
Boek van Aph, de Zoon van Jehovih
Dit zijn de hemelse verslagen van Aph, Zoon van Jehovih, en van zijn metgezellin Nin'ya, de 
Dochter van Jehovih, zoals deze betrekking hebben op de overstroming van Wagga (later Pan 
genoemd, hetgeen "aarde" betekent). En dit tijdstip werd gewoonlijk de zondvloed of watervloed 
genoemd.

HOOFDSTUK I

1. In de tijd van de aarde, 24.000 jaar voor het Kosmon tijdperk, bevond de grote slang 
(zonnefalanx) zich in de Arc van Noe, in de etherische hemelen, van de Sum van Howt en ji'ya 87; 
en de aarde en haar hemelen waren in grote duisternis. Maar de geest van Jehovih kwam over Zijn 
hoogverheven God Aph in etherea, om nieuwe gebieden te heiligen op de aarde en in haar hemelen. 
Aph zei:

2. Ik, Aph, Zoon van Jehovih, God in de Arc van Noe, in Sum van Howt in etherea, kwam naar 
hada, de hemel van de rode ster, in naam van Jehovih. In Zijn wijsheid, macht en liefde door mijn 
eigen verrijzenis bewezen, om te worden tot metgezel van Goden en Godinnen en Oriaanse hoofden
op de tronen van de hoge hemel, maak bekend:

3. Aan de atmosferische geesten van de aarde, en aan de geesten van de eerste, tweede en derde 
verrijzenissen die op de aarde verblijven of er dichtbij, met of zonder stervelingen; aan hun Goden 
en Heren, en aan hun verlosser en aan alle heiligen door Jehovih verheven voor de verlossing van 
mensen en engelen:

4. In de Arc van Noe kwam de stem van Jehovih, Schepper van werelden, tot mij en zei:

5. Ik ben de Allerhoogste! Mijn dienstbaarheid omspant de eeuwigheid. Ik verwijder Mij niet, toch 
ben Ik ver weg. Ik kom niet, en toch ben Ik nabij. Mijn stem is op alle plaatsen. Het licht in de 
mensenziel hoort Mij. Ik sprak in de wijnrank die omhoog kruipt, en de sterk staande eik.

6. Hoor de stem van uw Schepper, O engelen van de hemel. Breng de wijsheid van Mijn woord naar
de stervelingen omlaag. Roep het tot de heerlijkheden van de hemel en de uitgestrekte aarde. Zie, 
Mijn stem is in de rotsen, en in de wind die waait, en in alle dingen die zonder tong zijn.

7. Toon hen Mijn zonnen en sterren in het firmament daarboven, want zij zijn Mijn geschreven 
woorden. Mijn stem gaat uit in de hemelse ruimte; de wijze engelen uit Mijn verheven plaatsen 
horen de klank die voortgaat. Luister naar Mijn spraak, O jullie geesten van de doden; maak Mij 
bekend, O Goden en Godinnen.

8. Zij zoeken Mij, zoals ze naar dingen zoeken; zij trachten Mijn stem te horen als de stem van een 
mens. En zij vinden Mij niet, noch horen zij hetgeen Ik gesproken heb. Toch kan niemand Mijn 
woorden uitwissen; Mijn wijsheid duurt in eeuwigheid. Zie, Ik kom niet als een geluid tot het oor; 
Mijn stem haast zich naar de ziel, van alle kanten.

9. Onderwijs hen, O engelen; zij zien niet op de juiste wijze; hun oren zijn gericht op luide slagen 
en lawaai. Zij schreeuwen uit: Helaas, ik hoor de stem van Jehovih niet; Hij heeft niet gesproken; 
niemand heeft Zijn stem gehoord; Hij is de Altijd Zwijgende, en sprakelozer dan de dingen die Hij 
schiep.
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10. Zij hebben zich afgekeerd van Mijn God en Mijn Heren; in eigendunk en duisternis hebben zij 
zichzelf opgesloten. Zij hebben de atmosfeer van de aarde rondom met geesten van de duisternis
bevolkt; de druja's van mensen van de duisternis en kannibalen. Hun fetals zweven naar hen terug; 
als verslindend ongedierte wroeten zij diep in de onreinheid.

11. Gedenk hen, O God, Mijn Zoon, en u, Mijn Heren van de aarde. Heb geen medelijden, maar 
wees voor hen als het mes van een chirurg. U hebt hen gezegd, O God: Jehovih leeft en regeert; 
Zijn stem blijft de Allerhoogste. Maar zij hebben U en uw Heren bespot, en zich tot de 
ongerechtigheid gewend.

12. Zij hebben angst om in Mijn Persoon en Mijn stem te geloven; hun eigen geklets vrezen zij niet.
Zij hebben aanmerkingen op Mij en Mijn God en Heren; maar zij geven toe dat ze Mij niet kennen. 
Zij denken dat Mijn verheven hemelen zonder orde en gezag zijn; Mijn kapiteins willen zij niet 
kennen, en de leringen van Mijn heiligen worden gehekeld door stropoppen.

13. Hebben zij niet gezegd: Wie is God, dat ik hem zou aanbidden? En de Heer, dat ik naar hem zou
luisteren? Maar zij richten hun blik op de legers van de aarde; op de generaal en de kapitein. Dan 
zeggen zij: Ah, onze gevechten op aarde worden geleid door aanvoerders en door tucht; wij 
eerbiedigen onze hoogste, grote kapiteins.

14. Zullen zij zich van God afkeren, en van de Heer? Wat zal de Schepper doen om hen te behagen?
Is niet de naam van Mijn generaal "God", en Mijn kapitein "Heer", Mijn eigen schepping? Wie 
grondvestte de naam van God en de naam van de Heer? Waarom zijn zij niet tevreden met Mijn 
Goden en Mijn Heren?

15. Luister naar Mij, O etherische Goden en Godinnen; zij verlangen geen wijsheid en verrijzenis. 
Hun liefde richt zich op duisternis. Te eten, te slapen en te verteren zijn de genoegens van hun 
zielen. De eerste levensles hebben zij niet geleerd; de eerste hemel van de aarde is voor hen het Al 
van de geschapen werelden.

16. Hoor Mijn oordeel over hen, O Mijn heilige engelen en lang geleden verhevenen. Want Ik 
verhief hen keer op keer; Ik heb lagere hemelen voor hen gesticht opdat zij konden leren; maar zij 
vallen op het moment dat Mijn Goden hen alleen laten.

17. Nu zal Ik hun hemel en aarde verwijderen, en zij zullen niet meer gezien worden tot in 
eeuwigheid. Maar de druja's en fetals zullen naar Hautuon worden gebracht en binnen muren van 
vuur geworpen worden. En zij zullen in groepen verdeeld worden; familielid zal worden losgemaakt
van familielid en vriend van vriend, en moeder van dochter, en vader van zoon; want zij zijn 
geworden als uitzuigers, die elkander voortdurend verzwelgen.

18. En de wanden van vuur zullen zonder ophouden om hen heen staan, en zij zullen niet ontkomen.
En zij die hen bewaken, zullen hen uit elkaar houden, opdat ze geen kwaad zullen stichten. Zij 
zullen slapen noch rusten, maar in beweging blijven en weten dat zij leven en bestaan kunnen 
zonder afhankelijk te zijn van opslorpen.

19. Hoor Mijn stem, O God, en gebied uw Heer op aarde om het bekend te maken. Heb Ik geen 
voorbeeld gesteld voor de stervelingen? Zie het kadaver dat rot op bet veld. Is het geen feestmaal 
voor de hyena, de wolf en de buizerd? Komen de wormen er niet in tot leven en benutten en 
verteren zij het karkas niet, dat hen voortbracht?

20. Wat is de aarde (Pan) meer voor deze geesten van kwaad en duisternis? Wat is hun eerste hemel 
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meer dan een plaats van onafgebroken zwelgen? Hebben zij het niet tot een plaats van eeuwige 
vernietiging gemaakt? Zij bezoeken de stervelingen met hun kwaad; het jonge kind kan niet aan hen
ontkomen, noch degene van middelbare leeftijd, noch de oude man of de oude vrouw.

21. De hemelse koninkrijken die door Goden en Heren werden gesticht, zijn geworden tot huizen 
van ongedierte voor druja's en fetals; er is geen plaats over om de eerbare en deugdzame van hart te 
grondvesten.

22. Zijn Mijn Goden en Heren de dienaren van een slechte wereld? En zullen zij slechts verrotting 
vinden om mee om te gaan? Nu heb ik geantwoord in het firmament van Mijn heilige zoons en 
dochters. Ik heb hen geroepen uit de afgelegen plaatsen in de hemel om te getuigen van het werk 
van Mijn handen. Want zoals ik de aarde en haar hemel maakte, zo heers ik over haar met hetzelfde 
doel waarvoor Ik haar schiep.

23. Wanneer zij onder Mijn maat zijn, laat Ik ze aangroeien; wanneer zij overwoekerd raken, snoei 
ik hen naar Mijn eigen gelijkenis, want zij zijn de Mijnen. Zie, de dwaas heeft gezegd: Jehovih 
heeft een fout gemaakt! Kijk eens, de Schepper schiep een wereld met een bepaald doel, maar Zijn 
stuk grond raakt overwoekerd!

24. Luister naar Mij, O God, en laat hem in zijn verwaandheid antwoord geven door uw Heren. 
Riep ik de mens niet tot leven op Mijn eigen manier? Als niets schiep ik hen, en Ik zei: Twee wegen
heb Ik gemaakt, O mens. De een leidt tot eeuwig licht, en de ander tot eeuwige duisternis.

25. Nu heb Ik hen de duisternis getoond, waardoor de mens weet dat Mijn woord Volkomen 
Waarheid is. Waarom zou ik dan de wereld niet scheppen, en de mens, en de engelen, opdat zij in 
eeuwige duisternis ondergaan? Is het niet door duisternis en pijn, dat Ik de mens aanzet tot 
voortgaan? Ja, zelfs de verwaande mens zou slechts in zichzelf falen door de gebreken die ik voor 
hem plaats. Waarom heb Ik dan niet in wijsheid geschapen?

26. Heb Ik niet het recht om op Mijn eigen manier te handelen? Zijn niet alle dingen van Mij? Als 
een man sterft voor wat zijn stoffelijk deel betreft, is hij dan een mislukking? Hoe zou de mens 
anders kunnen stijgen naar Mijn etherische werelden? Open hun ogen, O Mijn God en Mijn Heren. 
Hij bestond niet, en ik schiep hem. Hij matigt zich aan om in Mijn plannen en oordelen te 
schouwen; door zijn geringe kennis verheerlijkt hij zijn eigendunk en doet alsof hij alle dingen 
weet.

27. Ik laat het graan groeien op het veld, en op de dag voordat het gerijpt is, zend Ik wind en regen 
en vernietig het volkomen. Ik breng een man voort met goedgevormde benen en sterke armen, maar
op de dag van zijn bloei vel Ik hem neer. Ik gaf de hartstochtelijke liefde aan de moeder, maar Ik 
neem haar eerstgeborene weg.

28. Weet Ik niet, dat het eerste van alle dingen die een mens geleerd moeten worden, Mijn macht is, 
en daarna Mijn wijsheid? Hebben zij de plaatsen van de doden gezien, en de hel, en de 
vernietiging? Leer hen, O God; want hun uiteindelijke verrijzenis is Mijn heerlijkheid en Mijn 
vreugde.

29. Zal de mens van de aarde zeggen: De Schepper was kwaad en dus liet Hij het land in de oceaan 
verzinken? Hij bezit geen wijsheid om te begrijpen, dat Ik op die dag de hel en de vernietiging 
uitwerp. De druja is zijn liefde en, zoals vampiers, doen zij zich aan elkaar te goed, tot de 
ondergang van beiden.

30. Maar Ik weet wat voor hun eigen bestwil is; en Mijn gebod is uitgegaan.
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HOOFDSTUK II

1. Ik, Aph, Zoon van Jehovih, hoogverheven wonend in de etherische werelden, en zeer getraind in 
de verandering en het rumoer van stoffelijke werelden, antwoordde Jehovih, en ik zei:

2. Vader der Werelden; Jehovih, Almachtig! Uw Zoon en dienaar heeft Uw stem gehoord. Zie, mijn 
hoofd is gebogen, mijn knie is gespannen om naar voren te stormen met een sterkte van duizend 
miljoen naar de lijdende aarde en haar hada (hemelen).

3. Luister naar mij, O engelen van de aardse hemel; uit Jehovih's eeuwige koninkrijken spreek ik, en
door Zijn Macht openbaar ik! Opnieuw weerklonk Zijn stem door de hoge hemelen waar de engelen
verblijven, ouder dan de aarde. Jehovih zei:

4. Hoor Mij aan, O hoofdlieden van Or en van Oot, en in de vlakten van Gibrathatova. Maak Mijn 
woord bekend aan uw scharen van snelle boodschappers van Wauk'awauk en Beliathon en Dor, en 
zij zullen het verspreiden over de a'ji'-heuvels van Mentabraw en Kax van Gowh.

5. Hoor Mijn stem, O Godinnen van Ho'etaivi en van Vaivi'yoni'rom in de etherische Arc's van Fas 
en Leigge en Omaza. Verkondig Mijn besluiten betreffende de rode ster en haar hemelen waarvan 
de oproerige plaatsen verbrijzeld worden, want ik zal oogsten in de wouden van Seth en Raim.

6. Hoor Mijn stem, O H'monkensought, met miljoenen jaren van bestaan, en bestuurders van 
stoffelijke werelden! ik heb de us en hiss van de rode ster in haar trots en glorie bekendgemaakt. 
Laat het woord uitgaan over de heerweg van Plumf''goe naar de Oppergoden, Miantaf in de 
etherische vortexen van Bain, en naar Rome en naar Nesh'outoza en Du'ji.

7. Hoor Mij aan, O Oriaanse koningen en koninginnen over duizenden miljoenen Goden en 
Godinnen: ik heb gesproken in de c'vork'um van de grote slang van de zon! Mijn adem spoedt zich 
voort in het uitgestrekte firmament. De rode ster snelt in de richting van de punt van Mijn geslepen 
zwaard.

8. Verkondig Mijn stem in de Oriaanse velden van Amal en Wawa; laat de Herders met de heldere 
tongen uit Zouias, en Berk, en Gaub, en Domfariana zich haasten naar de weg van Axyaya, waar 
voordien de vortex van de rode ster haar nebulae verzamelde, miljoenen jaren geleden, en laat hen 
zeggen op hun weg: Jehovih heeft besloten tot een snoeiend mes voor een reizende wereld.

9. Schreeuw het uit door de kristallen hemelen van de Heren van Wok en Ghi en M'goe en Ut'taw; 
roep hen naar de rode ster, die zich voortspoedt. Zie, zij huppelt als een lam dat gevild wordt; zij 
ligt in diepe sluimer voor de komende schok. Laat hen het geluid van Mijn stem overdragen naar de
ji'ay moerassen van de uiteengebarsten werelden, ziedend in het gebulder van de elementen, waar 
wijze engelen en Goden het geheim van het werk van Mijn handen trachten te onderzoeken.

10. Zeg hen dat Ik gesproken heb, de aarde en haar hemelen naderen de troggen in de etherische 
zeeën van Mijn overvloedig producerende werelden. Ik zal haar naar Mij toehalen als een speelbal, 
en haar vortex zal haar omsluiten als een hongerige slang haar prooi. Verkondig het in Thessa en 
Kau en Tin'wak'wak, en zend hen naar Gitchefom van Januk en Dun.

11. Hoor Mij aan, O Kriss'helmatsholdak, die getuigen waren van de schepping van vele werelden 
en hun ondergang. Open uw tuinen en uw statige woningen; het net aan Mijn visstaak wordt 
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gespreid; talloze miljoenen druja's en fetals zullen in Mijn net belanden. Mijn stem is uitgegaan in 
Chem'gow en Loo en Abroth, en Huitavi, en Kuts van Mas in de uitgestrekte etherische velden van 
Rod'owkski.

12. Haleb heeft Mij gehoord; Borg, Hom, Zi en Luth van de Oriaanse hofstede, en Chor, vanwaar de
centrale klanken van de muziek uitstralen, van Godinnen die ouder zijn dan de stoffelijke werelden. 
Voor hen is het verbrijzelen van werelden als een muzieknoot die werd geschapen, en een rijkdom 
aan opwindende herinneringen aan dingen die lang voorbij zijn.

13. Ik heb gesproken en Mijn adem is een zwevende wereld; Mijn spraak staat geschreven in de 
sporen waarin talloze miljoenen zonnen en sterren reizen; en in het midden van het etherische 
firmament van de woningen der Goden. Laat hen roepen tot de einden van het universum; nodig 
hen uit in Mijn naam naar de hi'dan van Mauk 'beiang' jow.

14. Stuur snelle boodschappers rondom de plaats van de grote slang, met de woorden van Mijn 
besluit; breng de Heren en Goden van Wan en Anak en Anakaron en Sith.

15 Roep Ghad op, en Adonya en Etisyai en Onesyi en de heerscharen van degenen die verrezen 
zijn, want het tijdverdrijf van Jehovih's zoons en dochters in de hoge hemelen komt naderbij.

HOOFDSTUK III

1. O gij engelen van had van de rode ster; en u, O God, en u Heren, verheven en machtig, met 
heerscharen zonder tal, en vlug in het antwoord geven op de gedachten van stervelingen, luister 
naar de woorden van Aph, Zoon van Jehovih:

2. Toen ik mij in de Oriaanse Arc van Noe bevond, en de rode ster ging voorbij de Utswowldayark 
in de etherische groep van Vork, kwam de stem van Jehovih tot mij, en zei: Ga, Mijn Zoon, verlos 
de aarde. Neem allen die Ik zal sturen met u mee.

3. En ik onderzocht de verslagen van de sterren aan de hemel, en die van de aarde; en de verslagen 
van Jehovih's oogsten, en ik bemerkte dat de slavernij en de arbeid van de rode ster van de zevende 
grootte waren, in de vooruitgang van bewoonbare werelden.

4. Toen Zijn stem de legioenen in de hoge hemel opriep, bewogen zich van alle kanten, en onder en 
boven de aarde, ontelbare fraai gevormde sterren, die schepen van vuur waren, het firmament 
doorkruisend, en waarin de Goden en Godinnen voeren die door Jehovih geroepen waren voor het 
werk op de aarde en in hada.

5. Van alle kanten kwamen zij nader, en dichterbij en meer aaneengesloten en helderder, met 
schitterende vuurzuilen, en omlaag zwaaiende schermen van licht, totdat de gehele ruimte rond de 
aarde werd omgeven door dit leger van Jehovih's vuurschepen.

6. Weer hoorde ik de stem van de Vader, die zei: O Aph, Mijn Zoon, Mijn Geheiligde, luister naar 
de stem van Jehovih, Schepper van Goden en Godinnen:

7. Zie, Ik zend Mijn Zoon Neph naar de rode ster, met wijsheid en macht. Langdurig is hij 
weggeweest; lange tijd strijdend met de zwarte duisternis van mensen en engelen.

8. Zoals een dapper soldaat zich haast naar het zwaarste deel van de slag, en zichzelf vergeet in een 
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wanhopige wedijver, maar niet ophoudt met te strijden tegen alle overmachten, zo heeft Mijn God, 
Neph, gedurende drieduizend jaren gehoopt om alle ledematen van de aarde te redden. (de 
continenten).

9. Uit Mijn heilige plaats heb Ik de strijd om eeuwig leven gadegeslagen; maar de al te vruchtbare 
aarde draagt meer bij tot de stoffelijke dan tot de geestelijke mens. En Ik breng Mijn legioenen voor
de redding van Mijn dappere Zoon Neph. Geef hem bericht, O Aph, Mijn Zoon. Maak hem en zijn 
Heren en zijn etheriërs Mijn rechtvaardige besluiten bekend. Aph zei:

10. En ik zond snelle boodschappers naar hada omlaag, en lichtte Neph, Zoon van Jehovih, in over 
de komst en de aanwezigheid van de Goden en het besluit van de Vader; en ik voegde eraan toe: O 
Neph, Zoon van Jehovih, kom hierheen, en breng uw scharen mee.

11. Weldra antwoordde Neph mij, in Jehovih's naam, en hij zei: O Aph, Zoon van Jehovih, ik kom! 
Mijn gebeden zijn verhoord. Lof en eer zij de Allerhoogste!

12. Daarop zagen we, zich gereedmakend in hada alvorens op te stijgen, het schip van Neph en zijn 
trouwe scharen; en hetgeen gezien werd van mijn plaats uit, werd ook gezien door ontelbaren in 
Jehovih's ruimtevaartuigen die de aarde omringden. En mijn plaats werd als een troon in het 
midden, waar de scharen zich nu naartoe spoedden, snel en ordelijk.

13. En op het moment dat zij kwamen, steeg ook het schip van Neph uit hada omhoog. Inmiddels 
rustte mijn schip aan de grenzen van Chinvat, in de Schood van Hein, en van de maan af 11.200 
kilometer.

14. Weer kwam de stem van Jehovih tot mij: Mijn Zoon, anker uw schip, want uw plaats zal zijn 
aan het hoofd van het leger van Mijn scharen. En laat uw metgezellen zich opstellen in een linie van
uw plaats uit naar beneden tot bij de aarde, want dit zal de verlossing zijn van hen die Ik zal 
afsnijden.

15. Dus ankerde ik, en mijn boodschappers haastten zich naar de bijeengekomen strijdkrachten van 
de hemel, om de etherische groepen op Jehovih's schepen in te lichten over Zijn geboden. En nu 
kwam Neph; zijn schip steeg op, met aan boord zijn langdurig werkende scharen. En ik groette 
hem, en zei tegen hem: Door de macht en wijsheid van Jehovih wordt het continent Wagga 
afgesneden en verzonken, en haar hemelen worden weggevoerd. Keer naar de aarde terug en breng 
alle geesten der duisternis uit alle delen van de aarde en hemel naar Wagga, opdat ik hen kan 
wegvoeren. Daarop bekeken Neph en zijn scharen het indrukwekkende schouwspel en keerden naar
de aarde terug.

16. Vlug stelden de vuurschepen zich nu in linie op, zich uitstrekkend van mijn plaats naar omlaag 
tot aan hada, waar Neph en zijn Heren van de aarde zich bevonden, en van wie de scharen zich 
verspreid hadden over alle gebieden van land en water, omvattende de verschillende hemelse 
koninkrijken die voordien gebouwd waren door de Heren.

17. En in de linie van de etherische schepen waren de plateaus van rang opgesteld, en de scharen 
Goden on Godinnen namen hun plaatsen in overeenkomstig de rang van wijsheid, macht en liefde, 
aan de dag gelegd in de etherische afdelingen vanwaar zij kwamen, met de twee Oriaanse hoofden 
aan elk van de uiteinden.

18. En ik verdeelde de linie in delen, elk met tweehonderd vijftig schepen, en er waren duizend 
delen. En ieder schip werd tienduizendvoudig samengetrokken, hetgeen de kracht was die vereist 
werd om de aardkorst te breken en een continent te laten zinken.
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19. Langs de linie stelde ik schildwachten op, en omroepers en boodschappers, zonder tal, zodat 
Jehovih's stem en de stemmen van Zijn Zoons in een oogwenk naar elk deel overgebracht konden 
worden. En daarna vormde ik de doorvoerbuis, die zich voor de schepen uitstrekte, en van de aarde 
af tot achter Chinvat; en ik vulde die tot het uiteinde met de atmosfeer van de aarde, waar het zich 
verbond met Io'sank, en waarheen ik besloot de druja's en fetals te brengen van diegenen die zouden
omkomen in de oceaan van de aarde.

20. Voor elke tien delen benoemde ik honderd maarschalken en een God, en voor elke tien Goden 
een hoofd in Emuts; overeenkomstig hun rang in de hemelen vanwaar zij kwamen, zo stelde ik hen 
aan. Dit zijn dus de Emuts-hoofden, te weten:

21. Agar, van de orde van Achav, Zoon van Jehovih, in Bowitch, van de stoffelijke ster Godad, 
verheven in Ben van a'ji 70, zevenhonderdduizend jaar inwoner van Gon.

22. Hoe'ghi, Zoon van Jehovih, Marsh'wan van Hadom en Ag, nebulae 4 en Petrath; snelle 
boodschapper van Jun, van de stoftelijke ster Alanx, een miljoen tweehonderdduizend jaar inwoner 
van Roth'wok in Jois.

23. Fist'humitaivi, Doohter van Jehovih, ji'ay'-Oods'lon in Kaih; Godin van Ine; Godin van Ad; 
Landvoogdes van Wal'wal, van de stoffelijke ster Tar'wig, en van de vlakten van Exwer en Gohen, 
in de etherische Arc van Labis, een miljoen driehonderdduizend jaar.

24. Hi'ata, Dochter van Jehovih, en verzorgster van Hue'enbak, in 57 a'ji, van de stoffelijke ster 
Heats, een melkmeisje, Godin van Luf, Godin van het plateau van O'banf in etherea, rang 90, en 
twee miljoen jaar inwoonster van Nud en Ix.

25. Gon'leps, Zoon van Jehovih, God van Ney, God van Aper, God van Don, God van Mu, God van 
Reau, geneesheer van Bo, en van Ir, en van Jan'er, maarschalk van Kute en Oblin van Sharar, in 
etherea, van het a'ji'-veld van Do; zevenhonderdduizend jaar inwoner van On'lof en Rick'tus.

26. Neo, God van Lun en Hintaya; God van Mors, en van Thespune; Meester van Peh en Redder 
van Woh'haggai, a'ji-vlakte 7, en verrezen van de stoffelijke ster Se'etiyi, en inwoner van Sirne een 
miljoen zevenhonderdduizend jaar.

27. Sicci, Godin van Nu, in Loots en Rab; Godin van Bad; Godin van Ture; Godin van Red, a'ji 20, 
van de stoffelijke ster Ith'mule, inwoonster van Suga een miljoen jaar; inwoonster van Ranna een 
miljoen tweehonderdduizend jaar.

28. Listiac'ca, Godin van Man; Godin van Hirze; Godin van Som en Nye; Weefster van Olt'bak en 
Agimus. Rang 90, grootgebracht op de stoffelijke ster Mem; inwoonster van Das'sawig en 
Gabriomety twee miljoen negenhonderdduizend jaren.

29. Tussica, Godin van Kol; Godin van Lowst en Wittawhaggat; Godin van Du'e'jhi en Loo van 
Maggatza; Godin van Ep; GodinGek van Hennasshalonkya; Godin van Tur in het ji'ay-moeras van 
Dobbokta 55, grootgebracht op de stoffelijke zon Nitz, van de Slang Tan, inwoonster van 
Tayay'hitsivi, twee miljoen jaar; inwoonster van Palla een miljoen zevenhonderdduizend jaar.

30. Fiatisi, Godin van Lubbuk; Godin van Saran'ya in Gowlolo; Godin van Iz; Godin van Serl; 
Godin van Lok'low; Godin Um van a'ji 75; Godin van Wartz en Do'e'huitta; Godin van Crayya; 
Godin van Bak'hoo; Godin van Teel en Ros'itz; Godin van Mutz'mutz; Godin van La'errets van 
Wouk'humhowtz; Godin van Bil en Dusk'wan'guessel; Godin van Ork'sa; Godin van Unksoot; 
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Godin van Sl'huitta; Godin van Shein; Godin van Isa; Godin vanHam; Godin van Reikowow en 
Shuitit; Godin van Daing en Gou'wok; Godin van Faitta'zammel; Godin van Zittayya'howb van de 
lusthoven van Zittayya'bauf in a'ji 7; genezeres van Hualla; genezeres van Bos; genezeres van 
Rappaya; genezeres van Lum'zon; verzorgster van Paigga van Semathais; verzorgster van Zid; 
verzorgster van Loo'see; verzorgster van Home; verzorgster van Briathath; koningin van Ouppa; 
koningin van Rog'ga; tuchtmeesteres van Tuh, van Kaibbi'summak, van Tootz'mutz, van Bir'bir, van
Ctenski, van Rivvia, van Soon, van Hadab, van Fussuhowtz en Ceres; grootgebracht op de ster 
Planzza; vlugge boodschapster in Bal en Wawa'lauk vijfhonderdduizend jaar; vlugge boodschapster 
in To'wakka en Runfwot vijfhonderdduizend jaar; inwoonster van Terashash een miljoen jaar; 
bewoonster van de velden van Ni'jayay een miljoen jaar; inwoonster van Gun vijfhonderdduizend 
jaar; maakster van stoffelijke wegen vijfhonderdduizend jaar.

31. Dus was Fiatisi de hoogste in rang van alle andere Goden en Godinnen, een bijzondere eregast 
van Aph, het hoofd over alle anderen.

32. En de ster van Fiatisi's etherische ruimteschip was vlakbij de aarde opgesteld, opdat ze des te 
beter het overbrengen zou kunnen zien van de geesten die bevrijd zouden worden uit de - 
overstroming van het land Wagga; en van deze geesten waren er meer dan vierentwintig miljard 
vierhonderd miljoen (24.400.000.000), waarvan er meer dan drie miljard fetals en huisgeesten 
waren, alsmede geesten in chaos.

HOOFDSTUK IV

1. Jehovih zei: Aph, Mijn Zoon, plaats een wal van vuurzuilen rondom het land Wagga; zet ze 
dichtbij, zoals een heg wordt geplant. Want de valse Goden en valse Godinnen van hada zullen, 
zodra ze bemerken dat hun woonplaats in het water ondergaat, proberen te ontkomen naar Jud en 
Vohu en andere landstreken.

2. Maar u zult er niet één laten ontsnappen; want zij zijn verhuisd naar dit deel van de aarde 
vanwege zijn overdadige voortbrengselen, waarop ze des te beter hun boze lusten konden botvieren.

3. En u moet een net uitspreiden rond de grenzen van Wagga, tegen de grens van de oceaan en naar 
de hoge noordelijke bergen; en het net zal het continent Wagga omhullen, en het zal tot een hoogte 
reiken van 1600 kilometer, en zo breed dat geen geest der duisternis kan ontkomen en een weg naar 
buiten vinden.

4. En zodra u het net gespreid hebt, moet u naar de grote koninkrijken in hada en naar de valse 
koninkrijken een voldoend aantal etheriërs van grote macht sturen; en u moet naar de aarde, naar 
Wagga, een voldoend aantal etheriërs sturen, opdat iedere sterfelijke man en sterfelijke vrouw, en 
ieder sterfelijk kind er vijf zal hebben die voor hen zal zorgen. En zij, die naar de stervelingen gaan,
moeten voldoende dekens meenemen; want op het moment van de vernietiging, als de stervelingen 
de dood ondergaan, zullen uw dienaren de bevrijde geesten op de dekens ontvangen, en hen naar de 
atmosferische opstijgingszuil dragen. En hier zullen uw scharen hen ontvangen en hen voorzien van
voedsel en kleding, op de manier van es'yans.

5. Maar het zal gebeuren dat vele moeders zullen ondergaan in de wateren, met kinderen in de 
schoot, die afhankelijk leven, rein voor Mijn aangezicht, want zo schiep Ik hen.

6. Schenk daarom bijzondere zorg aan zulke zuigelingen, want zij zijn zonder zonde. En wanneer de
moeder stoffelijk dood is, en het ongeboren kind ook, breng hun geesten daar dan vandaan, maar 
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tezamen; en zorg voor een vrijwillige engel met moederlijke kracht en breng het geestelijke kind bij
haar om te worden verzorgd tot aan de juiste tijd voor het zogen, en zorg op dezelfde plaats voor 
een huis voor de moeder van het kind, opdat het de liefde in blijheid daarvan mag erven.

7. Toen de stem eindigde, keek Aph, Zoon van Jehovih, over de scharen uit als zocht hij naar een 
teken dat de tijd gekomen was, maar opnieuw sprak Jehovih:

8. In de rampspoed van een gevallen wereld gaf Ik voedsel aan de warme liefde van Mijn etherische
Godinnen. Zie hen hier rondom aanwezig, bij miljoenen; elk in de hoop een prijs te ontvangen van 
datgene wat in duisternis verloren was, om zoons en dochters groot te brengen die zich verheugen 
zullen in een eeuwig paradijs. Denk niet dat Ik de gave van de liefde slechts schonk aan een moeder
voor haar kind, om daar de gave te laten eindigen; want zoals de gave in de begintijd haar ziel bindt 
aan haar kind, zo doet dezelfde gave in Mijn Godinnen een hulpeloze wereld bedekken.

9. Zijn zij niet als vroedvrouwen en moeders voor duizenden en miljoenen zielen, die uit de 
stoffelijke slavernij worden verlost tot het eeuwige licht? En wie kent hun getal? Hier staan er 
honderd miljoen, gekomen uit Laygas; honderd miljoen uit Inopta; tweehonderd miljoen uit 
Karduk; honderd miljoen uit Buchk; tweehonderd miljoen uit Nin; tweehonderd vijftig miljoen uit 
Luth'wig; honderd miljoen uit Pied; tweehonderd miljoen uit Raig; vijftig miljoen uit Naivis; 
tweehonderd miljoen uit Dak'dak, en tweehonderdvijftig miljoen uit Od.

10. Ik sprak in het etherische firmament, en zij hebben Mij geantwoord. Ja, zij kwamen niet als 
rariteitenzoekers, en met lege handen; maar kijk naar ze, beladen als ze zijn met hun duizenden en
miljoenen kleine uitrustingen, geschikt voor de nieuwgeborenen! Wat bestaat er nog meer onder de 
zon, waar zij niet aan gedacht hebben om in een of ander gedeelte mee te brengen, dieet of kleding, 
om de zielen mee te verheugen van hen die van corpor (de materie) worden afgesneden?

HOOFDSTUK V

1. Jehovih zei: Nu zal ik om U wenen, O aarde. De heerlijkheden van uw hemelen, die 
voorbijgegaan zijn, zullen een les zijn voor de Goden. Uw plaats Hored, eens de plaats van wijsheid
van Mijn Zoon Sethantes, verheven, zie, ze is afgelegd en ten onder gegaan. En Moeb is niet meer: 
Yeshuah is gevallen. Waar de plateaus van vele verrijzenissen zweefden, bevinden zich nu 
besmeurde vampiers en miljoenen zielen die niet horen en niet zien, maar altijd door diep in de 
eeuwige duisternis wroeten.

2. De plateaus zijn uiteengegaan, de substantie daarvan verspreid en ongeordend; noch is er een 
spoor overgebleven om de heerlijke werken te tonen uit de voorbije dagen van de Goden van de 
aarde.

3. Luister naar mij, O Goden en Godinnen, want door deze diepe ellende te aanschouwen wordt de 
ziel gesterkt om grote wijsheid in zich op te nemen: Zo schiep Ik de mens; uit duisternis schiep Ik 
hem; en Mijn heilige engelen leerden hem om rechtop te lopen en gaven hem Mijn geboden opdat 
hij naar het eeuwige licht zou kunnen stijgen. Maar omdat de mens de geboden van Mijn God en 
Heren niet gehoorzaamde, viel hij. Niettemin gehoorzaamden enkelen de geboden en ze vielen niet, 
ze brachten erfgenamen groot voor de heerlijkheid van Mijn hemelen in de hoge.

4. Hen heb Ik als voorbeeld gesteld op alle stoffelijke werelden die Ik schiep; want zij, die niet 
vielen, werden tot voorbeeld voor de gevallenen; want door vertrouwen te hebben in Mij en Mijn 
werken vroegen zij niet naar Mijn wijsheid en gerechtigheid.
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5. Maar wat betreft degenen die vielen, is dit de geschiedenis: Eerst vroegen zij naar Mijn Persoon; 
daarna Mijn wijsheid; vervolgens Mijn gerechtigheid; daarop stelden zij Mijn macht aan de orde. 
En tenslotte verkondigden zij de dwaasheid van Mijn God en Heren; waarop zij zichzelf opwierpen 
door te zeggen: Er bestaat niets hogers dan de mens. En zij zeiden over zichzelf: Ik ben de hoogste.

6. Luister naar Mijn stem, O Goden en Godinnen; want zoals Ik een stoffelijke zeekapitein door 
tegenwind een heilzame les geef; of zoals ik een stoffelijke boer een strenge winter geef, als les om 
voor zijn huishouden te zorgen; zo schenk ik jullie op de rand van een verdorven wereld een les 
over het bestuur van Mijn koninkrijken. Want van deze tijd af aan zal de aarde niet in gebreke 
blijven, noch de hemelen boven haar. Waarom zullen Mijn Goden dan niet over haar heersen in 
wijsheid en macht?

7. Aangezien vele engelen aannamen dat zij de allerhoogsten waren, zetten zij de geboden opzij, 
waarvan er één luidde: Laat niet de geesten van de nieuwe doden terugkeren en bij hun sterfelijke 
verwanten verblijven; want zij, geen kennis bezittend over de hogere hemelen, zullen vals 
onderwijs geven betreffende Jehovih en Zijn eeuwige koninkrijken.

8. En het gebeurde dat zodra er een gebod werd afgeschaft, het met de andere ook gebeurde en het 
gevolg was, dat de geesten van de nieuwe doden die zonder kennis van de hemel waren, de 
stervelingen leidden op hun eigen manier.

9. Want zij woonden tezamen en leerden tezamen, en in dromen en visioenen achtten de 
stervelingen zichzelf wijs te zijn, niet wetend dat zij tijdens de slaap bezeten waren; en voor de 
verlangens van het vlees vonden ze de instemming van de geest, omdat ze geen hogere God of Heer
hadden.

10. En zoals de ene geest terugkeerde en zichzelf aan een sterveling hechtte, zo deed een volgende 
en een daaropvolgende, totdat honderden en duizenden geesten in een stoffelijk lichaam woonden, 
en daarbij vaak de natuurlijke geest uitdreven die Ik schonk op het moment van de conceptie; en
deze stervelingen wisten het niet; en ze werden zonder nut en doelloos vanwege de verwarring van 
de ziel, en zij werden waardeloos op de aarde.

11. Verder zei Jehovih nog: Van nu af aan zal het voor lange tijd op aarde zo zijn, dat het aan de 
geesten van de es'yans niet zal worden toegestaan om terug te keren en bij de stervelingen te wonen.
Maar de aarde zal aan alle kanten worden omgeven met wanden van emun (verstikkende 
atmosfeer), en met ashars om de geesten van de doden weg te brengen in het uur van hun sterven.

12. Maar er zal een tijd komen dat de stervelingen in staat zijn om deze taken te begrijpen, en in die 
tijd zullen hun verwante geesten zo nu en dan terugkeren van hun heilige arbeid in de hemel, en hen
zien en rechtstreeks met hen spreken.

HOOFDSTUK VI

1. En nu zei Aph, de Zoon van Jehovih: Toen de etherische scharen in de juiste volgorde waren 
opgesteld, riep ik tot U, O Jehovih: Door Uw Kracht en Wijsheid, O Vader, brengt U de hemelen 
daarboven en de aarde beneden tezamen!

2. En het eind van de etherische zuil dat tot Chinvat reikte, aan de grens van de vortex van de aarde,
werd vastgemaakt door de druk van Uw wijde hemelen.
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3. Weer zei ik: Door Uw Kracht en Wijsheid, O Jehovih, brengt U de hemelen daarboven en de 
aarde beneden tezamen!

4. En het eind van de etherische zuil, dat omlaag reikte naar de aarde, werd verankerd rond de 
grenzen van Wagga, bij de zee en de hoge bergen in het noorden.

5. Nogmaals zei ik: O Jehovih, verlost U de aarde van het kwade, tot Uw heerlijkheid, in 
eeuwigheid!

6. En de vortex van de aarde trok zich samen vanaf de buitenkant, en zie, de aarde werd gebroken. 
Een machtig continent werd van zijn grondvesten afgehouwen, en het vuur van de aarde kwam naar
buiten in vlammen en wolken en met luid gebulder. En het land schommelde heen en weer als een 
schip op de zee.

7. Opnieuw zei ik: Verlos Uw hemelen, die als met een keten gebonden zijn aan een verrot lijk.

8. En weer trok de vortex van de aarde zich aan alle kanten samen, en door de druk zonk het land 
onder het water, om nooit meer boven te komen. En de stervelingen gingen onder in de dood; en de 
fetals en huisgeesten gaven de strijd op; noch hadden zij iets om op stand te houden, noch wisten zij
hoe naar de een of andere plaats in de gehele hemel te gaan, want zij waren verloren en 
schreeuwden het uit om hulp.

9. En mijn scharen haastten zich met hun dekens in alle richtingen, en ze ontvingen de druja's en 
fetals en es'yans bij miljoenen en miljoenen, en ze verzamelden hen op de plaats van de fontein van 
het licht, waar ik gezorgd had voor een atmosfeer voor hen, en zij werden daarin geplaatst. En hun 
aantallen waren zo groot, dat zelfs Goden iets dergelijks zelden eerder hadden gezien; en teneinde 
voor U te getuigen, O Jehovih, had ik hen geteld, gebruikmakend van de groepen van de afdelingen 
van mijn Goden en Godinnen om dit te kunnen doen.

10. En van de druja's en fetals waren er zestien miljard zeshonderd miljoen, waarvan er velen op 
aarde geleefd hadden als fetals en druja's gedurende duizenden jaren, vele anderen onder hen waren 
echter niet geschikt voor het eeuwige leven. En van de eerste verrijzenis waren er 
zesendertigduizend miljoen; en van de tweede verrijzenis waren er driehonderd en vijf miljoen. 
Maar tijdens de laatste honderd jaar bracht de aarde niemand voort die geschikt tot eeuwig leven 
was, behalve inderdaad het overblijfsel van de I'hins.

11. Toen de aarde verlost was, en er geen ontsnappen was voor de geesten der doden, noch 
terugkeer naar stervelingen, riep ik tot U, O Jehovih: Schenk mij van Uw macht, O Jehovih, en ik 
zal alle plateaus van de hel en de hemel van het verzonken continent wegnemen! En Uw hand 
kwam als een zwaard, met vlammen als van vuur, en sloeg over de oceaan van het verdronken land, 
alles uiteenklievend. En zie, de ankerplaats onder hun voeten en de sferen van de hemel werden los 
gekapt op mijn bevel.

12. Uw stem, O Jehovih, kwam tot mij: Ga naar beneden, Mijn Zoon, omlaag naar de verdieping 
van
de verrijzenis, en neem Mijn Dochter Fiatisi met U mee, en begeef U naar het midden van de plaats 
van de opstijging, want Ik zal aan uw heerlijkheid toevoegen de verrijzenis van al hetgeen uw ogen 
hebben gezien.

13. Dus daalde ik omlaag, en ik nam Fiatisi, Dochter van Jehovih, met mij mee; en toen we op de 
plaats die geboden was, waren aangekomen, kwam Uw kracht over de plaats, en deze begon op te 

Oahspe - Boek van Aph, de Zoon van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
129 - 167



stijgen; en spoedig daarna draaide zij om haar verticale as en steeg hoger en hoger, draaiend en 
stijgend; en we zagen dat we van de aarde waren losgekomen, en niet langer met de aarde mee 
wentelden, maar langzaam omhoog stegen, kijkend naar de rondwentelende aarde beneden ons.

14. Ik zei: Omhoog, O Jehovih! Omhoog, O Jehovih! Omhoog, O Jehovih! En alle scharen 
herhaalden dezelfde woorden, want onze wil en onze kennis waren als een eenheid, waarin we 
sterkte vonden in U, onze Schepper!

HOOFDSTUK VII

1. Jehovih sprak in het firmament: Breng de nieuwgeborenen naar de wouden van Uk'loo en de 
ji'ay- wegen naar de Arc van Noe, in de etherische hemel van Hautuon; en wanneer u hen hebt 
gegrondvest in een eigen wereld, laat u Goden en Godinnen bij hen achter om hen in te delen en 
voor hen te zorgen overeenkomstig hun behoeften, want er zal in alle dingen voor hen voorzien 
worden opdat zij kennis en persoonlijkheid zullen kunnen krijgen.

2. En als u hen hebt ondergebracht, haast U dan met Mijn Zoon Neph terug naar de aarde, waar Ik 
werk voor U heb bij de schepen van de I'hins. En zo werden zij verlost.

3. Daarom vertrok ik zo spoedig mogelijk, afscheid nemend van Fiatisi en haar dankend voor haar 
hulp bij deze enorme verlossing; en ik nam met mij mee Neph, Zoon van Jehovih, en nog 
dertigduizend andere Goden en Godinnen, en tien miljoen etheriërs die duizenden jaren ervaring 
hadden verkregen in de hemel en op verschillende stoffelijke werelden; en we kwamen terug bij de 
aarde, vlakbij de oceaan, waar het land was ondergegaan.

4. En toen ik bij de schepen kwam waarin de I'hins waren ontkomen en ik de Goden aantrof die de 
leiding over hen hadden, zoals ik voordien geboden had, kwam Uw stem tot mij, O Jehovih, en U 
zei:: Richt de windstromingen van de atmosfeer, O Mijn Zoon; en stel de schepen in groepen op; en 
u moet de groepen verdelen, zodat er vier groepen in totaal zijn. En u moet de groepen schepen door
de winden van de atmosfeer laten voortdrijven, en hen brengen naar de vier verschillende landen 
van de aarde, overeenkomstig hun vroegere geschiedenis en aanpassing.

5. Want in alle landen zullen Mijn uitverkorenen beginnen met het leggen van de grondvesten van 
Mijn eeuwig koninkrijk, en zij zullen nooit meer worden vernietigd door het volk van de duisternis, 
noch van de aarde noch van de hemel.

6. Dus ik verdeelde mijn scharen overeenkomstig het werk dat mij door Uw geboden was opgelegd,
en ik deelde hen in vieren. En ik zei tegen Neph: Stuur hen, O God, naar de landen die Jehovih U 
heeft laten zien, want u kent de gehele aarde; want denk eraan, u bent nog steeds de God van de 
aarde.

7. Ik zei: Door uw licht, O Jehovih, wens ik dat er twee schepen naar het noordelijke land gaan, dat 
niet werd verzonken, want zij zullen een getuigenis zijn in de tijd die komt. Laat Uw Goden daarom
de winden veranderen en twee schepen van de rest afscheiden, en op diezelfde tijd zullen mijn 
boodschappers gaan en de weg wijzen naar het noordelijke land, waarheen Uw Goden de winden 
van de atmosfeer zullen richten.

8. Nu verdeelden zij, die de leiding hadden over de windstromingen, de schepen en ze stuurden er 
twee van in de richting van het noordelijke land. En de Goden en engelen keerden de stromingen 
om en ze dreven de vier groepen schepen naar vier verschillende kanten, overeenkomstig de 
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aanwijzingen van God, de Zoon van Jehovih; en de boodschappers van God gingen vooruit, de door
Jehovih bestemde landen tonend aan de Goden en de engelen van de wind.

9. Zo gebeurde het dat in de tijd van honderd vijftig dagen alle schepen van de Faithists bij de 
landingsplaatsen waren, en de mensen gingen aan wal in de verschillende landen waarheen zij 
gebracht waren. Weer kwam Uw stem tot mij, O Jehovih, en U zei:: Zie, Mijn volk is gering in 
aantal in de wereld, en opdat zij de schepen niet nemen en wegvaren en zodoende verdeeld en 
verloren raken, moet u uw scharen in de nacht omlaag sturen naar de schepen op de zee om ze te 
laten zinken.
10. Toen ik God (Neph) vertelde wat U gezegd had, zei God tegen mij: Mijn engelen zullen de 
I'hins inspireren om alle dingen uit de schepen te halen, en in deze nacht zullen uw scharen de 
geboden van Jehovih vervullen. En zo gebeurde het; de I'hins namen al hun goederen uit de 
schepen, niet wetend dat zij geïnspireerd waren; en in de nacht stuurde ik de engelen omlaag, en zij 
lieten de schepen zinken.

11. En in de morgen zagen de I'hins dat hun schepen verdwenen waren, en zij zeiden eenstemmig: 
Werkelijk, ik weet dat ik geïnspireerd werd, want ik wilde niet rusten totdat alle goederen uit de 
schepen gehaald waren. Laat ons daarom een altaar voor de Heer bouwen, en zingen en dansen, 
want Hij is met ons. En toen God (Neph) zag dat hun zielen gunstig gestemd waren voor goede 
werken en wonderen, stelde hij zijn ashars (beschermengelen) rondom de altaren op, en hij zond 
andere ashars het land in, en zij vergaarden in het wild groeiende vruchten, en brachten die naar de 
I'hins en wierpen ze op de altaren van de Heer, zelfs terwijl het volk danste.

12. Zo volbracht ik het werk dat U mij geboden had, O Jehovih, waarna ik mijn taak overdroeg aan 
Uw Zoon Neph, God van hemel en aarde.

HOOFDSTUK VIII

1. Neph, God van de aarde, zei: Zie, O Aph, Zoon van Jehovih, door de macht en glorie van uw 
werk ben ik verbijsterd in uw aanwezigheid. Wie kan de Almachtige zo nabij komen? Wie, behalve 
Jehovih, gaat de kracht van uw ziel te boven? Wie bezit wijsheid als u, behalve de Grote Schepper? 
U hebt een lijn achter de maan uitgestrekt, en op uw gesproken woord breekt de korst van de grote 
aarde in stukken, alsof het niets was. U hebt gezegd: Stijg op! en een wereld bewoog op uw bevel! 
Ja, u bezit de liefde en achting van miljoenen Goden en Godinnen.

2. En u richtte u tot de winden van de aarde en zei: Draai hierheen of draai daarheen, en kijk, de 
winden bewogen zich op uw woorden als een gehoorzaam kind op zijn vaders stem. U roept het 
vuur uit de hemel omlaag; het komt op uw verzoek; en u zegt: O Jehovih, plaats Uw hand onder de 
hemelen van de aarde, en direct spoeden zich een licht en een vloer zo groot als de aarde naar de 
plaats die u verlangt.

3. Kijk eens, u hebt gezegd: O Jehovih, ik draag mijn taak over; ik heb volbracht hetgeen U mij 
gebood te doen. Daarom, O Aph, verkeert mijn ziel in grote zorg. Maar aangezien u honderd dagen 
hebt gewerkt en de hele aarde en haar hemelen gereinigd hebt als iemand die de vloer van een huis 
zou vegen, buig ik mij neer uit dankbaarheid.

4. Waarna Aph, de Zoon van Jehovih, zei: O Jehovih, wat heb ik gedaan, dat de liefde van Uw Zoon
naar mij toekwam? Voor zover ik één geworden ben met U, O Eeuwige Schepper, toont U mij 
steeds duidelijker dat ik niets ben. En toch overlaadt Uw Zoon mij met lof en eer, hoewel ik slechts 
ben als een figuur, door Uw hand bewogen. Kan een mens de Almachtige uit het oog verliezen!
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5. Niettemin, O Jehovih, wie heeft zo weinig liefde als ik, Uw dienaar? Aangezien U mij hebt 
bezield in wijsheid en kracht, hebt U ook mijn liefde gemaakt tot een plaats die nooit geheel kan 
worden gevuld. Hoe zal ik de kracht vinden om hem, Uw Zoon, achter te laten op de ver weg 
gelegen aarde? Zal ik mij niet verheerlijkt weten in zijn liefde en hoogachting, en toch beseffen dat 
ik mij zal beklagen omdat hij niet bij mij is?

6. Luister naar mij, O Jehovih, want ik wil Uw Zoon in het kort beschrijven. Nauwelijks 
veertigduizend jaar geleden opgestegen naar etherea, stelde U hem toch aan tot God van hemel en 
aarde. Gedurende drieduizend jaar kampte hij in de strijd tegen kwaad en duisternis, en de 
uitgestrekte hemelen van de etherische wereld keken toe met medegevoel en liefde en hoop, 
vanwege zijn vasthoudendheid en wijsheid en kracht.

7. Hij was als een man, strijdend tegen een brandend huis vol met hulpeloze kleine kinderen. En 
toch versaagde Uw God niet, noch rustte hij eenmaal en zei: Het is nutteloos; maar altijd vatte hij de
strijd weer aan met nieuwe middelen en listen. Zoals een licht zich beter in het duister laat zien, zo 
raakte Uw Zoon Neph, O Jehovih, de zielen aan van zelfs Goden en Godinnen in Uw verheven 
hemelen.

8. Toen kwam Uw stem, O Vader, en U zei: Gaat u, O Aph, Mijn Zoon, en verlos de aarde. En zie de
vergadering van Goden en Godinnen! Zo gretig om Uw geëerde Zoon te hulp te snellen!

9. En God (Neph) zei: Eén gunst, O Aph, Zoon van Jehovih, vraag ik van U; hetgeen is dat u drie 
dagen zult blijven en de troon van God zult eren. Want ik wil dit gegrondvest hebben en 
gereedgemaakt; en mijn Heren zullen de eer genieten om rechtstreeks met U te spreken.

10. Aph, de Zoon van Jehovih zei: Met Uw toestemming, O Jehovih, zal ik drie dagen en drie 
nachten bij Uw Zoon, de God van hemel en aarde vertoeven, en ik zal zijn troon eren en 
rechtstreeks met zijn Heren spreken, opdat ik hun liefde mag verwerven.

11. In de tijd van drie dagen werd het Koninkrijk van God gegrondvest, en het bevond zich in 
atmosferea, nabij en boven het land Jaffeth (Chine'ya), maar het plateau bezat twee uitgespreide 
vleugels, om Shem en Ham (India en Egypte) te omvatten; en daar gingen de Goden heen met hun 
Heren en begeleiders.

12. Nu waren daar bij God (Neph) twee miljoen geesten (aardgeborenen) in de tweede verrijzenis, 
die zich vrijwillig hadden aangeboden om nog eens tweehonderd jaar dienst te doen voor de 
stichting van het nieuwe hemelse koninkrijk, en zij waren goed onderricht in de ambtelijke 
bevoegdheden, wetend hoe plateaus te grondvesten, met werkplaatsen, woningen, ziekenhuizen, 
verpleegtehuizen, en al die plaatsen die in de hemel noodzakelijk zijn voor de nieuwgeborenen, 
zodat God slechts hoefde te zeggen: Doet u dit, of dat; en het gebeurde, zonder vergissing.

13. En nu kwamen er, uit de scharen van Aph, de Zoon van Jehovih, een half miljoen etherische 
vrijwilligers bij God, en zij wensten tweehonderd jaren bij God en zijn scharen te blijven.

14. God zei tegen ze: Zie, de aarde is langs Tryista gegaan, en het is niet langer terecht dat iemand 
anders dan de aardgeborenen de plaatsen bekleedt van Ondergoden en Onderheren en 
maarschalken; en aangezien jullie op andere sterren zijn opgegroeid en van andere etherische 
cyclussen zijn, wat kan ik doen opdat jullie geëerd kunnen worden, en ook tot nut voor jullie eigen 
ontwikkeling?

15. Gaitivaya, hun hoogste woordvoerder, zei: Wij verlangen alleen maar werkers te zijn. Want wat 
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betekenen tweehonderd jaar voor ons? Wij verzoeken u, stel ons niet over de I'hins aan, want zij 
zijn reeds gevorderd, maar benoem ons bij de inheemsen in de gebieden van de aarde, in het 
bijzonder bij hen die slechts weinig kunnen spreken, en die holen graven in de grond. Ook wensen 
we geen plaats in uw hemel, maar we willen bij de stervelingen verblijven, en in de eerste 
verrijzenis van hen die in duisternis worden geboren.

16. God zei: Jullie kunnen blijven, en jullie mensen ook. Want omdat jullie vrijwillig je hoge staat 
verlaten hebben en gekomen zijn en gedurende een dan (200 jaar) in de laagste van alle plaatsen 
wonen, werkend voor de blinde en stomme, zullen jullie beloond worden met de liefde van 
miljoenen in de tijd die komt.

17. Daarna vertrok God, en Aph, de Zoon van Jehovih, ging met hem mee, en zij kwamen in het 
midden van Gods koninkrijk, waar zij stilhielden, en God zei: Hier zal ik mijn troon bouwen; en 
aangezien Sethantes in de oude tijd zijn plaats Hored noemde, zal ik mijn plaats ook Hored noemen,
en op de aarde zal het de berg van God worden genoemd, want het zal mijn tehuis zijn.

18. God strekte zijn hand uit naar Jehovih en zei: Troon van Uw Troon, O Vader! En er kwam uit de
hemelen daarboven een groot licht naar beneden en het vestigde zich rond het midden van de plaats 
van God en Aph, Jehovih's Zoon; en weldra bracht het licht de atmosferische substantie bijeen en 
maakte het schijnend en verdicht, waarna de begeleiders die zich met zulke zaken bezighouden, de 
troon van God vervaardigden, en daarna omheinden ze hem met vuurkolommen, op de manier van 
Hored in de dagen van weleer.

19. En God besteeg de troon en ging zitten, en Aph nam ook plaats aan Gods rechterhand, en de vier
Heren van de aarde aan zijn linkerhand; maar de vijfde Heer, Eolait, stond beneden aan de voet. En 
hij zei: Zie, het deel van de aarde dat mij toebehoorde, is in de zee verzonken, hoe kan ik dan op de 
troon van God plaatsnemen?

20. God zei: Aangezien uw werk u uit handen is genomen, bent u te vergelijken met de 
pasgestorvenen; zij hebben de aarde verloren, maar hebben geen plaats in de hemel. Aangezien de 
es'yan een tijdlang dient met volmacht van anderen, zult u dat ook doen met datgene wat ik U 
schenk. Weet dus, dat u aan mijn rechterhand zult zitten, want u zult mijn helper en 
plaatsvervangend God zijn gedurende de tijd van mijn verblijf; en daarna hetgeen u ook wenst.

21. Eolait zei: U hebt mij eer bewezen, O God! Jehovih's wil geschiede! God stond op, hief zijn 
hand op en zei: O Gij Al Licht, kroont Gij Uw Zoon tot Plaatsvervangend God van Hored, tot Uw 
Eigen Heerlijkheid, in eeuwigheid!

22. En terwijl het licht uit etherea in Gods rechterhand daalde, vormde hij het tot een kroon en 
plaatste hem op Eolaits hoofd, met de gebruikelijke ceremonie, die bij zijn rang in de hemel 
behoorde. En Eolait kwam naar boven en ging aan de rechterhand van God zitten. En op dat 
ogenblik gingh Aph, de Zoon van Jehovih, staan, waarop God en de Heren en alle andere mensen 
gingen zitten, want de plaats zag eruit alsof Jehovih persoonlijk verscheen. Aph zei:

23. Net als een vader ertoe komt om zijn eigen jonge jaren te begrijpen als hij naar zijn kleine zoon 
kijkt, zo hebt U, O Jehovih, voor altijd de beelden van lang voorbijgegane tijden en omstandigheden
voor mijn ogen laten ontstaan. Door hen, Uw Heren, hebt U mij teruggebracht naar de tijd en de 
plaats waar U en Uw Zoon mij voor het eerst kroonden tot Heer en plaatsvervangend God over een 
van de gebieden van de ster waar ik geboren ben.

24. En mijn ziel hief zich op tot U in vrees en gebed; want ik begreep hoe onbedachtzaam de 
mensen en engelen zijn over het werk van Goden en Heren, en geneigd zichzelf te beschouwen als 
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het hoofd van al het geschapene. Maar Uw stem, O Jehovih, kwam tot mij, en zei: Beklaag U niet, 
Mijn Zoon, over de eigendunk van mensen en engelen, noch over hun aanmerkingen op Mijn 
Goden en Heren; want zulke opscheppers bezorg ik beproevingen die zij niet opmerken totdat zij er 
helemaal door omringd zijn. Laat hen daarom toe in uw domeinen om in hun eigen glorie te 
groeien, want Ik heb voldoende werk voor hen, of op de aarde of in de hemel.

25. En ik bemerkte Uw wijsheid, en ik paste het toe op mijn engelen; en toen mijn mensen naar de 
eerste verrijzenis opstegen, en naar de tweede verrijzenis, wist ik waar ik ze moest plaatsen opdat 
zij zichzelf geheel en al konden waarmaken. En Uw licht kwam over mij op mijn plaats en zei: 
Zoals u voordeel hebt gehad van de eerste les, zo zult u de tweede begrijpen, en zelfs verder tot aan 
de etherische hemelen.

26. Niettemin, O Vader, liet U toe dat alle dingen mijn ziel teisterden en verwarden; en ik werd 
vervuld van vrees en eerbied vanwege de grote verantwoordelijkheid die U mij toevertrouwde. Zo 
groot waren mijn beproevingen en tegenslagen dat ik U aanriep in Uw heilige plaats, om U te 
herinneren aan alle andere Goden en Heren in Uw hele universum.

27. En U zei: Luister naar de woorden van uw Schepper, gij, Mijn God, Mijn Zoon: want Ik schiep 
de mens om de hemel even hulpeloos binnen te gaan als hij het aardse leven binnenging, en 
afhankelijk van degenen boven hem, zodat hij de eenheid tussen het hoge en het lage zou kunnen 
begrijpen, en het sterke en het zwakke, en het licht en de duisternis; en Ik plaatste hem in Mijn 
molens, waardoor hij zou leren dat, evenals anderen voor hem malen, hij ook zo zou malen voor 
degenen onder hem.

28. Want wat voor nut is er onder de zon voor Mijn Heren, om af te dalen uit hun vrijheid en 
heerlijkheid in Mijn etherische firmament, en de Heren te worden over de kruipers in het vlees, of 
over de es'yans in de duisternis? Moet zelfzuchtigheid in de hemel regeren, en iedereen voor 
zichzelf? Heb Ik op de aarde niet bewezen dat de liefde om goede werken te doen voor anderen al 
hetgeen is waardoor men zeker is van een rijke oogst aan liefde als vergelding?

29. Omdat zij zich verwaardigden om uit hun hoge staat te komen teneinde Mijn kinderen, die Ik 
levend schiep, vooruit te helpen,worden zij dan niet des te meer één met Mij? Zo is ook alle 
verheerlijking in de hemel; want zoals Ik Mij neerbuig tot de stomme aarde en het water, en het
beziel en de mens schep, zo heb Ik Mij dieper gebogen dan welk ander in Mijn gehele universum. 
En zij die Mijn voorbeeld volgen, hen verheffend en vreugde schenkend in het leven, bevinden zich 
op de weg waar alle macht en wijsheid en liefde wordt verkregen.

30. Aph, de Zoon van Jehovih, zei: Ik bemerkte Uw wijsheid, O Vader; en Uw macht en wijsheid 
kwam tienvoudig op mij neer. Vervolgens trachtte ik voortdurend naar de laagste en donkerste 
plaatsen te gaan; maar kijk, toen ik in Uw oordeel gestegen was sprak U weer tot mij en zei:

31. O Aph, Mijn Zoon, omdat u de sleutel gevonden hebt om de poorten tot de hoogste hemelen te 
openen, bent u te machtig voor gering werk. Kom daarom bij uw Schepper, want Ik plaats een hele 
etherische wereld onder uw bevel, en uw wijsheid en macht worden door Mijn hand vereist.

32. En ik gehoorzaamde Uw stem, O Jehovih. En daarna weer, na een bepaalde tijd, riep U mij 
nogmaals en nogmaals, en liet mijn werken door vele etherische werelden reiken. Maar ik hield 
ervan om terug te kijken en U te verheerlijken om mijn eerste heerschappij, en om de miljoenen 
geliefden die ik in die dagen vond als een schat te bewaren. En opnieuw, O Vader, hebt U mij 
gezegend doordat ik vele miljoenen van hen ontmoeten mocht tijdens dit snoeien van de rode ster, 
de aarde.
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33. Nu hebt U me geroepen om van de troon van Uw God van de aarde te spreken. Helaas, Uw God
heeft gezegd: O Aph, Zoon van Jehovih, kom, en eer mijn troon! Terwijl ik toch de meest geëerde 
onder de mensen en Goden ben omdat ik weer mijn mond voor U opende en in Uw naam. U zij alle 
heerlijkheid, O Jehovih, nu en tot in eeuwigheid!

34. Daarop ging Aph, de Zoon van Jehovih, zitten en God gaf een teken aan de maarschalken, die 
de vrijheid verkondigden voor de duur van twee hele dagen. Daarop liepen de Goden en Godinnen 
uit Aph’s staf voor de troon langs, en na hen kwamen de heerscharen van God, en daarna de scharen
van de Heren, want zij allen verlangden ernaar om dichtbij te komen en Aph te zien, en het teken 
van zijn zegen te ontvangen.

35. En daarna sloten alle mensen zich bij de es'enaurs aan en ze zongen een lied van heerlijkheid 
voor Jehovih, de Allerhoogste. En toen het geëindigd was, ging de menigte over tot ontspanning en 
gezellige omgang.

HOOFDSTUK IX

1. Toen het tijd was, riep God zijn eigen beambten, en zij maakten zijn aanwezigheid bekend, 
waarna de mensen rustig werden. God zei:

2. Zoals het voor de overstroming was, zo zal het nu zijn, en u zult dezelfde plaatsen bekleden 
evenals tevoren, een ieder op de bestemde plaats. Niettemin, van deze tijd af, zal al het werk in de 
hemel en op aarde nieuw zijn, en alsof er niets geweest was. Laat mijn Heren en hun begeleiders, en
hun ashars, zich voor hun vertrek gereedmaken, en wat betreft de andere vrijwilligers die in mijn 
koninkrijk zijn gekomen, zij zullen ontvangen naar hun wensen, en bestemd worden tot de arbeid 
die gepast voor hen is, hetzij bij de stervelingen, of bij de geesten in de eerste verrijzenis.

3. En wat betreft mijn maarschalken, boodschappers en asaphs: Luister naar het woord van uw God,
hetgeen is dat u verder gaat door atmosferea, kiezend en gebruikmakend van alle geschikte plaatsen 
voor de geesten van de doden; en dat u bouwers en werklieden aanstelt, en werkplaatsen en scholen,
en ziekenhuizen en verzorgingshuizen opricht, en alle andere geschikte plaatsen, aangepast om 
degenen van de eerste verrijzenis te ontvangen zoals dat in alle atmosferische hemelen gebeurt, en 
allen die zodoende ontvangen zijn, zullen es'yans worden genoemd gedurende de eerste vijf jaar; 
maar daarna zullen zij es'seans heten, wat betekent dat zij zich afgekeerd hebben van stoffelijke 
verlangens en volledig inwoners zijn van de es-wereld. Maar zij die geen es'seans willen worden en 
de geesten zijn van Drukstervelingen en sterk aardgebonden, zullen druja's worden genoemd, 
hetgeen betekent: dwalende geesten van de duisternis en het kwade; en degenen die zichzelf aan 
stervelingen vastklampen zullen fetals genoemd worden, hetgeen zuigelingen betekent, en deze 
namen zullen bekend blijven in hemel en op aarde tot het einde van de wereld.

4. Daarin zult u de fout ontdekken van de toegevendheid van de Goden en Heren uit de oude tijd, 
wees voorzichtig in deze tijden; want nooit meer zal de roede van het water de levende aarde 
geselen.

5. Toen God zodoende al zijn geboden had uitgevoerd, en de mensen gereed voor vertrek waren, 
zongen en speelden de es'enaurs en trompettisten een loflied, bewerkt voor de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde en toen dit geëindigd was, sprak Aph, de Zoon van Jehovih, en hij zei:

6. Kijk eens hoe het licht van de hoge hemel zich opent. Uw Zoon, O Jehovih, verlangt naar een 
groot werk. Ik begeef mij op een reis die verder gaat dan tienduizend zonnen. Fiatisi, Uw Dochter, 
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O Jehovih, en Godin van duizend werelden, heeft zich ervoor bestemd om samen te werken met 
twee stoffelijke sterren in een verafgelegen hemel, waar duizend miljoen in een enkele dag verlost 
zullen worden voor het geestelijk leven. Door Uw Wil en Macht, O Jehovih, ga ik met haar mee! 
Maar laat toch niet Uw Goden en Heren en hun hele schare veronderstellen dat ik een enkele ziel 
vergeten zal van allen die hier zijn. Zodra de volgende dan (200 jaar - uitg.) verschijnt, zal ik bij hen
terugkeren om mij te verheugen in een portie van hun heerlijke liefde. Aph heeft gesproken.

7. En nu daalde het hoofd omlaag en ging aan de voet van de troon zitten en God, terwijl zijn tranen
stroomden, kwam omlaag, nam zijn hand en zei: Zie, hij die de grootste is, maakt zichzelf tot de 
minste van allen. Sta op, O Aph, Zoon van Jehovih, gekroond tot Onsterfelijk God van de Arc van 
Noe, Zoon van de Almachtige, sta op en ga uw gang.

8. Dus stond Aph op, schudde God en zijn Heren de hand en daalde af naar de zomen achter de voet
van de vuurpilaren, en zijn heerscharen met hem, ten getale van tien miljoen, waar de dienstdoende 
personen een otevan met vleugels voor opstijgen gereedhielden en waarin zij allen binnengingen.

9. Op een gegeven teken ging de otevan omhoog, maar in de richting van het oosten en, snel als een
verschietende ster, spoedde hij zich voort, om kort daarna in de verte te verdwijnen.

HOOFDSTUK X

1. Jehovih zei: Neph, Mijn Zoon, God van de aarde, luister naar de stem van uw Schepper. Want 
terwijl u Mij aanriep in uw zware uur van beproeving, kwam Ik naar U toe en verloste de aarde en 
de hemel door Mijn Zoon van de Arc van Noe, in etherea. Denk nu aan de verhevenen van Hautuon,
de hemel der duisternis, in Uk'loo, in het firmament, want zij behoren u toe totdat de volgende dan 
op de aarde verschijnt.

2. God zei: Ik heb Uw stem gehoord, O Jehovih; maar wat moet Uw dienaar doen? Zie, Aph, Uw 
Arc Zoon, heeft bij de opgestane kinderen van de duisternis Goden en Godinnen achtergelaten, die 
Uw dienaar zozeer in wijsheid en macht te boven gaan dat hij hen nauwelijks kan aanschouwen. 
Hoe zal het dan met mij gaan, Uw dienaar?

3. Jehovih zei: Niettemin, de opgestane kinderen van de duisternis zijn van uw eigen gezin, en de 
heerlijkheid van uw huis in de hemel zal zijn als het licht dat u in hen zichtbaar zult maken. Vrees 
niet, de Goden en Godinnen begrijpen deze aangelegenheid.

4. Daarom, zodra ge uw koninkrijk in orde hebt gemaakt, en de aardse hemel in zijn geheel 
gevestigd hebt, en boodschappers hebt aangesteld tussen uw troon en de tronen van uw Heren op de
aarde, dan moet u het aan uw plaatsvervangend God overlaten om in uw plaats te regeren gedurende
een seizoen, en zult u naar Hautuon gaan, in de etherische wouden, want u zult door hen verwacht 
worden.

5. God zei: Uw wil geschiede, O Vader, ik bemerk Uw wijsheid en glorie en rechtvaardigheid. Nu 
zal ik een jaar lang mijn troon aanhouden, en u, mijn plaatsvervangend God, zult mij aflossen 
terwijl ik afwezig ben en mijn opstandige kinderen in Uk'loo bezoek, waar Goden en Godinnen 
toezicht over hen houden.

6. De plaatsvervangend God zei: Uw wil geschiede, God van hemel en aarde. Zo gebeurde het, dat 
God in de tijd van een jaar de hemel op zodanig goede wijze gevestigd had, dat hij in staat was de 
aangelegenheden van engelen en mensen te beheersen op de weg naar het eeuwige leven.
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7. God lichtte zijn Raad in, die uit vijfhonderdduizend etheriërs bestond, mannen en vrouwen, over 
de woorden van Jehovih, en hij voegde eraan toe:

8. En gedurende een jaar zal ik in Hautuon verblijven, zodat ik bekend mag worden met degenen 
die door mij verheven zijn. Maar op het eind van die tijd zal ik hier terugkeren, en die vrijwilligers 
met mij meebrengen die Jehovih zal hebben aanbevolen.

9. Het raakte bekend in de hemel dat God zou vertrekken op de bestemde tijd; en teneinde hem eer 
te bewijzen in Jehovih's naam, kwamen zijn scharen ten getale van tien miljoen van heinde en ver 
om hem te zien vertrekken. En toen God hen zag, kondigde hij een dag van ontspanning af; en de 
mensen begaven zich onder elkaar, en in het bijzonder om de kwestie van de verlossing van de 
aarde en de hemel te bespreken alsmede de ondergang van Pan, zoals het gebeurd was.

10. De volgende dag, toen iedereen weer was aangesterkt en ordelijk bijeen gekomen volgens de 
gewoonte van de Goden, sprak God van de troon en zei:

11. Luister naar de woorden van uw God, en verheug U in de grondlegging van een nieuwe hemel. 
Wees wijs terwijl u aandacht schenkt aan hetgeen ik zal uitspreken, en maak uzelf standvastig in 
alle beproefde dingen. Hier zijn miljoenen die mij terzijde stonden in de naam van de Schepper, 
tijdens de dagen van duisternis in de hemel en op aarde. Want onze strijd duurde drieduizend jaar, 
en zie, uit de
duisternis stegen onze gebeden omhoog tot Hem die over alles en boven alles staat.

12. En uw God zei: Jehovih zal zeker verlossing brengen, als de vortex opgaat in Hi'dan; en u allen 
herhaalde hetzelfde en de eenheid van onze zielenwensen reikte omhoog tot de Oriaanse hoofden, 
Jehovih's machtige Zoons en Dochters.

13. Want zoals bewezen wordt dat een man die in strijd is met zichzelf niets tot stand brengt, terwijl 
hij die met zichzelf in harmonie is de macht heeft om zichzelf te beheersen voor een goed doel, 
wordt evenzo bewezen dat de eenheid van vele engelen door de kracht van hun eigen wil de plaats 
en vooruitgang van een wereld kan beheersen. En door uw vertrouwen in deze zaak, samen met uw 
God, werd u als een ster van vertrouwen in Jehovih, hetgeen meesterschap is over alle dingen tot 
Zijn heerlijkheid.

14. En zij die waren zonder een Allerhoogste in Persoon, waren zonder kracht, en zonder 
uitwerking, behalve om tweedracht te zaaien in onze handelingen. Terwijl degenen die voorgaven 
Goden en Heren te zijn, maar Jehovih negeerden, geen standhielden, want zij bezaten niets hogers 
dan zichzelf, zij kwamen slechts tegen zichzelf in opstand.

15. Hetgeen op aarde bewezen wordt evenals het in die dagen in de hemel was; pochend op goede 
werken of op goede gebeden, maar zichzelf onder dak brengend met de verdiensten van anderen. 
Plaatsten deze valse Goden en valse Heren zichzelf niet op de voorgrond en aanbaden ze zichzelf 
niet? En de vruchten van hun inspiratie en hun slaven onder hen waren de engelen die zij uitzonden 
om over de stervelingen te regeren, voor de heerlijkheid van hun eigen levensbeschouwing, 
waardoor de stervelingen ook weldra dezelfde dingen over zichzelf verkondigden, hetgeen was: Zie,
er is geen God of Heer van wijsheid in de hemel en op aarde.

16. Waardoor de leerstellingen van de valse Goden en Heren zelfs hun eigen koninkrijken ten val 
brachten, en de hemel tot had (hel) werd. Maar toen het Licht van Jehovih kwam, waren u en uw 
God en Heren één met Zijn stem. Waardoor u bewaard werd voor de zege. En nu is het geschied dat
uw God en Heren een nieuwe hemel en nieuwe aarde gevestigd hebben tot heerlijkheid van de 
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Vader. En hij die zo lang in uw liefde werkte, begeeft zich nu naar de andere vleugel van de strijd, 
waar uw broeders, zich inspannend voor hen die in de duisternis zijn, zich verheugen zullen als ze 
over uw vruchtbare arbeid horen.

17. Daarna wendde God zich naar rechts, en zei tot Eolait, plaatsvervangend God van Jehovih: 
Omdat u beroofd werd van uw deel van de aarde, zelfs terwijl u goed werk verrichtte, heeft Jehovih 
U wel gedaan. Daarom zult u de triangel van de hemelse Goden in bezit hebben totdat uw God 
terugkeert.

18. Daarop hing God de triangel om Eolaits hals en zei: In Jehovih's naam, Alle Heil, God van 
hemel en aarde! De schare van miljoenen herhaalde: Alle Heil, God van hemel en aarde!

19. En God kwam omlaag en zette zich aan de voet van de troon, volgens het gebruik van de 
Goden. En hij die gezalfd was, kwam naar beneden, nam hem bij de hand en zei: Sta op, O God, en 
ga uw gang! En God stond op, en beiden, met hun maarschalken en begeleiders, begaven zich 
omlaag naar de zomen bij de gordel van vuurpilaren, waar de betreffende personen een schip met 
mantels en schermen in gereedheid hielden; en God en zijn heerscharen, vijfhonderdduizend in 
getal, gingen aan boord van het schip.

20. Inmiddels zongen de es'enaurs een passend loflied: Heerlijkheid aan Jehovih, de Allerhoogste.

21. Op een gegeven teken ging het schip omhoog, temidden van het applaus van miljoenen 
bijeengekomen engelen; en als een ster schoot het naar boven, hoger en hoger, tot het niet meer 
waargenomen werd.

HOOFDSTUK XI

1. De Raad van Hored was nog in zitting bijeen en God, dat wil zeggen Eolait, besteeg de troon. En 
het licht van Jehovih viel op God, zodat hij nagenoeg aan het gezicht onttrokken werd, en de stem 
van Jehovih sprak en zei:

2. Luister naar Mijn stem: Zoals Ik, door Mijn Tegenwoordigheid en Mijn Eigen Zelf, ieder zelf 
schiep en daarbij de macht van het woord schonk, zo manifesteer Ik Mij in het Licht door de taal 
van de ziel aan Mijn etherische scharen. Zoals u de Heren van de aarde hebt voorzien van ashars, en
boven hen asaphs, en tussen al Mijn koninkrijken boodschappers aanstelde, zo zult u ook de 
barbaren voorzien van huisgeesten, die ondergeschikt zullen zijn aan de orde der ashars en hun 
Heren.

3. Alle mensen schiep Ik levend, hetzij I'hins of barbaren, en uw werk zal niet slechts bij Mijn 
uitverkorenen zijn, die gemakkelijk te behouden zijn, maar ook bij degenen die Mij en Mijn
es-werelden niet kennen. Want behalve degenen die door de vloed zijn omgekomen, is de aarde nog
steeds overdekt met mannen, vrouwen en kinderen.

4. In de tijd van Aph ontving u vrijwilligers uit Osi, in etherea; geef hen deze zaak in handen.

5. Dit gebeurde, en zij werden in groepen opgedeeld, en aangezien de aardbewoners al door de 
hemelse engelen geteld waren, werden de etheriërs overeenkomstig verdeeld. En deze kozen en 
benoemden op hun beurt geesten om bij de barbaren te verblijven. En deze huisgeesten waren de 
vaders en moeders en vrienden die onlangs gestorven waren, maar nog in de eerste verrijzenis 
vertoefden. Aldus zorgden de beambten voor plaatsen op aarde ten behoeve van deze geesten, en ze 
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overreedden hen om opnieuw aan de stervelingen te verschijnen teneinde het voortbestaan te 
bewijzen; maar de beambten zelf lieten zich nooit zien.

6. Jehovih heeft gezegd: Zorgt u voor de middelen, maar laat de huisgeesten het werk doen. Ook 
zult u de geest van een jonge man of jonge vrouw niet tot huisgeest aanstellen, anders worden zij 
fetals.

7. Zo gebeurde het dat er een nieuwe afdeling van de hemel en de aarde werd opgericht en in 
werking gesteld tijdens de afwezigheid van Neph (de vroegere God), en binnen een jaar in welstand
verkeerde.

8. Na verloop van een jaar keerde God uit de Hautuon kolonie terug en bracht vijf miljoen 
vrijwilligers mee, die van de derde verrijzenis waren. En aangezien bekend was in Hored wanneer 
hij zou terugkeren, was er een grote menigte engelen bijeengekomen om hem in ere te ontvangen, 
en de vrijwilligers te verwelkomen.

9. Toen dan ook Gods etherische ster omlaag daalde, kondigde de plaatsvervangend God Eolait een 
tijd van ontspanning af, gedurende tien dagen, die onmiddellijk moest beginnen nadat God de troon 
bestegen had en zijn plaats opnieuw had ingenomen. En zo, terwijl de es'enaurs zongen, landde de 
ster, en de maarschalken en de erescharen begaven zich naar hun plaatsen en ontvingen God, die 
onmiddellijk de troon besteeg en Eolait, de Zoon van Jehovih, groette en zei:

10. Door Uw Wil en Macht, O Jehovih, verheugt Uw Zoon zich in deze tijd van werkzaamheid. 
Eolait zei: Welkom, God van hemel en aarde. En hij groette met het teken van Jehovih's naam, en 
hij werd op dezelfde wijze beantwoord.

11. Zonder verdere plichtpleging nam hij de triangel van zijn hals en hing hem om die van God en 
zei: In Jehovih's naam, neemt u de gave van de Goden van vroeger in ontvangst.

12. Nauwelijks was dit gebeurd of het sterrenschip landde op de plaats van de vergadering, voor de 
Raad en bij het altaar van Jehovih; en de vijf miljoen vrijwilligers kwamen eruit, temidden van het 
applaus van de vele vergaderde miljoenen.

13. God, die in zijn ambt hersteld was, zei: Laat de maarschalken tien dagen van ontspanning 
afkondigen. Want we zullen verslag uitbrengen aan onze bijzondere geliefden, hoe we de zaken in 
Hautuon aangetroffen hebben, en over de macht van Jehovih, die aan de dag werd gelegd.

HOOFDSTUK XII

1. De stem van Jehovih sprak door God en zei: Omdat er een nieuwe hemel is gegrondvest en de 
oude opgeheven werd, laat er tekenen geopenbaard worden waardoor mensen en engelen in later 
tijden mogen weten wat er is gebeurd. Want het zal in latere dagen geschieden, dat mensen en 
engelen de watervloed en de reiniging van de aarde zullen vergeten. Vraag U af, O Goden en 
Godinnen, wat er gedaan moet worden?

2. Eolait sprak namens de Raad en zei: Wat zullen we doen, O Jehovih? En Jehovih antwoordde en 
zei: Omdat Ik bij de aarde kom in haar vroege dagen, en verder weg als zij ouder wordt, zal men 
zeggen: Helaas, de dwaasheid van de Ouden! Want Ik geef vrees en vertrouwen als een erfgoed 
wanneer de mensen zwak tot oordelen zijn, maar met het toenemen van de wijsheid neem Ik de 
vrees en de wezenlijke inhoud van de dingen weg die niet beproefd zijn door het verstand.
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3. Jehovih zei: In Kosmon zullen mensen en engelen naar bewijzen vragen. De één zal zeggen: Hoe 
is het mogelijk om verband te leggen met de woorden uit de oude tijd? Een ander zal zeggen: Hoe 
kan bewezen worden dat de oude hemel werd weggenomen?

4. Luister daarom naar de woorden van uw Schepper; en als iemand zegt: Zie, in die dagen bezaten 
weinig mensen de gave van het woord en de spraak, antwoordt u hem en zegt: Zo was het ook in de 
hemel, en omdat zij geen woorden bezaten, konden zij niet begrepen worden.

5. En een ander zal zeggen: De Schepper beheerst de grote zaken, maar niet de kleine; en een 
volgende zal zeggen: Omdat de engelen in Kosmon komen, konden ze dat ook in de oude tijd. En u 
zult hen antwoorden en zeggen: Wie kent het plan voor een aardbeving, of die groot of klein is in 
Jehovih's ogen? Is Hij niet altijd aanwezig? En leveren bepaalde omstandigheden geen bepaalde 
gevolgen op? En zij zullen antwoorden:Ja, inderdaad.

6. Zegt u: Geef dan een naam aan de Hoogste Oorzaak die alle waarneming te boven gaat; dan 
zullen zij zeggen: Door de Ouden Jehovih genoemd. En ze zullen merken dat ze zichzelf in een net 
verstrikt hebben. Want als de toestand van onwetendheid op aarde onwetendheid in de hemel 
voortbracht, hoe kon het licht van de hemel dan naderhand op de aarde komen, behalve van 
omhoog? Aangezien dus het licht van de hemel van boven kwam, wie zou de wijsheid van een 
zondvloed bedacht hebben, die in de talen van de naties voortleeft?

7. Geef hen daarom woorden in de hemel en woorden op de aarde over de kern van deze zaak, en 
heilig de klanken daarvan, zodat het kan worden onderzocht in Jaffeth en Shem, en Ham en 
Guatama, en in de hemelen die daarbij behoren. De stem van Jehovih eindigde.

8. God zei: U bent Alle Wijsheid, O Jehovih! Nu heb ik plaats voor de vrijwilligers die uit etherea 
komen. Want dit zal hun aangelegenheid en hun handelen zijn met de huisgeesten die bij de 
barbaren verblijven. Dus werden zij overeenkomstig toegewezen. En hen werd voorgeschreven om 
het lied over de zondvloed te zingen voor de stervelingen; en zodoende vestigden zij de 
geschiedenis daarvan om voor altijd bekend te blijven op de aarde.

HOOFDSTUK XIII

1. Gedurende vele jaren gedijden alle dingen in de hemel, er waren geen oorlogen van enige 
omvang op de aarde, noch hongersnoden of besmettelijke ziekten. En de Heren van de aarde 
bezaten voldoende loo'is voor alle faithists, teneinde de I'hin huwelijken te beheersen voor het 
voortbrengen van zoons en dochters die zich zouden verheugen in de hemel.

2. En zodra zij op de aarde stierven, werden deze engelennaar hemelse plaatsen gebracht die 
geschikt voor hen waren, en daar werden zij overgegeven in de zorg van asaphs en kwamen als 
es'yans binnen. Maar de Heren stelden geen loo'is over de barbaren aan; en zij geboden de ashars 
slechts om over hun geesten te waken in het uur van de dood, en indien mogelijk, hen naar de 
geordende plaatsen te brengen van God in Hored. En meestal werden zij zo gebracht. Dit duurde 
vele jaren; maar na verloop van tijd wekten de huisgeesten de barbaren op en zij begonnen te 
dromen en visioenen te zien, want hun huisgeesten praatten tegen hen tijdens de slaap. En toen dit 
gebruikelijk werd, zei Jehovih:

3. Zie, de tijd is gekomen om loo'is aan te stellen die bij de barbaren verblijven. Want hierdoor zal 
Ik een groot geheim openbaren, hetgeen is dat Mijn uitverkorenen op aarde het niet kunnen 
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bedwingen; want zij zijn een argeloos en onbeschermd volk. Daarom heb Ik de barbaar wijselijk 
geschapen; want hij zal alle kwaad gedierte en de slangen verdrijven en vernietigen, en de wouden 
zullen voor hem neervallen.

4. Voor dit doel zullen de loo'is huwelijken uitkiezen met het oogmerk om grote koningen en 
koninginnen te verwekken. Maar aangezien in de oude tijd de koningen van Gods profeten 
afhankelijk waren voor het geven van raad, en zodoende de raad kregen niet te doden, twistten zij: 
zo zult u in deze nieuwe tijd van de hemel de koningen en koninginnen toestaan de geesten der 
doden te raadplegen met de talenten die Ik hen gegeven heb.

5. Dit gebeurde ook; en de barbaren werden begeleid door de huisgeesten, waarvan er vele zichzelf 
een naam aanmaten die prettig was voor het oor, sommige van hen noemden zichzelf God of Heer, 
of naar een of andere grote koning uit de oude tijd. En deze huisgeesten, dom als ze waren, 
veronderstelden dat zij zelf die personen waren.

6. Het gevolg van hun domme inbeeldingen was, dat zij de barbaren inspireerden om te geloven dat 
ze door Goden of Heren geleid werden, of door de geesten van koningen of koninginnen en dus 
schepten zij nieuwe moed en gingen nadenken. Want zoals door de Goden van de oude tijden was 
gezegd: sommigen worden door vleierij geleid, sommigen door liefde tot rechtschapenheid, 
sommigen door eigendunk, sommigen uit plicht; maar er zijn anderen die tot zelfverbetering 
gebracht kunnen worden door hen ervan te overtuigen dat ze in het bijzonder door een God of Heer 
gekozen zijn, of door de geest van een beroemde koning of koningin, om wonderen te doen.

7. God zei: Er was een zeker iemand die ziek was en niet door de dokter genezen kon worden; en er 
kwam een dwaze vrouw, die visioenen zag en ze zei tegen de zieke man: Morgen zult u genezen 
zijn. God heeft U beproefd; u hebt bewezen sterk van ziel te zijn, en uw God zal de betovering van 
uw zwakheid van U afnemen; zie, uw God staat U bij.

8. De volgende dag maakte de man gebruik van zijn eigen geest en hij stond op en was hersteld; 
daarom kan erkend worden dat zelfs misleiding kan bewerkstelligen waar de waarheid niet toe in 
staat is. Laat de huisgeesten de barbaren dus verder leiden voor een bepaalde tijd, maar weest u 
waakzaam om op de gepaste tijd nieuwe geesten aan te stellen die hen zullen bijstaan.

9. God zei: Onderricht de Heren dat nu de tijd is gekomen om aan de stervelingen, in het bijzonder 
de I'hins, de zeven tetracts (overgeërfde eigenschappen) te openbaren; want als de ashars een stap 
terugtreden, zullen de stervelingen een stap vooruitgaan.

10. Hetgeen zeggen wil: Dit zijn de overgeërfde eigenschappen van alle mensen die op de aarde 
geboren worden: ANASH, hetgeen betekent: aanhoudende koppigheid in woorden of gedachten; 
ZIMMAH, boze opzet; RA, genoegen in het kwade; BELYYAAL, nietswaardigheid; AVEN, 
ijdelheid en eigenwaan: DIBBAH, laster en kwaadsprekerij; en SATAN, leiderschap, en speciaal het
behagen scheppen in de andere zes eigenschappen.

11. Dit zijn de leden van het beest (persoonlijkheid) van alle mannen en vrouwen onder de zon, ook 
is er niemand die ze niet bezit op enigerlei wijze of in graad. Begeef u daarom naar de Heren en zeg
tegen hen: Jehovih heeft het begin van de verrijzenis vastgesteld door Aph, Zijn Zoon, hoofd van de
Arc van Noe, die de tetracts op de schouders van de mensen heeft gelegd.

12. De maarschalken van de Raad zorgden voor boodschappers, die terstond naar de verschillende 
delen van de aarde omlaag gezonden werden; sommige van de woorden voor de tetracts waren 
gekozen in de hemel om als eeuwige namen te worden gegeven, waardoor in latere tijdperken de 
stammen van de faithists ontdekt zouden kunnen worden: en ze werden precies eender gegeven aan 
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de faithists van Guatama, Jaffeth, Shem en Ham, die de zonen waren van de Arc van Noe en behoed
waren op de aarde in die tijd. Want er werd voor gezorgd dat deze woorden gelijkluidend waren in 
de Hebreeuwse, Vedische en Algonquin talen, tot aan de komst van het Kosmon tijdperk.

HOOFDSTUK XIV

1. De stem van Jehovih kwam tot God en zei: Zie, de tijd komt nader dat Aph, Mijn Zoon, de zorg 
voor Hored en haar aangelegenheden zal toevertrouwen aan een andere God, voor een volgende 
vierhonderd jaar. Dit is het gebod van uw Schepper, O God: Hored zal verdergaan naar de tweede 
verrijzenis; maar de eerste verrijzenis zal door Mijn Heren gevestigd worden.

2. En zodra de Heer over een voldoend aantal zielen beschikt die gevorderd zijn om de tweede 
verrijzenis te aanvaarden, dan zullen zij naar deze, Mijn heilige plaats, worden gebracht, waar zij 
verder toebereid worden voor de volgende verrijzenis.

3. Dit werd volbracht; en er werden hemelse koninkrijken met tronen voor de Heren gevestigd op 
de aarde en in de gebieden van de Heren, ten behoeve van de eerste verrijzenis. Zodat deze 
koninkrijken van de Heren drieëndertig jaar voor een verrijzenis kregen toegewezen, aangezien 
drieëndertig de deling is van een dan, hetgeen overeenkomt met honderd dans in iedere cyclus.

4. Dienovereenkomstig was er elke drieëndertig jaar een verhuizing van een groep uit de eerste 
verrijzenis van de Heer naar die van Hored, hetgeen Gods tweede verrijzenis was. Waarbij het licht 
van dan straalde over tweehonderd jaar, vier honderd jaar, vijfhonderd jaar, zeshonderd jaar en 
duizend jaar, hetgeen de grondslag voor profeteren werd voor elke cyclus van die tijd af gedurende 
een lange periode.

5. God zei: Sluit de poorten van Hored, en van deze tijd af kunnen in het vervolg slechts degenen 
van de tweede verrijzenis binnenkomen. En zo gebeurde het. En Hored werd uitgebreid boven 
Jaffeth, Shem en Ham, tot de tweede graad; maar wat betreft Guatama was dit de aard van haar 
hemel: De Heer richtte twee koninkrijken op, voor de eerste en tweede verrijzenis, en hij wees de 
eerste toe aan een gevolmachtigde in zijn naam, maar over de tweede had hij persoonlijk de leiding,
terwijl hij zijn mensen onderrichtte bij volmacht van God in Hored. Want deze hemelse 
koninkrijken werden door de zee gescheiden van elkaar, en de toegang kon niet tot stand komen bij 
het geringe licht van drieëndertig. Niettemin handhaafden de Heer en zijn dienaren een etherisch 
schip dat hen in staat stelde de zee over te steken met tussenpozen van elf jaar.

6. Dienovereenkomstig werden er in de hemel (tweede verrijzenis) nieuwe onderwijsinstellingen 
opgericht, en de geesten begonnen aan de studie van de elementen en de afbeeldingen in es en uz, 
en de werkwijze van het reizen en het vervoer van stoffelijke wezens. En deze geesten werden op 
bepaalde tijden onder leiding van ashars omlaag gebracht naar de stervelingen om te helpen bij het 
teweegbrengen van wonderen en goochelarij. Want de lessen in de tweede verrijzenis omvatten het 
meesterschap over de stof betreffende het ontleden en samenvoegen.

7. Na het eerste jaar van Gods verblijf in Hautuon, ging hij daar na iedere elf jaar heen en bleef er 
een jaar van de aardse tijd, zodat hij in tweehonderd jaar achttien bezoeken aflegde. Nu bracht hij 
na zijn eerste bezoek een bepaald aantal vrijwilligers mee terug, en dat waren zij die tijdens de Arc 
van Noe verheven waren en na het volgende bezoek bracht hij er tweemaal zoveel mee terug als de 
vorige keer, en de daaropvolgende keer driemaal zoveel als de tweede, en zo toenemend gedurende 
de achttien bezoeken. En tijdens het laatste bezoek werd geschat hoeveel hij er in totaal had 
teruggebracht en het aantal bedroeg duizend miljoen. En zij werden verheven tot de tweede 
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verrijzenis omdat zij geoefend waren door de Goden en Godinnen van Hautuon, onder leiding van 
Aph, de Zoon van Jehovih.

8. En nu de tijd van dan naderbij kwam, en Aph zou terugkeren om te zorgen voor het opstijgen van
Jehovih's oogst, keek God met een vrolijk hart omhoog, want het was duidelijk dat na afloop van de
tweehonderd jaar sinds de overstroming van Pan, vele van de op die dag verloste geesten van de 
aarde gereed zouden zijn om de tweede verrijzenis in te gaan. Daarover profeteerde God en hij zei: 
Door U, Jehovih, zal ik hen in nog eens honderd jaar verlost hebben voor etherea (Nirvana) als Uw 
bruiden en bruidegoms.

HOOFDSTUK XV

1. Jehovih sprak in het licht van Gods troon in Hored en Hij zei: Zie, er nadert een ster!

2. De stem eindigde, maar God en zijn scharen kenden de betekenis, want het was de tijd van Aph 
om terug te keren en de verlossing van Neph en zijn scharen te voltooien, en ook van zijn Heren en 
hun scharen.

3. Dus werd de Raad aangespoord om op te zien naar het firmament, en de boodschappers die de 
stem gehoord hadden en op hun verschillende missies zouden vertrekken, keken ook omhoog 
terwijl zij zich naar hun plaatsen spoedden; en zij maakten het bekend in de plaatsen van alle 
hemelen van de aarde, en aan de Heren en hun gebieden op de aarde.

4. En de engelen in de hemel en zij die bij de stervelingen vertoefden, raakten in opwinding en 
omdat ze in de nabijheid van de stervelingen waren, begrepen die dat er iets ongewoons te gebeuren
stond.

5. De Raad van Hored wist niet hoe zij verder moest gaan, want de gebeurtenis ging alles dat zij 
ooit aanschouwd had, in pracht te boven.

6. God zei: Ik heb Uw stem gehoord, O Jehovih. Ik weet dat er een ster nadert, en groot zal de 
heerlijkheid daarvan zijn. Schenk mij licht, O Vader. Hoe kan Uw dienaar de omgangsvormen van 
de Oriaanse hoofden weten? Kijk eens, ik ben als iemand die beschaamd is vanwege de onbekende 
grootheden in Uw universum!

7. Jehovih's stem antwoordde en zei: Wees niet bang, Mijn Zoon. En laat uw Raad ook sterk zijn. 
Begin onmiddellijk uw mensen te tooien voordat zij de verrijzenis ontvangen. En zij die Mijn 
bruiden en bruidegoms zullen zijn, kleed die in het wit.

8. De hele Raad hoorde Jehovih's stem, en zij wijdden beambten in die zich door atmosferea heen 
moesten begeven om Jehovih's gebod ten uitvoer te brengen. En de uitgedoste engelen, alsmede 
degenen die als bruiden en bruidegoms waren gereedgemaakt voor etherea, werden aangewezen om
zich in gezelschappen op te stellen nabij de troon van God in Hored; en de aanvoerders van de 
gezelschappen werden ook van onderscheidingstekenen voorzien, waarop een verslag stond 
gegraveerd over hun werk op aarde en in de hemel, het aantal en de aard van hun liefdadige werken 
en opofferingen omwille van anderen, en hun graad van zuiverheid en macht en wijsheid. En de 
afzonderlijke personen werden onderscheiden met sterren om dezelfde dingen aan te duiden, naar 
graad en aantal; en de opstelling van hun groep in Hored werd bepaald volgens de regel der muziek,
hen waarderende overeenkomstig hun akkoord of dissonant, en hun maatschappelijk 
aanpassingsvermogen.
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9. Want deze dingen gebeurden onder het oog van etherische rechters, aan wie Jehovih gezegd had: 
Laat de mensen voor U langs gaan, en beoordeel hen zodat ze, gesorteerd en ingedeeld, een 
harmonieus geheel zullen vormen; want alleen hierdoor zullen zij de kracht bezitten om op te 
stijgen en in Mijn gebieden van licht te verblijven. Er waren een miljoen van deze rechters, en zij 
bezetten hun standplaatsen in de verschillende delen van atmosferea, overal waar de tweede 
verrijzenis was gevestigd, terwijl elke rechter een streek uitkoos voor hemzelf of haarzelf, want zij 
bestonden zowel uit mannen als uit vrouwen.

10. En toen de engelen voor hen langs gingen, was de wijsheid van de rechters zo groot dat zij alles 
bevatten konden dat ooit op aarde of in de hemel was verricht. En door tekenen werd de betreffende
beambten aangeraden hoe hen allen uit te dossen en te tooien.

11. En even snel als de gezelschappen van duizend voorbijgingen, werden zij van begeleiders 
voorzien, die hen naar hun plaatsen brachten, welke tevoren op Gods bevel waren bepaald.

12. Terwijl dit werk aan de gang was, begonnen er lichten te verschijnen in het firmament 
daarboven; dit waren de maarschalken van de Oriaanse velden in etherea in hun sterrenschepen, 
koers zettend naar Hored, en hun aantal was enorm. Maar weldra kwam er één die helderder en 
krachtiger was dan de rest, uit de westelijke Arc van Onak'yi en hij richtte zich rechtstreeks naar 
Gods troon, helderder en groter wordend terwijl hij naderde. En toen hij Chinvat overschreed en 
binnen de vortex van de aarde kwam, in de omloopbaan van de maan, spreidde zijn licht zich over 
de hele atmosfeer van de hemel uit en Hored werd verlicht, en de engelen van Hored werden razend
enthousiast.

13. Niet lang liet de stralende ster de engelwereld in onzekerheid, want hij die hem bestuurde was 
een God van miljoenen jaren, en door zijn wijsheid tot zo'n meesterschap gekomen dat de 
elementen van aarde en atmosforea uiteenweken, als verbijsterd door een brandende hemel. Omlaag
kwam het sterrenschip, waarvan de majesteit alle plechtstatigheid te boven ging, een ware kroon 
van pracht, zelfs voor de arena van de Raad van Hored. En hij die kwam, begeleid door een half 
miljoen, was Sue'ji, maarschalk voor datgene wat spoedig zou komen.

14. God ging staan, groetend, en alle scharen stonden op, waarna Sue'ji de troon besteeg, begroet 
door God en zijn Raad, die in de nabijheid was. Sue'ji zei:

15. Door Uw Wil, O Jehovih! En God zei: In Uw Naam, O Vader, Schepper! Welkom aan Uw 
Zoon! En weldra werd de plaats doorstraald van een gouden licht, hetgeen in de hemel als eerste 
van alle kleuren geplaatst wordt, en de stem van Jehovih daalde op Sue'ji neer, en Hij zei:

16. Innig geliefden, kom! Jullie die lang verdragen hebben, kom! Geduldig en standvastig waren 
jullie, Mijn Zoons en Dochters! Zie, Ik kwam in de duisternis en verloste Mi, want zij was als een 
tweeling die zwaar beladen is. En de een verbleef bij de moeder, maar de ander zond Ik ter 
verzorging naar Hautuon. En zij zijn tot rijpheid gekomen, een zoon en dochtertweeling.

17. Keer U naar Hautuon; zie, de tweeling komt. Zij was het zwakke kind; maar kijk naar haar, O 
Goden en Godinnen! Haar duizenden miljoenen komen als een lawine van ji'aywerelden. Open 
jullie armen, O mijn geliefde Zoons en Dochters.

18. De stem eindigde, en Sue'ji zei: Zodra de oogst van Hautuon is aangekomen, begeleid door de 
Goden en Godinnen die de kinderen der duisternis hielpen verlossen en hen in bakens van licht 
veranderd hebben, zullen er drie dagen van ontspanning zijn in atmosferea, want de scharen van 
Hautuon zal hun geboortewereld getoond worden, vanwaar zij kwamen, en zij zullen de 

Oahspe - Boek van Aph, de Zoon van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
129 - 167



bloedverwantschap bestuderen en de omstandigheid waaruit zij door Jehovih's Zoons en Dochters 
werden gered.

19. Maar zie, op de eerste dag zal Aph, het Oriaanse hoofd, neerdalen in al zijn heerlijkheid. En op 
de vierde dag zullen al uw verrezen Zoons en Dochters naar de etherische werelden opstijgen, waar 
miljoenen en miljoenen zielen, sinds lang bewoners van Nirvana, u opwachten om u te ontvangen. 
Sue'ji hield op met spreken, na bevelen te hebben gegeven aan de standplaatsen van zijn 
maarschalken rondom de aarde en haar hemel.

20. God stuurde zijn boodschappers uit en hij zei: Gaan jullie naar Wak'hah en zeg: God zegt: Mijn 
hemelen zijn geteld en het verslag van mijn werken is weergegeven en opgetekend in de 
bibliotheken van Hored. En van alle scharen die met uw God hebben gewerkt, zie, u O Wak'hah, 
bezet de hoogste graad. Kom daarom naar de troon van uw God en wees de gezalfde God van 
hemel en aarde gedurende de volgende vierhonderd jaar, en zo lang daarna als Jehovih het wil!

21. De boodschappers, begeleid door duizend maarschalken, vertrokken naar Adjun, de plaats van 
het werk waar Wak'hah verbleef, die geneeskundig verzorger was voor es'yans en doodgeboren 
stoffelijke kinderen, en ook voor hen die door voortijdige geboorte waren gestorven. En zij brachten
Gods boodschap over, waarop Wak'hah antwoordde: Dankzij Jehovih! Zeg aan God dat ik zal 
komen. Maar laat me eens raden: heel mijn leven, na ongeveer dertigduizend aardse jaren, heb ik 
getracht te vernemen waar ik het meest dienstbaar zou zijn voor Jehovih en Zijn Zoons en Dochters.
En zodra ik denk het te hebben gevonden, komt er een oproep van een andere plaats, en die zegt: 
Kom hierheen. Waardoor het schijnt dat Jehovih ons altijd verder doet haasten, vlugger dan dat onze
wijsheid de noodzaak hiervoor kan ontdekken. Dus zorgden de maarschalken voor een otevan, en 
Wak'hah werd naar Hored geleid tot aan de voet van Gods troon, waar hij begroet werd en 
ontvangen onder een roede water, overeenkomstig zijn rang.

HOOFDSTUK XVI

1. Steeds nader kwamen de bezoekende sterren, de etherische ruimteschepen van duizenden 
werelden, met talloze miljoenen geëmancipeerde zielen, bewoners van de Nirvanische gebieden van
Jehovih. En toen zij de grenzen van de aard-vortex hadden bereikt, wachtten ze korte tijd om zich in
het gelid op te stellen, opdat hun heerlijkheid zich met die van de ander zou kunnen verenigen, en 
terwijl zij zo in het grote hemelgewelf verbleven, opende zich aan één zijde een poort temidden van 
de sterren en van ver daarachter kwam een vreemde en geaderde zon, heen en weer zwaaiend, en dit
waren de duizenden miljoenen van de verloste aarde, die vrijgegeven waren uit de grote velden en 
wouden van Hautuon.

2. God en zijn heerscharen zagen het. En elke ziel barstte los in gemeenschappelijk gejuich. Het 
kwam recht op Hored aan. En terwijl het naderbij kwam, begonnen de schermen en zeilen en 
wimpels, vervaardigd uit geel, blauw en rood vuur, te golven en te deinen als een schip op ruwe zee,
maar gestaag koers houdend in de trillende elementen. Weldra konden beschermingsschepen 
waargenomen worden, duizenden en duizenden, meereizend met de golvende zon, de scharen van 
Hautuon.

3. En de beschermingsschepen zelf waren als sterren, en ze vervoerden miljoenen etherische zielen 
die Goden en Godinnen waren geweest op vele werelden; en zij stelden zich op als vleugels voor de
lawine uit Hautuon, om gestaag koers te zetten naar de rode ster, de aarde van de stervelingen. En 
zo kwam, in eerbiedige orde, de vloot van Jehovih's gelovigen die, slechts tweehonderd jaar 
tevoren, niet meer waren dan ongedierte dat in de duisternis wroette en diep ondergedompeld was in
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de dood, zover hun kennis reikte en voor wie de Grote Jehovih en Zijn verheven werelden 
onbekend waren.

4. Steeds helderder werd die grote golvende zon, bevaren door de onsterfelijke Goden, en groter en 
meer indrukwekkend totdat, zodra zij de aard-vortex binnenkwam, zij als een levend vuur werd, 
groot als de aarde en met schitterende kleuren, van zwart naar diamant, en blauw en wit en purper, 
geel, scharlaken, roze, en alle tinten; en levend en fonkelend, met wijd uitstaande schermen, groot 
als de doorsnede van een wereld, en zeilen en vlaggen die omhoog reikten, zo ver als de maan.

5. Halverwege de vortex van de aarde hield zij stil, en de ontelbare sterren daarachter kwamen nu 
bij elkaar, majesteitelijk uit elke richting totdat er bijna geen plaats meer was waar de materie van 
de aardatmosfeer niet gloeide van Jehovih' s hemelse vuur. De muziek, die een ogenblik tevoren van
Gods troon opsteeg, eindigde nu; want hier kwam het spel van de elementen in harmonie, zoals 
muziek voor het oor van stervelingen.

6. De caleidoscopische pracht bevond zich eigenlijk niet op één plaats, maar bewoog en veranderde 
en vormde zich naar de geboden van de Goden en Godinnen; zoals een generaal op aarde zijn leger 
hanteert volgens de ontwikkeling van de wapenen, zo ook ontplooiden, in majesteit en luister, de 
aanvoerende sterren steeds nieuwe en glorierijke veranderingen die door het gehele hemelse 
firmament reikten.

7. En nu opende zich een andere poort temidden van de sterren; en er werd een trosvormige ster 
waargenomen, die uit het zuidoosten naderde. Het was als een ster, omringd door sterren, en 
helderder dan alle anderen. Dit was het sterrenschip van Aph, het Oriaanse hoofd. Alle zielen in het 
firmament keerden zich met trots en verwondering naar het schouwspel toe. Snel en machtig boven 
de talloze miljoenen verzamelde Goden en Godinnen, was hij gestegen tot het werk en het bestuur 
over werelden. En bij het zien van zijn etherische ster fluisterden engelen en Goden: Aph! En de 
betovering van zijn naam, wijd en zijd bekend in de Nirvanische velden van de geëmancipeerde 
hemelen, verspreidde zich alom, tot elke ziel zich uitte: Aph! in alle streken van atmosferea en op 
de aarde.

8. Nader en nader kwam hij, hield niet stil bij Chinvat, de grens van de aard-vortex, maar gestaag en
met macht voer hij verder totdat zijn ster in de poort van de hemel stond, en hier hield hij stil, als 
om het onsterfelijke schouwspel te vervolmaken.

9. Maar een ogenblik later bewoog zich de hele lawine van glorierijke werelden in de richting van 
de aarde, en omringde haar aan alle kanten en de ster van Aph wendde zich naar Hored, recht naar 
de troon van God toe.

10. Dit was de ochtend van de derde dag in de tijd van dan, waarvan er nog vier dagen restten. Maar
nu zorgden de maarschalken voor hun aandeel; eerst Sue'ji, hoofdman over alle anderen, hij riep uit 
van Gods troon: Alle Heil, O Aph, Zoon van Jehovih! En de woorden werden aan alle kanten 
overgenomen en in één adem rond de wereld gebracht. Nader en nader kwamen de grote 
sterrenschepen en de zon van Hautuon, totdat zij als ware het een net de aardatmosfeer opvulden en 
samenkwamen in het oosten en westen en noorden en zuiden, en onder en boven; aan alle zijden. En
de woorden van de maarschalk: Alle Heil, O Aph, Zoon van Jehovih! spoedden zich als een echo 
door alle hemelen.

11. Toen kwam Aphs vloot naderbij en hij en zijn scharen gingen van boord, en hij besteeg de troon 
en zei: Alle Heil, O God Neph, van hemel en aarde! En dit werd ook uitgesproken door de schare 
van miljoenen. Waarna de tekenen en plechtigheden van de Goden beknopt werden gehouden, en er 
drie dagen van ontspanning werden afgekondigd. En de engelscharen kwamen uit hun 
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ruimteschepen, of spoedden zich langs de eindeloze keten naar iedere windstreek van de aarde die 
zij wilden bezoeken. En gedurende drie dagen verbleven de bezoekers op de aarde en in lager 
atmosferea, onderzoekend hoe de aarde was geschapen; haar land en water; haar bergen en dalen; 
haar prooidieren en lastdieren; haar vogels en vissen; en, bovenal, haar sterfelijke mensen en de 
geesten
die op de aarde vertoefden, de grote fantasten die geen hogere hemel kenden. En daarna bekeken zij
atmosferea en de werken van God en zijn Heren: hun verzorgingshuizen, ziekenhuizen, 
werkplaatsen, scholen en instituten.

12. En op de vierde dag riepen de maarschalken op tot de orde; en zo groot was de discipline onder 
de scharen en de ordening van de sterrenschepen, dat er in de tijd van een ogenblik rust heerste 
onder al deze talloze miljoenen mensen.

13. Gedurende de tijd dat ze vrij van plichten waren, mengden de hoofden van vele werelden en 
Goden en Godinnen zich onder elkaar, en ze wisselden hun verschillende ervaringen uit met 
betrekking tot de uitgestrekte gebieden van Jehovih's universum, het bestuur over zowel stoffelijke 
als es-werelden, de kosmogonie van etherische planeten; en het overzicht van de wegen en het 
wijzigen van de omloopbaan van werelden, of het veranderen van hun aswenteling, en de 
overdracht van miljoenen zielen naar de ji'ay velden, en de schepping van nieuwe stoffelijke 
werelden en de ontbinding van andere, en het samenbrengen van de onterfde geesten en hun 
uiteindelijke verrijzenis. Er scheen geen einde aan Jehovih's universum te komen, waar zulke 
wonderen altijd maar doorgaan!

14. Zodra de orde was hersteld, gebood God Wak'hah om op te staan teneinde gezalfd te kunnen 
worden, en hij zei: In Uw Naam, O Jehovih, zalf ik deze, Uw Zoon, als God van hemel en aarde 
voor de komende vierhonderd jaren. Leidt U hem in wijsheid en liefde, O Vader.

15. En God bracht een hoeveelheid van de overvloedige eth'ic (etherische stof) bijeen en vormde er 
een kroon van, plaatste die op Wak'hah's hoofd en zei: Heil, God van hemel en aarde, Jehovih's 
Zoon! Dit werd uitgeroepen door de scharen. En vervolgens nam God de triangel van zijn hals, de 
sam'gan, het erfstuk van de Goden van de rode ster, de aarde, en God hing hem om Wak'hah's hals 
en zei: Aanvaard dit erfstuk, het symbool van drie entiteiten in één, en draag het tot heerlijkheid van
de Grote Geest, Jehovih.

16. Waarop Wak'hah, nu God, antwoordde: Uw wil geschiede, O Vader, Schepper en Heerser over 
alles. En allen, die zich op de troon bevonden, gingen opzij staan en God, (Wak'hah) besteeg de 
troon en ging zitten in het midden, waarna de es'enaurs zongen en het loflied klonk rond de gehele 
aarde. Toen sprak Aph, Zoon van Jehovih, en hij zei:

17. Over vierhonderd jaar, O God, zal ik komen en U en uw oogst verlossen, en uw Heren en hun 
oogst, voor de heerlijkheid van Jehovih, de Onvergankelijk Almachtige! Amen.

18. En nu ging Aph heen en zette zich aan de voet van de troon, waarna God omlaag kwam volgens 
het gebruik, en hij pakte zijn hand en zei: Sta op, O God, Zoon van Jehovih, en ga uw gang! En Aph
richtte zich op, groetend, en hij en zijn begeleiders vertrokken en gingen aan boord van hun 
sterrenschip. De es'enaurs zongen, de trompettisten speelden, en de plechtige mars van Jehovih's 
ZEE VAN VUUR klonk door de hemel en op de aarde.

19. De maarschalken brachten nu hun grote taken in gereedheid; Neph en zijn begeleiders werden 
aan de rechterzijde van Aph opgesteld in een nieuwgebouwd ruimteschip; naast hem de schepen van
zijn Heren en hun begeleiders; na hen, hun maarschalken uit de verschillende gebieden van de aarde
en atmosferea; op hen volgend de schepen van de boodschappers, daarna de werkplaatsmeesters, 
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daarna de verzorgers, daarna de artsen, enzovoort; en tenslotte de afdelingen van de verhevenen van
de aarde, die zich nu begaven naar de zonne-avalanche en van dezelfde rang waren. En zij 
bestonden uit de oogst van Neph voor Jehovih's geëmancipeerde rijken; en het aantal zielen ging 
alle andere oogsten, die van de aarde opgeheven waren, te boven.

20. En nu was de tijd voor de opstijging gekomen, en Aph zei: Geef ons van Uw kracht, O Jehovih! 
En zijn woorden weerklonken in alle plaatsen in de hemel en op aarde. De plateaus schudden en 
trilden. Weer zei Aph: Door Uw kracht, O Jehovih! Stijg op, O Hemel! Stijg op, O Hemel!

21. En de plateaus van de hemelbol kwamen los van hun grondvesten, en bewogen zich langzaam 
achteruit en naar buiten, van de aarde vandaan. De es'enaurs speelden de mars; de etheriërs 
scheurden stroken stof af en wierpen ze in Hored omlaag, en daarna vormden ze er bloemen en 
bladeren van en lieten ze geuren, en ze wierpen ze naar buiten, zodat het omlaag zou vallen in de 
lagere hemelen.

22. Steeds meer naar buiten bewoog zich de etherische wereld, en scheidde zich van de breedte van 
de aarde, en steeg daarna langzaam omhoog. Kort daarop wentelde hij om zijn eigen as, en tot nog 
toe was het een onverdeelde wereld; maar tijdens het wentelen begonnen de verschillende sterren 
zich te manifesteren en af te scheiden, allen, behalve de oogst van Neph, die de middelste figuur 
vormde, en dit alles werd omhoog gevoerd door Aph, de Zoon van de Grote Geest.

23. Sneller en sneller steeg het glorierijke schouwspel omhoog, en nog ontzagwekkender en 
schitterend van luister! Iemand uit Hored was nauwelijks in staat om naar het verblindende licht te 
kijken. Maar opwaarts steeg het, en verder, naar zijn afgelegen bestemming, totdat het in het 
firmament daarboven verdween.

HOOFDSTUK XVII

1. Nu was atmosferea als een nieuwe hemel, zonder bezoekers, en gereed om het werk te hervatten 
na een heerlijk feest. Dus stuurde God onmiddellijk alle werkkrachten naar hun plaatsen, en de 
fabrieken, scholen en instituten, verpleeghuizen en ziekenhuizen wemelden weer van bereidwillige 
werkers.

2. En Hored had voorspoed in alle afdelingen; en zo was het met alle afdelingen van de Heren op 
aarde; en de stervelingen genoten ook voorspoed onder het licht van de Grote Geest.

3. Gedurende vierhonderd jaar regeerde God in de hemel, en zijn Heren onder zijn leiding, en de 
tweede dan van Aph kwam over aarde en hemel. Aldus benoemde God An'on als zijn opvolger. En 
nu kwamen Aph en zijn begeleiders om God te verlossen; en zijn Heren en mensen maakten zich 
gereed voor hun verrijzenis naar etherea.

4. En het aantal van Jehovih's oogst bedroeg duizend miljoen zielen.

5. En God (An'on) regeerde zijn tijd, en zijn Heren onder zijn leiding, en zij werden eveneens 
verlost door Aph, maar bij volmacht, en de oogst van Jehovih bedroeg achthonderd miljoen zielen.

6. En zijn opvolger, God van Hored en atmosferea, en zijn Heren volbrachten hun dan, en zij en hun
oogst werden ook bij volmacht van Aph verlost; en het aantal bevrijde zielen bedroeg zeshonderd 
miljoen. En Jehovih gebood Aph om de aarde en atmosferea toe te vertrouwen aan de opvolgers van
Ra' zan van Garowista, in Ems, van de etherische falanx van Ar'doth 80.
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7. En de volgende oogst van God en zijn Heren bedroeg tweehonderd miljoen zielen. Hierna ging 
de aarde gedurende achthonderd jaar door de a'ji van Urk'stand, en het licht van de hoogste hemel 
ging verloren voor de aarde en atmosferea; dus was er geen oogst voor de etherische rijken. En 
vanwege de duisternis in atmosforea, begon dit onder te gaan in had; en de zeven entiteiten van de 
tetracts (slechte eigenschappen) schoten wortel in Hored, en ze verspreidden zich door de gebieden 
van God en zijn Heren. En velen in de hemel stonden op en maakten zichzelf bekend als Goden en 
Heren en verkregen volgelingen, sommige van hen met een omvang van drie miljoen zielen.

8. En deze valse Goden maakten slaven van hun volgelingen, dienstbaarheid eisend, en als beloning
gaven ze armzalige behuizingen en leefregels; en door het werk van hun slaven verfraaiden ze hun 
eigen woningen en steden in had.

9. Sinds de oude tijden heeft Jehovih gezegd: Eeuwig houd Ik de stervelingen de dood voor ogen 
opdat zij de overgang van het stoffelijke naar het geestelijke leven niet zullen vergeten; anders 
zouden zij mogelijk betwisten dat deze dingen door Mijn hand gebeuren. Maar Mijn hemelse 
verrijzenissen liggen ver uiteen, en de bewoners daarin verliezen het vertrouwen in degenen boven 
hen. Door vertrouwen wordt alle macht en heerlijkheid verkregen; daarom heb Ik geëist dat de 
engelen vertrouwen koesteren in de volgende verrijzenis.

10. Maar tijdens de laatste duizend jaar in atmosferea waren er geen verrijzenissen naar etherea en 
velen vervielen tot ongeloof aan de geëmancipeerde hemelen en dus vestigden zij zich overal en 
bouwden hemelse koninkrijken op eigen gezag en voor eigen heerlijkheid. En met het doel 
verheven koninkrijken te bezitten, zonden zij hun slaven terug naar de stervelingen om die te 
inspireren met de glorie van de valse koninkrijken van hun Goden, zodat anderen op hun beurt ook 
slaven zouden kunnen worden.

11. Zo ontstond er opnieuw verwarring in de hemel en het beïnvloedde de stervelingen door de
aanwezigheid van de engelen, en oorlog en ellende verbreidde zich over de naties en de stammen 
van de mensen op aarde. Zo eindigde het tijdperk van Aphs Arc van Noe, zijnde 2600 jaar na de 
zondvloed, en 3600 jaar in totaal.

EINDE VAN HET BOEK VAN APH, DE ZOON VAN JEHOVIH
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C’ Vorkum, de weg van ons zonnestelsel, de etherische arcs.

Aph 3,600 jaren; Sue, 3,200 jaren; Apollo, 2,800 jaren

Thor, 3,200 jaren; Osiris, 3,800 jaren; Fragapatti, 3,100 jaren; Cpenta-armij 2,400 jaren;
Lika, 3,400 jaren
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