Hoofdstuk 36
De herinnering aan Adam’s ongehoorzaamheid en de genade van God
1. En zie, toen nu de wolf - let wel: een wolf zeg Ik - op wonderbaarlijke wijze zijn rede vol wijsheid
vanuit Mij voltooid had, sprong hij vrolijk naar buiten en er stond opeens een grote beer, als uit de
hemel gevallen, zoals jullie plegen te zeggen, voor het in zichzelf gekeerde, berouwvolle gezelschap
en hij keek hen met een verwarde, rusteloze blik aan, alsof hij daarmee wilde aangeven dat hun
gemoed net als zijn blik nog verward en rusteloos was. Hierdoor werd hun gemoedstoestand goed
gekenmerkt. De beer opende eindelijk ook zijn muil en begon volgens Mijn wil tegen hen te spreken
met ernstige en waardige, zeer versterkende woorden. Hij zei namelijk:
2. "Wat is God, wat zijn jullie en wie ben ik? - Nadat God, de Eeuwige, Heilige, Almachtige, vanuit
Zich heel deze zichtbare, oneindige wereld met al zijn zonnen, aardeplaneten, manen, zeeën, bergen,
dalen en grote vlakten door middel van Zijn almachtige, levende woord gemaakt had en daarop allerlei
soort gewassen, zoals gras, kruiden, struiken en bomen volgens Zijn wijze ordening de een na de ander
gezet had en iets later eveneens in dezelfde ordening, geleidelijk aan iedere denkbare soort dieren, en
Hij gezien had dat dit alles in overeenstemming met Zijn heiligheid goed was, sprak Zijn Liefde in
Zichzelf tot God in het midden van Zijn oneindige, almachtige heiligheid:
3. Alles is nu goed voorbereid; laat Ons daarom ook de mens maken van het fijnste leem der aarde, als
een volkomen evenbeeld uit Mij naar Mijn liefde en eveneens naar Mijn genade, opdat Wij gekend en
geloofd zullen mogen worden door een zelfstandig leven buiten Ons, en opdat eens alle schepselen in
en door deze mens verlost mogen worden om daardoor weer tot het vrije bewustzijn van hun doelmatige bestaan uit Mij te geraken!'
4. En zie, wat besloten was, werd ook meteen volledig uitgevoerd. Nu stond daar na enkele
ogenblikken de vrije eeuwige mens in al zijn heerlijke majesteit, toegerust met alle oneindige
volkomenheden, voortreffelijke eigenschappen en nog grotere vermogens om nog oneindiger
volkomenheden van gelijkwording met zijn oerheilige oorsprong te bereiken, en wel om het evenbeeld
te worden van zijn grote God vanuit en in alle geestelijke sfeer van heiliging.
5. Hij had de macht om met de hele schepping te spreken en er was geen zon zo hoog of zo ver weg,
die zijn krachtige, vragende stem niet had kunnen verstaan; ook zou zelfs niet de allerhoogste
engelgeest het gewaagd hebben de grote vrager en spreker een antwoord schuldig te blijven.
6. En God, die Zelf zichtbaar was voor Zijn lieveling, sprak met hem als de ene broeder tot de andere
en zei: 'Kijk Mij aan, Mijn geliefde Adam! (Want zo heette en heet ook nu nog deze eerste mens.) Niet
om je te toetsen, maar om je volkomen vrij te maken en je bijgevolg een aan Mij gelijke macht te
geven en één met Mij te worden, geef Ik je slechts voor een zeer korte tijd een gemakkelijk, kort
gebod; hieraan moet je je gedurende die hele tijd houden, tot Ik spoedig naar je terug zal keren. Heb je
het getrouw gehouden, dan zal Ik bij je blijven en dan zul je met Mij, als waren wij één, alles hebben.
7. Alles moet zich naar jouw macht voegen; maar zie daar op geringe afstand een boom staan, beladen
met mooie vruchten; deze heb Ik om een zeer wijze reden nog niet gezegend! Daarom mag je voordien
niet van het zoete sap van de appel proeven; want op de dag, dat je er van zult eten vóór Mijn
terugkeer en zegen, zul je zondigen, jezelf te gronde richten en zwak, krachteloos, blind, doof en
sterfelijk maken! O Mijn geliefde Adam, overdenk goed de woorden van jouw liefdevolle Schepper en
bederf Me niet Mijn reeds zover gevorderde, grote werk van Mijn liefde en wijsheid!
8. Want nu hangt het niet meer van Mij en al Mijn almacht af, maar enkel en alleen van jou, krachtens
de door Mij aan jou nadrukkelijk verleende vrijheid van wil.
9. Jij kunt nu behouden blijven of te gronde gaan! - Houd je daarom aan dit gemakkelijke gebod en
word dan een tweede god uit Mij en in Mij!'

10. En zie, nauwelijks zevenmaal wisselde de dag zich af met zijn begeleidster, die zonder licht is, of
tot zijn eigen grote schade vergat ook deze eerste, door God zo hoog geplaatste en geheel vrijgestelde
mens willens en wetens God, omdat hij door de wellustige, verderfelijke aanschouwing van zijn
tweede ik zwak, doof en blind geworden was. En hij werd uit boosaardigheid ongehoorzaam aan het
zo gemakkelijke en door de allerhoogste liefde gegeven gebod van zijn meest goede en heilige
Schepper.
11. Daarop ontbrandde de Eeuwige, de Heilige in toorn en verwoestte de hele zichtbare schepping
voor het aangezicht van de berouwvolle boosdoener. Ook niet één steen ter grootte van een appel bleef
gespaard en ook geen dier, dat ook reeds duizenden jaren voor de ondankbare mens kwam en vervuld
van dankbaarheid over de nog schrale vlakten van de aarde liep. Toen ging alles geheel te gronde in de
oneindige zee van het goddelijke toornvuur.
12. Voor God was niets meer heilig; schuldig of onschuldig, - dat was voor de grote toorn om 't even.
Boven en in alle oneindige ruimten riep Zijn donderende, machtige stem op verschrikkelijke wijze al
het geschapene eeuwige vernietiging toe. De werelden begonnen te beven, maakten zich los van hun
fundamenten en de brokstukken vluchtten huilend en bitter weeklagend voor het vertoornde aangezicht van God weg van de ene oneindigheid naar de andere.
13. Maar nu gebeurt er iets, dat geen engel in alle eeuwigheid ooit zal begrijpen: terwijl Hij, de Heilige
in Zijn toorn met Zijn rechterhand alles vernietigt vanwege de heiligschennis door de zonde van de
grote boosdoener, beschermt tegelijkertijd Zijn evenzeer heilige linkerhand de wenende zondaar! En
slechts een klein traantje van de zondaar viel in het zo meedogenloos van toorn, gloeiende oog van
God en zie, alle toorn was verdwenen, en reeds lachte een nieuwe schepping in en uit alle eindeloze
ruimten de ongehoorzame mens toe, en op de aarde en op alle werelden was er weer een vrolijk
gewemel van talloze schepselen ten dienste van de ongehoorzame mens.
14. Zoals hij voor de zonde was, bleef hij dat daarna nog bijna dertig jaar lang begenadigd in zijn niet
voor te stellen macht en kracht; hij viel weer, omdat hij in een roes van wellust hoogmoedig zijn
liefdevolle Schepper vergat. De Schepper dreef hem (dat wil zeggen: hem op Zijn handen dragend) het
paradijs uit, terwijl op een andere plaats de woestijn moest opbloeien onder de voetstap van de grote
zondaar.
15. De broedermoordenaar Kaïn strafte Hij met een uitermate vruchtbaar stuk land, omdat hij had
geweend over zijn wandaad, en Hij bevrijdde hem bovendien nog uit de klauwen van zijn zoon
Hanoch en schonk hem de zee en al het land daarin; hetzelfde overkwam Meduhed en zijn grote volk;
en nu openbaart Zijn oneindige liefde zich weer opnieuw aan jullie en Hij heeft Zijn hart niet eens
afgesloten voor de zeer grote misdadiger Lamech!
16. O zie, zie, jullie onwaardige mensen, welk een oneindige liefde God voor jullie had en ondanks al
jullie onuitsprekelijke zonden nog altijd heeft!
17. Luister hoe door mij Zijn stem jullie Zijn genade verkondigt! Kijk, daar in de richting van de
middag ligt een groot, goed voorbereid land voor je klaar; zie, hoe Hij jullie aan Zijn grote, liefdevolle
hart onzichtbaar beschermde tegen onze gerechtvaardigde toorn!
18. En luister, straks, als ik de mij opgedragen toespraak aan jullie zal hebben voltooid en je wenend
zult neerknielen voor Zijn liefde, zal Hij door een engel jullie zichtbaar op nemen en zachtjes in dat
mooie, reeds aangeduide land geleiden.
19. O mensen, denk er over na wat God is, wat jullie zijn en kunnen en moeten zijn door Zijn
oneindige liefde; maar denk er in je door God verleende genade ook over na, wie en wat wij arme
verachte dieren zijn en omvat dan onbaatzuchtig alle schepselen net als Hij met Zijn liefde - die niet
alleen jullie en onze Schepper is, maar ook een ware Vader wil zijn en dat eigenlijk al heel lang is en
was, nog voordat de wereld en wij waren gemaakt - en bedenk: ook wij stomme en sprakeloze wezens

hebben vreugde aan het leven. Laat daarom in jullie liefde uit God eens op de grote dag die komt, ook
ons een nieuw licht aanschouwen van het vrije leven uit God, waarin al het geschapene zal leven en
eeuwig zal bestaan!
20. Kniel nu neer voor God, jullie heilige Vader, en ween berouwvolle tranen van ware liefde, - laat je
dan lof prijzend optillen door de zachte hand van de almachtige Schepper, die nu ook jullie liefdevolle
Vader is, en je door Zijn zegenende rechterhand naar het aangeduide land geleiden en wordt daar tot
een volk. Hoe dat moet, zal Zijn eigen, heilige mond je nog uitgebreid leren via de lippen van een
grote broederengel! Amen."
(3 aug. 1840) 21. En zie, toen nu de beer zijn rede had beëindigd, verdween hij snel uit het gezicht en
op hetzelfde ogenblik stond er een engel op zijn plaats, gekleed in een lichtend gewaad en deze engel
was de vrome Abel, die eigenlijk al onzichtbaar door de ziel van de dieren sprak. (Het is eigenlijk
altijd het geval, dat, zo vaak bepaalde voorwerpen uit de natuur door de mond van een ziener of
profeet gaan spreken, er een engel uit die dingen in de ziel van de ziener en profeet spreekt en deze
dan met overeenkomstige natuurlijke woorden het zelf opschrijft of, wat gemakkelijker is, meteen in
bondige taal uitspreekt. Uiteraard begrijpt alleen de ziener en profeet, waarom het ene moeilijker en
het andere gemakkelijker is, om welke reden zelfs de apostelen al, evenals alle vroegere zieners en
profeten, meer gesproken dan geschreven hebben.)
22. Dus toen deze veertien mensen van beiderlei geslacht de engel duidelijk konden waarnemen,
begon deze uit Mij op zachtaardige wijze het woord tot hen te richten en hij zei, en dat is getrouwen
waar:
23. "Kinderen van Kaïn, van mijn broer die in de macht van het boze was, die nog leeft en in zijn
lichaam voort zal leven door alle perioden van het bestaan van de aarde heen tot aan het einde van alle
tijden, onbereikbaar voor alle stervelingen tot aan het spoedige einde van alle boosheid, wanneer de
Almachtige, na de grote tijd der tijden, door een kleine ziener aan de verre nakomelingen grote dingen
zal verkondigen en uitvoerig gewag zal maken van jullie slechte stamvader (wat zojuist gebeurt en al
gebeurd is). Overdenk goed, wat ik jullie hier zal zeggen en bekendmaken volgens de meest heilige
wil van God, van de almachtige, eeuwige Schepper, die eveneens de meest liefdevolle Vader is van
alle engelen en vaderen en mensen! Jullie hebben de zeer kostelijke woorden vernomen uit de muilen
van de verscheurende dieren die God door middel van mij gekalmeerd had en in staat gesteld om te
spreken tegen jullie, die meer verdorven waren dan al deze dieren door de grote boosaardigheid van de
slang van Hanoch en nu voornamelijk door Lamech, die een grote bedrijver van gruweldaden is
geworden. De hele schepping heeft nu een vreselijke afschuw van hem en op zijn schouders rusten
reeds gerichten van God, als werelden zo zwaar, en zij houden nauwlettend het bijna geheel gevulde
vat van wandaden boven de sterren in het oog.
24. Omdat jullie dus de jongsten waren en dat nog zijn, en tegen je wat betere neiging in, je
noodgedwongen hebben moeten aansluiten bij het slangenleger van Tatahar, heeft de onmetelijke
liefde van God zich over jullie ontfermd en leerde je eerst de oneindige misdadigheid kennen van
Lamech, de godloochenaar, in zijn hoogst hovaardige heerszucht. Toen leidde zij jullie op
wonderbaarlijke wijze in korte tijd hierheen over een zo lange afstand, die, als een mens met normale
snelheid zou lopen, nauwelijks in honderden twintig dagen af te leggen zou zijn. Zij had jullie van tevoren gered uit de dodelijke klauwen van de wilde beesten, waarin de godvergeten Tatahar zijn
rechtvaardige gericht vond en toonde je toen door de dood, de dood van jezelf. Ik ben reeds sinds lang
geheel en al levend, en de liefde van God zond mij nu naar jullie toe om je uit de slaap van de dood te
wekken en om jullie het leven in deemoed en in onafgebroken vrijwillige gehoorzaamheid aan de
meest heilige wil van God te tonen en om jullie naar een land te leiden, dat de eeuwige liefde van God
goed voor je heeft voorbereid. En als jullie jezelf in alle deemoed in de liefde tot Hem geheel zullen

hebben leren kennen, dan pas zullen jullie door de ermee gepaard gaande genade ook de ware, heilige,
grote waarde van het leven in jezelf erkennen en pas daardoor ook het meest heilige en het
allergrootste in de eeuwige liefde van de heilige, almachtige Schepper van alle dingen en meest
liefdevolle Vader van alle engelen en mensen, niet alleen van deze aarde, maar van nog talloze andere
werelden, waarvan jullie tot nu toe nog nooit ook maar enig vermoeden hadden; want dat te weten is
slechts de kinderen en de engelen Gods gegeven.
25. Maar eens zullen werelden zich buigen voor deze aarde, omdat haar licht groter wordt dan dat van
alle hemelen, want eens zal Gods heiligheid alle volkeren verlichten die van goede wil zullen zijn. En
als jullie getrouw zullen blijven in deemoed en in vrijwillige gehoorzaamheid jegens de allerheiligste
wil van de eeuwige, grote Vader, zal dat licht ook tot jullie doordringen en je geheel en al levend
maken; maar indien jullie je ooit boven de ander zouden of zouden kunnen verheffen, zal dit meest
heldere en allerheiligste licht, uitgaande van het diepste innerlijk van God, slechts tot je komen als het
licht van de meest ver verwijderde ster van de schepping tijdens de donkere nacht op aarde.
26. Zie, de nakomelingen van Hanoch zullen vanwege hun hoogmoed spoedig met hun hoofden tot
aan het uitspansel reiken en als duistere, boze misdadigers met hun snode, blinde en dove koppigheid
er doorheen stoten, precies op de plaats Waar het grote vat, dat al bijna geheel 'Vol is met allerlei
soorten gruweldaden, zeer wankel staat. Dit grote vat zal dan gevuld met zonden en het verschrikkelijkste gericht van God, op aarde neerstorten; dan zullen alle bedrijvers van het kwade in de
modderstromen van hoererij en misdaad verdrinken en verstikken en zij zullen een zeer groot aantal
van de kinderen van God meeslepen, omdat deze zich in hun hart door de dochters van de slang
gevangen zullen laten nemen en met hen de schandelijkste hoererij zullen bedrijven en kinderen
verwekken van de toorn en van de vloek Gods, die kinderen van de hel en zuigelingen van de draak
genoemd zullen worden en er zullen niet meer dan acht mensen gespaard worden.
27. Voordat dit alles evenwel zal gebeuren, zal de Heer driehonderd jaar lang leraren en profeten laten
komen, die hen zullen waarschuwen voor Zijn gerichten en boetedoening zullen prediken ter
vergeving van hun zonden en volledige verandering van hun dodelijke schijnleven in het duister van
de hel. Zij zullen hen de weg van het ware leven uit Gods oneindige barmhartige liefde en genade
tonen en zij zullen hen op wonderbaarlijke wijze, zelfs tot in kleine dingen de aard van het komende
grote gericht van God laten zien.
28. Dan zal het gebeuren dat het boze gebroed de leraren en profeten zal grijpen en hen voor een deel
doden en anderdeels met hun slangenarmen zal omslingeren en hen meetrekken in de poel van hun
hoererij en hen zal bederven en hun geest doden en hen bovendien nog tot moordenaars van hun eigen
kinderen maken. (N.B. Zoals nu bij jullie in je Mij buitengewoon welgevallige vindingrijke tijden!)
29. Dan zal God de laatste leraar, genaamd Mahal - een broer van de enige oprechte zoon, die Noach
zal heten, dat betekent 'de oprechte zoon' -, op eigen verzoek nog de gruwelsteden af laten reizen en
daar prediken. Hem zal het slecht vergaan en hij zal zelf tot kwaad vervallen, tenslotte God verlaten en
in de poel te gronde gaan.
30. Dan pas zal het genoemde vat, vol van zonde en gericht, breken en beladen met alle denkbare
vervloekingen op aarde geslingerd worden en deze vanuit haar centrum op alle boze plekken doen
ontbranden, en slechts ter wille van de weinige rechtvaardigen zal dan de barmhartige liefde van God
de geweldige sluizen van de hemel openen en hoogopgaande vloedgolven zelfs over de hoogste bergen laten stromen om het hellevuur te kalmeren en om de kinderen te behouden en te reinigen, evenals
de aarde zelf, om volgens de wil van God een beter geslacht te dragen.
31. Jullie zullen evenwel door het vuur noch door de vloed worden geteisterd, indien jullie in
deemoedige gehoorzaamheid de nu aan jullie geopenbaarde wil van God in acht zullen nemen. Deze
luidt vol liefde als volgt: 32. Laat jullie eerste gedachte voor God, Zijn wil, Zijn liefde en genade zijn;

en als de dag zich in de van sterren flonkerende armen van de nacht zal begeven en als de laatste straal
van Gods mooie zon zacht zal wegsterven boven de wijdse vlakten van de aarde, dan moeten jullie je
met deze onderzoekende lichtende gedachten van je onsterfelijke geest in de gezegende rust van jullie
lichaam begeven.
33. Jullie moeten je geen zorgen maken over de voeding van het lichaam; want waar de Heer een land
op aarde gezegend heeft, daar hoeven de bewoners nooit honger te lijden, zolang hun streven erop
gericht zal zijn alleen de heilige, alles zegenende wil van de eeuwige, grote Vader steeds voor ogen en
in het hart te houden; want de mensen zijn geschapen, opdat zij God en Zijn heilige wil zullen
erkennen, daarnaar zullen leven en in woord en daad de allerheiligste naam van de grote, eeuwige God
loven en prijzen!
34. En als jullie dat in alle deemoed en vrijwillige gehoorzaamheid uit zuivere, onbaatzuchtige liefde
voor God zullen doen, zal Hij ook altijd bereid zijn jullie vol genade Zijn heilige wil mee te delen,
deels indirect door de sprekende natuur, maar deels ook rechtstreeks door Zijn eigen levende woord,
dat helder klinkt in jullie harten.
35. Als jullie gedurende een beproeving door een schijnbaar genoegen ook maar een dag lang nalaten
dat te doen, zal het hart dat God had kunnen vergeten eerst met oprechte droefheid bezwaard worden
en het zal zeven dagen lang stom zijn als een dode boom. En evenals de bodem van de aarde onder de
schreden van de volgzame de edelste vruchten zal laten uitlopen, dragen, rijpen en tot aan zijn mond
brengen, evenzo zal de aarde ook onder de voetstap van de ongehoorzame tot een woestenij worden en
niets anders dragen dan stof, stenen, doornen en distels en giftige bessen.
36. Want de oneindige liefde en wijsheid van God geeft ieder het zijne. De vrome, volgzame kinderen
geeft zij brood, honing, melk en zoete vruchten voor lichaam en geest, maar aan het ongehoorzame,
hoogmoedige gebroed van de slang geeft zij stenen, stof, doornen en distels en giftige bessen voor
geest en lichaam, opdat het boze gebroed zal verderven en waar mogelijk de dode geest zal behouden
om langzamerhand weer levend te worden in de oneindige barmhartige liefde van de enige, grote,
eeuwige, meest heilige Vader van al wat is.
37. Zie, jullie zijn allen gelijk, zowel mannen als vrouwen. Echter moeten jullie vrouwen je schaamdelen alsmede je hele lichaam goed bedekken en voornamelijk je hoofd, opdat door jullie wellustige aard
de man niet tot ontucht geprikkeld zal worden, zoals het vrije geslacht van de vogels door het grote,
geheime begeren van de verleidelijke ogen van de slang in de dodelijke gevangenschap van haar
giftige kaken gelokt wordt; want jullie vrouwen zijn de kinderen van de slang het naast en vol van haar
gif. Wees daarom voor alles even ingetogen als de bijenkoningin, die het niet waagt zich aan de zon
bloot te stellen, maar vol zorg dag en nacht over de cellen van haar onschuldige kinderen kruipt; jullie
moeten ook zo zijn en in alles jullie mannen gehoorzamen, voorzover de allerheiligste wil Van God
dat vereist. Maar als een man - waarover niet gesproken zou behoeven te worden - je tegen de meest
heilige wil van God in tot iets zou willen dwingen, moet het ook aan jullie toegestaan zijn, jullie hoofden voor de man te ontbloten en hem op lieflijke wijze aan zijn van God uitgaande plichten te
herinneren. En als je dit allemaal zo nauwkeurig zult uitvoeren, zal de Heer jullie met grote genade
overladen en je zult eeuwig en onsterfelijk in oneindige schoonheid een ware lust voor het oog van de
eeuwige, heilige Vader zijn.
38. Aan jullie mannen wordt geen andere wet gegeven dan de heiligste wil van de allerhoogste God,
die zich altijd aan je zal openbaren; maar voor wie van jullie hier ooit in zijn hart geen acht op zou
slaan, zal de heilige mond van God en ook die van de natuur zich geleidelijk aan sluiten. Dan zal aan
hem, omdat hij zich van God af naar buiten heeft gekeerd, ook een uiterlijke wet worden gegeven, die
hem tot slaaf van de zonde en knecht van de hel zal maken, als hij niet terstond zijn hart open zal breken, het in deemoedige gehoorzaamheid zal reinigen en het dan weer smekend en lang biddend in

vrees en liefde voor God zal brengen, opdat Hij het weer zou willen zegenen en heiligen met Zijn
allerheiligste wil. (N.B. Dat moet voor jullie ook een goede aanwijzing zijn hoe en waarom je naar de
wedergeboorte moet streven!)
39. Sta nu op en trek deze door de kinderen van God voor jullie gemaakte kleren aan - deze voor de
mannen en die voor de vrouwen -, zodat jullie je hiermee ook in de dracht van de kleding naar het
geslacht zedelijk, kuis en fatsoenlijk onderscheiden. Blijf ver van alle pracht en hoogmoed; het kleed
moet jullie slechts bedekken en je lichaam in koele nachten tegen de kou beschermen en jullie
geestelijk naar God voeren in de warmte van de eeuwige liefde, zachtmoedigheid en gehoorzaamheid.
40. En hier moet ook ieder van jullie een blinddoek nemen en voor zijn ogen doen, opdat niemand
duizelig zal worden door de afgronden waarover ik je zal leiden; en als wij ons op de bestemde plaats
bevinden, moeten jullie het licht van je ogen weer de vrije loop laten en daar verheugd je nieuwe
verblijfplaats aanschouwen, kostelijk ingericht door de zeer grote liefde van de meest goede en heilige
Vader. Daar zullen jullie je met de gezegende kost van de aarde verkwikken en uit de handen eten van
twee jullie aldaar reeds verwachtende grote kinderen van God, een man en een vrouw, ter eeuwige
versterking van het leven van je geest. Volg mij nu volgens de meest heilige wil van God! Amen."
41. En zie, zo leidde Mijn lieve Abel hen zeven dagen en nachten lang snel naar de bestemde plek over
een meer dan dertig dagen lang traject en dat zonder rust en zonder voedsel; want gedurende die tijd
waren zij Mijn gasten en vlogen hen zoals jullie plegen te zeggen - de gebraden vogels in de mond, dat
wil zeggen: Ik voedde hen intussen geestelijk; de geest echter versterkte de ziel en de ziel maakte het
lichaam krachtig; en zodoende hebben zij het met Mijn ware hemelse kost heel goed tot aan het einde
kunnen uithouden.
42. En toen zij dan geheel behouden op de bestemde plaats waren aangekomen, verschenen meteen de
beide hen hier opwachtende kinderen van God of kinderen van Mijn liefde, Ahujel en zijn vrouw Aza
('zoon van de hemel' en zijn vrouw als 'stilzwijgend rechtvaardig verlangen'). Zij waren kleinkinderen
van de kinderen van Adam, vóór Seth en ze namen hen de blinddoeken van de ogen en verwelkomden
hen allervriendelijkst. Deze veertien kleinen verbaasden zich enorm over de twee grote kinderen van
Mijn liefde, die de juiste grootte voor een mens hadden, namelijk zeshonderdzesenzestig duim voor de
man en zesenzestig duim minder voor de vrouw, terwijl de grootte van de geredden nauwelijks zestig
duim was.* (* Zie hoofdstuk 37: 1)
43. En nu zij weer geheel over het gebruik van hun ogen en oren konden beschikken, begon de engel
weer te spreken en zei: "Kinderen, hier is de plaats van jullie bestemming en beschouw deze beide
grote kinderen van God als je door God gegeven ouders en volg hen in alles; want dat is de wil van
God, die ik in mijn eerste toespraak voor je moest verzwijgen!
44. Deze zullen altijd bevestigend zeggen wat God in jullie harten zal spreken en zij zullen je steeds
wakker schudden als jullie geest door slaap overmand mocht worden, en zij zullen je veel nuttige
dingen leren, zowel lichamelijk als geestelijk, waar jullie zeer veel baat bij zullen vinden. En jullie
zullen elkaar geslachtelijk niet eerder bekennen, totdat zij, die nu je ouders zijn, je volgens de heilige
wil van God zullen zegenen. En als jullie dan ook gezegend zijn, houd je dan ver van alle hoererij,
maar laat de kuisheid als een maagdenpalm op jullie voorhoofden prijken en laat tweedracht, woede,
afgunst, gierigheid en ontucht nooit de geheiligde verwekking van jullie kinderen ontwijden, maar
matigheid in alles en de liefde tot God boven alles zal je stelregel zijn. Als jullie dat zullen doen, zal je
lichamelijke leven lang duren en je afscheid van de aarde zal jullie leiden in het grote licht van de
oneindige genade van de eeuwige, heilige Vader, alwaar jullie dan het ware loon wacht van eeuwig
leven in de brede schoot van de heilige, liefdevolle Vader in de hoge hemel, ginds voorbij de sterren
en eens, ach eens in Zijn liefdevolle hart zelf!
45. Doch daarover zullen jullie ouders je nader inlichten. Die zijn door God goed onderricht en hebben

mijn aan jullie gegeven lessen niet nodig! - Gods liefde zegene jullie en moge Zijn genade jullie
verlichten en heiligen en je tot het leven voeren! Amen, amen, amen."
46. En zie, dat is de stichting van Sina of China, welk land voor de zondvloed gespaard bleef en over
het geheel genomen heden ten dage nog vele malen beter is dan andere landen op aarde, op enige
dwaze verslechteringen na, die pas later bij de aanraking met andere mensen van de slechte wereld
daar ingevoerd zijn. Laat daar nooit een niet-wedergeborene het wagen Mijn evangelie te prediken!
Amen!

