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ZESENTWINTIGSTE HOOFDSTUK 

 

EXODUS  26:1- 37 

 

De Leer van de Naastenliefde en van het Geloof 

 

9585. Al datgene wordt het vrije genoemd wat van de wil is, dus wat van de liefde is; 

waarvandaan het is dat het vrije zich manifesteert door het verkwikkelijke van willen en 

denken en vandaar van doen en spreken; want al het verkwikkelijke is van de liefde en alle 

liefde is van de wil en de wil is het ‘zijn’ van het leven van de mens. 

 

9586. Het boze doen vanuit het verkwikkelijke van de liefde, schijnt het vrije, maar is het 

slaafse, omdat het uit de hel is; het goede doen vanuit het verkwikkelijke van de liefde, 

schijnt het vrije en is eveneens het vrije, omdat het uit de Heer is. 

Het is dus het slaafse door de hel te worden geleid en het vrije door de Heer te worden geleid. 

Dit leert de Heer als volgt bij Johannes: ‘Al wie de zonde doet, is een dienstknecht van de 

zonde; de dienstknecht blijft niet voor altijd in het huis; de Zoon blijft voor altijd; indien de 

Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn’, (Johannes 8:34-36). 

 

9587. De Heer houdt de mens in het vrije van denken en voor zoveel als de uiterlijke banden, 

namelijk de vrees voor de wet en voor het leven en de vrees voor het verlies van roem, eer en 

gewin, het niet verhinderen, houdt Hij hem in het vrije van doen; maar door het vrije buigt 

Hij hem af van het boze en door het vrije buigt Hij hem tot het goede, door hem zo zacht en 

stil te leiden dan dat de mens niet anders weet dan dat alles uit hemzelf voortgaat. 

Zo zaait de Heer in het vrije aan het leven zelf van de mens het goede in en doet het daarin 

wortelschieten en dit goede blijft tot in eeuwigheid. 

Dit leert de Heer als volgt bij Markus: ‘Het is met het koninkrijk Gods gesteld gelijk als met 

een mens die het zaad in de aarde wierp; het zaad spruit uit en groeit, terwijl hijzelf dit niet 

weet; de aarde draagt van zelf vrucht’, (Markus 4:26-28). 

Het koninkrijk Gods is de hemel bij de mens, het is volgens het goede van de liefde en het 

ware van het geloof. 

 

9588. Dat wat wordt ingezaaid in het vrije, blijft, omdat het is ingeworteld aan de wil zelf van 

de mens, die het zijn van zijn leven is; maar dat wat wordt ingezaaid in het gedwongene, 

blijft niet, omdat het gedwongene niet is uit de wil van de mens, maar uit  de wil van degene 

die dwingt. 

Vandaar is het, dat de eredienst uit het vrije de Heer behaagt, maar niet de eredienst uit het 

gedwongene; de eredienst uit het vrije immers, is de eredienst vanuit de liefde, want al het 

vrije is van de liefde. 

 

9589. Er is een hemels vrije en er is een hels vrije, het hemels vrije is geleid worden door de 

Heer en dit vrije is de liefde van het goede en het ware; het helse vrije echter is geleid worden 

door de duivel en dit vrije is de liefde van het boze en het valse, eigenlijk de begeerte. 

 

9590. Zij die in het helse vrije zijn, geloven dat dit het slaafse en het gedwongene is indien 

het niet is geoorloofd het boze te doen en het valse te denken naar believen; maar degenen die 

in het hemels vrije zijn, huiveren daarvan het boze te doen en het valse te denken; en indien 

zij daartoe worden gedwongen, worden zij gekweld. 
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9591. Hieruit kan vaststaan wat de vrije keuze of de vrije wil is, namelijk het goede doen 

vanuit de vrije keuze of vanuit de wil het goede doen; en dat diegenen in dit vrije zijn, die 

worden geleid door de Heer 

. 

 

EXODUS. 26 : 1 – 37 

 

1. En het habitakel zult gij maken, tien gordijnen, van getweernd fijn lijnwaad en 

hemelsblauw; en purper en dubbelgedoopt scharlaken, met cherubim, het werk van 

een uitdenker zult gij die maken. 

2. De lengte van één gordijn achtentwintig in de el en de breedte vier in de el, één 

gordijn; één maat voor alle gordijnen. 

3. Vijf gordijnen zullen verbonden zijn, eenieder tot het andere en vijf gordijnen 

verbonden, elk tot het andere. 

4. En gij zult maken striklusjes van hemelsblauw op de zoom van het ene gordijn, van 

het uiteinde tot de samenvoeging en aldus zult gij doen in de zoom van het uiterste 

gordijn in de tweede samenvoeging. 

5. Vijftig striklusjes zult gij maken in het ene gordijn en vijftig striklusjes zult gij 

maken in het uiteinde van het gordijn dat in de tweede samenvoeging is; de striklusjes 

zullen opgenomen zijn, elk tot het andere. 

6. En gij zult vijftig haakjes van goud maken en gij zult verbinden de gordijnen, elk tot 

het andere, in de haakjes; en het zal één habitakel zijn. 

7. En gij zult maken gordijnen uit geiten tot een tent over het habitakel, elf gordijnen 

zult gij die maken. 

8. De lengte van één gordijn dertig in de el en de breedte vier in de el, één maat voor 

de elf gordijnen. 

9. En gij zult verbinden vijf gordijnen bijzonder en zes gordijnen bijzonder en gij zult 

verdubbelen het zesde gordijn tegenover de aangezichten van de tent. 

10. En gij zult maken vijftig striklusjes op de zoom van het ene gordijn, het uiterste in 

de samenvoeging en vijftig striklusjes op de zoom van het gordijn van de tweede 

samenvoeging. 

11. En gij zult maken vijftig haakjes van brons en gij zult de haakjes in de striklusjes 

doen en gij zult samenvoegen de tent, opdat zij één zij. 

12. En het overhangend overtollige in de gordijnen van de tent, de helft van het 

overtollige gordijn zult gij doen overhangen op de achtergelegen dingen van het 

habitakel. 

13. En de el aan deze en de el aan gene zijde in het overtollige in de lengte van de 

gordijnen van de tent zal overhangende zijn op de zijden van het habitakel aan deze 

en aan gene zijde, om dat te bedekken. 

14. En gij zult maken een deksel voor de tent van vellen van rode rammen en een 

deksel van dassenvellen van boven. 

15. En gij zult maken de planken voor het habitakel, van houten van Sittim, staande. 

16. Tien ellen de lengte van de plank en een el en een halve el de breedte van één 

plank. 

17. Twee handen voor één plank, paarsgewijs verbonden, elk tot de andere; aldus zult 

gij het maken met alle planken van het habitakel. 

18. En gij zult maken de planken voor het habitakel, twintig planken voor de hoek van 

de middag naar het zuiden. 
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19. En gij zult maken veertig voetstukken van zilver onder de twintig planken, twee 

voetstukken onder één plank voor haar twee handen; en twee voetstukken onder één 

plank voor haar twee handen. 

20. En aan de andere zijde van het habitakel tot de hoek van het noorden twintig 

planken. 

21. En hun veertig voetstukken van zilver, twee voetstukken onder één plank en twee 

voetstukken onder één plank. 

22. En voor de twee benen van het habitakel naar de zee zult gij maken zes planken. 

23. En twee planken zult gij maken voor de hoeken van het habitakel in de twee 

benen. 

24. En zij zullen gepaard zijn van beneden en tegelijk zullen zij gepaard zijn aan het 

hoofd ervan, tot één ring; aldus zal het zijn met die beide, tot de twee hoeken zullen zij 

zijn. 

25. En er zullen acht planken zijn en hun voetstukken van zilver, zestien voetstukken, 

twee voetstukken onder één plank en twee voetstukken onder één plank. 

26. En gij zult maken grendelbomen van houten van Sittim, vijf voor de planken en de 

ene zijde van het habitakel. 

27. En vijf grendelbomen voor de planken van de andere zijde van het habitakel en 

vijf grendelbomen voor de planken van de zijde van het habitakel tot de beide benen 

naar de zee. 

28. En de middelste grendelboom in het midden der planken doorgaande van het 

uiteinde tot het uiteinde. 

29. En de plank zult gij overtrekken met goud en haar ringen zult gij maken van goud, 

huizen voor de grendelbomen en gij zult overtrekken de grendelbomen met goud. 

30. En gij zult oprichten het habitakel volgens de wijze die gij zijt gemaakt te zien op 

de berg. 

31. En gij zult maken een voorhang van hemelsblauw en purper en dubbelgedoopt 

scharlaken en getweernd fijn lijnwaad, van het werk van een uitdenker zal hij die 

maken, met cherubim. 

32. En gij zult geven hem op vier kolommen van Sittim overtogen met goud en hun 

haken van goud, op vier voetstukken van zilver. 

33. En gij zult geven de voorhang onder de haakjes en gij zult binnenbrengen 

daarheen van binnen de voorhang de ark der getuigenis; en de voorhang make 

ulieden een scheiding tussen het Heilige en tussen het Heilige der Heiligen. 

34. En gij zult geven het verzoendeksel op de ark der getuigenis in het Heilige der 

Heiligen. 

35. En gij zult zetten de tafel van buiten de voorhang en de kandelaar tegenover de 

tafel op de zijde van het habitakel naar het zuiden en de tafel zult gij geven aan de 

zijde van het noorden. 

36. En gij zult maken een bedekking voor de deur van de tent, van hemelsblauw en 

purper en dubbelgedoopt scharlaken en getweernd fijn lijnwaad, van het werk van 

een borduurder. 

37. En gij zult maken voor de bedekking vijf kolommen van Sittim en overtrekken die 

met goud; en haar haken van goud; en gij zult gieten voor haar vijf voetstukken van 

brons. 
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INHOUD 

 

9592. In dit hoofdstuk wordt uitgebeeld de tweede of middelste hemel door het habitakel  en 

de tent en de hemelse en geestelijke dingen daar worden uitgebeeld door die materialen 

waaruit zij werden gebouwd; en daarna wordt uitgebeeld het bemiddelende dat deze hemel en 

de binnenste hemel verenigt, door de voorhang tussen het habitakel en de ark der getuigenis. 

 

DE INNERLIJKE ZIN 

 

9593. vers 1. En het habitakel zult gij maken, tien gordijnen, van getweernd fijn lijnwaad en 

hemelsblauw; en purper en dubbelgedoopt scharlaken, met cherubim, het werk van een 

uitdenker zult gij die maken. 

 

En het habitakel [woning] zult gij maken, betekent de tweede of middelste hemel; tien 

gordijnen, betekent alle waarheden waaruit deze is; van getweernd [getwijnd] fijn lijnwaad en 

hemelsblauw en purper en dubbelgedoopt scharlaken, betekent de geestelijke en hemelse 

dingen waaruit zij zijn; met cherubim, betekent de bewaking van de Heer, opdat deze niet 

wordt toegegaan en gekwetst door de hellen; het werk van een uitdenker zult gij die maken, 

betekent het verstandelijke. 

 

9594. En het habitakel zult gij maken; dat dit de tweede of middelste hemel betekent, staat 

vast uit de betekenis van het habitakel, wanneer wordt gehandeld over het Goddelijke, dus de 

hemel, eigenlijk de middelste of tweede hemel. 

Het is bekend dat er drie hemelen zijn: de binnenste, de middelste en de laatste of de derde, 

de tweede en de eerste; al de hemelen werden uitgebeeld door de tabernakel; door de ark 

waar de getuigenis was, de binnenste of derde hemel; door het habitakel waar de tafel voor de 

broden der aangezichten en de kandelaar waren, de middelste of tweede hemel; en door de 

voorhof de laatste of eerste hemel. 

Dat er drie hemelen zijn, heeft als oorzaak, dat er drie graden van het leven bij de mens zijn – 

de mens immers die een engel wordt na de dood, vormt de hemel; nergens anders vandaan 

zijn de engelen, noch ergens anders vandaan de hemelen. 

De binnenste graad van zijn leven is voor de binnenste hemel; de middelste graad van het 

leven voor de middelste hemel; en de laatste voor de laatste hemel; en omdat de mens 

zodanig is, of zo is geformeerd en uit het menselijk geslacht de hemel is, zijn er daarom drie 

hemelen. 

Die graden van het leven bij de mens worden achtereenvolgens geopend: de eerste graad door 

het leven volgens het billijke en het gerechte, de tweede graad door het leven volgens de 

waarheden van het geloof uit het Woord en volgens de goedheden van de liefde jegens de 

naaste daaruit; en de derde graad volgens het goede van de wederzijdse liefde en het goede 

van de liefde tot de Heer. 

Dit zijn de middelen waardoor achtereenvolgens die drie graden van het leven bij de mens, 

worden geopend, dus die drie hemelen bij hem. 

Maar men moet weten dat voor zoveel als de mens van het goede van het leven terugtreedt en 

op het boze van het leven toetreedt, die graden worden gesloten, dat wil zeggen, voor zoveel 

de hemelen bij hem worden gesloten; want evenals het goede van het leven die opent evenzo 

sluit het boze van het leven die. 

Vandaar is het dat allen die in het boze zijn, buiten de hemel zijn, dus in de hel. 

En omdat de hemelen bij de mens achtereenvolgens worden geopend volgens het goede van 

het leven bij hem, zoals eerder is gezegd, moet men weten dat daarom bij sommigen de eerste 

hemel wordt geopend en niet de tweede, en bij anderen de tweede hemel wordt geopend en 
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niet de derde en dat alleen bij degenen die in het goede van het leven zijn uit de liefde tot de 

Heer, de derde hemel wordt geopend. 

Dat de mens een hemel in kleinste vorm is en dat hij tot het beeld van de hemel èn van de 

wereld is geschapen, zie nr. 9279. 

Het is dus de binnenste hemel die wordt uitgebeeld door de ark der getuigenis, waarover in 

het vorige hoofdstuk, de middelste hemel die wordt uitgebeeld door het habitakel, waarover 

in dit hoofdstuk en de laatste hemel die wordt uitgebeeld door de voorhof, waarover in het 

volgende hoofdstuk. 

De hemel wordt het habitakel van God genoemd, omdat het Goddelijke van de Heer daar 

woont; het is immers het Goddelijk Ware voortgaande uit het Goddelijk Goede van de Heer 

dat de hemel maakt, aangezien dit het leven geeft aan de engel die daar is; en omdat de Heer 

in dat wat uit Hem is bij de engelen woont, nr. 9338, wordt daarom de hemel het habitakel 

van God genoemd en de Goddelijke waarheden zelf uit het Goddelijk Goede, waarvan de 

engelen of de gezelschappen van engelen de opnemingen zijn, worden habitakels genoemd, 

zoals bij David: ‘Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat die mij leiden tot de 

berg der heiligheid en tot Uw habitakels; opdat ik inschrijde tot het altaar Gods, tot God’, 

(Psalm 43:3,4). 

Bij dezelfde: ‘De rivier waarvan de beken de stad Gods zullen verblijden, het heilige der 

habitakels des Allerhoogste’, (Psalm 46:5). 

Bij dezelfde: ‘Ter aarde toe hebben zij het habitakel van Uw Naam ontwijd’, (Psalm 74:7). 

Bij dezelfde: ‘Hoe liefelijk zijn Uw habitakels, o Jehovah’, (Psalm 84:2). 

Dat het de Goddelijke dingen zijn die voortgaan uit het Goddelijk Menselijke van de Heer, 

die eigenlijk de habitakels worden genoemd en dat vandaar de hemel zelf het habitakel wordt 

genoemd, staat ook vast bij David: ‘Hij heeft Jehovah gezworen, hij heeft de Sterke Jakobs 

gelofte gedaan: Zo ik mijn ogen slaap zal gegeven hebben, totdat ik voor Jehovah een plaats 

gevonden zal hebben, habitakels voor de Sterke Jakobs; ziet, wij hebben van Hem gehoord in 

Efrata, wij hebben Hem gevonden in de velden des wouds; wij zullen binnentreden in Zijn 

habitakels’, (Psalm 132:2,4-7); de Sterke Jakobs is de Heer ten aanzien van het Goddelijk 

Menselijke, nr. 6425; Efrata, waar Hij zou worden gevonden, is Bethlehem, waar Hij werd 

geboren, (Genesis 35:19; 48:7; Micha 5:1; Mattheüs 2:4,6); de velden des wouds zijn de 

goede dingen van de Kerk bij de natiën. 

Bij Ezechiël: ‘Zij zullen wonen op het land dat Ik Mijn dienstknecht Jakob heb gegeven; zij 

zullen daarop wonen, zijzelf en de zonen van hun zonen, tot in het eeuwige; en David Mijn 

dienstknecht zal vorst voor hen zijn tot in het eeuwige. 

Ik zal een verbond des vredes met hen maken; het zal een verbond der eeuwigheid met hen 

zijn en Ik zal Mijn heiligdom stellen in het midden van hen tot in het eeuwige; zo zal Mijn 

habitakel bij hen zijn’, (Ezechiël 37:25-27); David die vorst voor hen zal zijn, voor de Heer, 

nr. 1888; het heiligdom voor het Goddelijk Menselijke van de Heer, aangezien uit Hem al het 

heilige is, nrs. 3210, 9229; dus staat het habitakel voor de hemel en voor de Kerk waar de 

Heer is. 

Bij Jeremia: ‘Zo zei Jehovah, zie, Ik ben terugbrengende de gevangenschap van de tenten 

Jakobs en over zijn habitakels zal Ik Mij ontfermen, opdat de stad gebouwd zal worden op 

haar hoop’, (Jeremia 30:18); de gevangenis van de tenten Jakobs terugbrengen, voor 

herstellen van de goedheden van de uiterlijke Kerk, die verloren waren gegaan; zich 

ontfermen over zijn habitakels, voor de waarheden van de innerlijke Kerk herstellen; de stad 

die gebouwd zou worden op haar hoop, voor de leer van het ware, nrs. 2449, 2943, 3216, 

4492, 4493. 

Hoe de Heer in de hemelen woont, kan vaststaan uit wat eerder over de Heer is getoond, 

namelijk dat Hij ten aanzien van het Goddelijk Menselijke de Zon is, waaruit de warmte en 

het licht in de hemelen is; de warmte uit de Heer als Zon is de liefde en het licht is het geloof; 
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de Heer woont vandaar bij hen, die uit Hem het goede van de liefde en het ware van het 

geloof opnemen, dus de warmte en het licht van het leven; de tegenwoordigheid van Hem is 

volgens de graad van de opneming. 

 

9595. Tien gordijnen; dat dit betekent alle waarheden waaruit deze is, staat vast uit de 

betekenis van tien, dus alle dingen, nr. 4638; vandaar is het tiende deel, dus één gordijn, 

zoveel als genoeg is, nrs. 8468, 8540; en uit de betekenis van de gordijnen of de schermen, 

namelijk de innerlijke waarheden van het geloof die van het nieuwe verstandelijke zijn; met 

het habitakel immers wordt de middelste of tweede hemel aangeduid, die de hemel is 

krachtens de opneming van het Goddelijk Ware dat vanuit het Goddelijk Goede van de Heer 

is, nr. 9594. 

Vandaar zijn de gordijnen of de schermen waarmee het werd gebouwd en bedekt, de 

waarheden van het geloof die van het nieuwe verstandelijke zijn; dat het de innerlijke 

waarheden zijn, is omdat de uiterlijke waarheden worden aangeduid met de gordijnen uit [het 

haar van] geiten voor de tent die rondom was, waarover ook in dit hoofdstuk. 

Dat de gordijnen of de schermen de waarheden van het geloof zijn die degenen hebben die in 

het geestelijk rijk van de Heer zijn, staat vast uit die plaatsen in het Woord, waar die worden 

genoemd, zoals bij Jesaja: ‘Zing, gij onvruchtbare, die niet had gebaard, omdat de zonen der 

verlatene meer zijn dan de zonen der getrouwde; verruim de plaats van uw tent en laten zij de 

schermen van uw habitakels uitspannen; maak de koorden lang, omdat gij ter rechter en ter 

linker zult uitbreken; en uw zaad zal de natiën erven’, (Jesaja 54:1-3); daar wordt gehandeld 

over de bij de natiën te instaureren Kerk, die wordt genoemd ‘de onvruchtbare die niet heeft 

gebaard’, vanwege dat zij zonder waarheden uit het Woord waren, nr. 9325; en er wordt 

gezegd dat haar zonen meer zullen zijn dan de zonen der getrouwde, omdat haar waarheden 

meer zullen zijn dan de waarheden van de vorige verwoeste Kerk; de zonen immers zijn de 

ware dingen, nrs. 489, 491, 533, 1147, 3373, 3704. 

De plaats van de tent verruimen, voor het heilige van de eredienst uit het goede van de liefde, 

nrs. 3312, 4391, 4599; de schermen van de habitakels uitspannen, voor het heilige van de 

eredienst vanuit de waarheden van het geloof. 

Bij Jeremia: ‘Het ganse land is verwoest, plotseling zijn Mijn tenten verwoest, in één ogenblik 

Mijn schermen’, (Jeremia 4:20); het land dat verwoest is, voor de Kerk, nr. 9325; de 

verwoeste tenten voor het heilige van de eredienst uit het goede van de liefde; de verwoeste 

schermen voor de heilige eredienst uit de waarheden van het geloof. 

Bij dezelfde: ‘Mijn tent is verwoest en al Mijn koorden zijn verscheurd; Mijn zonen zijn van 

Mij uitgegaan en zij zijn er niet; er is geen meer die Mijn tent spant en Mijn schermen 

opricht, aangezien de herders dwaas zijn geworden’, (Jeremia 10:20,21). 

Bij dezelfde: ‘Staat op en klimt op tegen Arabië en verwoest de zonen van het oosten; laten 

zij hun tenten en hun kudden van kleinvee nemen, laten zij hun schermen en al hun vaten en 

hun kamelen, voor zichzelf wegnemen’, (Jeremia 49:29,29); Arabië en de zonen van het 

oosten staan voor hen die in de erkentenissen van het goede en het ware zijn, nr. 3249; de 

tenten en de kudden van kleinvee nemen, voor de innerlijke goedheden van de Kerk, nr. 

8937; de schermen nemen, voor de innerlijke waarheden van de Kerk; hun vaten voor de 

uiterlijke waarheden van de Kerk, nrs. 3068, 3079; de kamelen voor de algemene 

wetenschappelijke dingen, nrs. 3048, 3071, 3143, 3145. 

Bij Habakuk: ‘Onder Aven zag ik de tenten van Kuschan, de schermen van Midian 

schudden’, (Habakuk 3:7); de schermen van Midian voor de waarheden bij hen die in het 

eenvoudig goede zijn, nrs. 3242, 4756, 4788, 6773, 6775. 

Hieruit blijkt wat er wordt verstaan bij David: ‘Jehovah, heerlijkheid en eer hebt Gij 

aangetrokken; Die Zich bedekt met het licht als het ware met een kleed; Hij spant de hemelen 

uit zoals een scherm’, (Psalm 104:1,2); zich bedekken met het licht zoals met een kleed, voor 
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de Goddelijke ware dingen; dat het licht het ware is, zie nr. 9548; dat ook het kleed het is, 

nrs. 4545, 4763, 5319, 5954, 9093, 9212, 9216; vandaar is de hemelen uitspannen zoals een 

scherm, de hemelen verruimen door de invloeiing van het Goddelijk Ware, waarvandaan het 

inzicht en de wijsheid is; dat de hemelen uitspannen en uitbreiden wordt gezegd met 

betrekking tot het nieuwe of wederverwekte verstandelijke, zie in het volgende artikel nr. 

9596 aan het einde. 

 

9596. Van getweernd gijn lijnwaad en hemelsblauw en purper en dubbelgedoopt scharlaken; 

dat dit betekent de geestelijke en hemelse dingen waaruit zij zijn, staat vast uit de betekenis 

van getweernd [getwijnd, in elkaar gedraaide draden] fijn lijnwaad, namelijk het ware uit 

hemelse oorsprong, nr. 9469; uit de betekenis van hemelsblauw, namelijk de hemelse liefde 

van het ware, nr. 9466; uit de betekenis van het purper, te weten de hemelse liefde van het 

goede, nr. 9467; en uit de betekenis van dubbelgedoopt scharlaken, dus het geestelijk goede 

of het goede van het ware, nr. 9468; in zo’n orde volgen op elkaar de geestelijke en de 

hemelse dingen, of de waarheden en de goedheden bij de mens en de engel die in de 

middelste of tweede hemel is. 

Het eerste immers is het ware uit hemelse oorsprong, dat met het fijn lijnwaad wordt 

aangeduid; daarop is er de liefde of de aandoening van het ware, die het hemelsblauw is; 

daarna is er de liefde of de aandoening van het goede daaruit, dus het purper; en tenslotte is er 

het geestelijk goede, namelijk het dubbelgedoopt scharlaken. 

Omdat de geestelijke en de hemelse dingen in deze orde op elkaar volgen, wordt daarom het 

getweernd fijn lijnwaad hier in de eerste plaats genoemd; maar in de voorhang, die was 

tussen het habitakel en de ark, of tussen het heilige en het Heilige der Heiligen, waarover in 

vers 31 van dit hoofdstuk, in de laatste plaats. 

Dat in de voorhang het getweernd fijn lijnwaad in de laatste plaats wordt genoemd, is omdat 

de voorhang betekent het bemiddelende, dat de binnenste hemel met de middelste verbindt ; 

vandaar zijn in dat bemiddelende het laatste zijn, opdat het in het volgende het eerste zal zijn, 

ter wille van de verbinding. 

Maar met het getweernd fijn lijnwaad wordt eigenlijk het verstandelijke aangeduid, zodanig 

als de geestelijke mens dit heeft of de engelen die in het geestelijk rijk van de Heer is; de 

oorzaak dat het verstandelijke met het getweernd fijn lijnwaad wordt aangeduid, is dat bij de 

geestelijke mens het nieuwe wilsdeel door de Heer is ingeplant in zijn verstandelijke deel, zie 

de nrs. 863, 875, 895, 927, 1023, 1043, 1044, 1555, 2256, 4328, 4493, 5113; en omdat het 

verstandelijke van de geestelijke mens met het getweernd fijn lijnwaad wordt aangeduid, 

wordt daarom het geestelijk ware eveneens daarmee aangeduid, want al het ware behoort tot 

het verstandelijke deel en al het goede tot het wilsdeel, nrs. 3623, 9300. 

Het verstandelijke immers is het subject of het bevattende en het ware is eveneens daarvan en 

die twee maken één. 

Hieruit kan eveneens vaststaan, dat het verstandelijke zelf bij hen die van het geestelijk rijk 

van de Heer zijn, het habitakel is in de strikte zin, nrs. 9296, 9297 en dat dit wordt beschreven 

met het uitspansel uit gordijnen. 

Hieruit kan men weten, wat er wordt aangeduid met de hemelen uitbreiden en uitspannen in 

de volgende plaatsen, zoals bij Jesaja: ‘Jehovah is uitspannende de hemelen, uitbreidende de 

aarde, gevende de ziel aan het volk op haar en de geest aan degenen die op haar wandelen’, 

(Jesaja 42:5). 

Bij dezelfde: ‘Ik Jehovah ben makende alle dingen, uitspannende de hemelen, alleen, 

uitbreidende de aarde door Mijzelf’, (Jesaja 44:24). 

Bij dezelfde: ‘Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen; Ik, Mijn handen 

hebben de hemelen uitgespannen’, (Jesaja 45:12). 
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Bij Jeremia: ‘Die de aarde maakt door Zijn kracht, het wereldrond bereidt door Zijn wijsheid 

en door Zijn inzicht de hemelen uitspant’, (Jeremia 51:15). 

Bij Zacharia: ‘Jehovah is uitspannende de hemelen en grondvestende de aarde en formerende 

de geest van de mens in het binnenste van hem’, (Zacharia 12:1). 

Dat met de hemelen uitspannen en de aarde uitbreiden hier iets eenders wordt aangeduid als 

met het habitakel uitspannen en uitbreiden door de gordijnen of de schermen, is duidelijk; en 

dat dit is de mens wederverwekken en zo scheppen of formeren het nieuwe verstandelijke 

waarin de nieuwe wil is, dus de hemel zelf van de geestelijke mens, waarin de Heer bij die 

mens woont. 

Dat het de wederverwekking is of de formering van het nieuwe verstandelijke en daarin van 

het nieuwe wilsdeel, dus van de nieuwe mens, die wordt aangeduid met de hemelen 

uitspannen en de aarde uitbreiden, blijkt uit de ontvouwing zelf daar, wat er wordt gezegd, 

‘gevende de ziel aan het volk op haar en de geest aan degenen die daarop wandelen, 

formerende de geest van de mens in het midden van hem’. 

Dat de hemel en de aarde de innerlijke en de uiterlijke Kerk zijn, zie de nrs. 1733, 1850, 

2117, 2118, 3355, 4535; en dat de aarde in het algemeen het rijk van de Heer en de Kerk is, 

nr. 9334; wat daar ook klaarblijkelijk verschijnt, want indien de aarde dit niet betekent, wat 

zou dan zijn de aarde uitbreiden en de aarde grondvesten en de geest van de mens op haar 

formeren? 

Dat met de hemelen uitspannen en de aarde uitbreiden door de gordijnen of de schermen, 

staat vast uit de plaatsen elders waar dit nadrukkelijker wordt gezegd, zoals bij Jesaja: 

‘Jehovah, Die de hemelen uitspant zoals een scherm en ze uitbreidt zoals een tent, om te 

bewonen’, (Jesaja 40:22). 

Bij dezelfde: ‘Verruim de plaats van uw tent en laten zij de schermen van uw habitakels 

uitspannen’, (Jesaja 54:2). 

En bij David: ‘Jehovah bedekt Zich met het licht als het ware met een kleed; Hij spant de 

hemelen uit als een scherm’, (Psalm 104:2). 

Hieruit blijkt eveneens, wat er met het uitspansel wordt aangeduid in het eerste hoofdstuk van 

Genesis: ‘God zei: Er zij een uitspansel in het midden der wateren en het zij onderscheid 

makende tussen de wateren voor de wateren; en God maakte dat uitspansel en Hij maakte 

onderscheid tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven 

het uitspansel zijn en God noemde het uitspansel hemel’, (Genesis 1:6-8); in dit eerste 

hoofdstuk wordt de wederverwekking beschreven van de mens van de hemelse Kerk en zijn 

nieuwe wil en verstand, met het uitspansel; de wateren onder het uitspansel en boven het 

uitspansel zijn de ware dingen van de uiterlijke en de innerlijke mens; dat de wateren de 

waarheden zijn, zie de nrs. 2702, 3058, 3424, 4976, 8568, 9323. 

 

9597. Met cherubim; dat dit betekent de bewaking van de Heer, opdat niet tot de hemel wordt 

toegegaan en de hemel niet zal worden gekwetst door de hellen, staat vast uit de betekenis 

van de cherubim, namelijk de bewaking en de voorzienigheid, opdat de Heer niet dan alleen 

door het goede wordt toegegaan en het goede dat uit de Heer in de hemel en bij de mens, niet 

wordt gekwetst, nr. 9509; dus opdat de hemel niet wordt toegegaan en gekwetst door de 

hellen. 

 

9598. Het werk van een uitdenker zult gij die maken; dat dit het verstandelijke betekent, staat 

vast uit de betekenis van de uitdenker, dus het verstandelijke; dit immers denkt en handelt 

vanuit de gedachte; dat dit het verstandelijke is, dat de wijsheid, het inzicht en de wetenschap 

heeft, staat vast in wat volgt, waar dit wordt gezegd van Bezaleël: ‘Ik heb met name geroepen 

Bezaleël en Ik heb hem vervuld met de geest Gods, ten aanzien van de wijsheid, ten aanzien 

van het inzicht en ten aanzien van de wetenschap en ten aanzien van alle werk om uit te 
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denken denkingen, om te maken in goud, in zilver en in brons en in steensnijding om in te 

vullen en in houtsnijding om te maken in alle werk vanuit denking’, (Exodus 31:2-5; 35:30-

33). 

Dat het verstandelijke wordt aangeduid, staat ook vast uit wat eerder in nr. 9596 is getoond. 

 

9599. vers 2-6. De lengte van één gordijn achtentwintig in de el en de breedte vier in de el, 

één gordijn; één maat voor alle gordijnen. Vijf gordijnen zullen verbonden zijn, elk tot het 

andere en vijf gordijnen verbonden, elk tot het andere. En gij zult maken striklusjes van 

hemelsblauw op de zoom van het ene gordijn, van het uiteinde tot de samenvoeging en aldus 

zult gij doen in de zoom van het uiterste gordijn in de tweede samenvoeging. Vijftig 

striklusjes zult gij maken in het ene gordijn en vijftig striklusjes zult gij maken in het uiteinde 

van het gordijn dat in de tweede samenvoeging is; de striklusjes zullen opgenomen zijn, elk 

tot het andere. En gij zult vijftig haakjes van goud maken en gij zult verbinden de gordijnen, 

elk tot het andere, in de haakjes; en het zal één habitakel zijn. 

 

De lengte van één gordijn achtentwintig in de el, betekent het heilige van het ware vanuit het 

goede; en de breedte vier in de el, betekent het huwelijk van het ware met het goede; één 

gordijn, betekent zo dus voor de afzonderlijke waarheden; één maat voor alle gordijnen, 

betekent een eendere staat van de zaak; vijf gordijnen zullen verbonden zijn, elk tot het 

andere, en vijf gordijnen verbonden, elk tot het andere, betekent de bestendige 

vergemeenschapping van het ware met het goede en van het goede met het ware; en gij zult 

maken striklusjes van hemelsblauw, betekent de verbinding door de hemelse liefde van het 

ware; op de zoom van het ene gordijn, van het uiteinde tot de samenvoeging, betekent van de 

ene sfeer met de andere; en zo zult gij dus doen in de zoom van het uiterste gordijn in de 

tweede samenvoeging, betekent dus wederkerig; vijftig striklusjes zult gij maken in het ene 

gordijn, betekent de volledige verbinding in de laatste dingen van de sferen; en vijftig 

striklusjes zult gij maken in het uiteinde van het gordijn in de tweede samenvoeging, betekent 

eveneens wederkerig. 

De striklusjes zullen opgenomen zijn, elk tot het andere, betekent de verbinding van beide 

zijden op elke wijze; en gij zult maken vijftig haakjes van goud, betekent het volledige 

vermogen van de verbinding uit het goede; en gij zult verbinden de gordijnen, elk tot het 

andere, in de haakjes, betekent de wijze van verbinding overal; en het zal één habitakel zijn, 

betekent de gehele hemel, zo dus volstrekt één.  

9600. De lengte van één gordijn achtentwintig in de el; dat dit het heilige van het ware uit het 

goede betekent, staat vast uit de betekenis van de lengte, namelijk het goede, nrs. 1613, 8898, 

9487; uit de betekenis van het gordijn, namelijk het innerlijk ware van het geloof, dat van het 

nieuwe verstandelijke is, nr. 9595; en uit de betekenis van achtentwintig, namelijk het heilige 

van de verbinding; dat achtentwintig dit is, is omdat dit getal ontstaat uit de 

vermenigvuldiging van zeven met vier en met zeven wordt het heilige aangeduid, nrs. 433, 

716, 881, 5265, 5268; en met vier de verbinding, nrs. 1686, 8877; de vermenigvuldigde 

getallen betekenen immers iets eenders als de enkelvoudige waaruit zij zijn, nrs. 5291, 5335, 

5708, 7973. 

Hieruit blijkt, dat met de lengte van één gordijn achtentwintig in de el, het heilige van het 

ware vanuit het goede wordt aangeduid. 

 

9601. En de breedte vier in de el; dat dit het huwelijk van het ware en het goede betekent, 

staat vast uit de betekenis van de breedte, namelijk het ware, nrs. 1613, 3433, 3434, 4482, 

9487, dus het huwelijk, want de verbinding van het ware met het goede wordt het hemels 

huwelijk genoemd, nrs. 2173, 2618, 2728, 2729, 2803. 
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Dat vier de verbinding of het huwelijk is, is omdat dit getal ontstaat uit twee met zichzelf 

vermenigvuldigd en twee is de verbinding, nrs. 5194, 8423; en de vermenigvuldigde getallen 

betekenen iets eenders als de enkelvoudige waaruit zij zijn, zoals eerder in nr. 9600 is 

gezegd; dat alle getallen in het Woord dingen betekenen, zie in de aangehaalde plaatsen in nr. 

9488. 

 

9602. Eén gordijn; dat dit betekent dus zo voor de afzonderlijke dingen, staat vast uit de 

betekenis van het gordijn, namelijk het ware, nr. 9595; vandaar worden met één gordijn of elk 

gordijn, de afzonderlijke waarheden aangeduid. 

 

9603. Eén maat voor alle gordijnen; dat dit een eendere staat van de zaak betekent, staat vast 

uit de betekenis van de maat, namelijk de staat van de zaak ten aanzien van het ware, nr. 

3104; vandaar is één maat voor alle gordijnen, een eendere staat van de zaak voor alle 

waarheden. 

Onder een eendere staat van de zaak wordt, wanneer het wordt gezegd van de waarheden van 

het geloof in het geestelijk rijk, verstaan dat zij alle het goede beschouwen en door het goede 

de Heer beschouwen, uit Wie het is; want de waarheden die niet op die wijze worden 

beschouwd, zijn niet de waarheden van het geloof, dus ook niet de waarheden van de Kerk of 

van de hemel. 

Waarheden die ergens anders heen schouwen, kunnen weliswaar in de uiterlijke vorm zoals 

waarheden verschijnen, maar zij zijn geen waarheden, zij zijn immers zonder leven, want het 

leven van het ware is het goede en het goede is uit de Heer, Die alleen het Leven is. 

De waarheden die ergens anders heen schouwen zijn zoals de leden van een lichaam zonder 

ziel, die niet leden van enig lichaam zijn, omdat zij onbezield en zo van geen nut zijn 

Dat de maat de staat van de zaak ten aanzien van het ware betekent en eveneens de staat van 

de zaak ten aanzien van het goede, blijkt uit de plaatsen in het Woord waar gehandeld wordt 

over de metingen van het Nieuwe Jeruzalem en eveneens van de Nieuwe Tempel, met het 

Nieuwe of het Heilige Jeruzalem wordt de Nieuwe Kerk van de Heer aangeduid, evenzo met 

de tempel; daar zijn met hun afmetingen de staten ten aanzien van het ware en ten aanzien 

van het goede aangeduid; zoals bij Johannes: ‘De engel had een gouden riet, opdat hij het 

Heilige Jeruzalem zou meten en haar poorten en haar muur en hij mat de stad met het riet op 

twaalfduizend stadiën; en hij mat haar muur honderdvierenveertig ellen, welke is de maat 

van een mensen, dat wil zeggen, van een engel’, (Openbaring 21:15-17). 

Dat de maten hier de staten betekenen ten aanzien van het goede en het ware, blijkt duidelijk, 

want het Heilige Jeruzalem is de Nieuwe Kerk van de Heer; de poorten en de muren zijn de 

beschermende waarheden van het geloof; twaalfduizend zijn alle waarheden en goedheden in 

een samenvatting; evenzo honderdvierenveertig, nr. 7973; dit getal immers betekent iets 

eenders als het getal twaalf, omdat het oprijst uit de vermenigvuldiging van twaalf met 

twaalf; dat twaalf alle waarheden en goedheden in een samenvatting is, zie de nrs. 577, 2089, 

2129, 2130, 3272, 3858, 3913; de maat van een mens, dat wil zeggen, van een engel, betekent 

dat zodanig is de staat van de Kerk en van de hemel ten aanzien van de goedheden van de 

liefde en van de waarheden van het geloof; de mens immers is de Kerk en de engel is de 

hemel. 

Tenzij men geweten zou hebben wat het Heilige Jeruzalem is, wat haar poorten en muur, wat 

het getal twaalfduizend in stadiën en de maat van de muur honderdvierenveertig en verder 

wat de maat, wat de mens en wat de engel is, wie zou ooit weten dat de maat van de stad was 

twaalf maal duizend in stadiën en dat de maat van de muur van honderdvierenveertig ellen 

was de maat van een mens, dat is van een engel. 

Iets eenders wordt met de meting aangeduid bij Zacharia: ‘Ik hief mijn ogen op en ik zag, 

toen, zie, een man in wiens hand een meetsnoer; ik zei; Waar gaat gij heen? En hij zei: Om 
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Jeruzalem te meten, opdat ik zie hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte’ , (Zacharia 

2:5,6). 

En verder bij Ezechiël, waar een man was ‘die een meetriet had; hij mat de huizen van de 

nieuwe stad, alsmede de tempel, ten aanzien van de muren, de wanden, de poorten, de 

funderingen, de drempels, de vensters, de treden’, (Ezechiël 40, 41, 42). 

Indien daar de metingen niet betekenden de staten van de zaak ten aanzien van het ware en 

het goede, zouden zulke dingen geenszins zijn vermeld. 

Met meten in het algemeen wordt de staat van het ware en het goede aangeduid, bij Jeremia: 

‘Zo zei Jehovah: Indien de hemelen daarboven zullen worden gemeten en de fundamenten 

van de aarde beneden doorvorst, zie, nochtans zal Ik het zaad Israëls verwerpen om alles wat 

zij hebben gedaan; zie de dagen zijn komende waarop de stad voor Jehovah zal worden 

gebouwd en het meetlijn zal opnieuw uitgaan op de heuvel Gareb en omgaan tot Goa’, 

(Jeremia 31:37-39); en verder bij Jesaja: ‘Wie heeft de wateren gemeten met de vuist en de 

hemelen afgemeten met de span en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een 

weegschaal’, (Jesaja  40:12). 

 

9604. Vijf gordijnen zullen verbonden zijn, elk tot het andere en vijf gordijnen. Verbonden, 

elk tot het andere, betekent de bestendige vergemeenschapping van het ware met het goede 

en van het goede met het ware, staat vast uit de betekenis van vijf, namelijk alle dingen van 

het ene deel, want met tien worden alle dingen van het geheel aangeduid, nr. 9595; en uit de 

betekenis van de gordijnen, namelijk de innerlijke waarheden van het geloof, die van het 

nieuwe verstandelijke zijn, nr. 9595; vandaar wordt, omdat uit de tien gordijnen er vijf en vijf 

verbonden waren, daarom daarmee de wederkerige vergemeenschapping van het ware met 

het goede en van het goede met het ware aangeduid; want er zullen wederkerige 

vergemeenschappingen zijn, opdat er de echtelijke verbinding van het ware en het goede zal 

zijn. 

Hiermee worden eendere dingen aangeduid als met de dingen die van het linkerdeel en van 

het rechterdeel in de mens zijn: die welke van het rechterdeel in hem zijn, hebben betrekking 

op het goede waaruit het ware is, en die van het linkerdeel zijn, hebben betrekking op het 

ware dat uit het goede is; en in het midden ervan is de vergemeenschapping van het goede 

met het ware, en van het ware met het goede, waarvandaan de voortdurende en bestendige 

verbinding is. 

Zodanig zijn de dingen die worden aangeduid met deze woorden: vijf gordijnen verbonden, 

elk tot het andere en vijf gordijnen verbonden, elk tot het andere. 

 

9605. En gij zult maken striklusjes van hemelsblauw; dat dit betekent de verbinding door de 

hemelse liefde van het ware, staat vast uit de betekenis van de striklusjes, te weten de 

verbinding; dat de striklusjes de verbinding zijn, komt omdat de verbinding daardoor 

plaatsvindt; en uit de betekenis van hemelsblauw, namelijk de hemelse liefde van het ware, 

nr. 9466. 

 

9606. Op de zoom van het ene gordijn, van het uiteinde tot de samenvoeging; dat dit betekent 

van de ene sfeer met de andere, namelijk de verbinding, staat vast uit de betekenis van de 

zoom [rand] van het gordijn van het uiteinde tot de samenvoeging, namelijk waar het ene 

ophoudt en het andere aanvangt, dus de grenslijn waar de twee zich verbinden. 

Dat het de sfeer is die wordt aangeduid, komt omdat in de hemel de sferen verbinden; er zijn 

immers sferen die voortgaan uit ieder gezelschap van engelen in de hemel en uit iedere engel 

in het gezelschap; die sferen wasemen uit van het leven van de aandoeningen van het ware en 

het goede van eenieder en zij verspreiden zich over een afstand van daaruit; vandaar is het, 

dat geesten en engelen op een afstand worden gekend hoedanig zij zijn; de engelen en de 
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gezelschappen van engelen worden volgens die sferen verbonden en eveneens ontbonden; de 

eendere sferen immers verbinden, dat wil zeggen, de eendere aandoeningen van het ware en 

het goede en de niet-eendere ontbinden; zie wat over de sferen hierover is vermeld in de nrs. 

1048, 1053, 1316, 1504-1520, 1695, 2401, 2489, 4464, 5179, 6206, 7454, 6598-6613, 8630, 

8794, 8797, 9490-9492, 9498, 9534. 

Of men zegt dat de engelen en de gezelschappen van engelen waaruit de sferen zijn, dan wel 

het ware en het goede, het is hetzelfde, want de sferen zijn vanuit de aandoeningen van het 

ware en het goede, waaruit de engelen, engelen zijn uit de Heer. 

Men moet weten, dat voor zoveel die sferen uit de Heer nemen, voor zoveel verbinden zij, 

maar voor zoveel zij uit het eigene trekken van de engel, voor zoveel ontbinden zij; daaruit 

blijkt, dat alleen de Heer verbindt. 

 

9607. En aldus zult gij doen in de zoom van het uiterste gordijn in de tweede samenvoeging; 

dat dit betekent dus wederkerig, namelijk dat de verbinding van de ene sfeer met de andere is 

door de hemelse liefde van het ware, staat zonder verdere ontvouwing vast. 

 

9608. Vijftig striklusjes zult gij maken in het ene gordijn; dat dit betekent de volledige 

verbinding in de laatste dingen van de sferen, staat vast uit de betekenis van vijftig, namelijk 

het volle, nr. 2252; uit de betekenis van de striklusjes, dus de verbinding, zoals eerder 

getoond in nr. 9605; en uit de betekenis van de zoom van het gordijn, waar de striklusjes 

waren, namelijk de sfeer van het ware waar deze ophoudt; waarover ook eerder in nr. 9606; 

dus in de laatste dingen. 

 

9609. En vijftig striklusjes zult gij maken in het uiteinde van het gordijn, dat in de tweede 

samenvoeging is; dat dit betekent evenzo wederkerig, staat zonder ontvouwing vast. 

 

9610. De striklusjes zullen opgenomen zijn, elk tot het andere; dat dit de verbinding van 

beide zijden op elke wijze betekent, staat vast uit de betekenis van de striklusjes, namelijk de 

verbinding, nr. 9605; en deze van beide zijde op elke wijze, wordt aangeduid met de 

opneming van het ene door het andere wederzijds over en weer; wanneer immers de 

opneming wederzijds en over en weer plaatsvindt, dan is er verbinding op elke wijze. 

 

9611. En gij zult maken vijftig haakjes van goud; dat dit het volledige vermogen van de 

verbinding uit het goede betekent, staat vast uit de betekenis van vijftig, namelijk het 

volledige, nr. 9608; uit de betekenis van de haakjes, dus het vermogen van de verbinding, 

want het vermogen van de verbinding is daarin door de vorm, die omgebogen of ingekromd 

is; en uit de betekenis van het goud, namelijk het goede, nrs. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 

6917, 9490, 9510. 

 

9612. En gij zult verbinden de gordijnen, elk tot de volgende [in de haakjes]; dat dit de wijze 

van verbinding overal betekent, staat vast uit de betekenis van de gordijnen door de haakjes 

verbinden, dus de wijze van verbinding, want wanneer met de vijftig haakjes het volledige 

vermogen van de verbinding wordt aangeduid, dan wordt met de gordijnen verbinden, elk tot 

het andere door de haakjes, de wijze waarop aangeduid. 

 

9613. En het zal één habitakel zijn; dat dit betekent de gehele hemel dus volstrekt één, staat 

vast uit de betekenis van het habitakel, dus de hemel, nr. 9594; dat deze één is wanneer hij zo 

is verbonden, is duidelijk; de hemel bestaat immers uit myriaden van gezelschappen van 

engelen en toch leidt de Heer hen zoals één engel of één mens; dat dit zo is, heeft als oorzaak, 

dat onder allen de wederzijdse liefde uit de liefde van de Heer is; wanneer die liefde tussen 
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allen en in allen is, dan kunnen allen in de hemelse vorm worden geschikt, die zodanig is, dat 

verscheidenen één zijn en dat hoe meer het er zijn, des te sterker één zij zijn. 

Het is hiermee zo gesteld als met de ontelbare dingen in het lichaam, die hoewel zij 

onderscheiden zijn en verschillend, toch één maken; de oorzaak hiervan is, dat zij in een 

eendere vorm zijn als die waarin de hemel is; zij stemmen immers overeen, zoals aan het 

einde van verscheidene hoofdstukken is getoond; en krachtens de overeenstemming zijn zij in 

de wederzijdse liefde en zo verbonden. 

Vandaar komt het, dat de mens die in het goede van de liefde en van het geloof is, de hemel 

in de kleinste vorm is nr. 9279 en dat de gehele hemel vóór de Heer zoals één mens is, nr. 

9276. 

De gehele verbinding van zoveel ontelbare gezelschappen van engelen in de hemel, met de 

wijzen van hun verbinding, werd uitgebeeld in de vorm van de bouw van het habitakel en van 

de tent, waarover in dit hoofdstuk wordt gehandeld. 

Maar de wijzen van de verbinding, zodanig als die in de hemel zijn, kunnen niet van daar tot 

de idee van de mens komen, de oorzaak ervan is dat de mens zelfs niet weet dat door het 

habitakel de hemel is uitgebeeld; en indien hij dit wist, weet hij toch niet dat de 

gezelschappen van engelen, zo door de liefde zijn verbonden dat zij één eenheid weergeven. 

Maar al deze zaken vloeien ten volle in de idee van de engelen in, wanneer hierover ten 

aanzien van het habitakel wordt gelezen; alle en de afzonderlijke dingen immers van de 

beschrijving hebben een innerlijke zin, die wanneer hij door de Heer vóór de engelen is 

geopenbaard, de staat van de verbinding voorstelt van allen in de gehele hemel onder elkaar 

door de liefde die uit de Heer is. 

De verbinding van de gezelschappen van engelen tot één hemel heeft betrekking op de 

volgende wetten: 

1. Dat elk éne in de vorm van de hemelen volgens de hemelse harmonie van verscheidene 

vergezelschapten ontstaat. 

2. Dat de liefde de geestelijke verbinding is, waarvandaan de hemelse harmonie is. 

3. Dat er een universele band zal zijn, opdat de afzonderlijke dingen onder elkaar verbonden 

worden gehouden. 

4. Dat de universele band zal invloeien in de afzonderlijke banden en die maken. 

5. Dat de universele band de Heer is, dus de liefde uit Hem en vandaar de liefde tot Hem. 

6. Dat de universele banden daaruit zijn en dat die zijn van de wederzijdse liefde of van de 

liefde jegens de naaste. 

Het zijn deze wetten, waardoor de hemel die bestaat uit ontelbare gezelschappen van engelen, 

niettemin zoals één mens is. 

 

9614. vers 7-14. En gij zult maken gordijnen uit geiten tot een tent over het habitakel, elf 

gordijnen zult gij die maken. De lengte van één gordijn dertig in de el en de breedte vier in de 

el, één maat voor de elf gordijnen. En gij zult verbinden vijf gordijnen bijzonder en zes 

gordijnen bijzonder en gij zult verdubbelen het zesde gordijn tegenover de aangezichten van 

de tent. En gij zult maken vijftig striklusjes op de zoom van het ene gordijn, het uiterste in de 

samenvoeging en vijftig striklusjes op de zoom van het gordijn van de tweede samenvoeging. 

 En gij zult maken vijftig haakjes van brons en gij zult de haakjes in de striklusjes doen en gij 

zult samenvoegen de tent, opdat zij één zij. En het overhangend overtollige van de gordijnen 

van de tent, de helft van het overtollige gordijn zult gij doen overhangen op de achtergelegen 

dingen van het habitakel. En de el aan deze en de el aan gene zijde in het overtollige in de 

lengte van de gordijnen van de tent zal overhangende zijn op de zijden van het habitakel aan 

deze en aan gene zijde, om dat te bedekken. En gij zult maken een bedekking voor de tent van 

vellen van rode rammen en een bedekking van dassenvellen van boven. 
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En gij zult maken gordijnen uit geiten [haar] tot een tent over het habitakel, betekent het 

uiterlijke van de hemel, dat wil zeggen uit de waarheden die uit het uiterlijk hemels goede 

zijn; elf gordijnen zult gij die maken, betekent alle waarheden waaruit het is; de lengte van 

één gordijn dertig in de el, betekent het volle van het ware uit het goede; en de breedte vier in 

de el, betekent het huwelijk van het ware met het goede; één gordijn betekent dus voor de 

afzonderlijke ware dingen; één maat voor de elf gordijnen, betekent de eendere staat van de 

zaak; en gij zult verbinden vijf gordijnen apart en zes gordijnen apart, betekent de bestendige 

vergemeenschapping van het ware met het goede en van het goede met het ware; en gij zult 

verdubbelen het zesde gordijn tegenover de aangezichten van de tent, betekent de 

vergemeenschapping van alle dingen van die hemel met de uiterste dingen daar en de 

invloeiing daaruit in de laatste hemel; en gij zult maken vijftig striklusjes op de zoom van het 

ene gordijn, het uiterste in de samenvoeging, betekent de volledige verbinding van de ene 

sfeer met de andere; en vijftig striklusjes op de zoom van het gordijn van de tweede 

samenvoeging, betekent evenzo wederkerig; en gij zult maken vijftig haakjes van brons, 

betekent het volledige vermogen van de verbinding door het uiterlijk goede; en gij zult de 

haakjes in de striklusjes doen, betekent de wijze van de verbinding; en gij zult samenvoegen 

de tent, opdat zij één zij, betekent het uiterlijke van de hemel, zo dus volstrekt één; en het 

overhangend overtollige van de gordijnen van de tent, betekent het voortgaande; de helft van 

het overtollige gordijn zult gij doen overhangen op de achtergelegen dingen van het 

habitakel, betekent tot het laatste van die hemel; en de el aan deze en de el aan gene zijde in 

het overtollige in de lengte van de gordijnen van de tent zal overhangende zijn op de zijden 

van het habitakel aan deze en aan de andere zijde, om dat te bedekken, betekent de wijze 

waarop dat laatste voortgaat uit het goede, opdat de hemel in veiligheid wordt gesteld; en gij 

zult maken een bedekking voor de tent, betekent de omtrek van die hemel; van vellen van 

rode rammen, betekent de uiterlijke waarheden vanuit het goede; en een bedekking van 

dassenvellen van boven, betekent buiten die, vanuit het uiterlijk goede. 

9615. En gij zult maken gordijnen uit geiten tot een tent over het habitakel; dat dit betekent 

het uiterlijke van de hemel, dat is vanuit de waarheden die uit het uiterlijk hemels goede zijn, 

staat vast uit de betekenis van de gordijnen, namelijk de innerlijke waarheden van het geloof, 

nr. 9595; hier de uiterlijke waarheden van het geloof, omdat zij waren voor de tent die over 

het habitakel was; uit de betekenis van de wol van de geiten waaruit die gordijnen waren, 

namelijk het uiterlijk hemels goede, nr. 9470; en uit de betekenis van de tent over het 

habitakel, dus het uiterlijke van de hemel, want met het habitakel wordt de hemel aangeduid, 

nr. 9594 en met de tent die dit overdekte, het uiterlijke en uitwendige ervan. 

Daaruit blijkt dat met de gordijnen uit geitenwol tot de tent over het habitakel, worden 

aangeduid de waarheden die vanuit het uiterlijk hemels goede zijn, waaruit het uiterlijke van 

de hemel is. 

Maar hoe het hiermee is gesteld, kan men niet weten, tenzij men weet het innerlijke en het 

uiterlijke van iedere hemel en de invloeiing van de ene in de andere; de Heer vloeit immers in 

alle hemelen zowel rechtstreeks als indirect, nr. 9223, indirect door de binnenste hemel in de 

middelste en door de innerlijke hiervan in het uiterlijke ervan. 

9616. Elf gordijnen zult gij die maken; dat dit alle waarheden betekent waaruit het is, staat 

vast uit de betekenis van elf, namelijk alle dingen, waarover hierna; en uit de betekenis van 

de gordijnen uit geiten, dus de waarheden vanuit het uiterlijk hemels goede, nr. 9615. 

Dat elf alle dingen is, komt omdat de tien gordijnen de tent zelf samenstellen en het elfde als 

iets overtolligs over de achtergelegen dingen van het habitakel heen hing, zoals kan vaststaan 

uit vers 9,12,13 e.v.; dat tien alle dingen is, zie de nrs. 4638, 9595. 

 

9617. De lengte van één gordijn dertig in de el, dat dit het volle van het ware vanuit het goede 

betekent, staat vast uit de betekenis van de lengte, namelijk het goede, nr. 9487; uit de 
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betekenis van het gordijn, namelijk het ware vanuit het uiterlijk hemels goede, nr. 9615; en 

uit de betekenis van dertig, namelijk het volle, nr. 9082. 

9618. En de breedte vier in de el; dat dit betekent het huwelijk van het ware met het goede, 

nr. 9601. 

 

9619. Eén gordijn; dit betekent zodanig voor de afzonderlijke waarheden, nr. 9602, waar 

eendere woorden staan. 

 

9620. Eén maat voor de elf gordijnen; dat dit de eendere staat van de zaak betekent, staat vast 

uit wat eerder in nr. 9603 is getoond. 

 

9621. En gij zult verbinden vijf gordijnen apart en zes gordijnen apart; dit betekent de 

bestendige vergemeenschapping van het ware met het goede en van het goede met het ware, 

zoals in nr. 9604. 

 

9622. En gij zult verdubbelen het zesde gordijn tegenover de aangezichten van de tent; dat dit 

de vergemeenschapping betekent van alle dingen van die hemel met de uiterste dingen daar 

en de invloeiing daaruit in de laatste hemel, staat hieruit vast, dat de verdubbeling van dat 

gordijn de uitspanning was over het uiterste van het habitakel; door de gordijnen immers en 

de uitspanning ervan werd uitgebeeld de hemel ten aanzien van de vergemeenschapping en 

de invloeiing; vandaar werd door de verdubbeling van het zesde gordijn en de uitspanning 

ervan over het uiterste van het habitakel uitgebeeld de vergemeenschapping van alle dingen 

van die hemel met de uiterste dingen daar en de invloeiing daaruit in de laatste hemel. 

 

9623. En gij zult maken vijftig striklusjes op de zoom van het ene gordijn, het uiterste in de 

samenvoeging; dat dit de volledige verbinding van de ene sfeer met de andere betekent; en 

vijftig striklusjes op de zoom van het gordijn van de tweede samenvoeging; dat dit betekent 

evenzo wederkerig, staat vast uit wat eerder in de nrs. 9605-9609 is getoond. 

 

9624. En gij zult maken vijftig haakjes van brons; dat dit het volledige vermogen van de 

verbinding door het uiterlijk goede betekent, staat vast uit de betekenis van vijftig haakjes, 

namelijk het volledige vermogen van de verbinding, nr. 9611; en uit de betekenis van het 

brons, namelijk het natuurlijk of het uiterlijk goede, nrs. 425, 1551. 

 

9625. En gij zult de haakjes in de striklusjes doen; dat dit de wijze van de verbinding 

betekent, staat hieruit vast, dat met de haakjes het vermogen van de verbinding wordt 

aangeduid, nr. 9624; met die in de strikjes doen en zo de gordijnen verbinden, wordt de wijze 

van de verbinding aangeduid, zoals eveneens met het verbinden van de gordijnen, elk tot het 

andere door haakjes, nr. 9612. 

 

9626. En gij zult samenvoegen de tent, opdat zij één zij; dat dit betekent het uiterlijke van de 

hemel, dus zo volstrekt één, staat vast uit de betekenis van de tent, namelijk het uiterlijke van 

de hemel, nr. 9615; dat het dus zo volstrekt één is, zie nr. 9613, waar over het habitakel wordt 

gehandeld, waarmee het innerlijke van de hemel wordt aangeduid. 

 

9627. En het overhangend overtollige van de gordijnen van de tent, dat dit het voortgaande 

betekent, staat vast uit de betekenis van het overhangend overtollige, dus het voortgaande, 

waarover hierna; en uit de betekenis van de gordijnen van de tent, namelijk de waarheden 

vanuit het uiterlijk hemels goede, die het uiterlijke van de hemel samenstellen, dat met de tent 

wordt aangeduid, nr. 9615. 
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Dat het overhangend overtollige aan de gordijnen het voortgaande is, is omdat dit door het 

continue uit het uitspansel zelf voortgaat. 

 

9628. De helft van het overtollige gordijn zult gij doen overhangen op de achtergelegen 

dingen van het habitakel; dat dit betekent tot het laatste van die hemel, namelijk het 

voortgaande, staat vast uit de betekenis van het overhangend overtollige, dus het 

voortgaande, nr. 9627; en uit de betekenis van de achtergelegen dingen van het habitakel, dus 

het laatste van de hemel; het habitakel immers is de hemel, waarover hier wordt gehandeld. 

 

9629. En de el van deze en de el aan gene zijde in het overtollige in de lengte van de 

gordijnen van de tent zal overhangende zijn op de zijden van het habitakel aan deze en aan 

gene zijde, om dat te bedekken; dat dit betekent de wijze waarop dat laatste voortgaat vanuit 

het goede, opdat de hemel in veiligheid wordt gesteld, staat vast uit de betekenis van het 

overhangende op de zijden van het habitakel, dat is een el aan deze en een el aan gene zijde, 

dus het laatste voortgaande, nr. 9627; uit de betekenis van de lengte van de gordijnen van de 

tent, namelijk de waarheden vanuit het goede, nr. 9617; en uit de betekenis van bedekken, 

namelijk beveiligen, want dat wat afdekt, beveiligt tegen het aanvallende boze dat schade wil 

berokkenen. 

Hieruit vloeit, alles tot één verzameld, deze zin voort, dat dit laatste voortgaande vanuit het 

goede er is opdat de hemel in veiligheid wordt gesteld. 

 

9630. En gij zult maken een bedekking voor de tent; dat dit de omtrek [van die hemel] 

betekent, staat zonder ontvouwing vast, want de bedekking, gemaakt van vellen van rode 

rammen maakte de omtrek over en rondom de tent. 

 

9631. Van vellen van rode rammen; dat dit de uiterlijke ware dingen uit het goede betekent, 

staat vast uit wat eerder over de vellen van rode rammen in nr. 9471 is gezegd en getoond. 

 

9632. En een bedekking van dassenvellen van boven; dat dit betekent buiten die, namelijk de 

omtrek uit de ware dingen die uit het uiterlijk goede zijn, staat vast uit de betekenis van de 

bedekking, namelijk de omtrek, nr. 9630; en uit de betekenis van de vellen, dus de uiterlijke 

waarheden, nr. 9471; en uit de betekenis van de dassen, namelijk de goedheden, nr. 9471. 

Er wordt van afgezien deze dingen die tot nu toe zijn gezegd over het habitakel, de tent ervan 

en over deze beide bedekkingen, verder te ontvouwen, aangezien zij zodanig zijn, dat zij 

vanwege de onwetendheid bezwaarlijk in de idee van het denken zouden vallen, want waar 

onwetendheid is, daar is blindheid; dus geen opneming van het licht, dus geen denkbeeld van 

die zaak; weinigen immers, zo al enigen, weten dat de hemel wordt uitgebeeld en dus zo 

beschreven door het habitakel en het uiterlijk ervan door de tent met de beide bedekkingen 

ervan. 

Dat die dingen onbekend zijn, heeft als oorzaak dat nauwelijks iemand weet, dat er hemelse 

dingen worden aangeduid met alle dingen die in het Woord zijn, dus dat er een innerlijke zin 

is, die geestelijk is, in de afzonderlijke dingen daar; en dat die zin niet verschijnt in de letter, 

maar alleen uit de letter, aan degenen die ten aanzien van de overeenstemmingen zijn 

onderricht en dan, wanneer zij het Woord lezen, in de verlichting zijn uit de Heer; ja zelfs 

weet nauwelijks iemand, dat de mens die in het goede van de liefde en van het geloof is, de 

hemel in kleinste vorm is en dat hij zowel ten aanzien van zijn innerlijke dingen als ten 

aanzien van zijn uiterlijke met de hemel overeenstemt, nr. 9276. 

Indien deze zaken bekend zouden zijn geweest, zouden de geleerden in de christelijke wereld, 

die zich enige kennis ten aanzien van de vormen van het menselijk lichaam hebben 

verworven, in enig verstandelijk licht, dus in enig idee ten aanzien van de hemel hebben 
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kunnen zijn en dan hebben kunnen vatten welke dingen in de hemel worden uitgebeeld door 

de ark, de verzoendeksel ervan en de cherubim daarop en welke dingen door de tafel waarop 

de broden der aangezichten lagen en door de kandelaar en door het gouden altaar voor het 

reukwerk; en verder welke dingen worden uitgebeeld door het habitakel, de gordijnen ervan, 

de planken en de voetstukken en daarna door de tent en door de beide bedekkingen daar; 

eendere dingen immers komen bij de mens voor in zijn innerlijke en uiterlijke dingen en 

vertonen zich eveneens in de stoffelijke vorm in zijn lichaam, waarmee die innerlijke dingen 

nauwkeurig overeenstemmen; want indien de uitwendige dingen, die de lichamelijke zijn, 

niet nauwkeurig zouden overeenstemmen met de innerlijke dingen, die zijn van het verstand 

en de wil, dan zou er niet enig leven in het lichaam zijn, dus ook geen overeenstemmende 

handelingen. 

Er wordt gezegd, dat zulke dingen in de tabernakel voorkomen als er bij de mens zijn, daar de 

uitbeeldingen in de natuur betrekking hebben op de menselijke vorm en volgens de 

verhouding tot die aanduiden, nr. 9496. 

In de uitwendige dingen van de mens zijn vier bedekkingen, die alle innerlijke dingen 

omgeven en omsluiten; en deze worden de vellen en de huiden genoemd; waarmee de 

innerlijke dingen overeenstemmen, zie uit ondervinding de nrs. 5552-5559, 8980; eendere 

dingen werden uitgebeeld in de bedekkingen die het uitspansel van de tabernakel 

samenstelden. 

Daarvandaan kan het verstand zich enig licht ten aanzien van de vormen van de hemel 

verschaffen; toch zou dit licht worden uitgeblust bij al degenen die geen duidelijk 

onderscheiden kennis hebben ten aanzien van de dingen die in het menselijk lichaam zijn en 

die niet tegelijk een duidelijk onderscheiden erkentenis hebben met betrekking tot de 

geestelijke dingen die van het geloof zijn en ten aanzien van de hemelse dingen die van de 

liefde zijn, waarmee die overeenstemmen. 

Omdat al deze zaken bij de meeste mensen in de schaduw, ja zelfs in de donkerheid zijn, niet 

alleen vanwege geen erkentenis, maar ook vanwege geen geloof, is er daarom van afgezien 

die zaken verder te ontvouwen; zij zouden immers, zoals eerder is gezegd, in geen idee vallen 

vanwege het gemis aan verstandelijk licht in zulke zaken. 

 

9633. vers 15-30. En gij zult maken de planken voor het habitakel, van houten van Sittim, 

staande. Tien ellen de lengte van de plank en een el en een halve el de breedte van één plank. 

Twee handen voor één plank, paarsgewijs verbonden, eenieder tot de andere; aldus zult gij  

het maken met alle planken van het habitakel. En gij zult maken de planken voor het 

habitakel, twintig planken voor de hoek van de middag naar het zuiden. En gij zult maken 

veertig voetstukken van zilver onder de twintig planken, twee voetstukken onder één plank 

voor haar twee handen; en twee voetstukken onder één plank voor haar twee handen. En aan 

de andere zijde van het habitakel tot de hoek van het noorden twintig planken. En hun veertig 

voetstukken van zilver, twee voetstukken onder één plank en twee voetstukken onder één 

plank. En voor de twee benen van het habitakel naar de zee zult gij maken zes planken. En 

twee planken zult gij maken voor de hoeken van het habitakel in de twee benen. En zij zullen 

gepaard zijn van beneden en tegelijk zullen zij gepaard zijn aan het hoofd ervan, tot één ring; 

aldus zal het zijn met die beide, tot de twee hoeken zullen zij zijn. En er zullen acht planken 

zijn en hun voetstukken van zilver, zestien voetstukken, twee voetstukken onder één plank en 

twee voetstukken onder één plank. En gij zult maken grendelbomen van houten van Sittim, vijf 

voor de planken en de ene zijde van het habitakel. En vijf grendelbomen voor de planken van 

de andere zijde van het habitakel en vijf grendelbomen voor de planken van de zijde van het 

habitakel tot de beide benen naar de zee. En de middelste grendelboom in het midden der 

planken doorgaande van het uiteinde tot het uiteinde. En de plank zult gij overtrekken met 

goud en haar ringen zult gij maken van goud, huizen voor de grendelbomen en gij zult 

http://www.swedenborg.nl/


Hemelse Verborgenheden – Exodus hoofdstuk 26. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

     Digitale uitgave – Swedenborg Boekhuis 2022 – www.swedenborg.nl                                                                                 HV pag. 3878 

 

overtrekken de grendelbomen met goud. En gij zult oprichten het habitakel volgens de wijze 

die gij zijt gemaakt te zien op de berg. 

 

En gij zult maken de planken voor het habitakel, betekent het goede dat die hemel 

ondersteunt; van houten van Sittim, betekent het goede van de verdienste uit het Goddelijk 

Menselijke van de Heer; tien ellen de lengte van de plank, betekent het goede het al in alle 

dingen; en een el en een halve el de breedte van één plank, betekent het ware daaruit, 

verbindende voor zoveel als voldoende is; twee handen voor één plank, betekent de macht 

daaruit; paarsgewijs verbonden elk tot de andere, betekent vandaar de verbinding van de Heer 

met degenen die in de hemel zijn; aldus zult gij het maken met alle planken van het habitakel,  

betekent zo dus overal; en gij zult maken de planken voor het habitakel, twintig, betekent het 

goede dat de hemel ondersteunt op elke wijze en geheel en al; planken voor de hoek van de 

middag naar het zuiden, betekent tot in de innerlijke en de binnenste dingen ervan, waar het 

ware in het licht is; en veertig voetstukken van zilver, betekent de volledige ondersteuning 

door het ware; onder de twintig planken, betekent dat voortgaat vanuit het goede dat uit het 

Goddelijk Menselijke van de Heer is; twee voetstukken onder één plank, betekent de 

verbinding ervan met het goede; voor haar twee handen, betekent daarvandaan de macht; en 

twee voetstukken onder één plank voor haar twee handen, betekent zo in alle en de 

afzonderlijke dingen; en aan de andere zijde van het habitakel tot de hoek van het noorden, 

betekent naar de uiterlijke dingen van die hemel, waar het ware in het duister is; twintig 

planken, betekent het goede dat ondersteunt op elke wijze geheel en al; en haar veertig 

voetstukken van zilver, betekent ook daar de volledige ondersteuning door het ware; twee 

voetstukken onder één plank, betekent door de verbinding met het goede; en twee 

voetstukken onder één plank, betekent overal; en voor de twee benen van het habitakel naar 

de zee, betekent de verbinding met de hemel waar het goede in het duister is; zult gij maken 

zes planken, betekent daar het goede uit het Goddelijk Menselijke van de Heer op elke wijze; 

en twee planken zult gij maken voor de hoeken van het habitakel in de twee benen, betekent 

het hoedanige van de verbinding daar met het goede; en zij zullen gepaard zijn van beneden 

en tegelijk gepaard aan het hoofd ervan, betekent de verbinding uit het uiterlijke en het 

innerlijke; tot één ring, betekent zo het standhouden; aldus zal het zijn met die beide, tot de 

twee hoeken zullen zij zijn, betekent een eendere verbinding overal; en er zullen acht planken 

zijn en hun voetstukken van zilver, betekent op elke wijze de ondersteuning vanuit het goede 

door het ware dat uit het goede is; zestien voetstukken, betekent de ondersteuning geheel en 

al; twee voetstukken onder één plank, betekent door de verbinding van het ware met het 

goede overal; en gij zult maken grendelbomen van houten van Sittim, betekent de macht van 

het ware vanuit het goede; vijf voor de planken van de ene zijde van het habitakel, betekent 

waardoor het schouwt naar de innerlijke dingen van de hemel, waar het ware in het licht is; 

en vijf grendelbomen voor de planken van de andere zijde van het habitakel, betekent de 

macht van het ware uit het goede, waardoor het schouwt naar de uiterlijke dingen, waar het 

ware in het duister is; en vijf grendelbomen voor de planken van de andere zijde van het 

habitakel, tot de beide benen naar de zee, betekent de macht van het ware uit het goede, 

waardoor het die hemel schouwt, waar de verbinding is met het goede dat in het duister is; en 

de middelste grendelboom in het midden van de planken doorgaande van het uiteinde tot het 

uiteinde, betekent de belangrijkste macht waaruit de machten overal worden voortgezet; en 

de planken zult gij overtrekken met goud en haar ringen zult gij maken van goud, huizen voor 

de grendelbomen en gij zult overtrekken de grendelbomen met goud, betekent het 

uitbeeldende van het goede, waaruit en waardoor alle dingen zijn; en gij zult oprichten het 

habitakel volgens de wijze die gij zijt gemaakt te zien op de berg, betekent tot de streken 

volgens de staten van het goede en daaruit van het ware in de hemel die wordt uitgebeeld. 
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9634. En gij zult maken de planken voor het habitakel, dat dit betekent het goede dat die 

hemel ondersteunt, staat vast uit de betekenis van de planken, namelijk het ondersteunende 

goede, waarover hierna; en uit de betekenis van het habitakel, dus de middelste of tweede 

hemel, nr. 9594. 

Dat de planken het ondersteunende goede zijn, is omdat zij uit hout waren en de gordijnen 

ondersteunden zowel van het habitakel als van de tent en eveneens de beide bedekkingen 

daarop; vandaar worden met de planken de stutten aangeduid en omdat die van hout waren, 

betekenden zij de dingen die uit het goede zijn; al wat immers van hout is, betekent het 

goede, tot de huizen zelf toe die van hout waren, nr. 3720; het hoedanige van het goede wordt 

aangeduid met het hout van Sittim, waaruit zij waren. 

Aangezien alle uitbeeldingen die in de natuur zijn, betrekking hebben op de menselijke vorm 

en volgens de betrekking daarop aanduiden, nr. 9496, doen dit eveneens de planken van het 

habitakel; deze stemmen overeen met het spier- of vleesdeel in de mens, dat de omringende 

vliezen en huiden ondersteunt; met het vlees wordt immers ook het goede aangeduid, nrs. 

7850, 9127; vandaar is het, dat de planken van hout van Sittim waren, waarmee wordt 

aangeduid het goede dat de hemel ondersteunt, nrs. 9472, 9486; en verder dat zij waren 

overtrokken met goud, waarmee ook het goede wordt aangeduid. 

 

9635. Van houten van Sittim; dat dit het goede van de verdienste uit het Goddelijk 

Menselijke van de Heer betekent, staat vast uit de betekenis van de houten van Sittim, 

namelijk het goede van de verdienste uit het Goddelijk Menselijke van de Heer, nrs. 9472, 

9486; dat dit goede het enige goede is dat in de hemel regeert en die ondersteunt, zie nr. 

9486. 

 

9636. Tien ellen de lengte van de plank; dat dit betekent dat goede het al in alle dingen, nrs. 

4638, 9595; en uit de betekenis van de lengte, dus het goede, nrs. 1613, 8898, 9487, 9600; 

hier het ondersteunende goede, dat het goede van de verdienste is; dit immers wordt 

aangeduid met de planken van het habitakel gemaakt uit de houten van Sittim, nr. 9635; dat 

dit goede het al is in alle dingen van de hemel, is omdat dat goede het Goddelijk Goede Zelf 

is dat de hemelen maakt en die ondersteunt, nr. 9486; het goede immers dat bij de engelen is, 

is dat goede zelf, want al het goede is uit de Heer; een goede ergens anders vandaan is het 

goede niet. 

 

9637. En een el en een halve el de breedte van één plank; dat dit betekent het ware daaruit 

verbindende voor zoveel als voldoende is, staat vast uit de betekenis van een en een half, 

namelijk het volle, nrs. 9487-9489, dus eveneens voor zoveel als voldoende is, want dit is het 

volle; dat dat ware daaruit is, dat wil zeggen, uit het goede dat met de planken uit houten van 

Sittim wordt aangeduid, nrs. 9634, 9635, is omdat elk goede zijn ware heeft en elk ware zijn 

goede heeft; het goede zonder het ware verschijnt niet, want het ware is de vorm van het 

goede en het goede is het zijn van het ware. 

Het goede heeft het vanuit de vorm dat het verschijnt en het ware heeft het vanuit het zijn dat 

het bestaat. 

Het is hiermee eender gesteld als met de vlam en het licht; de vlam zonder licht verschijnt 

niet, daarom zendt zij van zich licht uit opdat zij zal verschijnen; en licht zonder de vlam 

bestaat niet. 

Eender is het gesteld met de wil van de mens en diens verstand; de wil verschijnt niet zonder 

het verstand en het verstand bestaat niet zonder de wil; evenzo als het gesteld is met het 

goede en het ware of met de vlam en het licht of met de wil en het verstand, is het ook gesteld 

met de liefde en het geloof, want al het goede is van de liefde en al het ware is van het geloof 

vanuit die liefde; en de wil van de mens is bestemd voor de opneming van het goede dat van 
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de liefde is en het verstand voor de opneming van het ware dat van het geloof is; ook is de 

vlam of het vuur van het leven de liefde en is het licht van het leven het geloof. 

 

9638. Twee handen voor één plank; dat dit de macht daaruit betekent, namelijk door het ware 

uit het goede, staat vast uit de betekenis van de handen, namelijk de macht, nrs. 878, 3387, 

4931-4937, 5327, 5328, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281, 9133; 

en dat alle macht is door het ware vanuit het goede, nrs. 6344, 6423, 9327, 9410. 

 

9639. Paarsgewijs verbonden elk tot de andere; dat dit betekent vandaar de verbinding van de 

Heer met degenen die in die hemel zijn, staat vast uit de betekenis van paarsgewijs verbonden 

worden, wanneer er wordt gehandeld over de macht die met de handen wordt aangeduid, dus 

de verbinding door het ware uit het goede; allen immers die in de hemel zijn, worden 

machten genoemd en eveneens zijn zij daarvandaan machten, dat zij opnemingen zijn van het 

Goddelijk Ware dat uit de Heer is; daarom worden eveneens met de engelen in het Woord de 

Goddelijke waarheden aangeduid, nr. 8192. 

Het Goddelijk goede voortgaande uit de Heer is het dat allen in de hemel verbindt; want het 

universeel regerende in de Goddelijke waarheden is het Goddelijk Goede en dat wat 

universeel regeert, dit verbindt. 

Het is deze verbinding die wordt aangeduid met de paarsgewijze verbinding van de handen 

van elke plank, de ene tot de andere. 

 

9640. Aldus zult gij het maken met alle planken van het habitakel; dit betekent zo overal, 

staat vast uit de betekenis van alle, wanneer over de hemel wordt gehandeld, dus ook overal, 

want wat daar met allen plaatsvindt, vindt overal plaats; en uit de betekenis van de planken 

van het habitakel, dus het goede dat de hemel ondersteunt, nr. 9634. 

 

9641. En gij zult maken de planken voor het habitakel, twintig; dat dit betekent het goede dat 

de hemel ondersteunt op elke wijze en geheel en al, staat vast uit de betekenis van de planken 

van het habitakel, dus het goede dat de hemel ondersteunt, nr. 9634; en uit de betekenis van 

twintig, namelijk het volle, dus op elke wijze en geheel en al; dat twintig dit is, komt omdat 

de vermenigvuldigde getallen hetzelfde betekenen als de enkelvoudige waaruit zij zijn 

vermenigvuldigd, nrs. 5291, 5335, 5708, 7973, dus het getal twintig hetzelfde als tien en als 

twee, waaruit het met elkaar vermenigvuldigd, oprijst. 

Dat tien het volle en alles is, zie de nrs. 3107, 4638; evenzo twee, nrs. 9103, 9166. 

 

9642. Planken voor de hoek van de middag naar het zuiden; dat dit betekent tot in de 

innerlijke en binnenste dingen, waar het ware in het licht is, staat vast uit de betekenis van de 

planken van het habitakel, namelijk het goede dat de hemel ondersteunt, nr. 9634; uit de 

betekenis van de hoek, wanneer het wordt gezegd van de streken van de wereld, namelijk 

waar die staat is die wordt aangewezen en aangeduid met de streek, waarover hierna; en uit 

de betekenis van de middag naar het zuiden, namelijk de innerlijke en de binnenste dingen, 

waar het ware in zijn licht is; met de middag wordt immers de staat van het licht aangeduid, 

die de staat van het inzicht van de waarheden is, dus eveneens de innerlijke staat, want in de 

hemelen groeit het licht en met het licht het inzicht en de wijsheid tot de innerlijke dingen; 

verder van de innerlijke dingen af is de schaduw, deze staat wordt aangeduid met het 

noorden. 

Vandaar nu is het, dat met de hoek van de middag en het zuiden wordt aangeduid tot aan de 

innerlijke en binnenste dingen, waar het ware in het licht is. 

Hetzelfde wordt aangeduid bij Jesaja, met de middag en het zuiden: ‘Ik zal zeggen tot het 

noorden: Geef en tot de middag: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre en Mijn 
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dochters van het uiteinde der aarde’, (Jesaja 43:6); daar wordt gehandeld over de Nieuwe 

Kerk; zeggen tot het noorden, is tot hen die in de duisternis zijn of in de onwetendheid ten 

aanzien van de waarheden van het geloof, namelijk de natiën buiten de Kerk; zeggen tot de 

middag is tot hen die in het licht zijn krachtens de erkentenissen van het goede en het ware, 

dus zij die binnen de Kerk zijn; en daarom wordt tot de laatstgenoemden gezegd, dat zij niet 

zouden terughouden, maar tot de eerdergenoemden, dat zij zouden geven. 

Bij Ezechiël: ‘Zet uw aangezichten tot de weg van de middag en drup naar de middag en zeg 

tot het woud van de middag: Zie, Ik ben een vuur ontstekende in u, hetwelk in u alle groene 

boom zal verteren en alle aangezichten zullen verbrand worden van de middag tot het 

noorden. Zet uw aangezichten naar Jeruzalem en drup tegen de heiligdommen en profeteer 

tegen het land van Israël’, (Ezechiël 20:46,47; 21:2); de middag staat hier voor hen die in het 

licht van het ware uit het Woord zijn, dus voor hen die van de Kerk zijn, maar die in de 

valsheden zijn die zij bevestigen vanuit de letterlijke zin van het Woord, omgedraaid 

ontvouwd; daarom wordt er gezegd: het woud des velds tot de middag en het woud van de 

middag; het woud is het regerende wetenschappelijke, de tuin echter is het regerende ware. 

Daaruit blijkt wat er wordt aangeduid met de aangezichten zetten tot de weg van de middag 

en druppen [uw woorden] naar de middag en profeteren tegen het woud des velds tot de 

middag; en daarna met: zet de aangezichten naar Jeruzalem en drup tegen de heiligdommen 

en profeteer tegen het land Israël; Jeruzalem immers en het land van Israël is de Kerk en de 

heiligdommen daar zijn de dingen die van de Kerk zijn. 

Bij Jesaja: ‘Indien gij voor de hongerige uw ziel zult hebben tevoorschijn gebracht en de  

verdrukte ziel zult hebben verzadigd, zo zal uw licht in de duisternis opgaan en uw 

donkerheid zoals de middag’, (Jesaja 58:10); de duisternis en de donkerheid staan voor de 

onwetendheid omtrent het ware en het goede; het licht en de middag voor het verstand ervan. 

Bij dezelfde: ‘Breng raad aan, houd gericht, stel uw schaduw zoals de nacht in het midden 

van de middag, verberg de verdrevenen, onthul de zwervende niet’, (Jesaja 16:3); in het 

midden van de middag, staat voor in het midden van het licht van het ware. 

Bij Jeremia: ‘Heiligt de slag tegen de dochter van Zion, staat op en laat ons opklimmen op de 

middag, omdat de dag heengaat, omdat de schaduwen van de avond zich hebben geneigd’, 

(Jeremia 6:4); opklimmen op de middag, voor tegen de Kerk, waar het ware is in het licht 

vanuit het Woord. 

Bij Amos: ‘Ik zal de zon doen ondergaan op de middag en Ik zal het land verduisteren in de 

dag des lichts’, (Amos 8:9); voor, alle licht van het ware uitblussen dat vanuit het Woord is. 

Bij David: ‘ Gij zult niet vrezen voor de schrik van de nacht, voor de pijl die overdag vliegt, 

voor de pest in de donkerheid, voor de dood die verwoest in de middag’, (Psalm 91:5,6); de 

schrik van de nacht staat voor de valsheden van het boze die uit de hel zijn; de pijl die 

overdag vliegt, voor het valse dat openlijk wordt onderwezen; de dood die verwoest wordt in 

de middag, voor het boze waarin men openlijk leeft, waardoor het ware wordt vernietigd 

waar dit in zijn licht uit het Woord kan zijn. 

Bij Jesaja: ‘De profetische uitspraak van de woestijn der zee: zoals de wervelwinden uit de 

middag om door te gaan; uit de woestijn komt het, uit een verschrikkelijk land’ , (Jesaja 21:1). 

Bij Daniël: ‘De geitenbok maakte zich zeer groot en zijn hoorn groeide naar de middag en 

naar de opgang en naar het sierlijke; en hij groeide tot aan het heir der hemelen en hij wierp 

ter aarde neder van het heir en van de sterren en hij vertrad ze’, (Daniël 8:8-10). 

Daar wordt gehandeld over de staat van de toekomstige Kerk en er wordt voorzegd dat de 

Kerk zal vergaan door de leer ten aanzien van het geloof gescheiden van het goede van de 

naastenliefde; de geitenbok is zo’n geloof, nrs. 4169, 4769; met de hoorn groeien naar de 

middag, staat voor de macht van het valse daaruit tegen de waarheden; naar de opgang, voor 

tegen de goedheden; naar het sierlijke, voor tegen de Kerk; tot het heir der hemelen, voor 
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tegen alle goedheden en waarheden van de hemel; ter aarde neerwerpen van het heir en van 

de sterren, voor die vernietigen en de erkentenissen zelf van het goede en het ware, nr. 4697. 

Bij dezelfde profeet wordt de oorlog beschreven tussen de koning van de middag en de 

koning van het noorden, (Daniël 11:1); en met de koning van de middag wordt aangeduid het 

licht van het ware vanuit het Woord en met de koning van het noorden de redenering ten 

aanzien van de waarheden vanuit wetenschappelijke dingen; de wisselvalligheden die de 

Kerk zal ondergaan totdat zij zal vergaan, worden beschreven met de verschillende 

wederwaardigheden van die oorlog. 

Aangezien de middag het ware in het licht betekende, was het daarom verordend, ‘dat de 

stammen van Ruben, Simeon en Gad zouden legeren naar de middag’, (Numeri 2:10-15); de 

legeringen beeldden uit de ordening van alle dingen die in de hemelen zijn volgens de 

waarheden en de goedheden van het geloof en van de liefde, nrs. 4236, 8103, 8193, 8196; en 

de twaalf stammen die legerden, betekenden alle waarheden en goedheden in een 

samenvatting, nrs. 3858, 3862, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337, 6397, 6640, 7836, 7891, 7996, 

7997; met de stam van Ruben werd aangeduid het ware van het geloof door de leer, nrs. 

3861, 3866, 5542; met de stam van Simeon het ware van het geloof door het leven daaruit, 

nrs. 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5482; en met de stam van Gad werden de werken uit die 

waarheden aangeduid, nrs. 6404, 6405. 

Daaruit blijkt, waarom zij naar de middag waren gelegerd; alle dingen immers die van het 

ware of van het geloof zijn, zijn van de middag, omdat zij van het licht zijn. 

Hieruit staat nu vast wat met de hoek van de middag wordt aangeduid, namelijk waar de staat 

van het ware in het licht is; want alle staten van het goede van de liefde en van het ware van 

het geloof worden aangeduid met de vier hoeken van de aarde: de staten van het goede van de 

liefde met de hoek van het oosten en met de hoek van het westen en de staten van het ware 

van het geloof met de hoek van de middag en van het noorden; eender met de vier hoeken in 

de Openbaring: ‘De engelen waren staande op de vier hoeken van de aarde, terughoudende 

de vier winden van de aarde, opdat de wind niet zou waaien op de aarde’, (Openbaring 7:1); 

en elders: ‘De satan zal uitgaan om de natiën te verleiden die in de vier hoeken van de aarde 

zijn’, (Openbaring 20:7,8). 

Bij Mattheüs: ‘Hij zal Zijn engelen zenden en zij zullen vergaderen de uitverkorenen uit de 

vier winden, van de grenzen van de hemelen tot de grenzen ervan’, (Mattheüs 24:31). 

Bij Ezechiël: ‘Van de vier winden komt, gij geest en blaas in de gedoden, opdat zij leven’, 

(Ezechiël 37:9). 

Omdat met die winden of met die streken, alle dingen van het goede en het ware werden 

aangeduid, dus alle dingen van de hemel en van de Kerk en met de tempel de hemel of de 

Kerk werd aangeduid, was het daarom vanaf oude tijden gebruikelijk om aan de tempels een 

ligging te geven naar het oosten en het westen, aangezien het oosten het goede van de liefde 

in zijn opkomen betekende en het westen het goede van de liefde in zijn ondergaan; dit 

ontleende de oorsprong aan de uitbeeldingen, waarin de ouden die van de Kerk waren, waren 

geweest. 

 

9643. Veertig voetstukken van zilver; dat dit de volledige ondersteuning door het ware 

betekent, staat vast uit de betekenis van veertig, namelijk het volledige, nr. 9437; uit de 

betekenis van de voetstukken, namelijk de ondersteuning; de voetstukken immers 

ondersteunen; en uit de betekenis van het zilver, namelijk het ware, nrs. 1551, 2954, 5658, 

6112, 6914, 6917, 7999. 

Dat de voetstukken van zilver waren en de planken overtrokken met goud, had als oorzaak, 

dat met de planken het goede wordt aangeduid en met de voetstukken het ware; en het goede 

heeft macht en geeft dus ondersteuning door het ware. 
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Dat het goede macht heeft door het ware, zie de nrs. 6344, 6423, 9327, 9410; en dat goud het 

goede is en zilver het ware, nrs. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9510; dat 

het goede macht heeft door het ware, komt omdat het ware de vorm van het goede is en het 

goede zo de hoedanigheid heeft, want waar het hoedanige is, daar is de vorm; dus heeft het 

dat waardoor het kan werken op iets anders, op deze of op andere wijze. 

Vandaar is het, dat het goede vermogen heeft, maar niet bepaald, dan alleen door het ware; 

het bepaalde vermogen is de daadwerkelijke macht en dus de ondersteunende macht. 

De voetstukken stemmen ook overeen met de voeten en de voetzolen bij de mens, in het 

algemeen met de beenderen die al het vlezige in het lichaam ondersteunen en met de voeten 

en met de beenderen wordt eender het ondersteunende ware aangeduid en met het vlezige in 

het lichaam het goede dat door het ware wordt ondersteund. 

Dat alle dingen in de natuur betrekking hebben op de menselijke vorm en volgens de 

verhouding daarmee, aanduiden, zie nr. 9496; dat het vlees het goede is, nrs. 3813, 6968, 

7850, 9127; dat de voeten het natuurlijke zijn, dus het ware in de macht vanuit het goede, nrs. 

5327, 5328; dat het lichaam het goede is, nr. 6135; en dat de beenderen het ondersteunende 

ware zijn, nrs. 3812, 8005. 

Vandaar is het eveneens dat het fundament, dat de algemene basis is, het ware van het geloof 

en het geloof zelf is, zoals kan vaststaan uit de plaatsen in het Woord, waar van het 

fundament wordt gesproken, zoals bij Jesaja: ‘Weet gij niet, hoort gij niet, verstaat gij niet de 

fundamenten der aarde’, (Jesaja 40:21). 

Wie niet weet wat wordt aangeduid met het fundament en wat met de aarde, vat het niet 

anders dan dat de laagste dingen van de aarde daar onder de fundamenten van de aarde 

worden aangeduid, hoewel hij, indien hij daarop let, kan inzien dat er iets anders wordt 

verstaan; wat zou het immers zijn, de fundamenten van de aarde te weten, te horen en te 

verstaan; daaruit kan vaststaan, dat met de fundamenten van de aarde zulke dingen worden 

aangeduid die van de Kerk zijn. 

Dat de aarde in het Woord de Kerk is, blijkt duidelijk uit de plaatsen in het Woord waar de 

aarde wordt genoemd, zie nr. 9325; en dat de fundamenten ervan de waarheden van het 

geloof zijn, deze immers zijn voor de Kerk de fundamenten, zoals eveneens kan vaststaan uit 

de volgende plaatsen, bij David: ‘Zij erkennen niet, noch verstaan zij; zij wandelen in de 

duisternis; alle fundamenten van de aarde wankelen’, (Psalm 82:5). 

Dat niet de fundamenten van de aarde wankelen, maar de waarheden van de Kerk voor hen 

die niet erkennen, niet verstaan en in de duisternis wandelen, is duidelijk. 

Bij dezelfde: ‘De aarde werd geschud en beefde en de fundamenten van de bergen daverden 

en bewogen zich’, (Psalm 18:8); de bergen zijn de goede dingen van de liefde, nrs. 795, 4210, 

6435, 8327; hun fundamenten zijn de waarheden van het geloof. 

Bij Jesaja: ‘De sluizen uit de hoogte zijn geopend en de fundamenten van de aarde zijn 

geschud’, (Jesaja 24:18). 

Omdat het fundament het ware van het geloof is en de stad de leer ervan, wordt daarom in het 

Woord ook van het fundament van de stad gesproken, wanneer het ware van de leer wordt 

verstaan, zoals bij David: ‘De kolken der wateren verschenen en de fundamenten van de stad 

werden onthuld, door het schelden van Jehovah’, (Psalm 18:16). 

Dat de stad de leer van het ware is, zie de nrs. 402, 2449, 2943, 3216, 4492, 4493. 

Daaruit kan vaststaan, wat er wordt aangeduid met de fundamenten van de stad, van het 

Heilige Jeruzalem, had twaalf fundamenten en in dezelve de namen van de twaalf apostelen 

van het Lam; ‘de fundamenten van de muur waren met elke kostbare steen versierd’ , 

(Openbaring 21:14-20). 

Wie niet weet wat het Heilige Jeruzalem, wat de stad, wat de muur, wat het fundament en wat 

de twaalf apostelen betekenen, kan niets zien van de verborgenheid die daarin schuilt, terwijl 

toch onder het Heilige Jeruzalem wordt verstaan de Nieuwe Kerk van de Heer, die op deze, 
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van ons, zal volgen; onder de stad de leer, onder de muur het beschermende en verdedigende 

ware, onder de fundamenten de waarheden van het geloof, onder de twaalf apostelen alle 

goedheden van de liefde en alle waarheden van het geloof in een samenvatting. 

Daaruit kan vaststaan, waarom er werd gezegd dat er twaalf fundamenten zullen zijn en die 

versierd waren met elke kostbare steen; de kostbare steen immers is het ware van het geloof 

vanuit het goede van de liefde, nrs. 114, 3858, 6640, 9476; en de twaalf apostelen zijn alle 

dingen van de liefde en van het geloof in een samenvatting, nrs. 3488, 3858, 6397; daaruit 

blijkt, wat daar met de fundamenten wordt aangeduid en eveneens met de fundamenten bij 

Jesaja: ‘Zie, Ik ben schikkende met spiesglans uw stenen en Ik zal uw fundamenten stellen in 

saffieren’, (Jesaja 54:11); de saffieren zijn de innerlijke waarheden, nr. 9407. 

Bij dezelfde: ‘Jehovah zal Assur slaan met een stok; dan zal elke overgang zijn van de stok 

van het fundament, op welke Jehovah zal doen rusten’, (Jesaja 30:31,32); de stok van het 

fundament is de macht van het ware; dat de stok de macht is, zie de nrs. 4013, 4015, 4876, 

4936, 6947, 7011, 7026. 

Bij Jeremia: ‘Zij zullen van u geen steen nemen voor een hoek of een steen der fundamenten’, 

(Jeremia 51:26); de steen der fundamenten voor de waarheden van het geloof. 

Bij Job: ‘Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte; geef het te kennen indien gij inzicht 

kent; wie heeft haar maten gezet, indien gij het weet; op wat zijn haar voetstukken, of wie 

heeft haar hoeksteen gelegd; toen de morgensterren tezamen zongen en al de zonen Gods 

geschal maakten’, (Job 38:4-7). 

Wie niet weet wat in de innerlijke zin betekent de aarde, haar maten, haar voetstukken, en 

verder wat de hoeksteen, de morgenster en de zonen Gods, ziet daarin niets van de 

verborgenheid; hij zal geloven dat het de aarde is die wordt verstaan en verder haar 

fundament, maten, voetstukken en hoeksteen en hij zal in het geheel niet weten wat het is dat 

de morgensterren zongen en de zonen Gods geschal maakten; maar degene zal uit de 

duisternis in het licht komen, die weet dat de aarde de Kerk is, haar fundamenten het ware 

van het geloof, haar maten de staten van het goede en van het ware, de voetstukken de 

ondersteunende waarheden zelf, de hoeksteen de macht van het ware, de morgensterren de 

erkentenissen van het goede en van het ware vanuit het goede, de zonen Gods de Goddelijke 

ware dingen; van deze wordt gezegd dat zij geschal maken, wanneer zij ontstaan, en van de 

vorige dat zij zingen wanneer zij opkomen. 

 

9644. Onder de twintig planken; dat dit betekent, dat voortgaat uit het goede dat uit het 

Goddelijk Menselijke van de Heer is, staat vast uit de betekenis van twintig, namelijk het 

volle, dus op elke wijze en geheel en al, nr. 9641; en uit de betekenis van de planken van het 

habitakel, namelijk het goede dat de hemel ondersteunt, nr. 9634; dat dit goede het goede van 

de verdienste is, dus van het Goddelijk Menselijke van de Heer, zie de nrs. 7850, 9127; en dat 

dit het enige goede is dat in de hemel regeert, nr. 9486; dat het ware dat met de voetstukken 

wordt aangeduid, is voortgaande uit dat goede, wordt daarmee aangeduid dat de voetstukken 

onder de planken waren. 

 

9645. Twee voetstukken onder één plank; dat dit de verbinding ervan met het goede betekent, 

staat vast uit de betekenis van twee, namelijk de verbinding, nrs. 5194, 8423; uit de betekenis 

van de voetstukken, dus het ware, waardoor de ondersteuning is, nr. 9643; en uit de betekenis 

van de plank, dus het ondersteunende goede, nr. 9644. 

 

9646. Voor haar twee handen; dat dit daarvandaan de macht betekent, staat vast uit de 

betekenis van de handen, dus de macht, nr. 9638. 
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9647. En twee voetstukken onder één plank voor haar twee handen; dat dit betekent zo in alle 

en de afzonderlijke dingen, staat hieruit vast dat zulke voetstukken en handen aan iedere 

plank werden aangebracht en dat de herhaling dit insluit; daarom wordt er aangeduid dat het 

zo zou zijn in alle en de afzonderlijke dingen. 

Men moet weten, dat het goede met de waarheden aan zichzelf eender is in elk bijzondere bij 

de mens en de engel, zodanig als het in het algemeen is, nrs. 920, 1040, 1316, 4345, dus in 

alle en de afzonderlijke dingen. 

 

9648. En aan de andere zijde van het habitakel tot de hoek van het noorden; dat dit betekent 

naar de uiterlijke dingen van die hemel, waar de waarheden in het duister zijn, staat vast uit 

de betekenis van het habitakel, namelijk de hemel, nr. 9594; en uit de betekenis van het 

noorden, namelijk de uiterlijke dingen, waar het ware in het duister is, nr. 3708; daaruit blijkt, 

dat met de zijde van het habitakel tot de hoek van het noorden, wordt aangeduid, naar de 

uiterlijke dingen van de hemel, waar het ware in het duister is. 

Er zijn vier staten, waarmee de vier streken in de wereld overeenstemmen, dus: het oosten, 

het westen, de middag en het noorden; het oosten stemt overeen met de staat van het goede in 

zijn opgang; het westen met de staat van het goede in zijn ondergang, de middag stemt 

overeen met de staat van het ware in zijn licht en het noorden met de staat van het ware in de 

schaduw, nr. 3708; de staat van het goede waarmee het oosten overeenstemt en de staat van 

het ware waarmee de middag overeenstemt, zijn innerlijke staten; en de staat van het goede 

waarmee het westen overeenstemt en de staat van het ware waarmee het noorden 

overeenstemt, zijn uiterlijke staten; want hoe innerlijker elke staat is, des te volmaakter is hij 

en hoe uiterlijker hij is, des te onvolmaakter, dus duisterder. 

Vandaar komt het dat de mens hoe hoger hij naar de innerlijke dingen kan worden verheven, 

des te meer in de doorvatting van het goede en in het licht van het ware komt; daarom, 

wanneer de mens de lichamelijke dingen aflegt, die de uiterlijke dingen zelf zijn, wat 

plaatsvindt wanneer hij uit de wereld heengaat, indien hij het leven van het ware en het goede 

heeft geleefd, in het inzicht en de wijsheid komt, en zo in de doorvatting van alle 

gelukzaligheden en wel in een des te groter al naar hij zich door het leven van het goede uit 

de leer van het ware heeft laten verheffen naar de innerlijke dingen van de hemel. 

 

9649. Twintig planken; dat dit betekent het goede dat op elke wijze ondersteunt geheel en al, 

staat vast uit de betekenis van twintig, namelijk op elke wijze en geheel en al, nr. 9641; en uit 

de betekenis van de planken van het habitakel, namelijk het goede dat de hemel ondersteunt, 

nr. 9634. 

 

9650. En haar veertig voetstukken van zilver, betekent ook daar de volledige ondersteuning 

door het ware, zoals eerder in nr. 9643. 

 

9651. Twee voetstukken onder één plank, betekent door de verbinding met het goede, nr. 

9645. 

 

9652. En twee voetstukken onder één plank, betekent overal, omdat het is voor alle en de 

afzonderlijke dingen, nr. 9647, want dat wat voor alle en de afzonderlijke dingen is, is overal. 

 

9653. En voor de twee benen van het habitakel naar de zee, dat dit betekent de verbinding 

met de hemel, waar het goede in het duister is, staat vast uit de betekenis van twee, namelijk 

de verbinding, nr. 9645; uit de betekenis van de benen, namelijk de grenzen waar het goede 

naar het duistere neigt, nr. 7859; uit de betekenis van het habitakel, dus de hemel, nr. 9594; 
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en uit de betekenis van het westen of van de zee, namelijk de staat van het goede in het 

duister, nrs. 3708, 8615. 

Dat met het westen die staat wordt aangeduid, komt omdat met de zon de Heer wordt 

aangeduid ten aanzien van het goede van de liefde, nrs. 3636, 3643, 4060, 4321, 7078, 7083, 

7171, 8644, 8812; vandaar wordt met haar opgang aangeduid het goede van de liefde uit de 

Heer in de heldere doorvatting en met de ondergang het goede uit Hem in de duistere 

doorvatting; en omdat de mens en de engel de heldere doorvatting heeft wanneer hij is 

opgeheven naar de innerlijke dingen of in het licht van de hemel en de duistere doorvatting 

wanneer hij in uiterlijke dingen is, nr. 9648, dus wanneer hij in het licht van de wereld is, 

wordt daarom het westen ook de zee genoemd; de zee immers betekent het wetenschappelijke 

in het algemeen, nrs. 28, 2850 en het wetenschappelijke is in de uiterlijke of natuurlijke 

mens, waar het goede in het duister is; al het wetenschappelijke is, omdat het van de 

natuurlijke mens is, in het licht van de wereld. 

 

9654. Zult gij maken zes planken; dat dit betekent waar het goede is uit het Goddelijk 

Menselijke van de Heer op elke wijze, staat vast uit de betekenis van zes, namelijk alle 

dingen in een samenvatting, nr. 7973, dus eveneens op elke wijze; en uit de betekenis van de 

planken van het habitakel, dus het goede uit het Goddelijk Menselijke van de Heer, dat de 

hemel ondersteunt, nr. 9644. 

 

9655. En twee planken zult gij maken voor de hoeken van het habitakel in de twee benen; dat 

dit de hoedanigheid betekent van de verbinding daar met het goede, staat vast uit wat volgt, 

waar wordt gezegd dat de planken daar gepaard zullen zijn van beneden en tegelijk gepaard 

aan het hoofd ervan tot één ring, dus het hoedanige daar van de verbinding met het goede; 

met twee immers wordt de verbinding aangeduid, nr. 9645, met de planken het 

ondersteunende goede, nr. 9634; met de hoeken van het habitakel in de twee benen, de 

grenzen waar dat is, nr. 9653. 

 

9656. En zij zullen gepaard zijn van beneden en tegelijk gepaard aan het hoofd ervan; dat dit 

betekent de verbinding uit het uiterlijke en uit het innerlijke, staat vast uit  de betekenis van 

gepaard zijn, namelijk samen verbonden aangedreven worden; uit de betekenis van ‘van 

beneden’, dus uit het uiterlijke, want dat wat buiten is, wordt in het Woord uitgedrukt met 

beneden en dat wat binnen is, met boven, nrs. 3084, 4599, 5146, 8325; vandaar zijn de diepe 

dingen de uiterlijke en zijn de hoge dingen de innerlijke dingen, nrs. 2148, 4210, 4599; en uit 

de betekenis van het hoofd, wanneer er wordt gezegd: van beneden tot het hoofd, dus vanuit 

het innerlijke. 

Dat dit met het hoofd wordt aangeduid, komt omdat het hoofd boven het lichaam is en met de 

hogere dingen de innerlijke worden aangeduid, zoals nu is gezegd; en bovendien zijn de 

innerlijke dingen van de mens in zijn hoofd; daar immers zijn de beginselen van de zinnen en 

van de bewegingen en de beginselen zijn de binnenste dingen, omdat daarvan de overige 

worden afgeleid, want de beginselen zijn zoals de aderen van de bronnen waaruit de beken 

vloeien. 

Vandaar komt het eveneens, dat de innerlijke dingen met het hoofd worden uitgedrukt in het 

Woord, zoals bij Jesaja: ‘Afhouwen zal Jehovah van Israël het hoofd en de staart, de tak en 

de bieze, op één dag’, (Jesaja 9:13,14). 

Bij dezelfde: ‘Er zal voor Egypte geen werk zijn, dat maken zal het hoofd en de staart, de tak 

en de bieze’, (Jesaja 19:15); daar wordt gehandeld over de Kerk, waarvan de innerlijke 

dingen het hoofd zijn en de uiterlijke de staart. 
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Bij dezelfde: ‘Op al de hoofden kaalheid, elke baard afgeschoren’, (Jesaja 15:2); de kaalheid 

op de hoofden, voor niet het goede en het ware in de innerlijke dingen, de afgeschoren baard 

voor niet het goede en het ware in de uiterlijke dingen. 

Bij Jeremia: ‘Van Egypte zult gij beschaamd worden, zoals gij van Assur beschaamd waart 

en uw handen zullen op uw hoofd zijn; deswege dat Jehovah uw beschermingen heeft 

verafschuwd’, (Jeremia 2:36,37); hier wordt de schaamte beschreven vanwege de goedheden 

en waarheden van de Kerk die verloren zijn gegaan door de wetenschappelijke dingen en de 

redeneringen daaruit; Egypte is het wetenschappelijke, Assur is de redenering daaruit; de 

handen op het hoofd, voor de innerlijke dingen vanwege de schaamte bedekken; evenzo 

elders bij dezelfde: ‘Zij waren beschaamd en met schande aangedaan en zij hebben hun 

hoofd bedekt’, (Jeremia 14:3,4; 2 Samuël 13:19). 

 

9657. Tot één ring; dat dit zo het standhouden betekent, staat vast uit de betekenis van de 

ring, namelijk de verbinding, nrs. 9493, 9495, hier door de verbinding het standhouden, 

omdat er wordt gezegd dat de planken gepaard zullen zijn tot één ring. 

 

9658. Aldus zal het zijn met die beide, tot de twee hoeken zullen zij zijn; dat dit een eendere 

verbinding overal betekent, staat vast uit de betekenis van beide of van twee, dus de 

verbinding, nr. 9655; omdat dit is van beide zijden, wordt een eendere verbinding overal 

aangeduid, want de tot de twee hoeken gepaarde planken schouwden tot elke streek; dus 

bouwden zij het tweetal benen tot de twee hoeken en schouwen tot elke streek is overal; en 

omdat het van beide zijden eender was, is het overal een eendere verbinding. 

 

9659. En er zullen acht planken zijn en hun voetstukken van zilver; dat dit betekent op elke 

wijze de ondersteuning vanuit het goede en door het ware vanuit het goede, staat vast uit de 

betekenis van acht, namelijk op elke wijze, waarover hierna; uit de betekenis van de planken, 

dus het ondersteunende goede, nr. 9634; uit de betekenis van de voetstukken van zilver, 

namelijk de ondersteuning door het ware dat uit het goede is, nr. 9643. 

Dat acht is op elke wijze, is omdat met dit getal hetzelfde wordt aangeduid als met twee en 

met vier, want daaruit, met elkaar vermenigvuldigd, verrijst het en met twee en vier wordt de 

verbinding ten volle aangeduid, nrs. 1594, 8423, 8877 en vandaar eveneens het volle, nr. 

9103, dus op elke wijze, want dat wat vol is, is ook op elke wijze. 

Met acht wordt ook het volle en op elke wijze aangeduid uit hoofde hiervan, dat met de week 

een volle periode van het begin tot het einde wordt aangeduid, nrs. 2044, 3845; vandaar 

wordt met de achtste dag de volle staat aangeduid, waaruit daarna een nieuw begin wordt 

gemaakt. 

Vandaar was het dat de manlijken van acht dagen zouden worden besneden, (Genesis 17:12; 

21:4); met de besnijdenis immers werd de zuivering van de vuile liefden door het ware van 

het geloof aangeduid, nrs. 2039, 2046, 2799, 3412, 3413, 4462; de voorhuid stemde overeen 

met de bezoedeling van het goede door die liefden, nrs. 4462, 7045, 7225; en het rotsstenen 

zwaard, waarmee de besnijdenis werd voltrokken, betekende het ware van het geloof, 

waardoor de zuivering plaatvond, nrs. 2039, 2046, 2799, 7044. 

Het volle en op elke wijze wordt met acht na zeven ook aangeduid met Micha: ‘Wanneer 

Assur in ons land zal zijn gekomen en onze paleizen zal hebben vertreden, zo zullen wij over 

hem stellen zeven herders en acht vorsten der mensen en zij zullen het land van Assur weiden 

met het zwaard en Hij zal bevrijden van Assur’, (Micha 5:4,5); Assur staat voor de redenering 

ten aanzien van het goede en het ware van de Kerk uit het eigen inzicht; de totale bevrijding 

of de bevrijding op elke wijze van de valsheid daaruit wordt aangeduid met de acht vorsten 

der mensen die zullen vernietigen; de vorsten der mensen immers zijn de belangrijkste 

waarheden van het goede. 
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Dat acht het volle en op elke wijze is, staat ook vast uit de ondervinding ten aanzien van de 

binnenlating en de opneming van de gezelschappen in de hemel, nr. 2130; de gezelschappen 

die eerst werden opgenomen, verschenen tot twaalf toe en daarna tot acht toe; degenen 

immers die worden binnengelaten en opgenomen in de hemel, zijn zij die zijn gezuiverd van 

de aardse dingen, dus van de liefden ervan en daarop zijn onderricht; met het getal acht werd 

dan het volle aangeduid. 

Iets eenders wordt met acht aangeduid elders in het Woord, zoals daarmee dat het voorhuis 

van de poort van het huis af, acht ellen was en dat er acht treden waren tot het huis, bij 

(Ezechiël 40:9,31,41); daar wordt gehandeld over het Nieuwe Huis, waarmee de Nieuwe 

Kerk van de Heer wordt aangeduid; de waarheden die tot het goede leiden en vanuit het 

goede tot het ware, worden aangeduid met het voorhuis en met de treden. 

Wie niet weet, dat de getallen in het Woord dingen behelzen, kan nooit iets anders begrijpen, 

dan dat de maten en de getallen, waar over de tabernakel, over de tempel van Salomon en 

daarna over het Nieuwe Huis en over de Nieuwe Tempel en over de Nieuwe Aarde, bij 

Ezechiël wordt gehandeld, van geen belang zijn en dus niets heiligs betekenen, terwijl toch in 

het Woord geen woordje ijdel is. 

Laat hij die inzicht heeft, de maten en de getallen bij (Ezechiël 40 tot 48) in overweging 

nemen; en verder ook de maten en de getallen bij Johannes in de (Openbaring 21), waar ook 

wordt gezegd ‘dat de engel de muur van het Nieuwe Jeruzalem mat, honderd vier en veertig 

ellen en dat die maat eens mensen, dat is, eens engels is’, vers 17; ook elders: ‘Die het inzicht 

heeft, berekene het getal van het beest; het is immers het getal eens mensen; zijn getal 

namelijk is zes honderd zes en zestig’, (Openbaring 13:18); en nog op vele andere plaatsen 

elders. 

Dat alle getallen in het Woord dingen betekenen, zie de nrs. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 

813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 5291, 5335, 5708, 6175, 7973; 

en in de plaatsen waar is getoond wat enige getallen in het bijzonder betekenen. 

 

9660. Zestien voetstukken; dat dit betekent de ondersteuning geheel en al, staat vast uit de 

betekenis van zestien, namelijk geheel en al; zestien immers betekent iets eenders als acht, 

aangezien de vermenigvuldigde getallen iets eenders betekenen als de enkelvoudige waaruit 

zij zijn, nrs. 5291, 5335, 5708, 7973; dat acht het volle is en op elke wijze, is nu eerder in nr. 

9659 getoond; dus eveneens geheel en al; en uit de betekenis van de voetstukken, namelijk de 

ondersteuning, nr. 9643. 

 

9661. Twee voetstukken onder één plank en twee voetstukken onder één plank; dat dit 

betekent door de verbinding van het ware met het goede overal, staat vast uit de betekenis 

van twee, dus de verbinding, nrs. 1686, 3519, 5194, 8423; uit de betekenis van de 

voetstukken, namelijk het ondersteunende ware, nr. 9645; en uit de betekenis van de plank, 

namelijk het ondersteunende goede, nr. 9634; dat dit zo is voor alle en de afzonderlijke 

dingen, dus overal, ligt opgesloten in de herhaling, zoals eveneens eerder enige malen. 

 

9662. En gij zult maken grendelbomen van houten van Sittim; dat dit de macht van het ware  

vanuit het goede betekent, staat vast uit de betekenis van de grendelbomen, namelijk de 

macht die van het ware vanuit het goede is, nr. 9491; uit de betekenis van het hout van Sittim, 

namelijk het goede van de verdienste, dat van de Heer alleen is, nrs. 9472, 9486. 

Dat dit goede het enige goede is dat in de hemel regeert, zie nr. 9486; dus waaruit de 

waarheden de macht hebben. 

 

9663. Vijf voor de planken van de ene zijde van het habitakel; dat dit betekent waardoor het 

schouwt naar de innerlijke dingen van de hemel, waar het ware in het licht is, staat vast uit de 
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betekenis van vijf, namelijk alle dingen van dit deel, nr. 9604; uit de betekenis van de 

planken, namelijk de ondersteunende goede dingen, nr. 9634; en uit de betekenis van de zijde 

van het habitakel, namelijk de streek van de hemel waarheen wordt geschouwd; het habitakel 

immers is de hemel, nr. 9596; en de zijde is de streek waarheen wordt geschouwd; dat het is 

naar de innerlijke dingen waar het ware in het licht is, dus naar de middag, komt omdat 

driemaal dezelfde woorden worden gezegd en de derde of laatste maal wordt gezegd: tot de 

beide benen naar de zee en drie zijden worden vermeld: de eerste tot de middag, vers 18, de 

tweede tot het noorden, vers 20 en de derde tot de zee, vers 22; dat tot de middag is tot de 

innerlijke dingen, waar het ware in het licht is, zie nr. 9642; dat tot het noorden is naar de 

uiterlijke dingen, waar het ware in het duister is, nr. 9648; en dat tot de zee is waar het goede 

in het duister is, nr. 9653. 

 

9664. En vijf grendelbomen voor de planken van de andere zijde van het habitakel; dat dit 

betekent de macht van het ware vanuit het goede, waardoor het schouwt naar de uiterlijke 

dingen, waar het ware in het duister is, staat vast uit wat eerder in de nrs. 9662, 9663, is 

ontvouwd. 

 

9665. En vijf grendelbomen voor de planken van de zijde van het habitakel tot de beide 

benen naar de zee; dat dit betekent de macht van het ware vanuit het goede, waardoor het tot 

die hemel schouwt waar de verbinding is met het goede dat in het duister is, staat ook vast uit 

wat eerder in de nrs. 9653, 9662, 9663 is ontvouwd. 

 

9666. En de middelste grendelboom in het midden van de planken doorgaande van het 

uiteinde tot het uiteinde; dat dit betekent de belangrijkste macht, waaruit de machten overal 

worden voortgezet, staat vast uit de betekenis van de grendelboom, namelijk de macht, nr. 

9496; uit de betekenis van het midden, namelijk het binnenste en het eerste of belangrijkste, 

nrs. 1074, 2940, 2973, 5897, 6084, 6103; uit de betekenis van doorgaan van het uiteinde tot 

het uiteinde, wanneer over de grendelboom wordt gehandeld, waarmee de macht wordt 

aangeduid, dus de daaruit afgeleide en overal voortgezette machten. 

Hoe het hiermee is gesteld, kan men niet weten, tenzij men weet hoe het is gesteld met de 

innerlijke en met de uiterlijke dingen in de geestelijke wereld. 

De dingen die de beste en de zuiverste zijn, dus die volmaakter zijn dan de overige, zijn in het 

binnenste; de dingen die daaruit naar de uiterlijke dingen voortgaan, zijn al naar de graden 

van de verwijdering van de binnenste dingen, minder volmaakt en tenslotte zijn die welke in 

de uiterste dingen zijn, van alle het minst volmaakt, nr. 9648. 

Die dingen worden minder volmaakt genoemd, die gemakkelijker van hun vorm en 

schoonheid, dus van hun orde, kunnen worden afgebogen. 

Het is daarmee gesteld zoals met vruchten: het binnenste zijn de zaden, erbuiten is het 

vruchtvlees; de zaden zijn in een meer volmaakte staat dan het vruchtvlees, dat van buiten is, 

zoals hieruit kan vaststaan dat wanneer het vlees wegrot, toch de zaden ongerept  blijven. 

Evenzo is het gesteld met de zaden; het binnenste ervan is het teelkrachtige, dat in een meer 

volmaakte staat is dan de dingen die daarbuiten zijn, want het teelkrachtige blijft in zijn 

ongereptheid en brengt een nieuwe boom of een nieuwe plant voort, wanneer het uiterlijke 

wordt ontbonden. 

Evenzo is het gesteld in de hemel: de binnenste dingen daar zijn, omdat die de Heer dichter 

nabij zijn, in een meer volmaakte staat dan de uiterlijke dingen; vandaar komt het, dat de 

binnenste hemel in de wijsheid en het inzicht is en vandaar in de gelukzaligheid, meer dan de 

hemelen die beneden zijn. 

Evenzo is het gesteld in iedere hemel; het binnenste in die hemelen is meer volmaakt dan wat 

rondom is. 
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Evenzo is het gesteld bij de mens die in het goede van de liefde en in de waarheden van het 

geloof is; het innerlijke van hem is in een meer volmaakte staat dan het uiterlijke, want de 

innerlijke mens is in de warmte en het licht van de hemel, het uiterlijke echter in de warmte 

en het licht van de wereld. 

Evenzo is het gesteld in elke volmaakte vorm; het binnenste ervan is het beste; het binnenste 

is dat wat onder het midden wordt verstaan. 

Dat met het doorgaan van het uiteinde tot het uiteinde, wanneer dit wordt gezegd van de 

grendelboom, de daaruit afgeleide en overal voortgezette macht wordt aangeduid, is omdat 

met van het uiteinde tot het uiteinde het eerste en het laatste einddoel wordt aangeduid, dus 

van de aanvang tot het einde; het eerste einddoel is immers de aanvang. 

Vandaar is het dat met de uiteinden alle dingen worden aangeduid en overal; zoals bij 

Jeremia: ‘Het zwaard van Jehovah is verterende van het uiteinde der aarde tot het uiteinde 

ervan’, (Jeremia 12:12); het zwaard staat voor het strijdende ware tegen het valse en dat 

vernietigende en in de tegengestelde zin voor het valse dat strijd tegen het ware en dat 

vernietigt, nrs. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294; verterende van het uiteinde der aarde tot het 

uiteinde ervan, voor alle dingen van de Kerk; de aarde immers is de Kerk, nr. 9334. 

Bij David: ‘Van het uiteinde der hemelen is Zijn uitgang en Zijn omloop tot de uiteinden 

ervan’, (Psalm 19:7); ook daar staat van het uiteinde der hemelen tot de uiteinden ervan, voor 

alle dingen en overal. 

Bij Markus: ‘Hij zal Zijn engelen zenden en Hij zal Zijn uitverkorenen vergaderen uit de vier 

winden, van het uiteinde der aarde tot het uiteinde des hemels’, (Markus 13:27); het uiteinde 

der aarde en het uiteinde des hemels, voor alle uiterlijke en innerlijke dingen van de Kerk; dat 

de aarde het uiterlijke van de Kerk is en de hemel het innerlijke ervan, zie de nrs. 1733, 1850, 

2117, 2118, 3355, 4535, waar wordt ontvouwd wat de nieuwe aarde en de nieuwe hemel is. 

Evenzo de uiteinden in het meervoud, bij Jesaja: ‘Ziet om tot Mij, opdat gij wordt gezaligd, 

alle gij uiteinden der aarde’, (Jesaja 45:22). 

Bij David: ‘O God onzes heils, o Vertrouwen aller uiteinden der aarde en der ver gelegen 

dingen van de zee’, (Psalm 65:6). 

Eveneens in het enkelvoud, wanneer er wordt gezegd tot aan het uiteinde, bij Jesaja:  

‘Mijn heil zij tot aan het uiteinde der aarde’, (Jesaja 49:6). 

Bij dezelfde: ‘Jehovah zal het doen horen tot aan het uiteinde der aarde; zegt aan de dochter 

Zions: Zie, uw heil komt’, (Jesaja 62:11). 

Bij Jeremia: ‘Een tumult zal komen tot aan het uiteinde der aarde’, (Jeremia 25:31); tot aan 

het uiteinde, sluit in van het uiteinde tot het uiteinde. 

Wanneer echter onder het uiteinde slechts het uiterste of het laatste wordt  verstaan, dan wordt 

daarmee datgene aangeduid wat het laatste van de hemel of van de Kerk is, zoals bij Jesaja: 

‘Zingt Jehovah een nieuw lied, Zijn lof, het uiteinde der aarde, afdalende tot de zee en de 

volheid ervan, gij eilanden en de bewoners ervan’, (Jesaja 42:10); het uiteinde der aarde, 

afdalende tot de zee, staat voor het laatste van de Kerk, waar het goede en het ware in het 

duister is; dat de zee dit is, zie nr. 9653; de eilanden staan voor hen die verder zijn verwijderd 

van de waarheden en vandaar van de eredienst, nr. 1158. 

Bij dezelfde: ‘Breng Mijn zonen aan van verre en Mijn dochters van het uiteinde der aarde, 

(Jesaja 43:6); de zonen van verre, zijn zij die in het duister zijn ten aanzien van de 

waarheden, de dochters van het uiteinde der aarde zijn zij die in het duister zijn ten aanzien 

van de goedheden, zodanig als de natiën waren. 

Dat de zonen degenen zijn die in de waarheden zijn en in de abstracte zin de waarheden, zie 

de nrs. 264, 489, 491, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704; en dat de dochters degenen zijn 

die in de goedheden zijn en in de abstracte zin de goedheden, nrs. 489-491, 2362, 3963, 8994. 

Daaruit blijkt ook, dat van het uiteinde wordt gesproken met betrekking tot het goede en van 

de verte met betrekking tot het ware, zoals eveneens in (Psalm 65:6; Jesaja 13:5). 
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Maar men moet weten, dat onder het uiteinde van de hemel het niet het uiteinde van de 

ruimte is dat wordt verstaan, maar de staat van het goede en het ware, want in de hemel is 

geen ruimte, maar slechts de schijn ervan volgens de staat van het goede en het ware. 

 

9667. En de plank zult gij overtrekken met goud en haar ringen zult gij maken van goud, 

huizen voor de grendelbomen en gij zult overtrekken de grendelbomen met goud; dat dit 

betekent het uitbeeldende van het goede, waaruit en waardoor alle dingen zijn, staat vast uit 

de betekenis van met goud overtrekken en van goud maken, namelijk het uitbeeldende van 

het goede, nr. 9510; met de planken wordt ook het ondersteunende goede aangeduid, nr. 

9634; met de ringen de verbinding van het goede en het ware, nrs. 9493, 9495; en met de 

grendelbomen de macht van het ware vanuit het goede, nr. 9496. 

Dat alle dingen zijn uit het goede en door het goede, is omdat alles dat in het heelal is, 

betrekking heeft op het goede en het ware en het is het goede waaruit het ware is, dus waaruit 

alles is. 

Het goede ontleent de oorsprong aan het Goddelijke Zelf; de Goddelijke Liefde van de Heer 

is het Goddelijk Goede, want al het goede is van de liefde; de Goddelijke Liefde Zelf, dus het 

Goddelijk Goede, is het Zijn zelf, dat Jehovah wordt genoemd en eveneens de Heer; het 

Bestaan daaruit is het Ware; daaruit kan vaststaan dat vanuit het Goede alle dingen zijn. 

 

9668. En gij zult oprichten het habitakel volgens de wijze die gij zijt gemaakt te zien op de 

berg; dat dit betekent tot de streken volgens de staten van het goede en daaruit van het ware 

in de hemel die wordt uitgebeeld, staat vast uit de betekenis van het habitakel, dus het 

uitbeeldende van de hemel, nr. 9594; uit de betekenis van volgens de wijze die gij zijt 

gemaakt te zien op de berg, namelijk tot de streken volgens de staten van het goede en daaruit 

van het ware in de hemel, want dit wordt verstaan onder de wijze volgens welke het habitakel 

zou worden opgericht. 

Dat de berg Sinaï, waar dit werd gezien, de hemel is, zie nr. 9420. 

Uit de beschrijving blijkt dat het habitakel was opgesteld ten aanzien van de lengte van het 

oosten tot het westen en dat aan het oosten de ingang was en aan het westen de ark; vandaar 

waren de zijden aan de middag en aan het noorden; de oostzijde van het habitakel beeldde de 

staat van het goede uit in zijn opgang, de westzijde de staat van het goede in zijn ondergang; 

de zuidzijde de staat van het ware in zijn licht en de noordzijde de staat van het ware in zijn 

schaduw. 

De ingang was aan de oostelijke streek, de oorzaak hiervan is dat de Heer binnentreedt door 

het goede van de liefde in de hemel; dit kan ook vaststaan bij Ezechiël, waar gehandeld wordt 

over de nieuwe tempel, waar deze tekst staat: ‘Hij leidde mij tot de poort die schouwende is 

naar het oosten; toen, zie, de heerlijkheid van de God Israëls kwam van de weg van het 

oosten; en de heerlijkheid van Jehovah trad binnen in het huis langs de weg der poort, 

waarvan de aangezichten zijn naar het oosten en de heerlijkheid van Jehovah vervulde het 

huis’, (Ezechiël 43:1-6); en daarop: ‘Jehovah zei tot mij: De poort schouwende het oosten zal 

gesloten zijn; zij zal niet worden geopend en geen man zal binnentreden door haar, maar 

Jehovah de God Israëls zal door haar binnentreden’, (Ezechiël 44:1,2); waaruit duidelijk 

blijkt, dat de Heer alleen binnentreedt in de hemel door het goede van de liefde en dat het 

goede van de liefde uit de Heer de hemel vult en die maakt. 

Het oosten betekent de Heer ten aanzien van het goede van de liefde; de oorzaak hiervan is 

dat de Heer de Zon van de hemel is, nrs. 3636, 3643, 7078, 7083, 7270. 

In de hemel echter is het als volgt gesteld: het oosten is waar de Heer als Zon verschijnt, 

namelijk naar voren tegenover het rechteroog, nrs. 4321, 7078, 7171; naar het westen van 

daar, dus in een rechte lijn uit het oosten en tot het westen, zijn zij die in het goede van de 
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liefde zijn; aan het zuiden echter zijn zij die in het licht van het ware zijn en aan het noorden 

zij die in de schaduw van het ware zijn. 

Allen die in de hemel zijn, schouwen tot de Heer, want daar naar voren schouwen is tot Hem 

schouwen; niemand kan daar achterwaarts van Hem weg schouwen, hoe hij zich ook keert; 

zie nr. 4321. 

Maar dit is een verborgenheid die de natuurlijke mens niet kan begrijpen. 

Zulke dingen zijn het die werden uitgebeeld met de door Mozes op de berg geziene wijze, 

volgens welke het habitakel zou worden opgericht. 

 

9669. vers 31-33. En gij zult maken een voorhang van hemelsblauw en purper en 

dubbelgedoopt scharlaken en getweernd fijn lijnwaad, van het werk van een uitdenker zal hij 

die maken, met cherubim. En gij zult geven hem op vier kolommen van Sittim overtogen met 

goud en hun haken van goud, op vier voetstukken van zilver. En gij zult geven de voorhang 

onder de haakjes en gij zult binnenbrengen daarheen van binnen de voorhang de ark der 

getuigenis; en de voorhang make ulieden een scheiding tussen het Heilige en tussen het 

Heilige der Heiligen. 

 

En gij zult maken een voorhang, betekent het bemiddelende dat deze hemel en de binnenste 

verenigt, dus het geestelijk goede met het hemels goede; van hemelsblauw en purper en 

dubbelgedoopt scharlaken en getweernd fijn lijnwaad, betekent de goede dingen van de liefde 

en van het geloof die zijn verbonden; van het werk van een uitdenker zal hij die maken, 

betekent het verstandelijke; met cherubim, betekent de bewaking, opdat zij niet worden 

vermengd; en gij zult geven hem op vier kolommen van Sittim, betekent het goede van de 

verdienste, dat van de Heer alleen is, verbindend en ondersteunend; overtogen met goud, 

betekent daar het uitbeeldende; en hun haken van goud, betekent de wijzen van de verbinding 

door het goede; op vier voetstukken van zilver, betekent de macht van de verbinding door het 

ware; en gij zult geven de voorhang onder de haakjes, betekent het vermogen van de 

verbinding en vandaar de daadwerkelijkheid; en gij zult binnenbrengen daarheen van binnen 

de voorhang de ark der getuigenis, betekent het bestaan van de binnenste hemel binnen dat 

verenigende middel; en de voorhang make ulieden een scheiding tussen het heilige en tussen 

het heilige der heiligen, betekent tussen het geestelijk goede, namelijk het goede van de liefde 

jegens de naaste en het goede van het geloof in de Heer en tussen het hemels goede, namelijk 

het goede van de liefde tot de Heer en het goede van de wederzijdse liefde. 

 

9670. En gij zult maken een voorhang; dat dit betekent het bemiddelende dat deze hemel met 

de binnenste hemel verenigd, dus het geestelijk goede met het hemels goede, staat vast uit de 

betekenis van de voorhang, namelijk dat hij onderscheid maakte tussen het habitakel waar de 

ark van de getuigenis was en waar de kandelaar was en de tafel waarop de broden der 

aangezichten lagen, dus het bemiddelende dat de middelste hemel met de binnenste hemel 

verenigde; met de ark immers, waarin de getuigenis was, werd de binnenste hemel 

uitgebeeld, waar de Heer is, nrs. 9457, 9481, 9485; en met het habitakel buiten de voorhang 

werd de middelste hemel uitgebeeld, nr. 9594; en omdat het goede van de liefde tot de Heer 

de binnenste hemel maakt en het goede van de liefde jegens de naaste de middelste hemel 

maakt, wordt daarom met de voorhang ook aangeduid het bemiddelende dat het geestel ijk 

goede en het hemels goede verenigt; het geestelijk goede is het goede van de liefde jegens de 

naaste en het hemels goede is het goede van de liefde tot de Heer; dat de hemelen volgens die 

goedheden worden onderscheiden, zie daarvoor nr. 9277. 

Hieruit blijkt nu, wat de voorhang betekende zowel in de tabernakel als in de tempel. 

Die beide hemelen, namelijk de binnenste en de middelste, zijn zo onderscheiden, dat men 

niet van de ene in de andere kan binnengaan, niettemin stellen zij één hemel samen door de 
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bemiddelende gezelschappen van engelen, die van een zodanige geaardheid zijn dat zij tot het 

goede van de ene en de andere hemel kunnen toetreden; het zijn deze gezelschappen die het 

verenigende middel samenstellen dat door de voorhang werd uitgebeeld. 

Het werd ook gegeven om met de engelen van die gezelschappen enige malen te spreken. 

Hoedanig de engelen van de binnenste hemel zijn en hoedanig naar verhouding de engelen 

van de middelste hemel, kan vaststaan uit de overeenstemming. 

Met de engelen van de binnenste hemel stemmen die dingen bij de mens overeen die tot de 

gebieden van het hart en die tot de kleine hersenen behoren; met de engelen echter die van de 

middelste hemel zijn, stemmen de dingen bij de mens overeen die behoren tot de gebieden 

van de longen en tot de grote hersenen behoren; de dingen die van het hart en van de kleine 

hersenen zijn, worden de onwillekeurige en spontane genoemd, omdat zij zo verschijnen; de 

dingen echter die van de longen en van de grote hersenen zijn, worden de willekeurige 

genoemd. 

Hoedanig de volmaaktheid van de ene hemel boven de andere is en hoedanig het verschil is, 

kan daaruit enigermate vaststaan. 

Met de bemiddelende engelen echter die tot de ene en de andere hemel toetreden en 

verbinden, stemmen de hart- en longvlechtsels overeen, waardoor de verbinding van het hart 

met de longen plaatsvindt; en verder het verlengde merg, waar de vezel van de kleine 

hersenen met de vezel van de grote hersenen wordt verbonden. 

Dat de engelen die uit het hemels rijk van de Heer zijn, dat wil zeggen, die in de binnenste 

hemel zijn, het gebied van het hart in de Grootste Mens samenstellen en dat de engelen die uit 

het geestelijk rijk van de Heer zijn, dat wil zeggen, die in de middelste hemel zijn, het gebied 

van de longen samenstellen, zie de nrs. 3635, 3886-3890; en dat daarvandaan de 

overeenstemming van het hart en van de longen bij de mens is, ns. 3883-3896; evenzo is het 

gesteld met de overeenstemming van de grote en de kleine hersenen. 

Hoedanig de hemelsen zijn, of degenen die in de binnenste hemel zijn en hoedanig de 

geestelijken, die in de middelste hemel zijn en welk verschil er is, zie de nrs. 2046, 2227, 

2669, 2708, 2715, 2718, 2935, 2937, 2954, 3166, 3235, 3236, 3240, 3246, 3374, 3833, 3887, 

3969, 4138, 4286, 4493, 4585, 4938, 5113, 5150, 5922, 6296, 6289, 6366, 6427, 6435, 6500, 

6647, 6648, 7091, 7233, 7877, 7977, 7992, 8042, 8152, 8234, 8521. 

Daaruit kan blijken, hoedanig de bemiddelende engelen zijn, die het verenigende middel 

samenstellen dat werd uitgebeeld door de voorhang. 

Dat de voorhang van de tempel in twee delen werd verscheurd, toen de Heer aan het kruis 

leed, (Mattheüs 27:61; Markus 15:38; Lukas 23:45), betekende de verheerlijking van de 

Heer; toen de Heer immers in de wereld was, maakte Hij Zijn Menselijke het Goddel ijk 

Ware, maar toen Hij uit de wereld heenging, maakte Hij Zijn Menselijke het Goddelijk 

Goede, waaruit daarna het Goddelijk Ware voortging, zie de nrs. 9199, 9315. 

Het Goddelijk Goede is het Heilige der Heiligen. 

De verheerlijking van het Menselijke van de Heer tot aan het Goddelijk Goede, dat Jehovah 

is, wordt ook in de innerlijke zin beschreven door het proces van de ontzondiging, wanneer 

Aharon binnentrad in het Heilige der Heiligen binnen de voorhang, (Leviticus 16:1) en in de 

betrekkelijke zin wordt door hetzelfde proces beschreven de wederverwekking van de mens 

tot aan het hemels goede toe, dus het goede van de binnenste hemel. 

Dat proces was zodanig: Aharon zou een var van een os tot een slachtoffer nemen en een ram 

tot een brandoffer, voor zich en voor zijn huis; en hij zou de klederen der heiligheid 

aantrekken, die waren: de rok van linnen, de onderbroek van linnen, de bandelier van linnen 

en de tulband van linnen en hij zou zijn vlees met water wassen. 

En hij zou een tweetal bokken nemen waarover hij het lot zou werpen en een van deze zou 

aan Jehovah geofferd worden en de andere zou in de woestijn worden heengezonden; dit voor 

de vergadering van de zonen Israëls. 
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Wanneer hij de var zou slachtofferen, zou hij reukwerk binnen de voorhang binnendragen en 

van het bloed van de var en van de bok zou hij zevenmaal sprenkelen op het verzoendeksel 

naar de opgang; en eveneens zou hij bloed geven op de hoornen van het altaar. 

Daarna zou hij de zonden van de zonen Israëls belijden, die hij zou geven op de bok die in de 

woestijn zou worden heengezonden. 

Tenslotte zou hij de klederen van linnen uittrekken en de zijne aantrekken en hij zou het 

brandoffer maken voor zich en voor het volk; en de dingen afkomstig van de slachtoffers 

werden niet verbrand. 

Zo zou het elk jaar plaatsvinden, wanneer Aharon zou binnentreden tot het Heilige der 

Heiligen binnen de voorhang. 

Het priesterschap waarmee Aharon was belast, beeldde de Heer uit ten aanzien van het 

Goddelijk Goede, zoals het Koningschap, dat daarna bij de koningen was, de Heer uitbeeldde 

ten aanzien van het Goddelijk Ware, nr. 6148. 

Het proces van de verheerlijking van het Menselijke van de Heer tot aan het Goddelijk 

Goede, wordt daar in de innerlijke zin beschreven. 

Dit proces werd aan de engelen gemanifesteerd, wanneer Aharon die handelingen zou 

voltrekken en binnen de voorhang zou binnentreden en het wordt eveneens nu aan de engelen 

gemanifesteerd, wanneer dit in het Woord wordt gelezen. 

Met de var van een os tot het zonde-slachtoffer en met de bok tot het brandoffer, wordt 

aangeduid de zuivering van het goede, een zuivering van de boosheden in de uiterlijke en in 

de innerlijke mens; met de rok van linnen, de onderbroek van linnen, de bandelier van linnen 

en de tulband van linnen, die hij zou aantrekken wanneer hij zou binnentreden en met de 

wassing van zijn vlees, wordt aangeduid dat die zuivering zou plaatsvinden door de 

waarheden vanuit het goede; met de twee geitenbokken tot het zondeslachtoffer en met de 

ram tot het brandoffer en met de bok die werd geofferd en met de andere die werd 

heengezonden, wordt aangeduid de zuivering van het ware, een zuivering van de valsheden in 

de uiterlijke mens; met het reukwerk, dat hij binnen de voorhang zou binnendragen, wordt de 

aanpassing aangeduid; met het bloed van de var en met het bloed van de bok, dat zevenmaal 

zou worden gesprengd op het verzoendeksel naar de opgang en daarna op de hoornen van het 

altaar, wordt het Goddelijk Ware vanuit het Goddelijk Goede aangeduid; met de belijdenis 

van de zonden over de levende bok, die in de woestijn zou worden heengezonden, wordt 

aangeduid op elke wijze de scheiding en de uitwerping van het boze, weg van het goede; met 

het uittrekken van de klederen van linnen en het aantrekken van zijn eigen klederen, wanneer 

hij de brandoffers zou gaan maken en verder met het wegbrengen van het vlees, van de huid 

en van de mest van de slachtoffers buiten het legerkamp en met de verbranding ervan, wordt 

aangeduid het aantrekken van het hemels goede bij de wederverwekte en de verheerlijking 

van het Menselijke tot aan het Goddelijk Goede in de Heer toe, na verwerping van alle 

dingen die waren geweest van het menselijke uit de moeder en wel dermate dat Hij niet 

langer haar zoon was; men zie nr. 9135. 

Dit zijn de dingen die worden aangeduid met dat proces van de zuivering, wanneer Aharon 

zou binnentreden tot het Heilige der Heiligen binnen de voorhang. 

Want na voltrekking van die handelingen beeldde Aharon de Heer uit ten aanzien van het 

Goddelijk Goede. 

Hieruit kan vaststaan dat met de voorhang tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen ook 

wordt aangeduid het verenigende midden van het Goddelijk Ware en het Goddelijk Goede in 

de Heer. 

 

9671. Van hemelsblauw en purper en dubbelgedoopt scharlaken en getweernd fijn lijnwaad; 

dat dit betekent de goedheden van de liefde en van het geloof daar verbonden, staat vast uit 

de betekenis van hemelsblauw, namelijk de hemelse liefde van het ware, nr. 9466; en uit de 
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betekenis van het purper, namelijk de hemelse liefde van het goede, nr. 9467; uit de betekenis 

van het dubbelgedoopte scharlaken, te weten het geestelijk goede, nrs. 4922, 9468; en uit de 

betekenis van het getweernd fijn lijnwaad, namelijk het ware uit hemelse oorsprong, nr. 9469. 

Daaruit blijkt dat met die vier worden aangeduid de goede dingen van de liefde en van het 

geloof, in het verenigende midden verbonden. 

Hiermee is het als volgt gesteld: zij die in de hemel betrekking hebben op het verenigende 

middel, dat door de voorhang wordt uitgebeeld, hebben in zich de goedheden van de liefde en 

de goedheden van het geloof verbonden; want door de goedheden van de liefde worden zij 

verbonden met de hemelsen die in de binnenste hemel zijn en door de goedheden van het 

geloof met de geestelijken die in de middelste hemel zijn; want het goede van de liefde tot de 

Heer wordt het hemels goede genoemd en het goede van het geloof in Hem wordt het 

geestelijk goede genoemd. 

Zij die in de hemel betrekking hebben op het verenigende middel, worden hemels-geestelijk 

en geestelijk-hemels genoemd; de eerstgenoemden worden in het Woord uitgebeeld door 

Jozef en de laatstgenoemden door Benjamin. 

Dat Jozef in de uitbeeldende zin het hemels-geestelijke is, zie de nrs. 4286, 4592, 4963, 5249, 

5307, 5331, 5332, 5417, 5869, 5877, 6224, 6526; en dat Benjamin het geestelijk-hemelse is, 

nrs. 3969, 4592; en dat zo Jozef het innerlijk verenigende middel is, nrs. 4585, 4592, 4594, 

5411, 5413, 5443, 5639, 5686, 5688, 5689, 5822. 

Wat het hemels-geestelijke is en wat het geestelijk-hemelse, zie de nrs. 1577, 1824, 2184, 

4585, 4592, 4594. 

Ook uit de tegengestelden, die in de hellen zijn, wordt gekend hoedanig het verschil is tussen 

de hemelsen en tussen de geestelijken in de hemelen; zij die in de hellen tegengesteld zijn aan 

de hemelsen, worden genieën genoemd en zij die daar zijn tegengesteld aan de geestelijken, 

worden geesten genoemd. 

De genieën die zijn tegengesteld aan de hemelsen, zijn aan de rug; de geesten echter, die zijn 

tegengesteld aan de geestelijken, zijn voor het aangezicht; en de middelsten zijn aan de 

zijden. 

De genieën zijn, omdat zij tegengesteld zijn aan de hemelsen, in een innerlijker boze dan de 

geesten; zie hierover uit ondervinding de nrs. 5977, 8593, 8622, 8625. 

De hel van de genieën is geheel en al afgescheiden van de hel van de geesten en wel dermate 

dat zij die in de ene zijn, niet tot de andere kunnen overgaan. 

Er zijn daar immers bemiddelenden die verbinden en dezen zijn tegengesteld aan de 

bemiddelenden in de hemelen. 

 

9672. Van het werk van een uitdenker zal hij die maken, betekent het verstandelijke, zoals 

eerder in nr. 9598. 

 

9673. Met cherubim; dat dit betekent de bewaking opdat zij niet worden vermengd, namelijk 

het geestelijk goede en het hemels goede; dus de middelste met de binnenste hemel, staat vast 

uit de betekenis van de cherubim, namelijk de bewaking en de voorzienigheid opdat de Heer 

niet, dan alleen door het goede, zal worden toegegaan en opdat het goede dat uit de Heer in 

de hemel en bij de mens is, niet wordt gekwetst, nr. 9509. 

Dat het ook is opdat het Goddelijk Goede en het Hemels Goede, dus die beide hemelen, niet 

worden vermengd, komt omdat het ene en het andere goede, indien zij werden vermengd, 

gekwetst zou worden en wel dermate dat de hemelen zelf zouden vergaan. 

Dit kan vaststaan uit het verschil van het ene en het andere goede, dus van de ene en de 

andere hemel, zie nr. 9670. 

Daarom zijn er in het midden gelegen gezelschappen van engelen die in het hemels-geestelijk 

goede en in het geestelijk-hemels goede zijn, waardoor de verbinding plaatsvindt, nr. 9671. 
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Bij deze gezelschappen van engelen zijn die goeden ook niet verbonden, maar van elkaar 

onderscheiden. 

Hieruit blijkt, dat die gezelschappen bewakingen zijn opdat beide goeden niet worden 

vermengd en dat zo die bewaking en voorzienigheid van de Heer met de cherubim wordt 

aangeduid. 

 

9674. En gij zult geven hem op vier kolommen van Sittim; dat dit betekent het goede van de 

verdienste, dat van de Heer alleen is, dat verbindt en ondersteunt, staat vast uit de betekenis 

van vier, namelijk de verbinding, nrs. 1686, 8877; dat vier de verbinding is, komt omdat dit 

getal oprijst uit twee met zichzelf vermenigvuldigd en met de vermenigvuldigde getallen 

wordt hetzelfde aangeduid als met de enkelvoudige getallen waaruit zij zijn, nrs. 5291, 5335, 

5708, 7973; dat twee de verbinding is, zie de nrs. 5194, 8423; uit de betekenis van de 

kolommen, dus de ondersteuning, waarover hierna; en uit de betekenis van het hout uit 

Sittim, namelijk het goede van de verdienste, dat van de Heer alleen is, nrs. 9472, 9486. 

Dat dit goede het enige goede is dat regeert in de hemel, zie nr. 9486, dus eveneens dat wat 

de hemel ondersteunt. 

Dat de kolommen de ondersteuning betekent, komt omdat zij de voorhang ondersteunden, 

zoals de planken uit houten van Sittim de gordijnen van het habitakel, nr. 9634. 

Met de kolommen worden in de geestelijke zin de dingen aangeduid die de hemel en de Kerk 

ondersteunen, namelijk de goedheden van de liefde en de goedheden van het geloof uit de 

Heer. 

Deze worden met kolommen [of pilaren] aangeduid bij David: ‘Ik zal in rechtheden richten; 

de landen zijn versmeltende en alle bewoners ervan, Ik zal haar pilaren bevestigen’, (Psalm 

75:2,3). 

Bij Job: ‘God die de aarde doet beven uit haar plaats, zodat haar pilaren sidderen’ , (Job 

9:6); de pilaren der aarde voor de goedheden en waarheden die de Kerk ondersteunen, want 

de aarde in het Woord is de Kerk, nr. 9325. 

Dat het niet de pilaren van de aardbol zijn die sidderen, is duidelijk. 

Bij Johannes: ‘Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God en 

hij zal niet langer naar buiten uitgaan; en Ik zal op hem schrijven de Naam van Mijn God en 

de Naam van de stad van Mijn God, van het Nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel 

van Mijn God en Mijn nieuwe Naam’, (Openbaring 3:12). 

De pilaar in de tempel voor de goedheden en waarheden van de Kerk, die ook zijn de Naam 

van God en de naam van de stad het Nieuwe Jeruzalem; dat de Naam van God al het goede 

en ware van de Kerk is, of alles in een samenvatting, waardoor de Heer wordt vereerd, zie de 

nrs. 2724, 3006, 6674, 9310. 

 

9675. Overtogen met goud; dat dit betekent daar het uitbeeldende van het goede, namelijk 

van dat wat met de kolommen van Sittim wordt aangeduid, staat vast uit de betekenis van 

overtrekken met goud en maken uit goud, dus de uitbeelding van het goede, nr. 9510. 

 

9676. En hun haken van goud; dat dit de wijzen van de verbinding door het goede betekent, 

staat vast uit de betekenis van de haken, namelijk de wijzen van de verbinding; die betekenis 

hebben de haken vanwege hun vorm; en uit de betekenis van het goud, dus het goede, nrs. 

113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9490. 

 

9677. Op vier voetstukken van zilver; dat dit de macht van de verbinding door het ware 

betekent, staat vast uit de betekenis van vier, namelijk de verbinding, nr. 9674; uit de 

betekenis van de voetstukken, dus de macht, nr. 9643; en uit de betekenis van het zilver, 

namelijk het ware, waarover de nrs. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999. 
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9678. En gij zult geven de voorhang onder de haakjes; dat dit het vermogen van de 

verbinding en vandaar de daadwerkelijkheid betekent, staat vast uit de betekenis van de 

haakjes, dus het vermogen van de verbinding, nr. 9611; de daadwerkelijkheid daarvandaan is 

de voorhang onder die geven. 

 

9679. En gij zult binnenbrengen daarheen van binnen de voorhang de ark der getuigenis; dat 

dit betekent het bestaan van de binnenste hemel binnen dit verenigende middel, staat vast uit 

de betekenis van de voorhang, namelijk het middel dat beide hemelen verenigt, nrs. 9670, 

9671; en uit de betekenis van de ark der getuigenis, namelijk de binnenste hemel, nr. 9485; 

het bestaan ervan wordt aangeduid met de ark daarheen binnenbrengen. 

 

9680. En de voorhang make ulieden een scheiding tussen het Heilige en het Heilige der 

Heiligen; dat dit betekent tussen het geestelijk goede, dus het goede van de liefde jegens de 

naaste en het goede van het geloof in de Heer en tussen het hemels goede, namelijk het goede 

van de liefde tot de Heer en het goede van de wederzijdse liefde, staat vast uit de betekenis 

van het Heilige, dus het goede dat regeert in de middelste hemel; en uit de betekenis van het 

Heilige der Heiligen, namelijk het goede dat regeert in de binnenste hemel. 

Dat dit goede het goede van de liefde tot de Heer en het goede van de wederzijdse liefde is en 

het eerstgenoemde, namelijk het goede dat regeert in de middelste hemel, het goede is van de 

liefde jegens de naaste en het goede van het geloof in de Heer, blijkt over alles wat over het 

ene en het andere goede, het hemelse en het geestelijke, in de aangehaalde plaatsen is 

getoond, nr. 9670. 

Het goede van de liefde tot de Heer in de binnenste hemel is het innerlijk goede daar, maar 

het goede van de wederzijdse liefde is het uiterlijk goede daar; het goede echter van de liefde 

jegens de naaste is het innerlijk goede in de middelste hemel en het goede van het geloof in 

de Heer is het uiterlijk goede daar; in iedere hemel is het innerlijke en het uiterlijke, zoals in 

de Kerk en dat deze innerlijk en uiterlijk is, zie de nrs. 409, 1083, 1098, 1238, 1242, 4899, 

6380, 6587, 7840, 8762, 9375. 

Al het goede is heilig en al het ware is het, voor zoveel het van het goede in zich heeft; het 

goede wordt heilig genoemd vanwege de Heer, omdat de Heer alleen Heilig is en uit Hem al 

het goede en al het ware is, nrs. 9229, 9479; daaruit blijkt waarom het habitakel het Heilige 

wordt genoemd en de ark waarin de getuigenis lag, het Heilige der Heiligen. 

De getuigenis immers is de Heer Zelf ten aanzien van het Goddelijk Ware, nr. 9503; en de 

ark is de binnenste hemel waar de Heer is, nr. 9485; de Heer is ook in de middelste hemel, 

maar Hij is meer aanwezig in de binnenste hemel. 

Degenen immers die met de Heer door het goede van de liefde zijn verbonden, zijn met Hem 

en degenen die met de Heer zijn verbonden door het goede van het geloof, zijn weliswaar met 

Hem, maar verder verwijderd. 

In de middelste hemel is de verbinding met de Heer door het geloof ingeplant aan het goede 

van de liefde jegens de naaste. 

Hieruit blijkt, waarom het habitakel, dat buiten de voorhang was, het Heilige wordt genoemd 

en het habitakel dat binnen de voorhang was, het Heilige der Heiligen. 

Dat het de Heer is, uit Wie al het Heilige is en dat Hij het Heilige der Heiligen Zelf is, staat 

vast bij Daniël: ‘Zeventig weken zijn bestemd over Mijn volk, om het Heilige der Heiligen te 

zalven’, (Daniël 9:24); en in de Openbaring: ‘Wie zou U niet vrezen, Heer en Uw Naam niet 

verheerlijken, omdat Gij alleen Heilig zijt’, (Openbaring 15:4); daarom wordt ook de Heer de 

Heilige Israëls genoemd, (Jesaja 1:4; 5:19,24; 10:20; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11,12,15; 31:1; 

37:23; 41:14, 16,20; 43:3:14; 45:11; 60:9,14; Jeremia 50:29; 51:5; Ezechiël 39:7; Psalm 

71:22; Psalm 78:41; Psalm 89:19,2; 2 Koningen 19:22) en elders. 
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Alles wat dus bij de zonen Israëls de Heer uitbeeldde, of het goede en het ware die voortgaan 

uit Hem, werd na de inwijding het Heilige genoemd, met als oorzaak dat alleen de Heer heilig 

is. 

De Heilige Geest in het Woord is eveneens het Heilige dat uit de Heer voortgaat. 

 

9681. vers 34-37. En gij zult geven het verzoendeksel op de ark der getuigenis in het Heilige 

der Heiligen. En gij zult zetten de tafel van buiten de voorhang en de kandelaar tegenover de 

tafel op de zijde van het habitakel naar het zuiden en de tafel zult gij geven aan de zijde van 

het noorden. En gij zult maken een bedekking voor de deur van de tent, van hemelsblauw en 

purper en dubbelgedoopt scharlaken en getweernd fijn lijnwaad, van het werk van een 

borduurder. En gij zult maken voor de bedekking vijf kolommen van Sittim en overtrekken die 

met goud; en haar haken van goud; en gij zult gieten voor haar vijf voetstukken van brons. 

 

En gij zult geven het verzoendeksel op de ark der getuigenis in het Heilige der Heiligen, 

betekent de verhoring en de opneming van alle dingen die van de eredienst zijn uit het goede 

vanuit de liefde in de binnenste hemel door de Heer; en gij zult zetten de tafel van buiten de 

voorhang, betekent de invloeiing door de hemelse dingen die van de liefde zijn; en de 

kandelaar tegenover de tafel op de zijde van het habitakel naar het zuiden, betekent de 

verlichting van het geestelijk rijk door het Goddelijk Ware voortgaande uit het Goddelijk 

Menselijke van de Heer voor hen die in het goede zijn; en de tafel zult gij geven aan de zijde 

van het noorden, betekent het goede in het duister; en gij zult maken een bedekking voor de 

deur van de tent, betekent het middel dat de tweede of de middelste hemel verenigt met de 

eerste of laatste hemel; van hemelsblauw en purper en dubbelgedoopt scharlaken en 

getweernd fijn lijnwaad, betekent uit het goede van de naastenliefde en van het geloof; van 

het werk van een borduurder, betekent de dingen die van het wetenschappelijke zijn; en gij 

zult maken voor de bedekking vijf kolommen van Sittim, betekent de ondersteuning van het 

verenigende middel, voor zoveel als genoeg is, door het goede van de verdienste dat van het 

Goddelijk Menselijke van de Heer is; en overtrekken die met goud, betekent het uitbeeldende 

van het goede; en haar haken van goud, betekent de wijzen van de verbinding door het goede; 

en gij zult gieten voor haar vijf voetstukken van brons, betekent de macht uit het uiterlijk 

goede. 

 

9682. En gij zult geven het verzoendeksel op de ark der getuigenis in het Heilige der 

Heiligen; dat dit betekent de verhoring en de opneming van alle dingen die van de eredienst 

zijn uit het goede van de liefde in de binnenste hemel door de Heer, staat vast uit de betekenis 

van het verzoendeksel, dus de verhoring en de opneming van alle dingen die van de eredienst 

vanuit het goede van de liefde zijn, nr. 9506; uit de betekenis van de ark der getuigenis, 

namelijk de binnenste hemel waar de Heer is, nr. 9485; en dat de Getuigenis daar de Heer is, 

nr. 9503; en uit de betekenis van het Heilige der Heiligen, namelijk waar het goede van de 

liefde uit de Heer is, nr. 9680. 

Hieruit blijkt dat met: gij zult geven het verzoendeksel op de ark der getuigenis in het Heilige 

der Heiligen, wordt aangeduid de verhoring en de opneming van alle dingen die van de 

eredienst zijn vanuit het goede van de liefde in de binnenste hemel door de Heer. 

Hoe het is gesteld met de tegenwoordigheid van de Heer in de binnenste hemel en hoe met 

Zijn tegenwoordigheid in de middelste hemel en eveneens in de laatste, kan vaststaan uit de 

dingen die ten aanzien van de invloeiing van het goede en ware uit de Heer in vele plaatsen 

zijn getoond. 

De tegenwoordigheid van de Heer vindt plaats door de invloeiing en de invloeiing gedraagt 

zich volgens het leven van het goede en het ware. 
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Degenen die in het goede van de liefde tot de Heer zijn, zijn zij die het naast die invloeiing 

opnemen; zij echter die in het goede van de liefde jegens de naaste zijn, nemen die ook op, 

maar verder verwijderd, omdat het goede van de liefde jegens de naaste verder is verwijderd 

van het goede zelf van de liefde tot de Heer; zij die echter in het goede van het geloof zijn, 

nemen die invloeiing weliswaar op, maar voor zoveel van het goede als het geloof in zich 

heeft; daarom nemen degenen die in het goede van het leven zijn vanuit de waarheden van 

het geloof die op. 

De Heer immers is in het goede, omdat al het goede uit Hem is en in het geheel niets uit de 

mens, noch uit de engelen in de hemelen. 

Wat verder de tegenwoordigheid van de Heer in de hemel en door de hemel bij de mens 

betreft, moet men weten dat de Heer boven de hemelen is; Hijzelf immers is de Zon van de 

hemel; maar toch is Hij tegenwoordig door het Licht en de Warmte daaruit; het Licht daaruit 

is het Goddelijk Ware, dat van het geloof is; en de Warmte daaruit is het Goddelijk Goede, 

dat van de Liefde is. 

Dat wat uit de Heer voortgaat, is Hijzelf. 

Hieruit blijkt dat de Heer tegenwoordig is waar het goede dat uit Hem is, wordt opgenomen. 

Maar dit alles kan beter worden begrepen uit die teksten die over de invloeiing zijn vermeld, 

namelijk dat het al van het leven invloeit uit de Heer, dus al het goede en het ware, aangezien 

deze het leven van de mens maken en dat de dingen die invloeien, zich gedragen volgens de 

opneming bij eenieder, nrs. 2536, 2706, 2886-2889, 2893, 3001, 3318, 3484, 3742, 3743, 

4151, 5846, 5850, 5986, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626, 6982, 

6985, 6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7147, 7270, 7343, 8321, 8685, 8701, 8717, 8728, 9110, 

9111, 9216; en dat de invloeiing uit de Heer rechtstreeks is en eveneens indirect door de 

hemelen, nrs. 6147, 6058, 6063, 6466, 6472, 6473, 6982, 6985, 6996, 7004, 7007, 7055, 

7056, 7058, 7270, 8685, 8701, 8717, 8728, 9216. 

9683. En gij zult zetten de tafel van buiten de voorhang; dat dit betekent de invloeiing door 

de hemelse dingen die van de liefde zijn, staat vast uit de betekenis van de tafel waarop de 

broden der aangezichten lagen, dus de ontvangers van de hemelse dingen, nrs. 9527, 9545; en 

uit de betekenis van buiten de voorhang, namelijk buiten het verenigende middel, waardoor 

de indirecte invloeiing is; met de voorhang immers wordt het verenigende middel aangeduid, 

nr. 9670; en omdat die tafel achter de voorhang was, wordt dus aangeduid de invloeiing door 

de hemelse dingen, die van de binnenste hemel zijn, namelijk de goedheden van de liefde. 

Dat er uit de Heer een indirecte invloeiing door de binnenste hemel is en een rechtstreekse uit 

Hem, kan vaststaan uit de aangehaalde plaatsen in nr. 9682. 

Met al het goede dat het hemelse leven, dus het eeuwige leven, maakt bij de mens en bij de 

engel, is het als volgt gesteld: het binnenste van het goede is de Heer Zelf, dus het goede van 

de liefde dat rechtstreeks uit Hem is; het naast daaropvolgende is het goede van de 

wederzijdse liefde, daarna het goede van de liefde jegens de naaste en tenslotte het goede van 

het geloof; dit is de opeenvolgende orde van de goedheden vanuit het binnenste. 

Daaruit kan vaststaan, hoe het is gesteld met de rechtstreekse en de indirecte invloeiing. 

In het algemeen, voor zoveel het in de orde opvolgende of uiterlijk goede het innerlijk goede 

in zich heeft, voor zoveel is het goede, want voor zoveel is het de Heer Zelf nader, Die het 

binnenste goede is, zoals gezegd. 

Maar de schikking en de ordening van de innerlijke goedheden in de opeenvolgende 

uiterlijke, wordt gevarieerd in alle en de afzonderlijke subjecten volgens de opneming en de 

opneming is volgens het geestelijk en het zedelijk leven van eenieder in de wereld, want het 

leven in de wereld blijft elk mens bij tot in het eeuwige. 

De invloeiing van de Heer is eveneens rechtstreeks bij elk mens want zonder die 

rechtstreekse invloeiing werkt de indirecte invloeiing niets uit. 
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De rechtstreekse invloeiing wordt opgenomen volgens de orde waarin de mens of de engel is, 

dus volgens het Goddelijk Ware dat uit het Goddelijke is; dit is immers de orde, nrs. 1728, 

1919, 2447, 4839, 5703, 7995, 8512, 8513, 8700, 8988. 

Het is dus de orde zelf bij de mens dat hij zal leven in het goede dat uit de Heer is, dat wil 

zeggen, dat hij zal leven uit de Heer. 

Deze invloeiing is aanhoudend en is aangebonden aan alle en de afzonderlijke dingen van de 

wil van de mens en richt die dingen voor zoveel als het kan tot die orde; de eigen wil van de 

mens immers leidt aanhoudend af. 

Het is hiermee gesteld zoals met de willekeurige en de onwillekeurige delen bij de mens; de 

willekeurige leiden hem voortdurend af van de orde, maar de onwillekeurige leiden 

aanhoudend tot de orde terug. 

Vandaar komt het, dat de beweging van het hart, die onwillekeurig is, volledig is onttrokken 

aan de wil van de mens, evenzo de werking van de kleine hersenen, en dat de bewegingen 

van het hart en de krachten van de kleine hersenen de willekeurige processen regelen opdat 

die zich niet buiten de grenzen storten en vóór de tijd het leven van het lichaam uitblussen. 

Daarom gaan de aandrijvende beginselen voort, vanuit de ene en de andere, namelijk zowel 

uit de onwillekeurige als uit de willekeurige, in het gehele lichaam. 

Dit is gezegd om enigermate de idee ten aanzien van de rechtstreekse en de indirecte 

invloeiing van de hemelse dingen van de liefde en van de geestelijke dingen van het geloof 

uit de Heer toe te lichten. 

 

9684. En de kandelaar tegenover de tafel op de zijde van het habitakel naar het zuiden; dat dit 

betekent de verlichting van het geestelijk rijk door het Goddelijk ware voortgaande uit het 

Goddelijk Menselijke van de Heer voor hen die in het goede zijn, staat vast uit de betekenis 

van de kandelaar, namelijk de Heer ten aanzien van het Goddelijk Ware, dus het Goddelijk 

Ware voortgaande uit Zijn Goddelijk Menselijke en vandaar de verlichting voor Zijn 

geestelijk rijk, waarover hierna; uit de betekenis van de tafel waarop de broden der 

aangezichten lagen, waartegenover de kandelaar stond, dus de Heer ten aanzien van het 

hemels goede, dus dat goede zelf, waaruit en waardoor de Heer in het geestelijk rijk of in de 

middelste hemel invloeit, waarover ook hierna; en uit de betekenis van op de zijde van het 

habitakel naar het oosten, dus in de hemel waar het Goddelijk Ware voortgaande uit het  

Goddelijk Menselijke van de Heer is in het grootste licht; het habitakel immers buiten de 

voorhang, waar de kandelaar stond, is de middelste hemel, nr. 9594; en het zuiden of de 

middag is waar het Goddelijk Ware is in zijn licht, nr. 9642. 

Dat in het habitakel nabij de voorhang de kandelaar was en eveneens de tafel waarop de 

broden der aangezichten lagen en dat de kandelaar was aan de zijde naar het zuiden en de 

tafel aan de zijde naar het noorden, zijn verborgenheden van de hemel, die niet kunnen 

worden geopenbaard, indien men niet weet dat het habitakel de hemel heeft uitgebeeld en de 

dingen die in het habitakel waren de hemelse en geestelijke dingen die in de hemel zijn. 

Wat de kandelaar heeft uitgebeeld, is eerder in nr. 9548 getoond; en wat de tafel waarop de 

broden der aangezichten lagen, nrs. 9527, 9545; en wat het zuiden of de middag betekent, nr. 

9642; en wat het noorden, nr. 3708. 

Daaruit kan vaststaan, dat met de kandelaar op de zijde van het habitakel naar het zuiden 

wordt aangeduid de verlichting van het geestelijk rijk door het Goddelijk Ware voortgaande 

uit het Goddelijk Menselijke van de Heer. 

Maar opdat de verborgenheden zelf uitkomen, zal hier worden gezegd hoe het hiermee in de 

hemelen is gesteld: de Heer verschijnt aan hen die van het hemels rijk zijn, als Zon, maar aan 

hen die van het geestelijk rijk zijn, als Maan; de Heer als Zon verschijnt op gemiddelde 

hoogte tegenover het rechteroog en als Maan ook op gemiddelde hoogte tegenover het 

linkeroog. 
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Uit de Heer als Zon hebben degenen het Licht die in Zijn hemels rijk zijn en uit de Heer als 

Maan hebben degenen het Licht die in het geestelijk rijk zijn; over deze beide rijken, zie wat 

daarover is gezegd in nr. 9277. 

Het licht in de hemel is het Goddelijk Ware voortgaande uit het Goddelijk Menselijke van de 

Heer; dit licht dat wordt opgenomen door de engelen die van het geestelijk rijk zijn, wordt 

genoemd het ware van het geloof vanuit het goede van de liefde jegens de naaste; uit dit 

goede en dat ware bestaat de middelste hemel, die de geestelijke wordt genoemd. 

De kandelaar in het habitakel beeldde de Maan uit, waaruit degenen die in het geestelijk rijk 

zijn, het Licht hebben, dus beeldde die de Heer uit ten aanzien van het Goddelijk Ware daar; 

want, zoals gezegd, de Heer verschijnt aan hen die van dat rijk zijn, als Maan. 

Hieruit kan nu vaststaan waarom de kandelaar naar het zuiden was geplaatst; het zuiden 

immers of de middag, is waar het Goddelijk Ware in het licht is, nr. 9642; en waarom de tafel 

waarop de broden der aangezichten lagen, was gezet naar het noorden; het noorden is immers 

waar het Goddelijk Ware in het duister is, nr. 3708 en evenzo dan het Goddelijk Goede, dat 

met de broden op die tafel wordt aangeduid. 

Dit goede wordt het geestelijk goede door de opneming van het Goddelijk Ware, zoals van 

het licht uit de Maan. 

Dit zijn de verborgenheden die worden aangeduid met de kandelaar en de stand ervan naar 

het zuiden en met de tafel waarop de broden der aangezichten lagen en de stand ervan naar 

het noorden. 

Dat de kandelaar het Goddelijk Ware voortgaande is uit het Goddelijk Menselijke van de 

Heer, staat vast uit de Openbaring: ‘Ik zag zeven gouden kandelaren en in het midden van de 

zeven kandelaren Een, de Zoon des Mensen gelijk, bekleed met een talaar en omgord aan de 

borsten met een gouden gordel’, (Openbaring 1:12-14). 

De Zoon des Mensen is de Heer ten aanzien van het Goddelijk Ware uit Zijn Goddelijk 

Menselijke, nrs. 2803, 2813, 3704; en elders in hetzelfde boek: ‘De heerlijkheid Gods zal de 

stad, het Heilige Jeruzalem, verlichten en haar Lamp is het Lam’, (Openbaring 21:23); de 

heerlijkheid Gods is het Goddelijk Ware voortgaande uit de Heer, nr. 9429; de Lamp die het 

Lam is, dat wil zeggen de Heer, is het geloof en vandaar het inzicht van het ware en de 

wijsheid van het goede, die uit de Heer alleen zijn, nr. 9548. 

Het Nieuwe Jeruzalem is de Nieuwe Kerk van de Heer, nr. 2117. 

Dat de Heer de Zon is voor hen die in het hemels rijk zijn en als Maan verschijnt voor hen die 

van het geestelijk rijk zijn, zie de nrs. 1053, 1512, 1529-1531, 3636, 3643, 5097, 7083, 7270, 

8644, 8812; dat vandaar in het Woord met de Zon de Heer wordt aangeduid ten aanzien van 

het hemels goede en met de Maan de Heer ten aanzien van het geestelijk goede, nrs. 1529, 

1530, 2441, 2495, 4060, 4696, 7083, 8644; en dat de Heer als Zon verschijnt op gemiddelde 

hoogte tegenover het rechteroog en als Maan ook op gemiddelde hoogte tegenover het 

linkeroog, nrs. 1531, 4321, 7078, 7171. 

Vandaar komt het, dat het oosten in de hemel is waar de Heer als Zon verschijnt en het 

zuiden waar de Heer als Maan verschijnt; dat het Licht uit de Heer als Zon en Maan het 

Goddelijk Ware is, voortgaande uit Zijn Goddelijk Menselijke, nrs. 1053, 1521-1533, 1619-

1632, 2776, 3094, 3138, 3167 3190, 3195, 3222, 3223, 3337, 3339, 3341, 3636, 3643, 3862, 

3993, 4060, 4180, 4302, 4408, 4414, 4419, 4527, 4598, 5400, 6032, 6313, 6315, 6608, 6907, 

7174, 8644, 8707, 8861, 9399, 9407. 

En omdat het Licht uit de Heer als Zon en als Maan is het Goddelijk Ware voortgaande uit 

Hem, is daarom de Warmte uit de Heer als Zon daar, het Goddelijk Goede van Zijn 

Goddelijke Liefde, nrs. 3338, 3339, 3636, 3643, 5215, 6032. 

Daaruit kan vaststaan, hoedanig verschil er is tussen het hemels rijk en het geestelijk rijk van 

de Heer ten aanzien van de opneming van het Goddelijk Ware, namelijk dat het is zoals 

tussen het licht uit de zon en tussen het licht uit de maan; en dat daarom degenen die in het 
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geestelijk rijk zijn, naar verhouding in het duister zijn ten aanzien van het ware van het geloof 

en het goede van de liefde, nrs. 2708, 2715, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3241, 3833, 6289, 

6500, 6945, 7233; dat dezen vooral door de Komst van de Heer in de wereld werden 

gezaligd, nrs. 2661, 2716, 3969, 6372, 6854, 6914, 7035, 7091, 7826, 7932b, 8018, 8054, 

8159, 8321, 9596; en dat zij verlichting hebben in het Goddelijk Menselijke van de Heer, nrs. 

2716, 2833, 2834; maar dat degenen van de geestelijke Kerk worden gezaligd die in het 

goede van het leven zijn door de waarheden van het geloof, nrs. 2954, 6435, 6647, 6648, 

7977, 7992, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701. 

9685. En de tafel zult gij geven aan de zijde van het noorden; dat dit het goede in het duister 

betekent, staat vast uit de betekenis van de tafel, waarop de broden der aangezichten lagen, 

namelijk de ontvanger van de hemelse dingen, nr. 9527; de broden zijn immers het hemels 

goede, dat uit de Heer is, nr. 9545; en uit de betekenis van het noorden, namelijk het duistere 

ten aanzien van de waarheden van het geloof, nr. 3708. 

En tegelijk, wanneer het ware in het duister is, is ook het goede in het duister, want in het 

geestelijk rijk van de Heer verschijnt het goede door het ware en het ware wordt men gewaar 

als het goede wanneer het uit het verstand in de wil komt; dit goede is het goede van de liefde 

jegens de naaste en wordt het geestelijk goede genoemd. 

Anders is het gesteld in het hemels rijk van de Heer; daar verschijnt het goede niet door het 

ware, maar het wordt doorvat uit het goede zelf. 

Daaruit kan vaststaan, waarom die tafel was gezet aan de zijde naar het noorden en de 

kandelaar aan de zijde naar het zuiden. 

Maar men zie wat hierover eerder in nr. 9684 eerder is gezegd en getoond. 

9686. En gij zult maken een bedekking voor de deur van de tent; dat dit betekent het middel 

dat de tweede of middelste hemel verbindt met de eerste of laatste hemel, staat vast uit de 

betekenis van de bedekking, namelijk het middel dat deze hemel verenigt, die door de tent 

der samenkomst wordt uitgebeeld, met de hemel die door de voorhang wordt uitgebeeld, 

waarover in het volgende hoofdstuk; want zoals de voorhang tussen het Heilige en het 

Heilige der Heiligen betekende het middel dat de binnenste of derde hemel en de middelste of 

tweede hemel, zo betekent deze bedekking iets eenders tussen de middelste of tweede hemel 

en de eerste of laatste hemel. 

Dat er drie hemelen zijn en dat een tweetal werd uitgebeeld door het habitakel dat binnen de 

voorhang was en door het habitakel dat buiten de voorhang was, is eerder getoond; en dat de 

derde of de laatste hemel wordt uitgebeeld door de voorhof, zal in het volgende hoofdstuk, uit 

de Goddelijke barmhartigheid van de Heer, worden getoond. 

De ingang van de ene in de andere wordt aangeduid met de deur waar de bedekking was. 

Dat de deur de ingang is, zie de nrs. 2145, 2152, 2356, 2385; en vandaar de 

vergemeenschapping, nr. 8989; dus is de bedekking daar, die in de plaats van de deur was, 

het vergemeenschappende en verenigende middel. 

9687. Van hemels blauw en purper en dubbel gedoopt scharlaken en getweernd fijn lijnwaad; 

dat dit betekent uit het goede van de naastenliefde en van het geloof, staat vast uit de 

betekenis van het hemelsblauw, het purper, het dubbelgedoopt scharlaken en het getweernd 

fijn lijnwaad, waar wordt gehandeld over de voorhang, waarmee het middel wordt aangeduid 

dat verenigt tussen de binnenste en de middelste hemel, dus de goedheden van de liefde en 

van het geloof, nr. 9671; hier echter de goedheden van de naastenliefde en van het geloof, 

omdat er wordt gehandeld over het deksel waarmee het middel wordt aangeduid dat verenigt 

tussen de tweede en de laatste hemel, nr. 9686. 

In de binnenste hemel immers regeert het goede van de liefde tot de Heer, in de middelste 

echter het goede van de liefde jegens de naaste en in de laatste hemel het goede van het 

geloof. 
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Vandaar komt het, dat met hemelsblauw, het purper, het dubbelgedoopt scharlaken en het 

getweernd fijn lijnwaad de in die hemelen regerende goedheden worden aangeduid. 

 

9688. Van het werk van een borduurder; dat dit betekent de dingen die van het 

wetenschappelijke zijn, staat vast uit de betekenis van het werk van de borduurder of van het 

borduursel, namelijk het wetenschappelijke; in verscheidene plaatsen in het Woord wordt 

gesproken van het geborduurde en het borduursel en overal wordt daarmee het 

wetenschappelijke aangeduid. 

Dit ontleent de oorzaak aan de uitbeeldingen in het andere leven; daar verschijnen klederen, 

op verschillende wijzen geborduurd en daarmee worden de wetenschappelijke waarheden 

aangeduid. 

De wetenschappelijke waarheden verschillen van de verstandelijke waarheden zoals de 

uiterlijke van de innerlijke dingen, of zoals het natuurlijke van het geestelijke bij de mens. 

De wetenschappelijke dingen zijn immers het verstand van dienst als objecten waaruit  het de 

waarheden concludeert. 

Het verstandelijke immers is het visuele van de innerlijke mens en de wetenschappelijke 

dingen zijn de objecten ervan in de uiterlijke of natuurlijke mens; deze worden met het werk 

van de borduurder aangeduid, het eerstgenoemde echter met het werk van de uitdenker, nr. 

9598. 

Uitdenken immers is van het verstand en borduren is van degene die weet en bewerkstelligt 

krachtens het verstand. 

Vandaar komt het dat de dingen in het habitakel die de innerlijke dingen betekenden, van het 

werk van een uitdenker zouden zijn, zoals de gordijnen zelf daar, vers 1 en de voorhang 

tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen, vers 31; maar dat de werken die de uiterlijke 

dingen betekenden, van het werk van een borduurder zouden zijn, zoals de bedekking voor de 

deur van de tent en voor de poort van de voorhof, (Exodus 38:18); en verder ook de 

bandelier, (Exodus 39:29); de bandelier immers is het uitwendige dat alle innerlijke dingen 

verbindt; de voorhof is het laatste van de hemel en de deur van de tent is waar de uitgang is 

uit de middelste hemel tot de laatste. 

Dat het borduursel en het geborduurde het wetenschappelijke is dat van de uiterlijke of 

natuurlijke mens is, staat vast uit deze plaatsen in het Woord, bij Ezechiël: ‘Fijn lijnwaad in 

borduursel uit Egypte was uw uitbreidsel; hemelsblauw en purper uit de eilanden van Elisa 

was uw deksel; Syrië was uw handelaarster door de veelheid van uw werken, met chrysopaas, 

purper en het geborduurde en fijn lijnwaad. 

De handelaren van Scheba met balen van hemelsblauw en geborduurd werk’, (Ezechiël 

27:7,16,24). 

Daar wordt gehandeld over Tyrus, waarmee degenen worden aangeduid die in de 

erkentenissen van het ware en het goede zijn en in de abstracte zin die erkentenissen zelf, nr. 

1201; met het fijn lijnwaad in borduursel wordt het wetenschappelijk ware aangeduid, het fijn 

lijnwaad immers is het ware vanuit hemelse oorsprong, nrs. 5319, 9469; en het borduursel is 

het wetenschappelijke; daarom wordt er eveneens gezegd uit Egypte, omdat met Egypte het 

wetenschappelijke wordt aangeduid, nrs. 1164, 1186, 1462, 2588, 4749, 4964, 4966, 5700, 

5702, 6004, 6015, 6125, 6651, 6679, 6683, 6692, 6750, 7779, 9391; en eveneens uit Syrië en 

uit Scheba, omdat met Syrië de erkentenissen van het ware en het goede worden aangeduid, 

nrs. 1232, 1234, 3051, 3249, 3664, 3680, 4112; evenzo met Scheba, nrs. 1171, 3240; de 

erkentenissen van het ware en het goede zijn de wetenschappelijke dingen van de Kerk. 

Eenieder die zich mag verheugen in het vermogen van verstandelijk te denken en van zaken 

te overwegen, kan zien dat daar niet borduursel, noch fijn lijnwaad, noch hemelsblauw, noch 

purper wordt verstaan, maar dat daarmee dingen worden aangeduid die het Woord waardig 

zijn, dus de geestelijke dingen die van de hemel en van de Kerk zijn. 
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Bij dezelfde: ‘Alle vorsten der zee zullen afdalen van op hun tronen en hun mantels afwerpen 

en hun klederen van borduursel uittrekken; met verschrikkingen zullen zij worden bekleed’,  

(Ezechiël 26:16); daar ook over Tyrus; de vorsten der zee zijn de primaire wetenschappelijke 

erkentenissen, die dogma’s worden genoemd. 

Dat de vorsten de primaire of belangrijkste dingen zijn, zie de nrs. 1482, 2089, 5044 en de 

zee het wetenschappelijke in het algemeen, nrs. 28, 2850; de mantels zijn de uiterlijke 

waarheden; de borduursels zijn de wetenschappelijke waarheden, die ook uiterlijk zijn. 

Dat de klederen de waarheden zijn, nrs. 2576, 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6914, 6917, 

6918, 9093, 9158, 9212, 9216. 

Bij dezelfde: ‘Ik bekleedde u met geborduurd werk en Ik schoeide u met [huid van] de das; Ik 

gordde u aan met fijn lijnwaad en bedekte u met zijde; zo waart gij versierd met goud en 

zilver en uw klederen waren fijn lijnwaad, zijde en geborduurd werk. 

Maar gij hebt de klederen van uw geborduurd werk genomen en hebt de beelden bedekt, 

waarmee gij hebt gehoereerd’, (Ezechiël 16:10,13,18). 

Daar ten aanzien van Jeruzalem, waarmee de Kerk wordt aangeduid; de klederen van 

geborduurd werk, voor de wetenschappelijke zaken; de beelden bedekken, waarmee zij heeft 

gehoereerd, voor de valsheden bevestigen; hoereren immers is de waarheden verdraaien door 

het toevoegen van valsheden of boosheden. 

Wie ziet niet, dat onder fijn lijnwaad, zijde en geborduurd werk, daar niet die genoemde 

producten worden verstaan; er wordt immers gehandeld over Jeruzalem; maar wat er wordt 

verstaan, dat onderzoekt de christelijke wereld niet, omdat zij de hemelse en geestelijke 

dingen van het Woord stelt in de letterlijke zin ervan, en de innerlijke zaken mystiek noemt, 

waarover zij zich niet bekommert. 

Bij dezelfde: ‘Een grote arend, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die 

borduursel had’, (Ezechiël 17:3). 

Daar wordt gehandeld over het huis van Israël, waarmee de geestelijke Kerk wordt 

aangeduid, die een arend wordt genoemd vanwege de doorvatting, nrs. 3901, 8764; die 

borduursel had, voor die het wetenschappelijke had. 

Bij David: ‘Gans heerlijk, de dochter des Konings innerlijk, uit vlechtsels van goud haar 

kleed, in geborduurd werk wordt zij tot de Koning geleid’, (Psalm 45:14,15); de dochter des 

Konings voor de aandoening van het ware; het geborduurd werk voor het wetenschappelijke 

van het ware. 

In het boek Richteren: ‘Zij delen de buit, een buit van kleuren voor Sisera, een buit van 

kleuren van het geborduurde, kleur van borduursels, aan de halzen van de buit’, (Richteren 

5:30); het lied van Debora en Barak; het geborduurde daar voor het wetenschappelijke, dat 

van de natuurlijke mens is. 

9 

689. En gij zult maken voor de bedekking vijf kolommen van Sittim; dat dit betekent de 

ondersteuning van het verenigende middel, voor zoveel als genoeg is, door het goede van de 

verdienste dat van het Goddelijk Menselijke van de Heer is, staat vast uit de betekenis van de 

bedekking voor de deur van de tent, namelijk het middel dat de tweede of middelste hemel 

verenigt met de eerste of laatste, waarover nr. 9686; uit de betekenis van vijf, namelijk enig 

deel of iets, nr. 4638; en eveneens voor zoveel als genoeg is; uit de betekenis van de 

kolommen, dus de ondersteuning, nr. 9674; en uit de betekenis van het hout van Sittim, 

namelijk het goede van de verdienste; dat van de Heer alleen is, nrs. 9472, 9486; dus Zijn 

Goddelijk Menselijke, want Dit heeft de verdienste, nr. 9486. 

9690. En overtrekken die met goud; dat dit betekent het uitbeeldende, namelijk van het 

goede, staat vast uit de betekenis van overtrekken met goud en maken van goud, dus het 

uitbeeldende van het goede, nr. 9510. 
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9691. En haar haken van goud; dit betekent de wijzen van de verbinding door het goede, nr. 

9676. 

 

9692. En gij zult gieten voor haar vijf voetstukken van brons; dat dit de macht vanuit het 

uiterlijk goede betekent, staat vast uit de betekenis van de voetstukken, dus de 

ondersteunende macht, nr. 9643; en uit de betekenis van het brons, namelijk het natuurlijk 

goede of het uiterlijk goede, nrs. 425, 1551. 

 

 

 
 

 

Vervolg over de eerste aardbol in de sterrenhemel 

 

9693. Nadat ik over die grote kloof was heengebracht, bereikt ik tenslotte een plaats waar ik 

mij ophield; en toen verschenen mij geesten van boven, met wie het werd gegeven te spreken; 

uit hun spraak en de eigenaardige wijze van de dingen waar te nemen en die uiteen te zetten, 

bemerkte ik helder dat zij van een andere aardbol waren, want zij verschilden geheel en al 

van de geesten van de wereld van onze zon. 

Zij ook van hun kant namen waar uit mijn spraak dat ik van verre was. 

 

9694. Nadat wij enige tijd over verschillende zaken hadden gesproken, vroeg ik, welke God 

zij vereerden; zij zeiden dat zij een zekere engel vereerden, die aan hen verschijnt zoals een 

Goddelijk mens; hij glinstert immers van licht; en dat hij hen onderricht en te doorvatten 

geeft wat er moet worden gedaan. 

Verder zeiden zij, dat de Grootste God is in de Zon van de hemel van de engelen en dat Deze 

aan hun engel verschijnt en niet aan hen; en dat Hij te groot is dan dat zij Hem durven 

aanbidden. 

 

9695. De engel die zij vereerden, was een gezelschap van engelen, waaraan het door de Heer 

was gegeven om over hen te staan en hun de weg van het gerechte en het rechte te leren; 

daarom hebben zij licht uit een zekere vlam, die zoals een fakkeltje verschijnt, tamelijk vurig 

en geel. 

De oorzaak komt daarvandaan, dat zij niet de Heer aanbidden; vandaar hebben zij niet het 

licht uit de Zon van de hemel van de engelen, maar uit een gezelschap van engelen, want zo’n 

gezelschap kan, wanneer het door de Heer wordt gegeven, zo’n licht vertonen aan de geesten 

die in een lagere sfeer zijn. 

 

9696. Overigens waren zij bescheiden, enigszins eenvoudig, maar toch dachten zij tamelijk 

goed. 

Uit het licht bij hen kon worden opgemaakt hoedanig verstandelijke zij hadden, want volgens 

de opneming van het licht dat in de hemelen is, is het verstand, aangezien dit het Goddelijk 

Ware voortgaande uit de Heer als Zon is, dat daar schijnt en aan de engelen niet slechts geeft 

te zien, maar ook te verstaan. 

 

9697. Hun werd gevraagd over de zon van hun wereld, die hun aardbol verlicht; zij zeiden dat 

de zon aan hen vlammig verschijnt; en toen ik de grootte van de zon van onze aardbol 

uitbeeldde, zeiden zij dat die van hen kleiner was; want de zon die zij hebben, is voor onze 

ogen een ster; en van de engelen heb ik gehoord, dat zij een ster onder de kleinere is. 
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Zij zeiden ook dat vanuit hun aardbol eveneens de sterrenhemel wordt gezien. 

 

9698. Ik werd onderricht, dat de inwoners en de geesten van die aardbol betrekking hebben in 

de Grootste Mens op iets in de milt; wat ook werd bevestigd door de invloeiing in de milt, 

toen zij met mij spraken. 

 

9699. Daarna werd mij het gezicht geopend, opdat ik enigermate op de aardbol zelf kon 

schouwen; en er verschenen verscheidene weiden en wouden met loofbomen en verder ook 

woldragende schapen. 

 

9700. Het vervolg van de eerste aardbol gezien in de sterrenhemel, aan het einde van het 

volgende hoofdstuk. 

 

     Einde hoofdstuk 26 
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