vanuit het goede het 

valse verwerpt; de ware dingen opnemen en erkennen, wordt aangeduid met komen en 

aanbidden aan de voeten; niet aan de voeten van hen, maar aan de voeten van de Heer, uit 

Wie zij de ware dingen vanuit het goede hebben; en daarom wordt iets eenders als dit hier 

aangeduid met het volgende bij David: ‘Aanbidt Jehovah, onze God, aanbidt aan de voetbank 

Zijner voeten’, (Psalm 119:5). 

 

184. En weten dat Ik u bemind heb, betekent dat zij zullen zien dat zij die in de ware dingen 

vanuit het goede zijn, geliefd en opgenomen worden in de hemel door de Heer; dit volgt in de 

reeks vanuit de voorafgaande dingen. 

 

185. Omdat gij het woord van Mijn lijdzaamheid hebt bewaard, betekent omdat zij gestreden 

hebben tegen de boze dingen en toen de valse dingen hebben verworpen. 

Dat met ‘het woord der lijdzaamheid’ de geestelijke strijd wordt aangeduid, die de verzoeking 

wordt genoemd, is duidelijk uit wat nu volgt, ‘Zo zal ook Ik u bewaren van de ure der 

verzoeking die komen zal’; want wie verzocht wordt in de wereld, wordt niet verzocht na de 

dood. 

De geestelijke strijd, dus de verzoeking, wordt genoemd ‘het woord der lijdzaamheid’ of ‘het 

geduld van de Heer’, omdat de Heer in de verzoekingen strijdt voor de mens en Hij strijdt 

door de ware dinge vanuit Zijn Woord. 

 

186. Zo zal ook Ik u bewaren van de ure der verzoeking, die over het algehele wereldrond zal 

komen, om te onderzoeken die op de aarde wonen, betekent dat zij beschermd en bewaard 

moeten worden ten dage van het Laatste Oordeel. 

Dat de bescherming en de bewaring van hen ten dage van het Laatste Oordeel onder die 

woorden wordt verstaan, kan men zien vanuit de dingen die over het Laatste Oordeel in een 

afzonderlijk werkje en daarna in ‘de Voortzetting’ daarover zijn geschreven en vermeld, 

waaruit vaststaat, dat zij die dit ondergingen, in verzoeking werden gebracht en onderzocht 

hoedanig zij waren; en dat diegenen verworpen werden die innerlijk boos waren geweest en 
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dat degenen werden gezaligd die innerlijk goed waren geweest; en innerlijk goed waren 

diegenen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer waren geweest. 

 

187. Zie, Ik kom snellijk, betekent de komst van de Heer en de Nieuwe Kerk vanuit hen. 

De Heer zei hier: Zie, Ik kom snellijk, omdat onder de vlak voorafgaande woorden het Laatste 

Oordeel wordt verstaan en het Laatste Oordeel wordt ook de Komst van de Heer genoemd, 

zoals bij Mattheüs: ‘De discipelen zeiden tot Jezus: Welk is het teken van Uw komst en van de 

voleinding der eeuw’, (Mattheüs 24:3); de voleinding der eeuw is de laatste tijd van de Kerk, 

wanneer het Laatste Oordeel plaatsvindt. 

Dat onder de woorden ‘Zie, Ik kom snellijk’ ook de Nieuwe Kerk wordt verstaan, is omdat na 

het Laatste Oordeel de Kerk uit de Heer wordt geïnstaureerd; die Kerk nu is het Nieuwe 

Jeruzalem, waarin degenen zullen komen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer 

zijn, tot wie hier het woord wordt gericht. 

 

188. Behoud hetgeen gij hebt; dat dit betekent, laten zij intussen in hun ware dingen en in hun 

goede aanblijven, staat zonder ontvouwing vast. 

 

189. Opdat niemand uw kroon neme, betekent opdat de wijsheid niet zal vergaan, vanuit 

welke de eeuwige gelukzaligheid is. 

De mens heeft de wijsheid nergens anders vandaan dan vanuit het goede door de ware dingen 

uit de Heer; dat de mens door deze ware dingen de wijsheid heeft, is omdat de Heer Zich 

hierdoor met de mens verbindt en de Heer is de Wijsheid Zelf en daarom vergaat de wijsheid 

bij de mens, wanneer hij ophoudt de ware dingen te doen, dat wil zeggen, volgens die te 

leven; dan houdt hij ook op de wijsheid lief te hebben en als gevolg daarvan de Heer. 

Onder de wijsheid wordt verstaan wijsheid in geestelijke dingen; daarvanuit wordt als vanuit 

een bron afgeleid de wijsheid in overige dingen, dat het inzicht wordt genoemd en door dit de 

wetenschap, die is vanuit de aandoening van de ware dingen te weten. 

Dat de kroon de wijsheid betekent, is omdat de wijsheid de hoogste plaats bij de mens 

inneemt en hem dus kroont; de kroon van een koning betekent ook niets anders, want een 

koning is in de geestelijke zin het Goddelijk Ware, nr. 20 en vanuit het Goddelijk Ware is alle 

wijsheid. 

De wijsheid wordt met de kroon ook aangeduid in de volgende plaatsen: ‘Ik zal David een 

hoorn doen uitspruiten en op hem zal zijn kroon bloeien’, (Psalm 132:17,18). 

‘Jehovah gaf oorringen op uw oren en een kroon des sieraads op uw hoofd’, (Ezechiël 16:12); 

deze dingen ten aanzien van Jeruzalem, waarmee de Kerk wordt aangeduid ten aanzien van de 

leer; en daarom is de kroon des sieraads de wijsheid vanuit het Goddelijk Ware of vanuit het 

Woord. 

‘Te dien dage zal Jehovah Zebaoth tot een kroon des sieraads zijn en tot een tulband der 

sierlijkheid de overblijfselen Zijns volks’, (Jesaja 28:5); deze dingen over de Heer, omdat 

gezegd wordt ‘te dien dage’; de kroon des sieraads tot welke Hij zijn zal, is de wijsheid; en de 

tulband der sierlijkheid is het inzicht; de overblijfselen des volks zijn zij bij wie Zijn Kerk zal 

zijn. 

Iets eenders wordt met de kroon en de tulband aangeduid bij, (Jesaja 62:1,3); en verder iets 

eenders met de gouden plaat op de tulband van Aharon, (Exodus 28:36,37) die ook de 

bekroning werd genoemd. 

Bovendien in deze plaatsen: ‘Zeg tot de koning en de heerseres: Laat u neder, zet u, omdat 

het ornament uws hoofds is nedergedaald, de kroon uwer sierlijkheid’, (Jeremia 13:18). 

‘De vreugde onzes harten heeft opgehouden, de kroon onzes hoofds is gevallen’, 

(Klaagliederen 5:15,16). 

‘Mijn heerlijkheid heeft Hij van mij afgetrokken en de kroon mijns hoofds heeft Hij 

verwijderd’, (Job 19:9). 
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‘Gij hebt de kroon Uws Gezalfde gedoemd tot de aarde’, (Psalm 89:40); in deze plaatsen 

wordt met de kroon de wijsheid aangeduid. 

 

190. Die overwint; dat dit degenen betekent die in de ware dingen vanuit het goede uit de 

Heer stand houden, blijkt uit de reeks en dus zonder ontvouwing. 

 

191. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel Mijns Gods, betekent dat de ware dingen 

vanuit het goede uit de Heer, bij hen bij wie die zijn, de Kerk van de Heer in de hemel 

ondersteunen. 

Met de tempel wordt de Kerk aangeduid en met de tempel Mijns Gods de Kerk van de Heer in 

de hemel; daaruit blijkt dat met de pilaar datgene wordt aangeduid wat de Kerk ondersteunt en 

vast doet staan en dit is het Goddelijk Ware van het Woord. 

Met de tempel wordt in de hoogste zin aangeduid de Heer ten aanzien van het Goddelijk 

Menselijke, in het bijzonder ten aanzien van het Goddelijk Ware, in de uitbeeldende zin  

wordt echter met de tempel de Kerk van de Heer in de hemel aangeduid; en ook de Kerk van 

de Heer in de wereld. 

Dat met de tempel in de hoogste zin de Heer wordt aangeduid ten aanzien van het Goddelijk 

Menselijke en in het bijzonder ten aanzien van het Goddelijk Ware, blijkt uit deze plaatsen: 

‘Jezus zei tot de Joden: Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik dezelve opwekken; Hij 

sprak van de tempel van Zijn lichaam’, (Johannes 2:19,21). 

‘Een tempel zag ik niet in het Nieuwe Jeruzalem, want de Heer God almachtig is de Tempel 

ervan en het Lam’, (Openbaring 21:22). 

‘Zie, snellijk zal tot Zijn tempel komen de Heer en de engel des verbonds die gij zoekt’, 

(Maleachi 3:1). 

‘Ik zal mij nederbuigen naar de tempel Uwer heiligheid’, (Psalm 138:2). 

‘Ik zal voortgaan op te zien tot de tempel Uwer heiligheid en tot U kwam mijn gebed, tot de 

tempel Uwer heiligheid’, (Jona 2:4,7). 

‘Jehovah in de tempel Zijner heiligheid’, (Habakuk 2:20). 

De tempel der heiligheid van Jehovah of van de Heer is het Goddelijk Menselijke van Hem, 

want tot dit wordt ingekromd, opgezien en gebeden en niet tot een tempel alleen; deze immers 

is in zich niet heilig; het wordt de tempel der heiligheid genoemd, omdat van heiligheid wordt 

gesproken met betrekking tot het Goddelijk Ware, nr. 173. 

Onder ‘de tempel die het goud heiligt’, (Mattheüs 23:16,17), wordt niet iets anders verstaan 

dan het Goddelijk Menselijke van de Heer. 

Dat met de tempel in de uitbeeldende zin de Kerk van de Heer in de hemel wordt aangeduid, 

blijkt uit deze plaatsen: ‘De stem van Jehovah vanuit de tempel’, (Jesaja 66:6). 

‘Een grote stem ging voort vanuit de tempel des hemels’, (Openbaring 16:17). 

‘De tempel Gods in de hemel is geopend geworden en de ark Zijns verbond is gezien in de 

tempel’, (Openbaring 11:19). 

‘De tempel des tabernakels der getuigenis in de hemel werd geopend en vanuit de tempel 

gingen zeven engelen voort en de tempel werd vervuld met rook vanuit de heerlijkheid Gods’, 

(Openbaring 15:5,6,8). 

‘Ik riep Jehovah aan en Ik schreeuwde tot mijn God; Hij hoorde vanuit Zijn tempel de stem’, 

(Psalm 18:7). 

‘Ik zag de Heer zittende op een hoge en verheven troon en Zijn franjes vulden de tempel’, 

(Jesaja 6:1). 

Dat de tempel de Kerk in de wereld betekent, blijkt uit deze plaatsen: ‘Ons huis der heiligheid 

is tot een brand geworden’, (Jesaja 64:10). 

‘Ik zal alle natiën beroeren opdat Ik dit huis met heerlijkheid vervulle; de heerlijkheid van het 

latere huis zal groter zijn dan van het vorige’, (Haggaï 2:8,10). 
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De Kerk die uit de Heer moet worden geïnstaureerd, wordt met de nieuwe tempel beschreven 

bij, (Ezechiël 40 tot 48); en zij wordt verstaan onder ‘de tempel die de engel mat’, 

(Openbaring 11:1); evenzo elders, zoals in, (Jesaja 44:28; Jeremia 7:2-4,9-11); Zacharia 8:9). 

‘De discipelen naderden Jezus om Hem te tonen de bouwsels des tempels; en Jezus zei tot 

hen: Voorwaar, Ik zeg u, er zal niet steen op steen gelaten worden, welke niet afgebroken zal 

worden’, (Mattheüs 24:1,2; Markus 13:1-5; Lukas 21:5-7); met de tempel wordt hier de 

huidige Kerk aangeduid en met het afbreken ervan zodat geen steen op steen blijft, wordt het 

einde van de Kerk aangeduid, namelijk dat er dan niet enig ware over zou zijn; want toen de 

discipelen met de Heer over de tempel spraken, voorzegde de Heer de opeenvolgende staten 

van die Kerk tot aan het einde ervan, of aangaande de ‘voleinding der eeuw’ en onder de 

voleinding der eeuw wordt de laatste tijd van de Kerk verstaan en die tijd is heden daar; dit 

werd daarmee aangeduid dat die tempel tot de grond toe werd vernietigd. 

De tempel betekent deze drie dingen: de Heer, de Kerk in de hemel en de Kerk in de wereld. 

Aangezien die drie één maken kunnen zij niet gescheiden worden en dus kan het ene niet 

zonder het andere verstaan worden; wie daarom de Kerk in de wereld scheidt van de Kerk in 

de hemel en die beide van de Heer, is niet in de waarheid. 

Dat hier onder de tempel de Kerk in de hemel wordt verstaan, is omdat in vervolg daarop over 

de Kerk in de wereld wordt gehandeld, nr. 194. 

 

192. En hij zal niet meer naar buiten uitgaan; dat dit betekent dat zij daar zullen blijven tot in 

het eeuwige, is zonder ontvouwing duidelijk. 

 

193. En Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods, betekent dat aan hun harten het 

Goddelijk Ware ingeschreven zal zijn. 

Schrijven op iemand, betekent het aan iemand zo inschrijven dat het in hem evenals van hem 

is; en de naam mijns Gods betekent het Goddelijk Ware. 

Hier zal iets daarover worden gezegd dat ‘mijn God’ het Goddelijk Ware is: in het Woord van 

het Oude Testament wordt op talloze plaatsen gezegd, Jehovah God en dan ook gescheiden, 

nu eens Jehovah en dan weer God; en onder Jehovah wordt de Heer verstaan ten aanzien van 

het Goddelijk Goede en onder God de Heer ten aanzien van het Goddelijk Ware, of wat 

hetzelfde is, onder Jehovah wordt verstaan de Heer ten aanzien van de Goddelijke Liefde en 

onder God de Heer ten aanzien van de Goddelijke Wijsheid; het een en het ander wordt 

gezegd ter wille van het hemelse huwelijk in de afzonderlijke dingen van het Woord, namelijk 

het huwelijk van de Liefde en de Wijsheid of het huwelijk van het Goede en het Ware, zie 

over dit huwelijk het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Gewijde 

Schrift’, nrs. 80-90. 

In het Woord van het Nieuwe Testament echter wordt niet gezegd Jehovah God, maar de Heer 

God; want Heer betekent evenals Jehovah het Goddelijk Goede of de Goddelijke Liefde; 

hieruit kan vaststaan, dat met de naam mijns Gods het Goddelijk Ware van de Heer wordt 

aangeduid. 

Dat de naam, wanneer over de Heer wordt gehandeld, alles is waardoor Hij wordt vereerd, zie 

eerder in nr. 81; en alles waardoor Hij wordt vereerd, heeft betrekking op het Goddelijk 

Goede en het Goddelijk Ware. 

Omdat men niet weet, wat wordt verstaan onder deze woorden van de Heer: ‘Vader, 

verheerlijk Uw naam; en een stem ging uit vanuit de hemel: en Ik heb verheerlijkt en Ik zal 

wederom verheerlijken’, (Johannes 12:28), zal dit daarom worden gezegd. 

Toen de Heer in de wereld was, maakte Hij Zijn Menselijke het Goddelijk Ware, dat ook het 

Woord is; en toen Hij uit de wereld heenging, verenigde Hij het Goddelijk Ware ten volle met 

het Goddelijk Goede, dat in Hem was vanuit de ontvangenis; de Heer immers heeft Zijn 

Menselijke verheerlijkt, dat wil zeggen, Goddelijk gemaakt, zoals Hij de mens geestelijk 
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maakt; Hij brengt immers eerst de ware dingen vanuit het Woord in de mens en daarna 

verenigt Hij die met het goede en door die vereniging wordt de mens geestelijk. 

 

194. En de naam van de stad van Mijn God, van het Nieuwe Jeruzalem, betekent dat aan de 

harten de leer van de Nieuwe Kerk ingeschreven zal zijn. 

Met het Nieuwe Jeruzalem wordt de Nieuwe Kerk aangeduid en met haar, wanneer zij stad 

wordt genoemd, de Nieuwe Kerk ten aanzien van de leer aangeduid; en daarom wordt met ‘op 

hem de naam van de stad van Mijn God, van het Nieuwe Jeruzalem, schrijven’ aangeduid dat 

aan hen de leer van de Nieuwe Kerk ingeschreven zal zijn; dat met Jeruzalem de Kerk wordt 

aangeduid en met haar als stad de Kerk ten aanzien van de leer, zie de nrs. 880, 881. 

Dat met de stad de leer wordt aangeduid, is omdat met het land, in het bijzonder het land 

Kanaän, de Kerk in haar gehele omvang wordt aangeduid en vandaar werden met de 

erfenissen waarin het land Kanaän verdeeld was, de verschillende dingen van de Kerk 

aangeduid en met de steden in die erfenissen de leerstellingen; daarvandaan is het, dat onder 

de steden waar die in het Woord worden genoemd, niet iets anders door de engelen wordt 

verstaan; wat mij ook door veel ondervinding is bewezen; het is hiermee iets eenders als met 

de betekenis van: bergen, heuvels, dalen, bronnen en rivieren, die alle zulke dingen betekenen 

die van de Kerk zijn. 

Dat de steden de leerstellige dingen betekenen, kan enigermate vaststaan uit de volgende 

plaatsen: ‘Het land zal ontwricht worden, het land zal verward worden, het land zal ontwijd 

worden, de ledige stad zal gebroken worden, het overige in de stad woestheid en tot aan de 

verwoesting zal de poort verbroken worden’, (Jesaja 24:3,4,10,12). 

‘De leeuw is opgeklommen vanuit de doornhaag, om het land tot woestheid te stellen; uw 

steden zullen vernietigd worden; ik heb Karmel als een woestijn gezien en de steden ervan 

verlaten; het land zal treuren, verlaten zal de ganse stad vluchten’, (Jeremia 4:7) en de nrs. 

26-29; het land daar is de Kerk en de stad is de leer ervan; zo wordt dus de verwoesting van 

de Kerk beschreven door de valse dingen van de leer. 

‘De verwoester zal komen over elke stad, opdat de stad niet zal ontkomen en het dal zal 

vergaan en de vlakte niet verdorven zal worden’, (Jeremia 48:8). 

‘Zie, Ik heb u gegeven tot een stad versterkt tegen het algehele land’, (Jeremia 1:18); deze 

dingen tot de profeet, omdat met de profeet de leer van de Kerk wordt aangeduid, nr. 8. 

‘Te dien dage zal in het land van Jehudah gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; heil 

zal Hij stellen tot muren en voorschans’, (Jesaja 26:1). 

‘Gebroken is de grote stad in drie delen en de steden der natiën zijn samengevallen’, 

(Openbaring 16:19). 

‘De profeet zag op de hoge berg het bouwsel van een stad uit het zuiden en de engel mat de 

muur, de poorten, de binnenvertrekken, het voorhuis van de poort; en de naam van de stad 

was: Jehovah aldaar’, (Ezechiël 40:1) e.v.. 

‘Een rivier waarvan de beekjes zullen verblijden de stad Gods’, (Psalm 46:5). 

‘Ik zal Egypte met Egypte dooreenmengen, opdat stad tegen stad strijde en koninkrijk tegen 

koninkrijk’, (Jesaja 19:2). 

‘Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verlaten en elke stad die tegen zichzelf 

verdeeld is, zal niet blijven bestaan’, (Mattheüs 12:25); in deze plaatsen worden onder de 

steden in de geestelijke zin de leren verstaan, zoals eveneens bij, (Jesaja 6:11; 14:12,17,21; 

19:18,19; 25:1-3; 33:8,9; 54:3; 64:10; Jeremia 7:17,34; 13:18,19; 32:42,44; 33:4, Zefanja 3:6; 

Psalm 48:2; Psalm 55:10; Psalm 107:4,7; Mattheüs 5:14) en elders. 

Uit de betekenis van de stad kan vaststaan, wat er verstaan wordt onder de steden in deze 

gelijkenis van de Heer: ‘Een edelman, heengaande om voor zichzelf een koninkrijk te 

ontvangen, gaf aan zijn dienstknechten mina’s om handel te drijven; toen hij terugkwam, riep 

hij de dienstknechten. 
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De eerste naderde, zeggende: Uw mina heeft tien mina’s gewonnen; en tot deze zei hij: Goede 

knecht, gij zult mogendheid hebben over tien steden. 

En de tweede kwam, zeggende: Uw mina heeft vijf mina’s gewonnen en tot deze zei hij: Gij, 

wees over vijf steden’, (Lukas 19:12-19); met de steden worden ook hier de leerstellige dingen 

of de ware dingen van de leer aangeduid en met ‘over die zijn’ wordt aangeduid inzichtsvol 

en wijs zijn; zo is dus ‘mogendheid over die geven’  het inzicht en de wijsheid geven; tien 

betekent vele en vijf enige; dat onder handel drijven en winnen wordt aangeduid, zich inzicht 

verwerven door gebruik te maken van zijn vermogens, is duidelijk. 

Dat de heilige stad Jeruzalem de leer van de Nieuwe Kerk betekent, blijkt duidelijk uit de 

beschrijving ervan, (Openbaring 21); zij wordt immers beschreven naar de afmetingen en 

verder naar de poorten en naar de muur en de fundamenten ervan, die, omdat Jeruzalem de 

Kerk betekent, geen andere dingen kunnen betekenen dan die van de leer ervan zijn; de Kerk 

is ook niet ergens anders vandaan ‘Kerk’. 

Omdat onder de stad Jeruzalem de Kerk ten aanzien van de leer wordt verstaan, wordt die stad 

daarom ‘de stad der waarheid’ genoemd, (Zacharia 8:3,4) en op vele plaatsen ‘de heilige stad’ 

en wel omdat van het heilige wordt gesproken met betrekking tot de ware dingen vanuit de 

Heer, nr. 173. 

 

195. Welke nederdaalt vanuit de hemel uit Mijn God, betekent welke zal zijn vanuit het 

Goddelijk Ware van de Heer zodanig als het in de hemel is. 

Aangezien met Mijn God het Goddelijk ware wordt aangeduid, nr. 193, volgt dat met 

nederdalen vanuit de hemel uit Mijn God, wanneer dit wordt gezegd van de Heer en van de 

leer van de Nieuwe Kerk, wordt aangeduid: welke zal zijn vanuit het Goddelijk Ware zodanig 

als het is in de hemel. 

 

196. En Mijn nieuwe naam, betekent de eredienst van de Heer alleen, met nieuwe dingen die 

er in de vorige Kerk niet zijn geweest. 

Dat met de naam van de Heer wordt aangeduid alles waardoor Hij wordt vereerd, zie nr. 81; 

hier dus de eredienst van de Heer alleen, met nieuwe dingen die er in de vorige Kerk niet zijn 

geweest; dat in de Nieuwe Kerk de eredienst van de Heer alleen is, blijkt uit, (Openbaring 

21:9,10), waar die Kerk wordt genoemd ‘de Echtgenote des Lams’; dat er nieuwe dingen in 

die Kerk zijn, blijkt uit, (Openbaring 21:5), waar gezegd wordt: ‘Zie Ik maak alle dingen 

nieuw’; dit wordt daarom aangeduid met Mijn nieuwe naam die op hen zal worden 

geschreven. 

 

197. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent dat wie verstaat, 

gehoorzame aan de dingen die het Goddelijk Ware van het Woord leert aan hen die vanuit de 

Nieuwe Kerk, namelijk het Nieuwe Jeruzalem, zullen zijn, nr. 87. 

 

198. En aan de engel van de Kerk der Laodicensen schrijf, betekent tot hen en over hen in de 

Kerk, die beurtelings geloven vanuit zich en dan weer vanuit het Woord en zo de heilige 

dingen ontwijden. 

Maar over dezen zal iets vooruit worden gezegd: er zijn er in de Kerk die geloven en niet 

geloven, zoals dat God is, het Woord heilig is, het eeuwige leven is en meer dingen die van de 

Kerk en van haar leer zijn en toch geloven zij niet; zij geloven die dingen als zij in hun zinlijk 

natuurlijke zijn; maar zij geloven het niet als zij in hun redelijk natuurlijke zijn; dus geloven 

zij het als zij in de uiterlijke dingen zijn, dus als zij in gezelschap en in gesprek met anderen 

zijn, maar zij geloven het niet als zij in de innerlijke dingen zijn, dus als zij niet in gezelschap 

met anderen zijn, maar dan in gesprek met zichzelf; van deze mensen wordt gezegd dat zij 

noch koud, noch warm zijn en dat zij uitgespuugd moeten worden. 
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199. Deze dingen zegt de Amen, de getrouwe en ware Getuige, betekent de Heer ten aanzien 

van het Woord, namelijk het Goddelijk Ware uit Hem. 

Dat de Amen de Goddelijke bevestiging vanuit de Waarheid zelf is, welke de Heer is, dus 

vanuit de Heer, zie eerder in nr. 23; en dat de getrouwe en ware Getuige, wanneer over de 

Heer wordt gehandeld, de Goddelijke Waarheid is die uit Hem in het Woord is, nrs. 6, 16; of 

men zegt dat de Heer van Zichzelf getuigt, dan wel dat het Woord van Hem getuigt, het is 

hetzelfde, aangezien de Zoon des Mensen, Die hier tot de Kerken spreekt, de Heer ten aanzien 

van het Woord is, nr. 44. 

Deze dingen worden tot deze Kerk vooruitgezonden, omdat hier gehandeld wordt over 

diegenen in de Kerk die èn vanuit zich èn vanuit het Woord geloven; en zij die vanuit het 

Woord geloven, geloven vanuit de Heer. 

 

200. De aanvang van het werken Gods, betekent het Woord. 

Dat het Woord de aanvang van het werken Gods is, is in de Kerk nog niet bekend, omdat deze 

dingen niet verstaan zijn bij Johannes:  

‘In de aanvang was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God; alle dingen 

zijn door Hem gemaakt en zonder Hem is niets gemaakt dat gemaakt is. 

In Hem was het leven en het leven was het licht der mensen. 

Hij was in de wereld en de wereld is door Hem gemaakt, maar de wereld heeft Hem niet 

gekend. 

En het Woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid 

gezien een heerlijkheid zoals van de Eniggeborene uit de Vader’, (Johannes 1:1-14). 

Wie deze dingen ten aanzien van de innerlijke zin verstaat en die tegelijk vergelijkt met de 

dingen die in het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Gewijde Schrift’ en 

ook de dingen die in het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Heer’ zijn 

geschreven, kan zien, dat het Goddelijk Ware zelf in het Woord dat eerder in deze wereld is 

geweest, nr. 11 en verder dat in dit Woord is dat heden is, wordt verstaan onder het Woord dat 

in de aanvang was bij God en dat God was; maar niet het Woord beschouwd in de woorden en 

letters van de talen, maar beschouwd in zijn wezen en leven, namelijk in het binnenste in de 

zinnen van de woorden en van de letters ervan; vanuit dit leven maakt het Woord de 

aandoeningen van de wil van de mens die het heilig leest, levend en verlicht vanuit het licht 

van dat leven het denken van diens verstand; en daarom wordt bij Johannes gezegd: ‘In het 

Woord was het leven en het leven was het licht der mensen’, (Johannes 4); dit doet het Woord, 

omdat het Woord vanuit de Heer en over de Heer en zo de Heer is; alle denken, spreken en 

geschriften trekken hun wezen en leven uit hem die denkt, spreekt en schrijft; de menselijke 

hoedanigheid is daarin; in het Woord echter is alleen de Heer. 

Maar niemand voelt en doorvat het Goddelijk leven in het Woord, dan alleen degene die in de 

geestelijke aandoening van het ware is wanneer hij het leest; deze immers is in de verbinding 

van de Heer door het Woord; het is een zeker iets dat op binnenste wijze het hart en de geest 

aandoet, wat met het licht in het verstand invloeit en getuigt. 

Iets eenders als bij Johannes wordt met het volgende in Genesis aangeduid: ‘In de aanvang 

schiep God de hemel en de aarde; en de Geest Gods bewoog zich over de aangezichten der 

wateren; en God zei: Daar zij licht; en daar werd licht’, (Genesis 1:1-3); de Geest Gods is het 

Goddelijk Ware, evenzo het licht; het Goddelijk Ware is het Woord; en daarom noemt de 

Heer Zich, wanneer Hij Zich het Woord noemt, ook het Licht, (Johannes 1:4,8,9). 

Iets eenders wordt ook onder het volgende bij David verstaan: ‘Door het Woord van Jehovah 

zijn de hemelen gemaakt en door de Geest Zijns Monds al hun heir’, (Psalm 33:6). 

Kortom, zonder het Goddelijk Ware van het Woord, dat in zijn wezen is het Goddelijk Goede 

van de Goddelijke Liefde en het Goddelijk Ware van de Goddelijke Wijsheid van de Heer, 

kan de mens niet het leven hebben; door het Woord is de verbinding van de Heer met de mens 

en van de mens met de Heer en door die verbinding is het leven; er moet iets zijn uit de Heer, 
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dat door de mens kan worden opgenomen waardoor de verbinding en vandaar het eeuwige 

leven is. 

Hieruit kan vaststaan dat onder ‘de aanvang van het werken Gods’, het Woord wordt verstaan; 

en indien men het geloven wil, het Woord zodanig als het is in de letterlijke zin; deze zin 

immers is de samenvatting van de innerlijke heiligheden ervan, zoals met vele dingen is 

getoond in het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Gewijde Schrift’. 

En wat wonderbaarlijk is, het Woord is zodanig geschreven, dat het gemeenschap heeft met 

de algehele hemel en afzonderlijk met elk gezelschap daar, wat mij door levende 

ondervinding te weten is gegeven, maar hierover elders. 

Dat het Woord in zijn wezen zodanig is, blijk nog uit deze woorden van de Heer:  

‘De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven’, (Johannes 6:63). 

 

201. Ik ken uw werken, betekent dat de Heer alle innerlijke en uiterlijke dingen van hen 

tegelijk ziet, zoals eerder in nr. 76. 

 

202. Dat gij noch koud zijt, noch warm, betekent dat zij die zodanig zijn, nu eens ontkennen 

dat het Woord Goddelijk en Heilig is en het dan weer wel erkennen. 

Nu eens bij zich de heiligheid van het Woord ontkennen en dan weer erkennen, is noch koud, 

noch warm zijn; zij zijn immers tegen het Woord en eveneens voor het Woord; deze mensen 

zijn ook zodanig ten opzichte van God, nu eens ontkennen zij Hem en dan erkennen zij hem 

weer; eender ten opzichte van alle dingen van de Kerk; daarom zijn zij het nu eens met 

degenen die in de hel zijn en dan weer met degenen die in de hemel zijn; zij vliegen als het 

ware tussen het ene en het andere omhoog en omlaag en waarheen zij vliegen daarheen keren 

zij het aangezicht. 

Zodanig worden degenen die bij zich hebben bevestigd dat God is, de hemel en de hel zijn en 

het eeuwige leven is en daarna daarvan terugtreden; wanneer bij hen de vorige bevestiging 

terugkeert, dan erkennen zij; wanneer die echter niet terugkeert, dan ontkennen zij; dat zij 

terugtreden, is omdat zij daarna alleen over zich en over de wereld denken en aanhoudend 

daarop uit zijn boven anderen uit te blinken en zich daardoor in hun eigene onderdompelen; 

en zo slorpt de hel hen op. 

 

203. Och, of gij koud waart of warm, betekent dat het beter is dat zij òf vanuit het hart de 

heilige dingen van het Woord en van de Kerk ontkennen, òf vanuit het hart die ontkennen; de 

oorzaak zal worden gezegd in het nu volgende artikel. 

 

204. Zo dan, omdat gij lauw zijt en niet koud noch warm, zal het geschieden dat Ik u zal 

uitbraken vanuit Mijn mond, betekent de ontwijding en vandaar de afscheiding wèg van de 

Heer. 

Met uitgebraakt worden vanuit Mijn mond, wordt aangeduid afgescheiden worden van de 

Heer en zo van de Heer afgescheiden worden is niet zijn in de hemel noch in de hel, maar in 

een afgescheiden plaats, beroofd van het menselijk leven, waar louter fantasieën zijn; de 

oorzaak hiervan is de volgende: dat zij de ware dingen met valse en de goede dingen met 

boze, dus de heilige dingen met profane, hebben dooreengemengd, zodat zij niet gescheiden 

kunnen worden; en omdat de mens dan niet kan worden voorbereid om òf in de hemel òf in de 

hel te zijn, wordt alles van diens redelijk leven uitgerukt, waarbij de laatste dingen van het 

leven achterblijven, die, omdat zij van de innerlijke dingen zijn gescheiden, louter fantasieën 

zijn. 

Over de staat en het lot van deze mensen zie in het werk ‘de Wijsheid van de Engelen 

aangaande de Goddelijke Voorzienigheid’, nrs. 226-228,231, wat voor de erkentenis van hen 

voldoende is. 
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Van hen wordt gezegd dat zij worden uitgebraakt, omdat de wereld der geesten, die midden 

tussen de hemel en de hel is, waarin elk mens eerst na de dood komt en daar wordt 

voorbereid, overeenstemt met de maag, waarin alle ingebrachte stoffen worden voorbereid om 

òf bloed en vlees, òf uitwerpselen en urine te worden; laatstgenoemde dingen hebben 

overeenstemming met de hel, eerstgenoemde echter met de hemel; maar de dingen die vanuit 

de maag worden uitgebraakt, zijn die welke niet gescheiden, maar vermengd zijn. 

Vanwege deze overeenstemming wordt er in de volgende plaatsen gesproken van uitgebraakt 

worden en uitbraaksel: ‘Drinkt en wordt dronken, opdat uw voorhuid onthuld worde; 

rondgaan zal tot u de beker van Jehovah, opdat een schandelijk uitbraaksel zij over de 

heerlijkheid’, (Habakuk 2:15,16). 

‘Maakt Moab dronken, opdat hij handeklappe in zijn uitbraaksel’, (Jeremia 48:26). 

‘Alle tafels zijn vol van uitbraaksel van de ontlasting; welke wetenschap zal hij leraren’, 

(Jesaja 28:7-9) en elders, zoals in, (Jeremia 25:27; Leviticus 18:24,25,28). 

Dat lauw water braken verwekt, is eveneens vanuit overeenstemming. 

 

206. Dat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, betekent dat zij geloven erkentenissen van 

het ware en het goede, die van de Kerk en van de hemel zijn, in alle overvloed te bezitten. 

Rijk en verrijkt zijn betekent hier niet iets anders dan ten volle zulke dingen te weten en te 

verstaan, die van de Kerk en van de hemel zijn en die de geestelijke en theologische dingen 

worden genoemd, omdat hier daarover wordt gehandeld; geestelijke rijkdommen en 

voorraden zijn niet iets anders. 

Diegenen die vanuit zich en niet vanuit de Heer door het Woord geloven, geloven ook alle 

dingen te weten en te verstaan; de oorzaak hiervan is deze, dat hun geestelijk gemoed gesloten 

is en alleen het natuurlijk gemoed geopend is en dit gemoed zonder het geestelijk licht niet 

anders ziet. 

Dat met de rijkdommen en de schatten in het Woord de geestelijke rijkdommen en schatten 

worden aangeduid, blijkt uit deze plaatsen: ‘In uw wijsheid en in uw inzicht hebt gij u schatten 

gemaakt, goud en zilver in uw schatkamers; door de vermenigvuldiging van uw wijsheid hebt 

gij u schatten vermenigvuldigd’, (Ezechiël 28:4,5); dat gaat over Tyrus, waarmee de Kerk 

wordt aangeduid ten aanzien van de erkentenissen van het ware en het goede; evenzo:  

‘De dochter van Tyrus zal u een gave aanbrengen, de dochter des konings; uw aangezichten 

zullen zij aansmeken, de rijken des volks’, (Psalm 45:13). 

‘Jehovah zal Tyrus verarmen, Hij zal haar schatten in de zee uitstoten’, (Zacharia 9:4). 

‘Tyrus, zij zullen uw schatten plunderen’, (Ezechiël 26:12). 

‘Assur heeft gezegd: In de kracht van mijn hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, 

omdat ik inzichtsvol ben; weswege ik de schatkamers der volken zal plunderen; mijn hand zal 

vinden de schatten der volken’, (Jesaja 10:13,14). 

Met Assur wordt het redelijke aangeduid, hier dat het de goede en de ware dingen van de 

Kerk verdraait, namelijk hier de schatkamers en de schatten der volken, welke het plundert. 

‘Ik zal u de schatkamers der duisternissen en de verborgen schatten der schuilplaatsen 

geven’, (Jesaja 45:3). 

‘Gezegend de man die Jehovah vreest; schatten en rijkdommen zijn in zijn huis en zijn 

gerechtigheid staat voor altijd’, (Psalm 112:1,3). 

‘God heeft de hongerigen met goederen vervuld en de rijken heeft Hij ledig weggezonden’, 

(Lukas 1:53). 

‘Wee u, gij rijken, aangezien gij uw vreugde weg hebt, wee u, die gevuld zijt, aangezien gij 

zult hongeren’, (Lukas 6:24,25); onder de rijken worden hier degenen verstaan die de 

erkentenissen van het ware en het goede bezaten, omdat zij het Woord hadden; en dezen 

waren de Joden; evenzo onder ‘de rijke die gekleed was met purper en fijn lijnwaad’, (Lukas 

16:19). 
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Evenzo onder de rijken en de rijkdommen elders, zoals in, (Jesaja 30:6; Jeremia 17:11; Micha 

4:13; 6:12; Zacharia 14:14; Mattheüs 12:35; 13:44; Lukas 12:21). 

 

207. En heb aan geen ding gebrek; dat dit betekent dat zij het niet nodig hebben in meerdere 

mate en ergens anders vandaan te weten en wijs te zijn, blijkt uit wat eerder is gezegd, omdat 

dit er het gevolg van is. 

 

208. En gij weet niet dat gij zijt deerniswekkend, betekent dat zij niet weten dat alle dingen 

die zij over de ware en de goede dingen van de Kerk weten en denken, niet in het minst 

samenhangen en dat het lemen muren zijn. 

Met het deerniswekkende wordt hier aangeduid het niet-samenhangen en dus met de 

deerniswekkende, degene die zonder samenhang over de dingen van de Kerk denkt; de 

oorzaak hiervan is deze, dat degenen over wie deze dingen worden gezegd, nu eens God, de 

hemel, het eeuwige leven, de heiligheid van het Woord ontkennen en ze dan weer erkennen; 

en wat zij daarom met de ene hand opbouwen, breken ze met de andere af; zo zijn zij als 

degenen die een huis bouwen en het direct daarop omverhalen; of zoals degenen die zich met 

fraaie kleding kleden en die terstond daarop verscheuren en daarom zijn hun huizen 

puinhopen en zijn hun kleren lompen; zodanig zijn alle dingen die zij over de Kerk en over de 

hemel denken; maar dit weten zij niet. 

Deze dingen worden ook onder de deernis verstaan in de volgende plaatsen: ‘Uw wijsheid en 

uw wetenschap heeft u verleid, toen gij in uw hart zei: Ik ben het en niemand meer dan ik; 

daarom zal op u de deernis vallen’, (Jesaja 47:10,11). 

‘Deernis zal op ellende komen, de koning zal rouw bedrijven en de vorst zal met verbijstering 

bekleed worden’, (Ezechiël 7:26,27). 

De koning die rouw zal bedrijven en de vorst die met verbijstering bekleed zal worden, zijn 

zij die in de ware dingen van de Kerk zijn. 

‘In hun mond is niet het rechte, in het midden van hen ellende’, (Psalm 5:10). 

Eendere dingen worden aangeduid met de lemen muren, (Jeremia 49:3; Ezechiël 13:11,12; 

Hosea 2:5). 

 

209. En ellendig en arm, betekent dat zij zonder ware en goede dingen zijn. 

Onder de ellendigen en de armen worden in de geestelijke zin van het Woord degenen 

verstaan die zonder erkentenissen van het ware en het goede zijn; zij immers zijn geestelijk 

genomen ellendig en arm; zij worden ook onder degenen verstaan in de volgende plaatsen:  

‘Ik ben ellendig en arm, Heer, gedenk Mijner’, ((Psalm 40:18; 70:6). 

‘Jehovah, neig Uw oor en antwoord, omdat ik ellendig en arm ben’, (Psalm 86:6). 

‘De goddelozen ontbloten het zwaard en spannen hun boog, om de ellendige en de arme 

neder te werpen’, (Psalm 37:14). 

‘De goddeloze heeft de ellendige en de arme vervolgd en de verslagene van hart om te 

doden’, (Psalm 109:16). 

‘God zal richten de ellendigen des volks; Hij zal redden de zonen der armen; Hij zal 

bevrijden de arme die schreeuwt en de ellendige’, (Psalm 72:4,12,13). 

‘Jehovah ontrukt de ellendige aan hem die sterker is dan hij en de arme aan hen die hem 

beroven’, (Psalm 35:10). 

‘De goddeloze beraadslaagt misdaden om de ellendigen te verderven door woorden van 

leugen, zelfs wanneer de arme het oordeel spreekt’, (Jesaja 32:7). 

‘De ellendigen zullen vreugde hebben in Jehovah en de armen der mensen zullen opspringen 

in de Heilige Israëls’, (Jesaja 29:19). 

‘Gezegend de armen van geest, omdat hunner het koninkrijk der hemelen is’, (Mattheüs  5:3). 
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En elders, zoals in, (Jesaja 10:2; Jeremia 22:16; Ezechiël 16:49; 18:12; 22:29; Amos 8:4; 

Psalm 9:19; 69:33;34; Psalm74:21; Psalm 109:22; Psalm 140:13; Deuteronomium 15:11; 

24:14; Lukas 14:13,21,23). 

Onder de ellendigen en de armen worden voornamelijk degenen verstaan die niet in de 

erkentenissen van het ware en het goede zijn, maar die ze echter wel verlangen, aangezien 

onder de rijken degenen worden verstaan die de erkentenissen van het ware en het goede 

bezitten. 

 

210. En blind en naakt, betekent dat zij zonder verstand van het ware en wil van het goede 

zijn. 

Onder de blinden in het Woord worden degenen verstaan die zonder ware dingen zijn, òf 

vanwege het gemis daaraan in de Kerk en dus zo vanuit onwetendheid, òf vanwege het niet 

verstaan ervan; en onder de naakten worden degenen verstaan die vandaar zonder goede 

dingen zijn; al het geestelijk goede immers wordt door ware dingen verworven. 

Onder de blinden worden geen anderen verstaan in de volgende plaatsen:  

‘Dan zullen te dien dage de doven horen de woorden des Boeks en vanuit de donkerheid 

zullen de ogen der blinden zien’, (Jesaja 29:18). 

‘Zie, ulieder God zal komen; alsdan zullen de ogen van de blinden geopend worden’, (Jesaja 

35:4-6). 

‘Ik zal u geven tot een licht der natiën om te openen de ogen der blinden’, (Jesaja 42:6-8) 

‘Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet gekend hebben, Ik zal hun duisternis tot licht 

stellen’, (Jesaja 42:16). 

’Leid uit het blinde volk dat ogen heeft en de doven die oren hebben’, (Jesaja 43:8). 

‘Zijn uitkijkers zijn allen blind en weten niet te verstaan’, (Jesaja 56:10,11). 

‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart dichtgestopt, opdat zij met de ogen niet zien en met 

het hart verstaan’, (Johannes 12:40). 

‘Jezus zei: Tot het gericht ben Ik in de wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien 

mogen en die zien, blind worden’, (Johannes 9:39-41). 

‘Gij blinde leidslieden, dwazen en blinden’, (Mattheüs 23:16,17,19,24). 

‘Blinde leidslieden der blinden’, (Mattheüs 15:14; Lukas 6:39). 

Vanwege de betekenis van de blinde en de blindheid, was het verboden ‘het blinde te offeren 

tot slachtoffer’, (Leviticus 21:18; Deuteronomium 15:21). 

‘Dat zij voor de blinde geen aanstoot zouden geven’, (Leviticus 19:14). 

‘Dat vervloekt zou zijn hij die een blinde zou doen dwalen’, (Deuteronomium 27:18). 

Over de betekenis van de naakte en de naaktheid zie hierna in nr. 213. 

 

211. Ik raad u, van Mij te kopen goud dat met vuur beproefd is, opdat gij verrijkt moogt 

worden, betekent de aanmaning om zich uit de Heer door het Woord het goede van de liefde 

te verwerven, opdat zij wijs worden. 

Kopen betekent zich verwerven; van Mij, betekent uit de Heer door het Woord; het goud 

betekent het goede en met vuur beproefd goud, het goede van de hemelse liefde; en daaruit 

verrijkt worden betekent verstaan en wijs zijn. 

Dat het goud het goede betekent, is omdat metalen in hun orde zulke dingen betekenen die 

van het goede en het ware zijn: goud het hemels en het geestelijk goede; zilver het ware van 

die liefden; brons, het natuurlijk goede en ijzer het natuurlijk ware. 

Deze dingen worden aangeduid met de metalen waaruit het beeld van Nebukadnezar bestond, 

waarvan ‘het hoofd was goud, borst en armen zilver, buik en dijen brons, benen ijzer en 

voeten, deels ijzer en deels leem’, (Daniël 2:32,33); waarmee de opeenvolgende staten van de 

Kerk ten aanzien van het goede van de liefde en het ware van de wijsheid werden uitgebeeld. 
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Omdat de staten van de Kerk zo op elkaar waren gevolgd, gaven daarom de Ouden eendere 

namen aan de tijdsperioden, door die te noemen: de gouden, zilveren, bronzen en de ijzeren 

eeuwen. 

Onder de gouden eeuw verstonden zij de eerste tijd, toen het goede van de hemelse liefde 

regeerde; de hemelse liefde is de liefde tot de Heer uit de Heer; vanuit deze liefde hadden zij 

toen de wijsheid. 

Dat het goud het goede van de liefde betekent, zie nr. 913. 

 

212. En witte bekleedselen, opdat gij moogt bekleed worden, betekent opdat zij zich de echte 

ware dingen van de wijsheid verwerven. 

Dat de bekleedselen de ware dingen betekenen die het goede bekleden, zie nr. 166; en dat wit 

wordt gezegd van de ware dingen, nr. 167; vandaar betekenen de witte bekleedselen de echte 

ware dingen van de wijsheid en wel omdat het met vuur gezuiverde goud het goede van de 

hemelse liefde betekent en de ware dingen van deze liefde zijn de echte ware dingen van de 

wijsheid. 

 

213. Opdat niet de schaamte van uw naaktheid zal verschijnen, betekent opdat niet het goede 

van de hemelse liefde ontwijd en verechtbreukt zal worden. 

Niemand kan weten, wat de schaamte van de naaktheid betekent, dan alleen hij die weet dat 

de leden van de verwekking in het ene en het andere geslacht, die ook de geslachtsorganen 

worden genoemd, overeenstemmen met de hemelse liefde; dat er een overeenstemming is van 

de mens en van al zijn leden met de hemelen, zie het werk ‘Hemel en Hel’ te Londen 

uitgegeven in het jaar 1758, nrs. 87 tot 102; en dat de geslachtsdelen overeenstemmen met de 

hemelse liefde, in het werk ‘Hemelse Verborgenheden’ ook te Londen uitgegeven, nrs. 5050 

tot 5062. 

Omdat nu die leden overeenstemmen met de hemelse liefde, namelijk de liefde van de derde 

of binnenste hemel en de mens uit de ouders wordt geboren in de aan die liefde 

tegenovergestelde liefden, is het duidelijk dat hij, indien hij zich niet uit de Heer het goede 

van de liefde en het ware van de wijsheid verwerft, die worden aangeduid met het vuur 

beproefde goud en met witte bekleedselen, in de tegengestelde liefde zal verschijnen, die in 

zich profaan is. 

Dit wordt aangeduid met de naaktheid ontdekken en de schaamte ervan openbaren, in de 

volgende plaatsen: ‘Gezegend hij die waakt en zijn bekleedselen bewaart, opdat hij niet naakt 

wandele en zijn schaamdelen gezien worden’, (Openbaring 16:15). 

‘Dochter van Babel en van Chaldea, zit in de aarde, onthul uw lokken, onthul de dij, ga over 

de stromen; uw naaktheid worde onthuld en ook worde uw schande gezien’, (Jesaja 47:1-3). 

‘Wee de stad der bloeden, vanwege de veelheid harer hoererijen; Ik zal de franjes over uw 

aangezichten opendekken en Ik zal aan de natiën tonen uw naaktheid en aan de koningen uw 

schande’, (Nahum 3:1,4,5). 

‘Twist met uw moeder, opdat Ik haar niet wellicht naakt zette’, (Hosea 2:2,3). 

‘Als Ik u voorbijging, dekte Ik uw naaktheid; en Ik waste u en Ik bekleedde u, maar gij hebt 

gehoereerd, gij hebt niet gedacht aan uw jonkheid, toen gij naakt en ontbloot waart; deswege 

is uw naaktheid onthuld’, (Ezechiël 16:6) e.v.. 

‘Jeruzalem heeft zonde gezondigd; derhalve achten allen haar onwaardig, omdat zij haar 

naaktheid gezien hebben’, (Klaagliederen 1:8); onder Jeruzalem, waarover die dingen gezegd 

zijn, wordt de Kerk verstaan en onder ‘het Woord hoereren’ echtbreken en vervalsen, nr. 134. 

‘Wee hem die de genoot doet drinken, door hem dronken te maken, opdat gij zijn naaktheid 

aanschouwt; drink ook gij, opdat de voorhuid onthuld worde’, (Habakuk 2:15,16). 

Wie weet wat naaktheid betekent, kan verstaan wat daarmee wordt aangeduid dat  
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‘Noach, toen hij van de wijn dronken was geworden, naakt neerlag in het midden van zijn tent 

en dat Cham zijn naaktheid zag en daarover lachte; en dat Sem en Jafet zijn naaktheid dekten, 

de aangezichten afkerende om die niet te zien’, (Genesis 9:21-23). 

Verder, waarom het was ingesteld dat ‘Aharon en zijn zonen niet met treden op het altaar 

zouden klimmen, opdat niet hun naaktheid onthuld zou worden’, (Exodus 20:26). 

En eveneens ‘dat zij hun zouden maken linnen broeken om het vlees der naaktheid te 

bedekken en dat zij op hen zouden zijn wanneer zij tot het altaar naderden en dat zij anders 

de ongerechtigheid zouden dragen en sterven zouden’, (Exodus 28:42,43). 

Met de naaktheid worden in die plaatsen de boze dingen aangeduid waarin de mens geboren is 

en die, omdat zij aan het goede van de hemelse liefde tegenovergesteld zijn, in zich profaan 

zijn en deze worden niet verwijderd dan door de ware dingen en door het leven daarnaar; 

linnen betekent ook het ware, nr. 671. 

Met de naaktheid wordt ook de onschuld aangeduid en eveneens de onwetendheid ten aanzien 

van het goede en het ware; de onschuld met het volgende: ‘Zij waren beiden naakt, de mens 

en zijn echtgenote en zij hadden geen oorzaak tot schaamte’, (Genesis 2:25). 

De onwetendheid ten aanzien van het goede en het ware, met het volgende:  

‘Dit is het vasten dat Ik verkies; de hongerige het brood breken en wanneer gij een naakte 

ziet, hem bekleden’, (Jesaja 58:6,7). 

‘De hongerige geve hij zijn brood en de naakte dekke hij met een kleed’, (Ezechiël 18:7). 

‘Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik was naakt en gij hebt Mij 

gekleed’, (Mattheüs 25:35,36). 

 

214. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt, betekent opdat het verstand geheeld 

zal worden, opdat de echte ware dingen van de wijsheid niet ontwijd en vervalst worden. 

Dat met de ogen het verstand wordt aangeduid en met het gezicht van de ogen het inzicht en 

de wijsheid, zie nr. 48; en aangezien met ogenzalf een geneesmiddel ervoor wordt aangeduid, 

volgt dat met ‘zalf de ogen met ogenzalf’ wordt aangeduid het verstand genezen, opdat het de 

ware dingen zal zien en wijs zal zijn; en indien dit niet gebeurt, worden de echte ware dingen 

van het Woord ontwijd en verechtbreukt. 

 

215. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik, betekent dat degenen van hen die zo doen, 

door de Heer worden geliefd en dat het dan niet anders kan dan dat zij in de verzoekingen 

gebracht worden, opdat zij tegen zichzelf strijden. 

Dat dit de zin van die woorden is, is duidelijk, want er wordt gezegd: zo wie Ik liefheb; 

waaronder wordt verstaan die van de Heer met vuur gezuiverd goud kopen en die met 

ogenzalf de ogen zalven opdat zij zullen zien; er wordt gezegd: die bestraf en kastijd Ik, 

waaronder de verzoeking wordt verstaan ten aanzien van de valse en de boze dingen; met 

bestraffen, de verzoeking ten aanzien van de valse dingen en met kastijden, de verzoeking ten 

aanzien van de boze dingen. 

Degenen over wie hier wordt gehandeld, kunnen niet anders dan in verzoekingen gebracht 

worden, aangezien zonder die de ontkenningen en de bevestigingen tegen de Goddelijke ware 

dingen niet kunnen worden uitgeroeid. 

Verzoekingen zijn geestelijke worstelingen tegen de valse en de boze dingen bij zich; wat 

verder verzoekingen zijn, vanwaar zij zijn en wat voor goeds zij uitwerken, zie in het werk 

‘het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer’ te Londen uitgegeven in het jaar 1758, nrs. 187 

tot 201. 

 

216. Handel dan met ijver en kom tot inkeer, betekent laat dit geschieden vanuit de 

aandoening van het ware en de afkeer van het valse. 

Hier wordt gezegd ‘handel met ijver’, omdat eerder in vers 15 is gezegd: ‘Och, of gij koud 

waart of warm’; hier dat hij warm moge zijn, want de ijver is een geestelijke warmte en de 
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geestelijke warmte is een aandoening van de liefde, hier de aandoening van de liefde van het 

ware en wie vanuit de aandoening van de liefde van het ware handelt, die handelt eveneens 

vanuit de afkeer van het valse; en daarom worden deze dingen aangeduid met ‘kom tot 

inkeer’. 

De ijver betekent in het Woord, waar over de Heer wordt gehandeld: de liefde en de 

ontsteking. 

De liefde in, (Johannes 2:17; Psalm 69:10; Jesaja 37:32; 63:15; Ezechiël 39:25; Zacharia 

1:14; 8:2). 

De ontsteking in, (Deuteronomium 32:16,21; Psalm 79:5,6; Ezechiël 8:3,5; 16:42; 23:25; 

Zefanja 1:18; 3:8). 

Maar de ijver bij de Heer is niet ontsteking; het verschijnt slechts alsof hij het is in de 

uiterlijke dingen, innerlijk is het de liefde; dat het in de uiterlijke dingen verschijnt alsof het 

dit is, komt omdat het schijnt alsof de Heer ontsteekt wanneer Hij de mens berispt, vooral 

wanneer diens boze hem straft; wat wordt toegelaten door de Liefde, opdat zijn boze 

verwijderd zal worden; zij is geheel en al zoals een ouder, die, indien hij de kinderen liefheeft, 

de kastijding toelaat om hun boze dingen te verwijderen. 

Hieruit blijkt, waarom Jehovah zich IJveraar noemt, (Deuteronomium 4:24; 5:9,10; 6:14,15). 

 

217. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, betekent dat de Heer voor eenieder aanwezig is in het 

Woord en daar er op aandringt dat Hij moet worden opgenomen en leert hoe. 

Eendere dingen als deze woorden door de Heer gezegd bij Lukas: ‘Gij zult de mensen gelijk 

zijn die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij 

gekomen zal zijn en geklopt zal hebben, zij hem terstond mogen opendoen’, (Lukas 12:36). 

Dat de deur de toelating en de ingang betekent zie eerder in nr. 176. 

 

218. Indien iemand Mijn stem gehoord en de deur geopend zal hebben, betekent wie het 

Woord geloofd en daarnaar leeft. 

De stem horen is het Woord geloven, want het Goddelijk Ware van het Woord is de stem van 

Jehovah, nrs. 37, 50 en de deur openen is daarnaar leven, aangezien de deur niet geopend en 

de Heer niet opgenomen wordt door alleen de stem te horen, maar door volgens die stem te 

leven; de Heer zegt immers: ‘Die Mijn geboden heeft en dezelve doet, Ik zal Mijzelf aan hem 

openbaren en Ik zal tot hem komen en woning bij hem maken;, (Johannes 14:21-24). 

Dat de mens de deur moet opendoen zoals uit zich, door de boze dingen als zonden te 

schuwen en door de goede dingen te doen, is getoond in het werk ‘de Leer van het Leven voor 

het Nieuwe Jeruzalem’; en dat dit zo is, blijkt ook uit de woorden van de Heer hier: ‘indien 

iemand geopend zal hebben’, en verder uit Zijn woorden in, (Lukas 12:36). 

 

219. Ik zal tot hem binnentreden en avondmalen met hem en hij met Mij, betekent dat de Heer 

Zich met hen en hen met Zich verbindt. 

Binnentreden en avondmalen met hem, betekent zich met hem verbinden en omdat er het 

wederkerige zal zijn opdat er verbinding zal zijn, wordt ook gezegd ‘en hij met Mij’. 

Dat verbonden worden met binnentreden en avondmalen wordt aangeduid, blijkt uit het 

Gewijde Avondmaal, dat door de Heer is ingesteld, waardoor de tegenwoordigheid van de 

Heer plaatsvindt bij hen die Zijn stem horen, dat wil zeggen, die het Woord geloven, maar de 

verbinding bij hen die volgens het Woord leven; leven volgens het Woord is boete doen en in 

de Heer geloven. 

Gezegd wordt ‘avondmalen’ en ‘het avondmaal van de Heer’, omdat het avondmaal ’s avonds 

plaatsvindt en met de avond de laatste tijd van de Kerk wordt aangeduid; en daarom heeft de 

Heer, toen Hij uit de wereld heenging en het toen de laatste tijd van de Kerk was, met de 

discipelen het avondmaal gebruikt en ‘het sacrament van het avondmaal’ ingesteld; dat de 
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avond de laatste tijd van de Oude Kerk betekent en de morgen de eerste tijd van de Nieuwe 

Kerk, zie nr. 151. 

 

220. Die overwint; dat dit degenen betekent die in verbinding met de Heer zijn door een leven 

volgens Zijn geboden in het Woord, blijkt uit wat eerder is gezegd. 

 

221. Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, betekent dat er verbinding van hen met 

de Heer in de hemel zal zijn. 

Dat de troon van de Heer de hemel is, zie nr. 14; en daarom betekent zitten met de Heer in 

Zijn troon, de verbinding met Hem in de hemel. 

 

222. Zoals Ik heb overwonnen en ben gezeten met de Vader in Zijn troon, betekent zoals 

Hijzelf en de Vader één zijn en de hemel zijn. 

Dat de Vader en de Heer één zijn, is ten volle getoond in het werk ‘de Leer van het Nieuwe 

Jeruzalem aangaande de Heer’; en verder elders, dat de hemel niet de hemel is vanuit het 

eigene van de engelen, maar vanuit het Goddelijke van de Heer, dat in de engelen is en bij 

hen; en daarom wordt met dit, ‘zoals Ik ben gezeten met de Vader in Zijn troon’ aangeduid, 

zoals Hijzelf en de Vader één zijn en de hemel zijn; de troon is de hemel, nrs. 14, 221. 

Zoals Ik overwonnen heb, betekent dat Hij door de in Zijn Menselijke toegelaten 

verzoekingen en door de laatste ervan, die het lijden aan het kruis was en verder door de 

vervulling van alle dingen van het Woord, de hellen heeft overwonnen en Zijn Menselijke 

heeft verheerlijkt, dat wil zeggen, dat Hij Zijn Menselijke heeft verenigd met Zijn Goddelijke, 

dat in Hem was vanuit de ontvangenis en Jehovah de Vader wordt genoemd, waarover men 

zie in het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Heer’, nrs. 8-14, 29-36 en 

eveneens eerder in nr. 67 in dit werk. 

Dat de Heer zegt: ‘Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik 

overwonnen heb en ben gezeten met de Vader in Zijn troon’, is omdat de vereniging van de 

Heer met de Vader, dat wil zeggen, met Zijn Goddelijke in Zich, ten doel had, dat de mens 

verbonden kan worden met het Goddelijke dat de Vader in de Heer wordt genoemd, omdat 

het onmogelijk is, dat de mens rechtstreeks met het Goddelijke van de Vader verbonden kan 

worden, maar hij kan het door middel van Zijn Goddelijk Menselijke, te weten het Goddelijk 

Natuurlijke; en daarom zegt de Heer: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, 

Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem doen kennen’, (Johannes 1:18); en elders:  

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’, 

(Johannes 14:6). 

De verbinding van de Heer met de mens is door Zijn Goddelijk Ware en dit in de mens is van 

de Heer, dus is de Heer en in het geheel niet van de mens, dus is niet de mens; weliswaar 

voelt de mens dit als van hemzelf, maar toch is het niet van hem, het is immers niet met hem 

verenigd, maar aan hem aangebonden; anders is het gesteld met het Goddelijke van de Vader; 

Dit is niet aangebonden, maar verenigd met het Menselijke van de Heer, zoals de ziel met 

haar lichaam. 

Wie deze dingen verstaat, kan ook de volgende woorden van de Heer verstaan:  

‘Die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, omdat gij zonder Mij niet wat ook kunt 

doen’, (Johannes 15:4,5). 

‘In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u’, (Johannes 

14:20). 

En deze woorden: ‘Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid: voor hen heilig Ik 

Mijzelf, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid; opdat zij allen één zijn, zoals Gij, 

Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; Ik in hen en Gij in Mij’, (Johannes 

17:17,19,21,23) 
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223. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent dat wie verstaat, 

gehoorzame aan de dingen die het Goddelijk Ware van het Woord leert aan hen die vanuit de 

Nieuwe Kerk, namelijk het Nieuwe Jeruzalem, zullen zijn, zie eerder nr. 87. 

 

* * * * * * * 

 

224. Aan deze dingen zal ik deze gedenkwaardigheid toevoegen. 

 

Ik zag een menigte geesten, allen op de knieën, tot God bidden, dat Hij engelen tot hen mocht 

zenden, met wie zij van mond tot mond zouden kunnen spreken en aan wie zij de gedachten 

die in hun hart opkwamen zouden kunnen openen.  

Toen zij opstonden, werden drie engelen gezien, gekleed in fijn lijnwaad, staande voor hun 

ogen, en zij zeiden: ‘De Heer Jezus Christus heeft uw gebeden verhoord en ons daarom tot u 

gezonden; opent ons de gedachten van uw hart’; zij antwoordden: ‘De priesters hebben ons 

gezegd, dat het verstand in theologische zaken niets vermag, alleen het geloof en dat het 

verstandelijke geloof in die dingen niemand van nut is, omdat dit vanuit de mens wordt 

gehaald; wij zijn Engelsen en wij hebben van onze gewijde geestelijkheid verscheidene 

dingen gehoord die wij hebben geloofd; maar wanneer wij met anderen spraken, die zich ook 

hervormden noemden en met anderen die zich rooms-katholieken noemden, en verder met 

sekte-aanhangers, schenen zij ons allen geleerd toe, en toch stemde in vele dingen de een niet 

met de ander overeen, en toch zeiden allen, gelooft ons, en anderen, wij zijn dienaren van 

God, en wij weten het.  

Maar omdat wij weten, dat niet wie ook de Goddelijke Ware dingen, die van het geloof 

worden genoemd en van de Kerk zijn, heeft op grond van geboorte, noch vanuit overerving, 

maar vanuit de hemel uit God, en omdat die dingen de weg wijzen naar de hemel, en het leven 

binnentreden tezamen met het goede van de naastenliefde en zo leiden tot het eeuwige leven, 

zijn wij angstig geworden en hebben wij op de knieën tot God gebeden.  

Toen antwoordden de engelen: ‘Leest het Woord en gelooft in de Heer, en u zult de ware 

dingen zien die van uw geloof en leven zullen zijn; allen in de christelijke wereld putten 

vanuit het Woord als vanuit de enige bron hun leerstellige dingen; maar twee uit de groep 

zeiden: ‘Wij hebben het gelezen, maar hebben het niet verstaan’.  

De engelen antwoordden: ‘U bent niet tot de Heer gegaan en ook hebt u zich bevestigd in 

valse dingen’, en verder zeiden de engelen: ‘Wat is het geloof zonder licht en wat denken 

zonder verstaan; dit is niet menselijk; de raven en de eksters kunnen ook leren spreken, maar 

zonder verstand; wij kunnen u verzekeren dat ieder mens wiens ziel daarnaar verlangt, de 

ware dingen van het Woord in het licht kan zien; er is niet één dier dat niet het voedsel van 

zijn leven weet wanneer hij dit ziet en de mens is een redelijk en geestelijk dier.  

Hij ziet de spijs van zijn leven, niet zozeer die van zijn lichaam, maar die van de ziel, wat het 

ware van het geloof is, indien hij daarnaar hongert en hij haar vraagt van de Heer; al wat ook 

niet met het verstand wordt opgenomen, blijft niet in het geheugen hangen wat de zaak 

betreft, maar alleen ten aanzien van de woorden; daarom hebben wij, toen wij vanuit de hemel 

in de wereld neerschouwden, niet wat ook gezien, maar hebben slechts klanken gehoord, 

merendeels wanklanken.  

Maar wij zullen enige dingen opsommen die de geleerden onder de geestelijkheid verwijderd 

hebben van het verstand, omdat zij niet weten dat er twee wegen naar het verstand zijn, de ene 

vanuit de wereld en de andere vanuit de hemel, en dat de Heer het verstand aan de wereld 

onttrekt wanneer Hij het verlicht; maar wanneer het verstand wordt gesloten vanuit 

godsdienstige overwegingen, dan wordt daarvoor de weg vanuit de hemel gesloten, en dan 

ziet de mens niet méér in het Woord dan een blinde.  

Wij hebben verscheidenen met die overwegingen in kuilen zien vallen waaruit zij niet zijn 

opgestaan.  
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Ter toelichting moeten hier enige voorbeelden volgen: Kunt u niet verstaan wat de 

naastenliefde en wat het geloof is? Dat de naastenliefde is: goed met de naaste handelen, en 

dat het geloof is: goed over God en de wezenlijke dingen van de Kerk denken, en vandaar dat 

wie goed handelt en goed denkt, dat wil zeggen, wie goed leeft en goed gelooft, wordt 

gezaligd’; op deze dingen zeiden zij dat zij het verstonden.  

Verder zeiden de engelen: ‘Verstaat u niet dat boete moet worden gedaan voor de zonden, 

opdat de mens gezaligd kan worden, en dat de mens indien hij geen boete doet in de zonden 

blijft waarin hij geboren is; en dat boete doen is: de boze dingen niet willen omdat die tegen 

God zijn; en zich eenmaal of tweemaal per jaar onderzoeken, zijn boze dingen zien, ze vóór 

de Heer belijden, om hulp smeken, daarvan aflaten en een nieuw leven ingaan; en voor zoveel 

als hij dit doet en gelooft in de Heer, worden de zonden van hem vergeven’.  

Toen zeiden enigen uit het gezelschap: ‘Wij verstaan deze dingen en vandaar ook wat de 

vergeving van de zonden is’; en toen vroegen zij de engelen om hen nog meer in te lichten, en 

wel nu over God, over de onsterfelijkheid van de ziel, over de wederverwekking en over de 

doop.  

De engelen antwoordden hierop: ‘Wij zullen niet wat ook zeggen dan alleen dat wat u 

verstaat; anders valt ons spreken evenals regen in het zand en in de zaden daar, die, hoezeer 

ook vanuit de hemel besproeid, niettemin verdorren en vergaan’.  

Zij zeiden over God: ‘Allen die in de hemel komen ontvangen daar een plaats en vandaar de 

eeuwige vreugde volgens hun idee van God, omdat deze idee universeel regeert in alle dingen 

van de eredienst: de idee van een onzichtbare God wordt niet bepaald tot iemand en vindt ook 

geen grens in iemand en daarom houdt zij op en vergaat.  

De idee over God als Geest, wanneer men gelooft dat de geest is zoals ether of een windvlaag, 

is een leeg idee; maar de idee over God als Mens is de juiste idee; God is immers de 

Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid, met alle hoedanigheden ervan; en het subject 

van deze is de mens en niet ether of lucht.  

De idee van God in de hemel is de idee van de Heer; Hijzelf is de God van de hemel en van 

de aarde, zoals Hijzelf heeft geleerd; laat uw idee van God eender zijn aan de onze en wij 

zullen samen verbonden worden’; toen zij dit zeiden, blonken hun aangezichten.  

Over de onsterfelijkheid van de ziel zeiden zij: ‘De mens leeft tot in het eeuwige, omdat hij 

met God verbonden kan worden door de liefde en het geloof; dit geldt voor eenieder. Dat dit 

vermogen de onsterfelijkheid van de ziel maakt, kunt u verstaan indien u enigszins dieper 

daarover nadenkt’.  

Over de wederverwekking: ‘Wie ziet niet dat elk mens de vrijheid heeft om over God te 

denken of om niet over Hem te denken, als hij slechts is onderricht dat God is; zo heeft 

eenieder de vrijheid evenzeer in de geestelijke als in de burgerlijke en de zedelijke dingen. De 

Heer geeft dit aanhoudend aan allen, en daarom wordt de mens schuldig indien hij niet denkt.  

De mens is immers mens juist daarom dat hij dit kan, maar het beest is beest daarom dat het 

dit niet kan; en daarom kan de mens zich hervormen en wederverwekken zoals uit zichzelf, 

als hij slechts van harte erkent dat het uit de Heer is; ieder die boete doet en gelooft in de 

Heer, wordt hervormd en wederverwekt; beide dingen moet de mens doen zoals uit zichzelf, 

maar ‘zoals uit zichzelf’, is uit de Heer.  

Het is waar dat de mens hierbij niet wat ook kan bijdragen, niet het minste; evenwel bent u 

niet geschapen als standbeelden, maar u bent geschapen als mensen, opdat u dit doet uit de 

Heer, zoals uit uzelf; dit is het enige wederkerige van de liefde en van het geloof, dat de Heer 

alleszins wil dat het aan Hem door de mens gedaan wordt; in één woord: doet dit uit uzelf en 

gelooft dat het uit de Heer is; dan doet u het zoals uit uzelf’.  

Maar toen vroegen de Engelsen, of het doen zoals uit zichzelf de mens is ingelegd vanuit de 

schepping.  

De engel antwoordde: ‘Het is niet ingelegd, omdat doen uit Zich, van God alleen is, maar het 

wordt aanhoudend gegeven, dat wil zeggen, aanhoudend toegevoegd, en voor zoveel de mens 
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dan het goede doet en het ware gelooft zoals uit zich, is hij een engel van de hemel; maar voor 

zoveel hij het boze doet en vandaar het valse gelooft, wat ook is zoals uit zich, is hij een engel 

van de hel.  

Dat dit ook is zoals uit zich, verwondert u, maar toch kunt u dit zien, wanneer u bidt dat u van 

de duivel bewaard mag worden opdat hij u niet zal verleiden, niet in u zal binnentreden zoals 

in Judas, u met alle ongerechtigheid zal vervullen en zowel ziel als lichaam zal vernietigen; 

maar ieder wordt schuldig die gelooft dat hij handelt uit zich, hetzij het het goede is, hetzij het 

boze; maar niet schuldig wordt hij die gelooft dat hij handelt zoals uit zich’.  

Over de doop zeiden zij dat dit een geestelijke wassing is en de hervorming en de 

wederverwekking, en dat het kleine kind hervormd en wederverwekt wordt wanneer het, als 

het volwassen is geworden, die dingen doet die de peten voor hem hebben beloofd, namelijk 

twee dingen: de boetedoening en het geloof in God; want ten eerste beloven zij dat hij af zal 

zien van de duivel en van al diens werken en ten tweede dat hij in God zal geloven.  

Alle kleine kinderen in de hemel worden in die twee dingen ingewijd, maar voor hen is de 

duivel de hel en is God de Heer; bovendien is de doop een teken voor de engelen dat de mens 

van de Kerk is.  

Na deze dingen te hebben gehoord zeiden degenen vanuit de groep: ‘Deze dingen verstaan 

wij’; maar van de zijkant werd een stem gehoord die riep: ‘Wij verstaan het niet’, en een 

andere stem: ‘Wij willen het niet verstaan’.  

Er werd nagegaan van wie die stemmen waren en het werd ontdekt dat deze kwamen van hen 

die zich in de valse dingen van het geloof hadden bevestigd en voor orakels gehouden wilden 

worden en zo aanbeden hadden willen worden.  

De engelen zeiden: ‘Verwondert u niet, zodanig zijn er heden ten dage zeer velen; zij 

verschijnen aan ons vanuit de hemel zoals gesneden beelden, met zo’n kunst gemaakt dat zij 

de lippen kunnen bewegen en geluid geven zoals orgels; en zij weten niet of de adem van 

waaruit zij geluid geven, vanuit de hel is dan wel vanuit de hemel, omdat zij niet weten of het 

vals is dan wel waar; zij redeneren en redeneren en bevestigen almaar door, en zien ook niet 

van wat ook of iets zo is; maar weet, dat het menselijk vernuft al wat het maar wil kan 

bevestigen totdat het schijnt of iets zo is, en daarom kunnen ketters en goddelozen, ja zelfs de 

atheïsten bevestigen dat God niet is, maar alleen de natuur’.  

Na deze dingen zei die groep Engelsen, aangestoken met een verlangen van wijs zijn, tot de 

engelen: ‘Er worden zoveel verschillende dingen over het Gewijde Avondmaal gesproken; 

zegt ons wat de waarheid is’; de engelen zeiden dat de waarheid is dat de mens die tot God 

schouwt en boete doet, door dat heiligste met de Heer verbonden en in de hemel wordt 

binnengeleid.  

Maar enkelen uit de groep zeiden dat dit een mysterie is en de engelen antwoorden hierop: 

‘Het is zeker een mysterie, maar toch zodanig dat het begrepen kan worden: het brood en de 

wijn maken dit niet, niet enig heilige is daarin, maar het stoffelijke brood en het hemelse 

Brood, en de stoffelijke wijn en de hemelse Wijn stemmen wederzijds met elkaar overeen; en 

het hemelse Brood is het Heilige van de Liefde en de hemelse Wijn is het Heilige van het 

Geloof, beide uit de Heer, en beide de Heer; vandaar de verbinding van de Heer met de mens 

en van de mens met de Heer, niet met het brood en de wijn, maar met de liefde en het geloof 

van de mens die boete heeft gedaan; en de verbinding met de Heer is eveneens de 

binnenleiding in de hemel’.  

Nadat de engelen hun iets hadden geleerd over de overeenstemming en de uitwerking ervan, 

zeiden enkelen uit de groep: ‘Nu verstaan wij het voor het eerst’, en toen zij dit zeiden 

verbond een vlam die vanuit de hemel met licht neerdaalde, hen met de engelen en hadden zij 

elkaar wederzijds lief. 

 

Einde hoofdstuk 3. 
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