
Eerste Boek van de Vijf Heren
Dit is van dezelfde tijd als het Boek van Aph, de Zoon van Jehovih. En zoals het laatste gaat over de
hemel, zo gaat het Boek van de Heren over de aarde. Om die reden volgt dit boek op het 
voorgaande.

HOOFDSTUK I

De geschiedenis van de zondvloed.

1. Luister naar mij, O mens, ik ben de Heer, de God van de aarde, de Zoon van Jehovih! Ik ben een 
van uw oudere broeders. Ik, uw Heer, met mijn Broederheren en Goden, spreek in de Naam van 
Jehovih en zeg:

2. Vrede en geduld voor U allen, opdat U mijn woorden zult begrijpen, en er getuige van bent dat 
hemel en aarde in ieder deel aan Jehovih behoren, en dat alle mannen en vrouwen Zijn Zoons en 
Dochters zijn, tot in eeuwigheid.

3. Zoals over sterfelijke koninkrijken koningen zijn aangesteld, en over keizerrijken keizers, en over
legermachten generaals, zo heeft Jehovih in Zijn hemelen bepaalde hoofdlieden gekroond voor de 
duur van tijden en over plaatsen, en hen bepaalde namen gegeven waarmee zij aan mensen en 
engelen werden bekendgemaakt, zodat de ordening van de hemelen de heerlijkheid en het gezag 
van Jehovih zou kunnen bewijzen.

4. Door de tijden heen, geëerd in de hogere hemel en bekend aan de mensen van de aarde als 
Jehovih's Heer, Gebieder van het hemelse licht op aarde, en Vredestichter tussen het Al Licht en de 
Totale Duisternis, en Heer van de aarde en Heer God genaamd, zo zijn ik en zijn mijn voorgangers 
en opvolgers gedurende duizenden jaren onder de stervelingen bekend geworden.

5. Terwijl er gezegd wordt: De Koning sprak aldus; en generaties later als er wordt gezegd; Alzo 
sprak De Koning; en alle mensen weten dat het niet dezelfde man was, naar niettemin De Koning, 
zo maak ik, de Heer, mij bekend, en mijn voorgangers en opvolgers; want zij allen zijn, of waren, 
de Heer.

6. Daarom verkondig ik, de Heer, krachtens mijn eigen gezag en in Jehovih's Naam, het licht en de 
duisternis van het verleden, want voorzover ik verheven word door de Vader, zo bent U allen op uw 
beurt in afwachting in de hemelen daarboven, om Heren en Goden en Godinnen te worden.

7. Teneinde uw zielen op te trekken in de hemelse verrijzenissen en één te worden met de Vader in 
gerechtigheid en goede werken, zond Jehovih Zijn Zoons en Dochters naar de aarde omlaag, 
openbarend de glorie van Zijn koninkrijken in de etherische werelden.

8. Maar vanwege de duisternis van de mensenziel begint de mens de woorden van zijn Heer te 
bespotten, en zegt: Hoe kan ik Heer worden, of God? Zie, zijn woord werd niet gehoord; niemand 
heeft zijn spraak opgeschreven.

9. Was het niet zo in alle tijden op de aarde? En vanwege deze duisternis onder de mensen hebben 
zij de zonden van hun eigen harten blootgelegd. Want uit de monden van mijn uitverkorenen, die 
mijn woorden uitspreken, komen woorden van waarheid en liefde en goedheid, en de verhevenheid 
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van goede eigenschappen. Maar van degenen die mij verloochenen, komt verdorvenheid, oorlog, 
hebzucht, en de hang naar aardse zaken omwille van het ego.

10. Zie, ze hebben spitsvondig geredeneerd over woorden en over de betekenis van woorden. Men 
zegt: Hoeveel van dit kwam van de Heer, en hoeveel van de profeet? Zij maken zichzelf tot 
wiskundigen over een zaak die los staat van het onderwerp van de rechtvaardigheid van hun eigen 
ziel, die ten grondslag ligt aan Gods wensen.

11. Zijn niet alle woorden op zijn hoogst slechts afbeeldingen of schilderingen van de geest die ze 
bedacht? En of nu de kapitein (Heer) of zijn soldaat (engel) het licht aan de profeet overdraagt, wat 
doet het er toe voor de man of vrouw die Jehovih tracht te dienen door goede werken te verrichten?

12. Sommigen hebben gezegd: Ik heb al wat ik bezat aan de armen gegeven, en ik sta vroeg op en 
bezoek de zieken; en 's nachts waak ik bij hen; en ik verzamel de wezen en hulpelozen, en maak 
hen zo vrolijk in hun hart, dat zij Jehovih ervoor danken dat zij geschapen zijn. Nu weten alle 
mensen heel goed, dat zo'n houding voortkomt uit hen die mijn woord herkennen, of het nu uit de 
mond van een klein kind komt of van de pen van een dwaas.

13. Wie zal dan geen vreugde vinden in het woord van de Heer? Weten zij niet, dat ik dezelfde ben 
vandaag, gisteren en in eeuwigheid? En waarom willen zij met hun verstand niet bemerken dat mijn
woord zowel nu komt als in de oude tijden het geval was?

14. Zie, ik ben niet slechts voor een man, noch voor een vrouw of voor een boek; maar waar ook het
licht van de wijsheid en het verlangen naar deugdzaamheid en heilige daden uitstraalt, daar zal mijn
spraak zich openbaar maken. Is Jehovih niet groots, als het universum, en onveranderlijk? En met 
Hem in harmonie te zijn, is dat niet het totaal van alle wijsheid?

15. Indien daarom uw Heer, of uw God de eenheid met de Vader heeft verkregen, en hij gezag krijgt
op de aarde, met zijn miljoenen engelen die ook het hoger licht kennen, en U door hen wordt 
geïnspireerd om Jehovih's wil te volbrengen, wat zal de mens dan hebben in te brengen tegen de 
hemel of haar afgezanten?

16. Ik verkondig de vrijheid voor alle mensen in Jehovih's naam, maar met de vrijheid schenk ik 
tevens de ervaring van de Heren van de aarde. Laat daarom mijn profeten overal de afbeeldingen uit
het verleden op hun eigen manier verfraaien; en voorzover de beeltenissen het vertrouwen in 
Jehovih en Zijn Werken verstevigen, en Zijn Macht en Zijn Heerlijkheid, wees dan omzichtig om 
daarvan voedsel te verlangen. En beter dan datgene te vernietigen dat in de naam van Jehovih 
gegeven wordt, gaat u aan het werk om Zijn licht te versterken op uw eigen manier.

17. Hierin ligt wijsheid; want zij die streven naar het licht van mijn gezag zullen mijn engelen 
ontvangen in mijn naam; en door de woorden waarmee zij trachten mijn gebeden uit te drukken, 
zullen zij worden gekend als de mijnen.

18. Alle woorden kwamen van de Heer uw God; door hem werd de mens opgericht op de aarde. 
Toen het eerste ras in de aarde ten onder ging, verrees de tweede mens door mijn engelen en werd 
de gelijke van Heren en Goden, en in staat tot het weten van goed en kwaad.

19. Maar zoals het licht van een volwassen man verschilt van dat van een kind, zo, in verschillende 
graad, was het licht van de mensen; en degenen met het hogere licht werden faithists (I'hins) 
genoemd, omdat zij bemerkten dat Wijsheid alle dingen vormde, en heerste voor de uiteindelijke 
heerlijkheid van de Al-Ene; maar degenen met het mindere licht werden Kaïn, de Druk genoemd, 
omdat hun vertrouwen meer op sterfelijke dan op geestelijke zaken was gericht.
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20. En de faithists werden ook het uitverkoren volk genoemd, omdat zij God kozen, die Heer is over
corpor (de stof); maar de Kaïnieten, de druks, werden ingedeeld als de vijanden van de Heer, omdat 
zij offerden door middel van de oorlog en dood, datgene wat Jehovih het leven gaf. En deze twee 
volkeren hebben op aarde geleefd sinds het begin, en zelfs tot op deze dag.
21. En ik, de Heer, Zoon van Jehovih, gaf de mens een bepaald gebed, dat luidde: Gij zult de Heer 
uw God liefhebben met geheel uw ziel, uw wijsheid en kracht. Maar de mens bezat weinig sterkte 
in deze zaak; toch vroeg ik niet meer dan hij geven kon. En een ander gebod luidde: Gij zult niet 
doden; hetgeen de mens gehoorzaamde, er was geen oorlog in de wereld.

22. Op dezelfde manier gaf ik het licht van de hemel aan alle mensen, maar mijn vijanden 
verdraaiden mijn woorden teneinde hun zonden voor zichzelf te rechtvaardigen. Want de Vader 
woont zodanig in de mens, dat deze kan oordelen over waarheid en heiligheid. Want als de ene 
mens zegt: De Heer zegt, gij zult niet doden; maar iemand anders zegt: De Heer zegt: Gij zult 
doden, dan zal niemand zich vergissen over hetgeen in feite van de Heer komt. Immers, de Heer 
geeft niemand het leven als hij wenst dat deze gedood zal worden.

23. Zo werd mijn woord door de mens verdraaid en het weinige licht dat niet verloren ging, trachtte 
de mens te verduisteren. Niettemin vermenigvuldigde de mens zich en bewoonde de aarde, steden 
en naties bouwend en hij gedijde in alle aardse dingen gedurende bepaalde tijden. Maar toen ik naar
de aarde kwam om de ziel van de mensen op geschikte wijze te ontwikkelen, en voor zijn eigen 
uiteindelijke geluk in de etherische werelden, werkte ik niet met hen die geen acht op mij sloegen, 
maar ik liet hen doorgaan in hun eigen verwaandheid; en zij raakten verdeeld onder elkaar, en 
oorlog en pestilentie en andere ziekten kwamen over de stervelingen, hetgeen hun verdere 
ondergang ten gevolge had.

24. En de geesten van hen die mij ontkenden op de aarde, ontkenden mij ook in de hemel; en ze 
bleven wonen bij de mens op de aarde, in hun koppigheid en eigendunk. Zodat de wereld in de loop
der tijd werd overspoeld door geesten uit de duisternis, die de hemel niet kenden. En het gebeurde 
dat mijn vijanden mijn uitverkorenen overal versloegen.

25. In de vier grote delen van de aarde, in Vohu, Jud, Thouri en Dis (zie Sethantes II : 28) lieten zij 
niemand in leven van het I'hin-ras. In Wagga (Pan) bezat ik nog een overblijfsel; en zij waren 
heinde en ver verspreid, en ze verborgen zich in afgescheiden plaatsen voor hun boosaardige 
vervolgers.

26. Ik had hen gezegd: leder levend ding dat uit de grond opgroeit zal U tot voedsel zijn; maar van 
al hetgeen waar de levensadem in is, en dat van bloed en geest is, zult u niet eten. Wie dus bloed 
vergiet waarin het leven is, lokt zijn eigen bloed en geest uit tot verspillen. Naar Gods gelijkenis 
werd de mens tot erfgenaam van de aarde gemaakt, en alle dingen daarop.

27. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u; breng voort in overvloed ter gedachtenis aan de Heer 
God van hemel en aarde.

28. En de besnijdenis gaf ik als maatstaf voor de afzondering van mijn uitverkorenen.

29. Maar er waren reuzen (Druks) in die dagen en in de tijd erna; en mijn uitverkorenen gingen met 
hen om, en zij baarden hen ook kinderen. En hun vlees werd verdorven, zodat zij bezocht werden 
door ongedierte van de tijd van hun geboorte tot de tijd van hun sterven. En zij kregen ontstekingen 
in het hoofd en in de keel met zweren en aanhoudende pijnen; en in de longen en gewrichten het gif 
van de dood. En de nazaten die door hen werden verwekt, waren behept met zonden van hun vaders
en moeders, en zij kwijnden weg in ellende of stierven in hun kindsheid.
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30. En dus bevolkten zij de hemel met ontijdige geboorten en met geesten van duisternis die op hun 
beurt terugkeerden en de stervelingen teisterden.

31. En ik zei: Ik zal de mens vernietigen van het oppervlak van de aarde; want het vlees van de 
mens is verdorven, aangezien hij door het eten van vlees en onverstandig samenwonen zijn ras op 
de aarde verdorven heeft.

32. En ik, de Heer, riep mijn uitverkorenen, die vervolgd werden en zich verborgen in de dalen en 
bergen, zelfs op de toppen van de bergen in het land Pan.

33. En ik zei tegen hen: Omdat u mijn geboden gehouden hebt: kom tevoorschijn en luister naar het 
woord van de Heer uw God. En zij kwamen voort uit hun vluchtplaatsen, duizenden en duizenden 
van hen. En ik zond mijn engelen naar hen toe en zei:

34. Zeggen jullie tegen mijn uitverkorenen: Dit is het woord van de Heer uw God: U hebt genade 
gevonden voor mijn aangezicht, want u alleen, van al hetgeen dat op de aarde is, hebt mijn geboden 
gehouden; en u hebt rechtvaardigheid gezien in het zaad van uw geslachten.

35. Ga daarom heen, en bouw voldoende schepen voor mijn uitverkorenen, en begeef u aan boord, 
waar niemand u kan vervolgen of vernietigen.

36. Want zie, ik zal een watervloed over de aarde brengen, zelfs boven de hoogste heuvels; want ik 
zal de verdorvenheid daarop vernietigen, en het reinigen van alle ongerechtigheid.

37. Neem daarom van alle voedsel dat goed is om te eten, en breng het bijeen in de schepen; want 
de vloed zal gedurende honderd vijftig dagen blijven; en u zult niet uitgaan om iets te zoeken 
waarmee u zich wilt voeden.

38. En de engelen van de Heer begaven zich naar de faithists van God en inspireerden hen om 
schepen te bouwen, zowel in de dalen als op de bergen; gedurende twee hele jaren bouwden zij die, 
en toen waren ze voltooid.

39. En de hemelse engelen telden de schepen, en het waren er honderd achtendertig. En de schepen 
stonden op de bergen en in de dalen; nergens bij de wateren stond een van de schepen, die gebouwd
waren.

40. En de aarde bevond zich in de Arc van Noe, in het hemelse firmament, op de plaats en graad 
van zeshonderd op de a'ji wegen, 24.000 jaar voor Kosmon.

41. En de Heer gebood de uitverkorenen aan boord van de schepen te gaan; en zij gingen; en op 
dezelfde dag werden de sluizen van de hemel en de aarde geopend.

42. En de aarde schudde heen en weer, als een schip op zee; en de regens vielen in stromen; en luide
donderslagen kwamen van onder de fundamenten van de aarde. En de zee kwam over het land; eerst
op de dalen en toen op de bergen, zodat de schepen op de wateren dreven.

43. Maar het land werd verzwolgen, heuvels en valleien, en al het leven ging onder, behalve de 
I’hins, die wegdreven in de schepen.

44. En de Heer zei: Ik telde hen die gespaard werden, en het waren er twaalfduizend vierhonderd 
twintig; en dit waren allen die overbleven van het eerste ras van de mensen die op twee voeten 
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gingen.

45. Zie, ik zal hen naar alle delen van de aarde voeren, en die opnieuw bevolken met het zaad van 
mijn uitverkorenen.

46. En Jehovih blies Zijn adem over de schepen van Zijn Zoons en Dochters; Hij blies hen over de 
oceaan; blies hen naar het oosten en westen en noorden en zuiden.
47. Door Gods wil werden de schepen in vier vloten bijeengebracht, vierendertig schepen in iedere 
vloot, behalve twee schepen die een aparte vloot vormden.

48. De Heer zei: Ik zal de vloten van mijn uitverkorenen namen geven, en hun namen zullen 
eeuwigdurend op de aarde blijven. En de Heer noemde hen Guatama, Shem, Jaffeth, Ham en Yista.

49. De Heer zei: Uit hen, mijn zaad, zal ik de hele aarde in al haar delen bevolken. En opdat, 
geslachten lang gedurende duizenden jaren, het werk van mijn handen gekend mag worden; geef ik 
hen een teken, en dat is mijn verbond met hen en hun erfgenamen voor altijd:

50. Dat is mijn halve cirkel, in de vorm van een regenboog, en welk volk dit, mijn teken, ook 
draagt, het zal zijn als een herinnering aan mij betreffende mijn verbond. Ook zullen zij niet 
afgesneden worden van hun erfenis, die ik hen gegeven heb.

51. En de uitverkorenen keken uit hun schepen, en de lucht werd schoon, en er stond een regenboog
in het firmament; en door het licht daarvan werd het land, waar de Heer zijn volk heen bracht, 
gevonden.

52. En in honderd vijftig dagen sinds het begin van de vloed werden de schepen op hun 
verschillende plaatsen gebracht; zoals de Heer hen bestemd had, zo landden zij in de verschillende 
streken van de wereld.

53. De vloot die Guatama heette, werd naar het oosten gevoerd, en het land waar ze terechtkwamen 
werd eveneens Guatama genoemd. De Heer zei: Van deze plaats uit zullen mijn uitverkorenen zich 
naar het noorden en zuiden verspreiden. Maar zij zullen de landen ten oosten of westen van de zee 
niet bewonen; want zij zullen een getuigenis zijn van deze landingsplaats uit het continent Pan in de
komende tijd.

54. God zei: Laat mijn volk namen geven aan de plaatsen waarheen ik hen leid; want deze namen 
zullen in het Kosmon tijdperk het werk van mijn handen uit die dagen aantonen.

55. De vloot van twee schepen, die naar het noorden werd gevoerd, werd Yista genoemd, dat 
Zha'pan heette in de taal van Wagga, dat hetzelfde land is dat tot op deze dag Japan wordt genoemd,
wat betekent: overblijfsel van het continent Pan, want het lag in het noorden, waar het land in 
tweeën gespleten werd.

56. En de Heer zei tegen hen: Zie, acht Hi'dan (24.000 jaar) zullen komen en u zult zijn als een 
sleutel voor het openen van de werken des hemels; want van alle volken zult u gerekend worden tot 
het oudste in de wereld. En totdat ik kom en de zee ontsluit, zult u een afgezonderd volk blijven van
alle stammen en naties.

57. Bewaar daarom de namen van mijn riten en ceremoniën, en in het bijzonder de namen van het 
land en het water, en het firmament daarboven, en de schepen die het water doorploegen, en alle 
klanken die de mens hoe dan ook met de keel maakt en zonder de tong en de lippen; want in de tijd 
van mijn heerlijkheid op de aarde zult ge eveneens verheerlijkt worden. Bewaar ook de vrede en 
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gerechtigheid en nijverheid, want u zult een getuigenis zijn in later tijd betreffende de 
tegenwoordigheid van mijn hand en ook van de Grote Geest. Zo werd Japan gekoloniseerd, en het 
duurt tot op deze dag.

58. De vloot die Jaffeth heette, werd naar het westen en naar het noorden voortgedreven, en het land
werd Jaffeth genoemd gedurende duizenden jaren daarna, en het is hetzelfde als Chine'ya (China) 
tot op deze dag.

59. De vloot die Shem heette, landde in het zuiden, en het land werd Shem genoemd gedurende 
duizenden jaren daarna, en het is hetzelfde als Vind'yu (India) tot op deze dag.

60. De vloot die Ham heette, landde in het zuidwesten, en het land werd land van Ham genoemd 
gedurende duizenden jaren, en het is hetzelfde als Egypte en Afrika tot op deze dag.

61. God zei: Zie, mijn uitverkorenen zullen vele tekenen en woorden openbaar maken, die aan 
elkaar gelijk zijn in deze verschillende delen van de aarde.

62. Zij zullen de vloed herdenken.

63. Zij zullen afgoderijen verwerpen, en slechts de Grote Geest, Jehovih, vereren.

64. Zij zullen de halve cirkel bezitten.

65. Zij zullen de triangel bezitten.

66. Zij zullen de vier dagen van de maansverandering aanhouden als heilige dagen, en het zullen de 
mis (maan) dagen worden genoemd.

67. Zij zullen besneden zijn.

68. Zij zullen zich de zeven tetracts (kwade eigenschappen) herinneren: DIBBAH, het lokkende 
kwaad; RA, het vleselijke kwaad; ZIMMAH, het spottende kwaad; BELYYAAL, nietswaardigheid; 
AVEN, ijdelheid; ANASH, plezier in vernietigen; SATAN, verlangen naar leiderschap, dat is de 
kapitein van de dood.

69. Zij zullen drie grote lichten bezitten: Or, het Allerhoogste; God, zoon van Or; Heer, (Adonya) 
uitvoerend leider van hemel en aarde.

70. Zij zullen drie kleinere lichten bezitten: Gods engelen en Heren; de profeten; de rabbah's.

71. Zij zullen drie vervangende symbolen van het licht bezitten: de zon, de maan en de brandende 
vlam.

72. De Heer zei: En mijn uitverkorenen zullen deze lichten en symbolen, tekenen en tijden 
gebruiken in al die gebieden van de aarde, waar ik hen gevestigd heb.

73. En in het Kosmon tijdperk zal ik komen en hen het geraamte tonen van mijn bouwwerk, dat ik 
opricht voor de Almachtige.

74. God zei: Nu was de wereld een eenheid van taal en spraak; in alle plaatsen van mijn volk 
spraken ze eender, mens tot mens.
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75. Niettemin woonden er in alle delen van de aarde holbewoners, die zwart en bruin waren en in de
grond wroetten; en zij hadden lange armen en gebogen ruggen, en ze waren naakt en schaamden 
zich niet, en om die reden werden zij DRUKS genoemd.

76. De Heer sprak tot de uitverkorenen (de I'hins), en hij zei: Aanschouw de aarde! Ik geef haar aan 
u, om voor altijd uw bezit te zijn.

77. Vermeng u niet met de Druks, want zij hebben geen verstand en zij zijn geen erfgenamen van 
het eeuwige leven.
78. Nu vroegen velen aan de Heer: Indien zij geen verstand hebben en geen erfgenamen van het 
eeuwige leven zijn, hoe zal het onze kinderen dan vergaan, die in de kindsheid sterven?

79. De Heer zei: Dit is een kwestie van het zaad, en niet van geleerdheid. Wie ook uit mijn 
uitverkorenen geboren wordt, die zal mijn eeuwig koninkrijk beërven.

HOOFDSTUK II

1. De Heer zei: Een verstandige dokter verwijdert een aangetast lichaamsdeel en spaart zo de romp 
om te genezen.

2. Zag ik niet de verdorvenheid van de stammen der duisternis, de Druks; en dat de handelingen van
de mensen de aarde nutteloos zouden maken?

3. Waarvoor bestaat de wereld indien zij geen erfgenamen voor het eeuwige leven voortbrengt?

4. Zie, ik zag dat mijn uitverkorenen waren uitgeroeid in alle delen van de aarde, behalve in Pan. En
ik zag dat degenen die hun verdelgers waren, op hun beurt bijna elkaar hadden uitgeroeid.

5. En ik zag, dat indien ik de overgeblevenen van mijn volk hierheen zou brengen, zij zichzelf weer 
zouden kunnen oprichten om het zaad van een machtig volk te worden.

6. Maar wat het land Wagga (Pan) betreft, dat verkeerde al in de pijnen van de dood. En de druks 
waren als een woekerende zweer geworden; en de geesten der doden, tienduizenden miljoenen van 
hen, wilden hun greep op de stervelingen niet opgeven, zolang er leven op de aarde was.

7. En ik zond mijn engelen rondom de gehele wereld, en ik bracht de geesten der duisternis bijeen, 
bracht hen tezamen naar het land Wagga.

8. En toen mijn werk in gereedheid was, hief ik mijn hand op, als een dokter die een aangetast 
lichaamsdeel zou afkappen, en ik kliefde het continent Pan vaneen en liet het onder de wateren 
verzinken.

9. En mijn engelen leidden mijn uitverkorenen uit dat land, en geen van hen kwam om.

10. Ik zei tegen de beschermengelen, die ik de mens gegeven had: Laat mijn volk, in de landen waar
ik hen naar toe zal brengen, heuvels opwerpen en ommuurde steden bouwen, met ladders om naar 
binnen te gaan, volgens de manier van de Ouden. In al de delen van de aarde zullen zij op dezelfde 
manier bouwen.

11. Want in de tijd van Kosmon zullen hun overblijfselen het getuigenis zijn, dat de I'hin vooraf 
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ging aan de I’huan, het koperkleurige ras op de hele wereld.

12. Zo zal ook ik, de Heer, er voor zorgen dat in het Kosmon tijdperk het verzonken land Wagga 
wordt ontdekt, opdat de stervelingen de grootheid van de werken van de Heer zullen beseffen.

13. In die dagen woonden de I'hins niet alleen, maar in steden en dorpen; en zij gingen gekleed. En 
zij bewerkten de grond en brachten granen en zaden voort die goed waren om te eten; en vlas en 
hennep, waarvan zij kleding maakten om het lichaam te bedekken. En hun voedsel bestond uit alle 
soorten kruiden en wortelen, en graan en zaad, en vruchten die uit de aarde afkomstig waren; maar 
zij aten geen vlees of vis, noch iets dat de levensadem had geademd.

14. Zij zwoegden overdag, en brachten in hun steden de vruchten van hun werk; en zij sliepen in 
hun steden, en op de heuvels in de nacht, opdat zij niet door roofdieren en slangen zouden worden 
lastig gevallen.

15. En iedere stad had een rab'bah (hoofdvader), die bekend was met de wegen van de Heer; door 
de rab'bah werden de altaren van de Heer gebouwd en de tijden van de gewijde dagen voorspeld.
16. En de rab'bah vervaardigde gegraveerde optekeningen in steen, die hij aan zijn opvolgers 
onderwees, en aan iedereen die wilde leren over de Heer.

17. En de Heer verbleef bij hen; en zij hielden de geboden en vermeerderden zich bovenmate in al 
de gebieden van de aarde.

18. Ook was er in die dagen geen oorlog in welk land dan ook onder de zon.

19. Maar zie, drieduizend jaar later, waren er duizenden steden en honderdduizenden inwoners, die 
zich over de landen van de aarde verspreid hadden.

20. En zij hadden schepen gebouwd en voeren over de zeeën, en zij bewoonden de eilanden daarin, 
in het noorden, zuiden. oosten en westen.

HOOFDSTUK III

De geschriften van die dagen.

1. God zei: Zie, opdat mijn volk oprecht zal blijven, geef ik hen en hun opvolgers bepaalde gewijde 
woorden die voor hen de verplichting tot mijn verbond zullen zijn tot in eeuwigheid.

2. Zeven graden van gewijde riten schenk ik mijn volk. En niemand zal de tweede aanvaarden 
voordat hij alle woorden van de eerste heeft geleerd; noch zal hij de derde aanvaarden voordat hij 
alle woorden van de tweede heeft geleerd, en zo zal men alle gewijde woorden leren; van mond tot 
oor zullen ze geleerd worden door elke man en elke vrouw van mijn volk, zegt de Heer.

3. Luister dus naar de woorden van de dienaren van de Heer:

4. Ik zal de profeten van de Heer mijn God dienen.

5. Genees mijn vlees, O God (iod) (gau) en maak mij vrij van gif.

6. De Heer is mijn geest (s'pe), onzichtbaar in de hemelen.
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7. Hij is alle macht, en wijsheid en liefde en toorn.

8. Hij kan genezen, en hij kan het vlees uiteenscheuren, en doden.

9. Zijn profeten staan in zijn gunst; zij kunnen zijn stem horen en vertolken.

10. De Heer is mijn beschermer, tienmaal daags zal ik hem gedenken.

11. God, die de Heer is, kan het bloeden stelpen; stop het, O Heer.

12. Hij schonk het bloedstelpen als kracht van de hand van de profeten.

13. Beschaam mijn vijanden, O God.

14. De ashars (engelen van de Heer) zijn mij tot schild.

15. Ik zal de I'hins, het gewijde volk van God, eer bewijzen. Zij zijn mijn broeders.

16. Dit was de eerste les. De Heer zei tot zijn profeten: Ga naar de druks en laat hen in een kring op 
de grond gaan zitten, en gaat u in het midden staan, en zeg; Zie, O Druk, de Grote Geest heeft 
gesproken; ik heb Zijn stem gehoord. Zijn woorden zijn heilige woorden; wie ook Zijn woorden 
leert, zal macht hebben over ziekte en gif en bloeding. En, indien het een vrouw is, zal zij 
vruchtbaar worden en grote vreugde kennen. Hef uw handen op en herhaal de woorden van de Heer.

17. En zo gebeurde het, de profeten onderwezen de woorden van de Heer, te weten:

18. Gezegend zij de naam van de Heer. 's Morgens zal ik het zeggen, 's middags zal ik het zeggen, 's
avonds zal ik het zeggen: Gezegend de naam van de Heer.

19. Ik zal kleding dragen om mijn naaktheid te bedekken, omdat God het van mij verlangt.

20. Ik zal niet stelen, noch onwaarheid spreken.
21. Indien mijn broeder neemt wat van mij is, zal ik niet kwaad zijn, noch hem veroordelen; maar ik
zal het aan Gods profeten voorleggen.

22. Ik zal geen geweld gebruiken, want het is Gods gebod.

23. Hetgeen nu volgt, was de derde:

24. Ik zal slechts één vrouw hebben; ik zal geen andere vrouw aanhangen terwijl zij leeft. Ik zal 
slechts één echtgenoot hebben; ik zal geen andere man ontvangen terwijl mijn echtgenoot leeft.

25. Ik zal geen man of vrouw toelaten in de oe'ugah (het kamp), die besmet is (melaats). In de naam
van de Heer zal ik hen verdrijven.

26. Ik verwerp hen; noch zal ik mij met hen inlaten, want het is Gods gebod.

27. Het vierde gebod zegt:

28. Ik stop met de jacht; maar wat ook naar mij toekomt, en voedsel voor de mens is om te eten, zal 
ik doden. (betreft de druks, de I'hins doodden niet en aten vis noch vlees). De vissen zal ik nemen in
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de naam van de Heer, want zij lijden geen pijn.

29. Ik zal de grond bewerken en wortels verzamelen om te eten, en vezels van de schors voor 
kleding, en wonen als de I'hins, het uitverkoren volk van God.

30. Ik verstoot de moordenaars; noch zal ik met hen trouwen, noch leven als zij leven; zij zijn de 
vijanden van de Heer God.

31. Ik zal geen man of vrouw vervloeken, noch een kind, want het is Gods gebod.

32. Ik wijs boosheid af en alle wapenen van de dood; het zijn de vijanden van de Heer.

33. Indien een man mij onrecht doet, zal ik het voor de profeet van de Heer brengen, want zijn 
oordeel is heilig, zegt de Heer.

34. Indien een vrouw mij verleidt, zal ik mij terugtrekken en de gewijde woorden herhalen.

35. Ik zal de perioden van de vrouw eerbiedigen, want zij is de gave van de Heer om voor de man 
een metgezellin te zijn.

36. Wanneer mijn vrouw een pasgeboren kind heeft, zal ik haar werk veertig dagen lang doen, want 
het is Gods gebod.

37. Het vijfde gebod luidt:

38. De vier dagen van de maan zijn van de Heer; die dagen zal ik niet werken.

39. Ik zal de vier dagen van elke nieuwe maan heiligen, en ik zal de gewijde woorden van de Heer 
driemaal opzeggen.

40. En als de profeten zeggen: Zie, de Heer zegt dat dit een heilige dag is; dan zal ik die dag 
heiligen, want de profeten horen Gods stem.

41. Als de I'hins voor het altaar van de Heer de eredienst houden, zal ik mij buiten de kring 
ophouden, want de I'hins zijn de uitverkoren dienaren van God.

42. Als de I''hins in optocht gaan en de profeten volgen, zal ik achter hen lopen, want ik zal de 
uitverkorenen van de Heer eer bewijzen.

43. Als de profeten zeggen: Sla hier de tenten op, zal ik blijven, want de profeten kunnen zich niet 
vergissen.

44. Het zesde gebod luidt:

45. Ik zal zorgdragen voor de zieken, en voor de vrouw met een pasgeboren kind.

46. Ik zal geven, eerst aan de I'hins, vervolgens aan de Druks, en tenslotte voor mijzelf houden.

47. Aan de strijders zal ik geven in tijden van ziekte, maar zodra zij genezen zijn zal ik zeggen: Ga 
heen.

48. En als een man door gif is aangetast, of een vrouw door gif is aangetast, zal ik naar beide gaan. 
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Maar eer ik ga zal ik zeggen: O Heer, mijn God, in uw naam begeef ik mij in een hachelijke 
situatie; kom door middel van uw ashars en bescherm mij omwille van u.

49. Want de Heer kan mij omhullen, en mij zal geen gif kwaad doen.

50. Het zevende gebod luidt:

51. Ik zal deze heilige woorden bewaren in de naam van de Heer mijn God.

52. Als de Heer gebiedt, en zegt: Ga hier, of daar, of bouw hier een stad, of een huis of altaar; dan 
zal ik het woord van de Heer opvolgen.

53. Zo vaardigde de Heer wetten uit onder de mensen; en vanwege de heiligheid van de woorden 
van de Heer, waardeerde men ze en hield Gods geboden heilig.

54. Nu openbaar ik, de Heer, in dit, het Kosmon tijdperk:

55. Mijn engelen vertoefden in de dagen van de zo-even genoemde heilige geschriften bij de 
uitverkorenen.

56. En zie, zodra de woorden voor het bloedstelpen gezegd werden, drukten mijn engelen de aderen
bij elkaar. Niet de woorden lieten het bloeden ophouden, maar door de woorden kwamen de 
stervelingen in afstemming met mijn scharen.

57. En zie, als een man in aanraking kwam met gevaarlijke ziekten en de gewijde woorden opzegde,
omhulden mijn engelen die man met mijn onzichtbare gewaden, en werd de man beschermd tegen 
de ziekte.

58. Zonder zulke woorden kon er geen overeenstemming tot handelen bestaan tussen de 
stervelingen en de engelen.

59. Denk niet dat uw Heer dwaasheid onderwees; of dat mijn profeten woorden mompelden die 
zonder wijsheid waren en bedacht door de Heer uw God.

60. In die dagen liet de Heer een wiel vervaardigen door de rab'bah, en naast het altaar opstellen. En
de betekenis ervan was: Zoals dit wiel zonder begin of einde is, zo is de Schepper. Wie ook het wiel 
eenmaal ronddraait, heeft gezegd: Op U, mijn God, vertrouw ik.

61. En de Heer maakte een beeltenis voor de buitenzijde van het altaar, waar slechts heilige mannen
en vrouwen voorbij mochten gaan, en de Heer noemde het symbool: Fete, hetgeen betekent: Buiten 
mij is geen beroep mogelijk.

62. En de vorm van Fete bestond uit een cirkel en een middelpunt van licht, met vier uitgesneden 
donkere hoeken. En de Heer verklaarde de betekenis, die luidde:

63. Er is een licht in het midden, waarin men duidelijk kan zien, maar de vier donkere zijden van de
wereld (onwetendheid, wellust, zelfzucht en toorn) omringen hem aan alle kanten.

64. En de Heer vervaardigde een instrument en hij noemde het GAU, en het was een triangel met 
een loodlijn vanuit de bovenhoek; en over de loodlijn bevond zich een holle riet om doorheen te 
kijken; en aan het ondereinde van de loodlijn was een gewicht bevestigd, waarvan de punt de 
merktekens aangaf die zich op de laagste rand van de triangel bevonden. En de Heer verklaarde de 
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profeten hoe de gau te gebruiken was om alle dingen te bewijzen, zelfs de hoogte van de bergen en 
de snelheid van stromende wateren, en hoe de grondvesten te leggen van de tempels, opdat ze haaks
zouden staan op de oppervlakte. En de profeten op hun beurt onderwezen de I'hins, maar door hen 
werden de mysteriën geheim gehouden voor de hele wereld. Daardoor ontstond in latere tijden het 
gezegde: Zelfs de kwaden waren gedwongen de I'hins in dienst te nemen, en zodoende werden ze 
behouden voor de Heer.

65. In totaal waren er tweehonderd tachtig symbolen en zinnebeelden en werktuigen die de Heer 
zijn volk gaf; en toen zij voltallig waren, onderrichtte de Heer zijn profeten over de betekenis; en dit
werd de heilige taal van de stervelingen in alle delen van de aarde.

EINDE VAN HET EERSTE BOEK VAN DE VIJF HEREN

afb 6 Aarde, hogere en lagere hemelen.

E = etherea; B = grens van de aardse vortex. Deze lijn werd door de Ouden de Brug van Chinvat 
genoemd. Alles binnen dit gebied wordt atmosferea genoemd. Het midden is de aarde, 1 1 1; O is de
oceaan. 1. 2. 3. stellen de atmosferische plateaus voor. De O’s met een streep erdoor stellen de 
atmosferische oceanen voor.
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