
Bons Boek van de Lofspraken

ESK

1. Zo luiden de woorden van Bon: U, O Jehovih! Wie kan U in woorden uitbeelden of Uw 
onmetelijkheid tonen? Waar stond Uw voet of rustte Uw hand ten tijde der Schepping!

2. U die Tegenwoordig en Veraf bent! U die ouder bent dan de tijd, O Jehovih! U die omgaat met 
werelden; waar kan ik het wonder van Uw naam neerschrijven!

3. O had ik toch een plaats waar ik U kon aanschouwen! Dat ik tot een begrip van mijn Schepper 
kon komen! Wijsheid te vinden voor mijn lied; een dialoog in de woorden van de Almachtige!

4. Zing tot Hem, O Yavist, u verste ster, en u grenzeloos firmament! En Neopodis, u helderst 
stralende hemelen die Hij schiep. Geef de begrenzing van Jehovih's Persoon, O universum!

5. U die mij schiep! Door Uw zoete adem werd de wereld overdekt met leven en zang. Hoe zal ik U
lof betuigen; in Uw heerlijkheid mijn spraak aanvaardbaar maken!

6. Wie heeft het Al Licht overdacht, of de oorzaak gevonden van de helderheid van de zon, Uw 
groot symbool? Of de kracht van Uw hand die hem in het midden van de hemel plaatste?

7. Of wie kent de tijden van Uw werken en de geboorte van Uw werelden? Of telt de sterren die U 
schiep? Ja, wie kent de geschiedenis van de geringste van hen allen?

8. O, kon ik mij maar een gedachte van Uw grootheid vormen; of de wijsheid van Uw armen 
beseffen! U die het Al omvat! U Volmaakte, Jehovih!

TEK

1. Zing tot de Al Schenker, Jehovih! Looft Hem, O al gij mensen, met grote vreugde. En al wat leeft
en woont op het oppervlak van de aarde.

2. En jullie, jongeren, die huppelen en spelen; en jullie, vogels, die zingen tot de Almachtige. Zijn 
zaad wordt wijd gezaaid. Zijn vruchten ontkiemen uit stenen die tot stof vermalen zijn.

3. In de wateren der aarde, en in de lucht boven de aarde heeft Jehovih gesproken: Kom 
tevoorschijn en leef, O gij die zoemt, en gij die vliegt in de lucht. De Grote Geest heeft de bronnen 
van de diepte beroerd.

4. De lucht van de hemel wordt bevolkt door zijn adem. De zang van al wat leeft verkondigt U, 
Jehovih. U, Persoon van alle personen.

5. O, kon ik slechts de volheid van hun liederen en vreugde uitingen vermelden. Een wereld van 
getuigenis voor Uw lof! Mijn hele leven zou ik hen steeds weer willen bezingen.
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6. U Bezieler van het leven. U, Al Vader. Wie heeft Uw uitvindingen geteld en de veelheid van Uw 
levende schepselen?

7. Open de weg, O aarde, voor de liederen van Zijn beminden; luister en verheug u vanwege de 
vrolijkheid van Zijn huisgezin. Eeuwig zullen zij dansen voor de Almachtige.

8. Wek hen op met liefde en liefkozingen. O Vader! Toon hen de glorie van Uw scheppingen, 
volmaakt in de gloed van Uw vlammend licht.

SAM

1. O U, Jehovih, schenk mij woorden die klankrijk zijn in Uw lof; mijn ziel is als een fontein die uit 
de aarde ontspringt.

2. Ik zou U willen aanschouwen; Uw gelaat, O mijn Schepper, die mij de adem beneemt door het 
ontzag voor Uw aangezicht.

3. U, die de wijde aarde vormde en de hoge hemelen! O, de werken van Uw hand. Jehovih!

4. Waar zal ik mijn lied beginnen voor U; of de woorden vinden om de Almachtige te prijzen?

5. Verkondig Zijn Eenheid, O mijn beminden; verkondig Hem, in een adem tezamen, O alle 
mensen. Jehovih! Jehovih!

6. O kon ik toch de woorden vergroten voor Uw Almacht, of met fraaie taal de volmaaktheid 
hooghouden van Uw Persoon!

7. Maar ik ben als iemand die verbijsterd wordt door het overweldigende tafereel. Mijn woorden 
bezwijken en gaan voortdurend mank voor Uw verrassende scheppingen.

8. O, kon ik maar een beginpunt vinden; of een manier weten om rijmen en metrische verzen te 
maken zonder regels, als de werken van Jehovih!

SAR

1. Almachtige! Almachtige! Overvloedige Liefde! Die het stof van de aarde bijeenbracht, als een 
wind, met verstand en overleg, en de substanties daarvan rangschikte en vormde.

2. Niemand anders dan U, Jehovih, keek toe of kende Uw handelingen. En tot de een zei U: u bent 
een dier van het veld; en tot een volgende: u bent een slang; en tot weer een ander: u bent een wild 
dier van het woud.

3. En zij bewogen zich voort op Uw bevel, ieder naar zijn plaats, zich verheugend in het werk van 
Uw hand. En ik keek ernaar, O U Almachtige! Wat een volmaakt werk in ieder, zelfs het vlees en de
beenderen.

4. Maar U deed mij de ogen naar binnen richten en ik zag de wijsheid van de slang en het beest; en 
de gedachten en verlangens van hun begrip, hoe volmaakt U ze geschapen hebt.
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5. Ik zag de liefde die U gaf aan elk naar zijn eigen aard; ja, zelfs de slang brengt haar jongen bijeen
vanwege haar liefde, om hen voor gevaar te behoeden.

6. O, kon ik toch de eerste Oorzaak maar vinden van het verstand van ieder levend ding! Om dicht 
bij de Almachtige te komen; om Hem te ondervragen!

7. U die een bestanddeel van de aarde schiep en zei: wees een vogel, met veren! Vlieg en zing! En 
het bewoog zich, opwaarts in de lucht van de hemel, zich verheugend in Uw naam, Jehovih!

8. Tot een ander: wees u een adelaar; bevries niet in sneeuw en ijs; verkondig de Almachtige boven 
de wolken!

UNH

1. Zing tot Jehovih, O alle levenden! Verkondig Zijn liefde die Hij gaf aan allen! Ieder, die graag 
verder wil leven, om niet te sterven.

2. O, het huilen en weeklagen, wanneer uw verwanten sterven! Uw roep tot de Almachtige om nog 
een poos de tijd van uw geliefde te verlengen! Of het lied te horen van hem die gestorven is!

3. Tot Jehovih's lof is de jammerklacht van uw smart; uw groot verdriet, de liefde van de 
Almachtige; de bron van zang en paradijs. Zing voort, O aarde, Jehovih tot in eeuwigheid!

4. O kon ik hen maar antwoorden, Jehovih! Kon ik hen Uw volheid maar tonen, die het universum 
omvat! Hen de getuigenissen tonen van de draad van Uw liefde!

5. Ik wil met U spreken, U Eeuwig Tegenwoordige! In de harmonie van Uw beminden wil ik mijn 
ziel onderdompelen! U, de Fontein en Bron van mijn overpeinzing.

6. U, die alles bent; mijn Schepper, die mij verstand en inzicht gaf om de grootheid van Uw 
scheppingen te onderzoeken.

7. Wie zal een lied samenstellen, of de woorden vinden om de Almachtige te loven! U bent de 
Troon en de Heerschappij, Uw voetenbank: de zon, maan en sterren!

8. O, mocht ik toch mijn visioen van U verlengen, en de draad van Uw scheppingen navolgen tot de
bron. U, zonder een grens, waar alle dingen Uw lof verkondigen tot in eeuwigheid!

YOKE

1. Zing Hem toe, O bergen; en zend Hem het geluid van de kabbelende wateren, O dalen!

2. En alle zingende winden van de hemel! U, fluitende wind, over de hoge bergen, en u, fluisterende
bries op de vlakte!

3. Loof Hem, bliksem, en donderslag! Doorklief de lucht van de hemel tot eer van Jehovih!

4. Zing Hem toe, stromende rivier, en klagende wateren van de zee! Hij speelt als op de harp, met 
de stomme elementen.
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5. Zijn melodieën zijn machtig! Zijn liederen zijn het geklater en geruis van de vallende wateren. 
Zing tot Jehovih, O grote watervallen!

6. Zing tot in eeuwigheid, en schrijf Zijn naam in de boog die nimmer vergaat.

7. Hij die de wouden tot harmonie brengt om in de wolken te zingen; die Zijn instrument besnaart 
met dollekervel en pijnboom en ceder.

8. Die de wouden in de maat brengt met Zijn melodieën. Loof Jehovih, tot in de eeuwen der 
eeuwen.

RAK

1. Loof Jehovih, de Almachtige! Loof Hem, O overvloed aan land. U, eindeloze prairies, die zich 
uitstrekken tot de horizon, tot de opgaande zon en tot haar neerdalen in een zee van vuur.

2. Loof Jehovih, de Almachtige! Loof Hem, O torenhoge bergen, machtige muren van de hemel! En
eeuwige sneeuw, stralend als diamanten in de zon.

3. Loof Jehovih. de Almachtige! Loof Hem, O kleuren die zich door de hemelen verspreiden. 
Wolken van purper en geel en brandend goud, en in vurige vlammen.

4. Loof Jehovih, de Almachtige! Loof Hem, O groene weiden en wuivende velden met tarwe en 
maïs. En rijpende oogsten die wenken en wuiven als lakens van goud.

5. Loof Jehovih, de Almachtige! Loof Hem, O afgelegen Blue Mountains 1), en uitdagende Black 
Hills. Verkondig Hem, met sombere tint en stille majesteit! Eeuwigheid! Eeuwigheid!

6. Loof Jehovih, de Almachtige! Loof Hem, O Rocky Mountains. In de lange muur van uw 
machtigheid verkondigt u de kracht van Zijn hand en grote majesteit!

7. Loof Jehovih, de Almachtige! Loof Hem, O Sierra Nevadas. In uw eeuwige sneeuw en machtige 
wouden. Uw vreeswekkend overhangende rotsen, boven de wolken!

8. Loof Jehovih, de Almachtige! Loof Hem, O grote rivieren, die omlaag galopperen van de 
Alleghanies, de Rocky Mountains en Sierra Nevadas; die zo ver reizen, op weg naar de machtige 
oceanen.

OTE

1. Verkondig Hem, O Andes en Cordilleras, die zich onmetelijk en naar boven uitstrekken, 
monumenten van de Almachtige!

2. Loof Zijn majesteit, O Himal Laya's, en Akai Shine, voetsporen van Jehovih!

3. Loof Zijn grootheid, O Thia Shan, en Tapa Ling, die de Stille Oceaan voeden, de Dochter van 
Jehovih.
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4. Zing Hem toe, O alle bergen der aarde; verkondig Zijn macht die u deed verrijzen door de 
aanraking van Zijn hand.

TAUG

1. Waar is een God als U, Jehovih? Wiens caleidoscoop uit miljoenen zonnen bestaat!

2. Wiens adem op u blies, O aarde! En uw stem verenigde zich met de liederen van de sterren!

3. Wiens adem op u blies, O aarde! En uw vuur werd gestremd, en de hitte verminderde!
4. Loof de Al Persoon, wiens machtige hand het vuur stuitte! En de brandende aarde afkoelde.

VED

1. Zing tot de Almachtige, erfgenamen van Zarathoestra, wiens vlees het voedsel voor de leeuwen 
was.

2. Zing tot de Schepper, Zarathoestra's Almachtige, de Eolin die sprak in de wind.

3. Zing tot de volgelingen van de Grote Geest! De Zarathoestriërs die hun vlees en bloed voor Hem 
verbeurden.

4. Laat luid Zijn naam klinken, de Jehovih van de Zarathoestriërs die Hem bezongen in de hoge!

SANG

1. Loof de Almachtige vanwege Abraham en Brahma en Po. En hun volgelingen die voort 
ploeterden in de donkere tijden.

2. Loof het Opperwezen, jullie volgelingen van hen. Jullie lijn van het Licht van de Grote geest.

3. De Schepper te verheerlijken in latere geslachten, om de wijsheid van Zijn keuze, die grote 
oogsten liet verrijzen in Vind'yu en Egypt en Chine'ya.

4. Zing Zijn lof tot in eeuwigheid, de Schepper, de Almachtige. Roep luid en langdurig de glorie uit 
van Jehovih, de Formeerder van machtige volkeren.

TUE

1. O Mozes, en u, Capilya, en Chine; zing Jehovih toe! Verheug u in de tijd van de Almachtige! In 
afzonderlijke tuinen en in dezelfde tijd koos de Schepper u uit voor Zijn eigen heerlijkheid.

2. Vormde Hij, de Almachtige, drie zielen, verheerlijkt voor de glorie van Zijn werk. Zing tot de 
Schepper voor hen die zwoegden in de dagen van duisternis voor de glorie van de Almachtige!

3. Loof de Grote Geest, volgelingen van Mozes, Capilya en Chine. Zing een nieuw lied voor de 
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Almachtige! Zijn oog heeft het gezwoeg en verdriet van Zijn uitverkorenen aanschouwd.

4. En alle volgelingen van de uitverkorenen van de Almachtige; verheerlijk Hem in de hoogste 
hemelen; zing tot de Grote Geest, in de eeuwen der eeuwen.

AIEDS

1. De Almachtige roept van de grenzen van het firmament omlaag naar de stranden van de aarde, in 
de heerlijkheid van Zijn scheppingen.

2. Verkondig Zijn naam met de handen van hen die geen spraak kenden. Geef hen het teken van de 
Rijzende Zon, de Mid-Dag en de Schaduwen van de Avond.

3. De Almachtige, wiens adem miljoenen werelden in de kringloop van het universum blaast! Wiens
polsslag de loop is van talloze zonnen en sterren!

4. Looft de Almachtige, wiens triomf de aarde omringt. Laat de rassen van de mensen Hem 
verkondigen tot in eeuwigheid.

FUR

1. Waar zijn Uw zangers, Jehovih? Wie heeft de uitgestrektheid van de Schepper aanschouwd! En 
de tijden en de pracht van Uw universum.

2. En de aanbidding die slechts sluimert voor een poos, en vervolgens uitbarst als een wereld die in 
brand staat! Die U van tijd tot tijd bestemt om van U te zingen.

3. Zing tot de Almachtige. Hij omspant de tijden van miljoenen jaren als ware het slechts een dag, 
in de trant en luister van Zijn werken.

4. Hij opent Zijn hemelen zoals een boek wordt geopend. De profeet van de Schepper leest over de 
heerlijkheid van de werken van Jehovih!

SUT

1. Nu wil ik voor U zingen, O Jehovih, een lied van bezonnenheid.

2. Toen U mij voor het eerst op mijn voeten liet staan, en ik U zag, Jehovih.

3. En Uw hand, O mijn Schepper, toonde mij de twee wegen, Leven en Dood.

4. En de mensen verdeelden zich, sommigen voor U, en sommigen voor de Dood en afgoderij.

5. Vanwege de grootheid van Uw Persoon richtten zij Goden, Heren en verlossers op.

6. In Uw naam riep ik het uit tot hen, maar zij luisterden niet en gingen ten onder in de Dood.
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7. En Uw smartelijke Stem verscheurde de aarde! Uw Faithists zongen de treurige balladen van de 
dood.

8. In somberheid wil ik zingen voor mijn broeders die ondergingen in de Dood.

YAD

1. Hoor de stem van de Faithist, O Vader: Sinds duizenden jaren schreeuw ik het uit tot U. In de tijd 
van mijn grote ellende heb ik aan mijn Schepper gedacht.

2. En mijn broeder die de Dood navolgde, stenigde mij; met verwensingen sloeg hij de 
uitverkorenen van Jehovih. In de tijd van hevige pijn riep ik uit: Jehovih! Jehovih!

3. Ik zei: O, was dit maar niet gebeurd! O, wilde de Grote Geest hem toch verlichten! Maar U 
vormde hem om hem op de laatste dag te halen.

4. En de wolk waaide weg; de zon van de gerechtigheid scheen over de hemelen van de aarde. Ten 
tijde van mijn verdriet zag ik Uw wijsheid hierin.

5. Door mijn pijnen verloste U mijn broeder; U lovend zie ik nu terug op de tijd van mijn pijnen, 
worstelend met de Dood.

6. U zij de heerlijkheid, Jehovih! U Eeuwig Tegenwoordige, die een weg vindt in het bederf van Uw
vijanden om de glorie van Uw plaatsen voor de Almachtige te vergroten.

7. Wat betekende mijn pijn voor Uw aangezicht! Of mijn ellende meer dan een moeder voor de 
glorie van haar eerstgeborene! U hebt nectar en zoetheid in mijn beker van bitterheid geschonken.

8. Nooit meer zal ik klagen, Jehovih! Of anders over Uw vijand denken dan hem aan U over te 
geven. Ik zal mijn beker met nectar aan zijn godslasterlijke lippen houden, opdat hij mag proeven 
van Uw heerlijkheid!

ROE

1. Jehovih, de eerste en de laatste: Voor altijd, Jehovih, O mijn geliefden!

2. Schrijf Hem in steen en in ijzer, koper, zilver en goud.

3. Wiens Persoon het Geheel en Al is: de Schepper van het eindeloze universum!

4. Leert u Hem aan het kind; verheerlijk de ziel van de mens opdat hij Jehovih kan zien!

5. Welkom, pijnen en ellende: Achter dat alles verrust een grotere heerlijkheid.

6. Hij kent mijn omgangen; voor de voeten van de gelovigen heeft Jehovih in een plaats voorzien.

7. Hij weet het van te voren; de Schepper raakt mij aan op een wijze die ik niet begrijp.

8. Niets zal de liederen en lofzangen van de rechtvaardigen voor het aangezicht van de Almachtige 
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in de weg staan.

ROTH

1. Loof Jehovih, engelen van de hemel. In de talloze plaatsen waar de wereld reist: Breng een lied 
uit voor de Eeuwige!

2. Loof Jehovih, O Uklo 2) en Gibrath! In de vlakten en Hoge Bogen van Etisia, in de etherische 
werelden: Zing luid en duidelijk het lied van Omaza.

3. Loof Jehovih, engelen van Wanwan: In de kringloop van Hissa en de vlakten van Oat: Vergeld 
het de Schepper, O Waukawauk!

4. Loof Jehovih, engelen van Howt: In de etherische hemelen van Noe en Kaba-Se-onita: Zing 
lofgezangen, en juich de Almachtige toe!

5. Loof Jehovih, etherische scharen van Rax: In de hemelse Spelonken van Wass en Bliathon: Zing 
in Hise en Nor ter ere van de Schepper.

6. Loof Jehovih, engelen van Mor: In de Naad van Wia-wis, in de arbeid van Pan: Zing een lofzang 
voor de Al Ene, Jehovih!

7. Loof Jehovih, engelen van Noe: In de Arc van de reis van een opgeheven wereld: Geef Hem eer 
voor de werken van Aph, Zijn Oriaanse Zoon.

LAIS

1. Zing tot Jehovih, O hemelse plaatsen in de Oriaanse velden van Yuniv en H'monken; en u, 
Saughts en Mentabraw, en van de Arc van Ole en Leigga.

2. O hemelse plaatsen in de Nirvanische Bergen van Itis en Vairiyonirom; en in de kristallen 
fonteinen van Ittiyivius, de grote zomerse bezoekersplaats van miljoenen Goden; in de hoge Kloven
en Bogen van Yasinosa!

3. O hemelse plaatsen in de etherische vlakten van Aoit en Tas en Foe en Raim, en van de Mantels 
van Licht in Thessagon, tehuis van de veertig miljard.

4. O zeeën van Nista en Hoit, in de Nirvanische hemelen, waar duizend miljoen schepen van de 
gemeenschappen van de Almachtige voortsnellen. Zing tot Hem, zee van etherisch vuur, Poyisativi, 
tehuis van miljarden!

5. O velden van Norse en Moerassen van Ho in de Oriaanse Keten van Avasta en Songastos. Zing 
de Schepper toe, etherische moerassen en vlakten en bergen, Habak en Yadis, tehuis van 
honderdduizend miljoen.

6. O etherische kwekerijen van Izaracna en Towen, aan de weg van Oya. Zing de Schepper toe, O 
Wuts, oud hoofdkwartier van de Goden en Godinnen Foetisya en Yagahectus en Sortaba, in de 
Heilige Raad van de wegen.
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7. O etherische werelden, Sue'kan en Yabaxax en Sud, waar de tienduizend vloten van de schepen 
van Navagatta en Plowkom en Iodoyo in de Raad van Habiyi kwamen, om de vortex van Novian 
voor Jehovih te maken.

8. O al de miljoenen hemelse werelden door de Schepper geschapen voor Zijn talloze miljoenen 
hoogverheven engelen, sinds miljoenen jaren; verkondig Hem in de weergaloze wonderen van Zijn 
scheppingen, de Almachtige, de Al Ene, Jehovih.

LOO

1. Zoek grote woorden van lof voor het Al Licht, Jehovih, etherische werelden. En Arc van Rupta, 
verkondig de Almachtige.

2. Betuig grote lof aan de plaats van Bevalligheid, de fonteinen van Apollo; etherische plaats van 
schoonheid, waar de Grote Geest het lied in de stervelingen vormde!

3. G'treb en Zadukawaski, en bergen van Magal en Rak, medewerkers van de etherische scharen, 
duizenden en miljoenen voor het opnieuw vormen van de stervelingen.

4. Zing de Almachtige toe voor de volmaakte schoonheid en de gestalte van de stervelingen, O gij 
Goden en Godinnen die met Apollo werkten voor de heerlijkheid van de Grote Geest.

5. Laat Um zich verheugen en Proeking: een lied van blijdschap uitbrengen; de dank van de 
stervelingen aan het Al Licht voor de bevalligheid en de schoonheid en de zang.

6. Wees blij, O duizenden miljoenen hoogverheven engelen in de etherische hemelen, Rositij en 
Matthai en Horatanad, verheug u in Jehovih's naam.

7. P'timus en Betatis en Tah en Tanaya, O Oriaanse engelen van de hemel, zing mee met het lied van
de stervelingen, en laat Mamts, en Buru, en Waak het verkondigen aan de Almachtige.

8. Bedenk zoete woorden van lof voor de Allerhoogste Schepper, O duizenden miljoenen etherische
engelen. De stervelingen zijn zodanig gestegen dat zij van de Schepper weten!

SUAT

1. Yesain, machtige schuren van Le, torenhoge sterkte in etherea, zing tot de Almachtige. En C'taran
en Hituns, en, Stalacti, gastenplaats voor de congregaties die op andere planeten geboren zijn.

2. Juich luid en langdurig de Eeuwig Tegenwoordige toe, O vlakten van Palla en wouden van 
Sethawan, gulden triomfen, gevormd in de Gewelven van Hiatusa en Nor.

3. Gedenk Hem in lofgezangen, O moerassen van Luz en plaats van zwoegen van de Oriaanse 
Hoofdman Hazu, met zijn etherische scharen van vier miljard die de wegen van Semetatosa tot 
stand brachten.

4. Zing tot de Persoon van de Almachtige, Orub, de woonplaats voor twaalf miljoen steden van 
Goden en Godinnen. Zing tot lof en blijdschap voor de rode ster, de jeugdige aarde.
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5. En Seeing, paradijs van Godinnen van tien miljoen steden, zing tot de Persoon van het 
universum, Jehovih; zing een loflied voor Hem, wiens Stem rust op de jonge aarde.

6. Zing, O Yissain en Wartz, de etherische werelden van de zeven kruiswegen van de zeven reizende
zonnewerelden met hun miljoenen sterren die drijven op de adem van de Almachtige!

7. Verkondig de Schepper tot in eeuwigheid, O Hoesonya en Saffer, en groot etherisch licht Mos, en
bergen van Galeb; en Yonetz, plaats van de miljoenen meren!

8. Zing tot lof van Jehovih, O zwoegers met Thor, de Zoon van de Almachtige! Loof Hem, O alle 
etherische engelen van Oganovesta; breng uit de blijde zang, tot in eeuwigheid!

YAT

1. O Dae, Arc van Osiris, en Hetta. Kom, laat ons samen verheugd zijn in de Almachtige. Laten wij 
het begin gedenken van de kennis onder de stervelingen. De tijd waarin de stervelingen elkaar over 
Jehovih gingen onderrichten!

2. Laten wij het hoofd opheffen en ons verheugen, tot eer van de Persoon van het al, O 
Hennassalonkya, met uw tienduizend dalen in de congregaties van uw veertig miljard engelen! De 
tijd van kennis werd gezaaid op de aarde.

3. Loof Jehovih, O Dows, met uw duizenden bergen en hoge gewelven, en Schlienuk en M'dor, trots
van de etherische weg Tussakaya; en Thassa, poort van Hemmet'dor.

4. Laten wij samen een loflied voor Jehovih zingen, O Vupper en Nedaya; de maat van de 
Almachtige stroomt over, de Nessaj is afgestemd in zevenduizend etherische steden; de reisplaats 
van de schepen van Osiris' machtige scharen.

5. En de Oriaanse koninkrijken Sowinita, en Antwa en Lubbak en Oltbak, de plaatsen van de 
watervallen van de segean-oceanen; het tehuis van de dertig miljard scheepsbouwers voor de 
vortexen van Anakonga en Higohadsumad.

6. En de, vrijwilligershemelen Seeing en Lowtsin, en Nool en Hoessis; met uw dertig miljoen hoge 
gewelven en zeven miljoen mijlen van Heilige Bergen, kristallen hemelen van de Hapsendi, de 
Zoons en Dochters van Jehovih!

7. Verkondig de Schepper, O Loogab, etherische hemel met de zee van Aginodi, de zee van vuur! 
De ononderbroken zee van vier miljoen mijlen, de bron van dertig miljoen regenbogen!

8. Jehovih, de Almachtige, de Weergaloze en Eeuwig Uitgestrekte! O Grootste van al dat Groot is! 
Overtreffende, die grootser en heerlijker schiep dan zelfs de Goden zich kunnen voorstellen, U zij 
de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen.

SIAS

1. Loof de Grote Geest, O Petris en Obsod, hemelse koninkrijken van de etherische hemelen van 
Fragapatti, plaats van de wegen van Rogga, met negentig miljoen mijlen I'yuaanse vlakten!
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2. En Sitta en Goomatchala en South'eng, hemelse vlakten die zich vastklemmen aan de bergenrij 
van de Lunitzzi, met de twintig miljoen bogen over de Heilige Meren en zeeën van Onatoosa!

3. Laat uw negentigduizend miljoen etherische engelen zich verheugen in de glorie van de 
Almachtige; de voetenbank van Zijn koninkrijk is bezield op de rode ster; het gejuich gaat eeuwig 
op tot Jehovih!

4. En engelen van de uitgestrekte Oriaanse koninkrijken Yan en Wawauk en Zi en Alawa en Aili en 
Ref en Zuth, fundamenten van de hoofdweg van de Yoogan Hissawa, moerassen en vlakten van 
See'niyivi.

5. Verkondig de vruchten van Loo, de Arc van de organisator van de sterfelijke koninkrijken op de 
aarde. De Almachtige heeft gesproken in de hoge hemel van Kosmon, gesproken met de vruchten 
van Loo.

6. Roep Rappaya en Hanosta op, de etherische koninkrijken met de engelen van de Yimyim- 
gewelven, en de Hoge Brug van Lips over de etherische zee van de brandende wateren van 
Vestakad.

7. Zing tot de Almachtige, hemelen die de vrijwilligers in het leger van Fragapatti zonden; de vrucht
van uw arbeid stijgt omhoog. Kus en Zittayyabaugh, U beiden, de stem van de Almachtige.

8. Hij spreekt door de arbeid van hoogverheven Zoons en Dochters. Zijn Stem is in de echo van de 
dankzegging die van de rode ster opstijgt in lofliederen aan de Almachtige.

JAUS

1. O kon ik U toch maar waardig toezingen, tot lof van de Arc van Speta. O kon ik maar de 
sterfelijke woorden vinden voor Uw Hoogheid, om Uw uitgestrekte koninkrijken te verheerlijken.

2. Uw grote Godin Cpenta-armij, en haar machtige etherische legioenen die naar de aarde omlaag 
kwamen. O wat een heerlijkheid tot Uw eer. Wie kan Uw hemel, Terashish, vergeten, U Almachtige.

3. En Haot-Saiti en Hodws en Lugga en Bonassah en Tule en Speta-arc, met hun tien miljoen zeeën 
en hun honderd miljoen kristallen rivieren in de gewelven van Woo.

4. Met hun tachtig miljard hoogverheven Goden en Godinnen. Met hun honderd zestig miljard 
mijlen aan etherische wegen en hoofdsteden!

5. En Solastus vlakten, met uw twaalf miljoen gewelven in de wateren van Waltad; met zeventig 
miljoen scheepsbouwers, de werkers en helpers van Uw onsterflijk vuur.

6. En de etherische koninkrijken Hards en Iwalt en Hollenpoitaben en Embralik en Loogan en 
Aftguy en Riv en Lurnzan, met hun tweehonderdduizend miljoen mijlen aan gewelven die voor U 
gebouwd zijn.

7. Laat hen zich verheugen in Uw naam, en in de vruchten uit de tuin van Uw Dochter Cpenta-
armij, want de oogst is rijp geworden voor U.

8. Uw Zoons en Dochters antwoorden op de echo van de sterfelijke aarde: Er is slechts Eén 
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Almachtige! Laat ons zingen tot de Onbegrensde, de Eeuwige Schepper.

NIV

Heilig, Heilig, Heilig, O Bon! U Arc van de bron van de bewaarde optekeningen. Uw werk is 
gedaan! De aarde wordt omringd door de Faithists van Jehovih. De kreet van blijdschap stijgt op 
van de stervelingen, voor de heerlijkheid van de Almachtige.

2. De oogst van uw werk, Esdras en Wedogain en Miente, etherische koninkrijken in de hoge 
hemelen van de Grote Geest. Met uw negentig miljard engelen in de liederen van de Allerhoogste! 
Verkondig het in uw zeeën van vuur: Jehovih heeft overwonnen!

3. O hemelse koninkrijken Tahuspe en Kenna en Vetta'puissa en Looloowonga, zing tot glorie van 
de Al Ene, de Grote Geest! Zijn hand heeft de aarde omsloten, Zijn naam wordt geschreven en 
bezongen in de zielen van de stervelingen; er is slechts één Grote Geest, Jehovih!

4. Verkondig de blijdschap van de aarde, O etherische hemelen Lotisiv en Aptlong en Wiskloo en 
Hotab, met uw miljoenen etherische zeeën, en uw tientallen miljoenen etherische vlakten en hoge 
bergen.

5. Verheug u in de blijdschap van de stervelingen, O etherische hemelen Hennasit en Hoxora en Lon
en Oriyi en Sing en Avolassak, met uw heilige bergen, Yetungwas en zeventig miljard mijlen aan 
vlakten.

6. Medewerkers voor de stervelingen, O hoge engelen van de etherische hemelen, vrijwilligers van 
Lika, de Zoon van Jehovih! Verkondig de grote vreugde in de eeuwige hemelen van de Grote Geest,
Jehovih.

7. Zing een eindeloos lied voor de Almachtige, de Schepper van honderdduizenden miljoenen 
etherische hemelen! De rode ster, de aarde, is gestegen! Het koninkrijk van Jehovih rust op de 
massieve aarde!

8. Verheerlijk Hem in de hoge, de Al Ene, die verder reikt dan het hele universum, de Almachtige, 
Jehovih; uw werken op de aarde, O engelen van de etherische hemelen, oogstend voor de 
Almachtige!

VEN

1. Laten wij zingen tot de Maker, Jehovih, O mijn geliefden!

2. Hem die machtig is in gedachten, Jehovih! O mijn geliefden!

3. Hij denkt slechts en zie, een schepping is ontstaan, O mijn geliefden!

4. Jehovih, de Schepper, Almachtig, O mijn geliefden, zing Hem toe, in eeuwigheid!
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HARS

1. Alle mensen kennen Hem; niemand loochent Hem, de Schepper!

2. Die al het levende tot leven bezielt, uit de Almacht!

3. Wiens kennis alles kent, het hoe en waarom, Jehovih!

4. Voor wie zelfs de Goden het uitroepen: Alles berust bij U, O Jehovih!

TOO

1. Over Uw Hoogheid, Jehovih, kan geen mens onder de zon van mening verschillen!

2. Waar in de hemelen hebben de engelen ooit Uw grenzen ontdekt, of kwamen ze aan het uiteinde?

3. Over welks grootte en bestaan zij niet van mening kunnen verschillen, slechts door U, 
Almachtige!

4. U alleen bent de Ziel en de Substantie, het Enige Al, de Grondtoon van Harmonie, Jehovih!

OR

1. Sinds duizenden jaren hebben Uw vijanden honderden Goden en Heren en verlossers opgericht; 
en zij roepen uit: O kom toch, geloof in mijn God! Geloof in mijn verlosser!

2. Zij voeren het zwaard en de speer, en roepen uit: Val neer, heiden! Aanbid mijn God en 
Zaligmaker, of sterf! Aanschouw de machtige legers des Heren! Neer, heiden, of sterf!

3. U alleen, Jehovih, houdt stand als de Onvernietigbare en Almachtige! U alleen de Aanvaardbare 
en Volkomen Aangename! U Stralende, U Tehuis van Verrukking! Die nimmer bedriegt of tot 
oorlog of
dood gebiedt.

4. Over U kan geen geschil bestaan. U Bron van alles. Zoals U onderrichtte in de dagen vanouds: Er
is slechts één Grote Geest. Jehovih! Zo spreekt U heden: Er is slechts één, de Al Ene zelf!

5. Wat betekent Osiris, de verlosser, of het Osirische beginsel, dat de mens het zou overwegen zich 
af te keren van de Almachtige? Of Apollo, of het Apollo beginsel, dat de mens het zou overwegen 
zich van de Schepper af te keren?

6. Wat betekenen Thor, of Thammus, of Yima, of de beginselen van een van hen, of wat is hun 
reddingsplan vergeleken met dat van Jehovih? U alleen, O Vader, bent Volkomen Toereikend voor 
alles.
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HOTH

1. Gij, mijn Schepper, en van grote heerlijkheid, die atmosferea vormde vol met hemelen; sierde de 
tussenliggende wereld met Uw machtige hand, luisterrijk van heiligheid tot Uw lof.

2. Lof zij U, U Hoogste, in wie de werelden stralen met het licht van de Almacht! Uw drie grote 
werelden, de stoffelijke, de atmosferische en de etherische, helder en vol heiligheid tot Uw eer.

3. Loof Jehovih, u, atmosferiërs, u, es'gan vrucht van de Almachtige. Zing tot Hem in uw plateaus 
van miljoenen steden, verkondig de veelheid van uw plaatsen, tot eer van de Schepper.

4. Laat Hatawah en Drom en Yokanad de bazuinen van Jehovih schallen in hun tienduizend steden, 
en hun honderdduizenden colleges en uitgestrekte kwekerijen. De Almachtige tot in eeuwigheid!

5. En de plateaus Habur en Nafghad, met hun twaalfduizend stralende rivieren en hun 
zeventigduizend steden van de hemelse werkplaatsen, gesticht in de schone velden van Jehovih's 
hemelen!

6. Zing ter ere van de Grote Geest, u, hemelen die met de aarde meereizen in de vortex Avonitivi. U,
atmosferische hemelen Gonza en Speantogotha, met uw duizend miljoen engelen.

7. U plateaus, Gobria, Sagaghizan en Loowanogo, met uw zeven miljoen colleges en werkplaatsen, 
uw hemelse verrukkingen om de geesten van stervelingen te vervolmaken in de wegen van de 
Almachtige.

RUX

1. Toen zongen de begrensde hemelen, de atmosferische. Als eerste: Ghiovagna met haar twee 
miljoen steden, in het plateau Wahaputosivi.

2. Almachtige Schepper, hoor Uw Dochter op de Hemsan weg, liefelijke rotsen in de colleges van 
Tuan, met haar dertig miljoen leerlingen, vlug stijgend. Opmarcherend ter ere van U, mijn 
Schepper.

3. Met overvloedig materiaal, O U, Onbegrensde, voor Uw zestig miljoen scharen op het jubelfeest. 
Voorwaarts strevend tot Uw eer, opgewekt met liefde en blijdschap in de lessen van de Almachtige.

4. Met zeven miljoen werkplaatsen om de ongeleerde es'yans de bedoeling te leren van de talenten 
die Uin allen schiep, om tot de meest stralende lichten te worden teneinde het huis van de 
Almachtige met opgetogen ijver te bouwen.

5. Met haar twee miljoen kinderhuizen voor de geesten van de kleine kinderen, vol verrukking en 
liederen tot Jehovih! Met welriekendheid en heerlijke vlakten en stralende wateren, geschapen door 
U, U Al Volmaakte.

6. Met mijn vier miljoen mijlen aan wegen en atmosferische oceanen, waarin Uw hoog gestegen 
engelen de es'yans leren hoe zij meester over de elementen moeten worden die U schiep, vlug en 
machtig, Uw kracht verkondigend.
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7. O, de liederen en lofspraken van Uw Dochter Ghiovagna, de hemel van vierhonderd miljoen 
engelen, vlug in het leren, zuiver in liefde, met een koor van een miljoen stemmen om U toe te 
zingen en te roepen aan de hemelse wateren.

8. O, de liederen van blijdschap, de stralende gewaden van Uw geliefden, Jehovih. De lessen van 
wijsheid, de groei van het talent, het dansen en feestvieren, het leren hoe Uw elementen te 
beheersen, O U, Almachtige.

GHOI

1. Vervolgens zong Farja: Uw Dochter, O Jehovih! Uw Schliegashawaka, opgeheven tot U, U 
Almachtige! Ik ben Uw hemel, O Vader, met zes miljoen steden in het plateau Shia Chong, ver in de
graden.

2. Met drie miljoen plaatsen van onderwijs voor de es'yans die pas van de aarde zijn opgestegen; de 
colleges van Sitiviyanpegonska op de zeer hoge hemelse berg Hoit'su'gonderoga.

3. Met vier miljoen werkplaatsen en achthonderd miljoen engelen, hoog in de graden, blij, vol 
wijsheid en zang, magistraal met Uw elementen, geschapen door U, U Almachtige Schepper!

4. Goed losgemaakt van de aarde en de stoffelijke verlangens, met een hemels streven! Met het 
hoofd opgeheven en de ziel op de weg van Jehovih! Zeer rechtvaardig, en in eenheid, zich 
inspannend op de weg van Jehovih!

5. O, kon ik maar de stoffelijke woorden vinden voor de liefde van mijn hemel! Voor de vreugde 
van mijn achthonderd miljoen! En van de hemelse dingen aan de stervelingen de heerlijke 
scheppingen te tonen die door het Al Licht, Jehovih, geschapen zijn!

DING

1. Snel invallend, en luid kwam daar het lied van de hemel Vrihaden, met haar duizend miljoen 
engelen, hoog in de graden.

2. Eerwaardig, O Almachtige! Spreek, u, mijn stralende rivieren van de hemel, Hyad-hiago en Fuen 
en Owagonshe, een miljoen mijlen aan water.

3. Stromend langs mijn hemelse steden Effalt en Sugathagow, en Friabes en Yanad en 
Hucfomakalasakola, gelegen onder de hoge berg Soidon, met vierduizend hoge gewelven, opgericht
door de Almachtige!

4. Mijn duizend miljoen die zich verheugen in Jehovih, U, Schepper van miljoenen hemelen, die 
zich ver uitstrekken. O, kon ik maar een vergelijking vinden voor de stervelingen, om ze te vertellen
over
de heerlijkheid van mijn hemelen!

5. Over mijn plaatsen van onderwijs en de werkplaatsen en scheepsbouw, voor het ontwerpen van 
vaartuigen om het firmament van de Almachtige te doorkruisen! Over de regels en filosofieën van 
mijn prachtige hemelen.
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6. O, kon ik hen maar de discipline van mijn duizend miljoen mensen laten zien; mijn leger van 
Jehovih! Hun grote wijsheid en hun macht over de elementen die door de Almachtige zijn 
geschapen!

7. O, konden de stervelingen mijn hoge gewelven maar zien, en mijn hemelse bossen en bergen! O, 
begrepen de stervelingen maar hoe een wereld zowel van binnen als van buiten bewoond kan 
worden.

8. De oplossingen te kennen van Jehovih's werelden, en de ordelijke inrichting van het onzichtbare! 
U zij de eer, Jehovih! U, Beschikker van de hemel Vrihaden, met haar duizenden miljoenen.

GOWH

1. Vervolgens zong Steinhover, de hemel van het prachtige plateau Owgawahha, omringd door de 
hemelse zeeën Hiajom en Praj en Sumakaqa en Yadzad: U zij de glorie, Jehovih, in wie mijn 
duizenden miljoenen voortreffelijke engelen zich verheugen met grote blijdschap.

2. Mijn vier miljoen plaatsen van kennis, en mijn ontelbare werkplaatsen verrezen voor de 
heerlijkheid van de Almachtige. O, kon ik toch maar de aardse woorden vinden voor het begrip van 
de stervelingen! Om hen de wonderen van Jehovih te tonen!

3. O, konden zij maar meevaren in de schepen van Steinhover, en de hoge gewelven en prachtige 
bossen aanschouwen langs de kusten van Sumakaqa en Yadzad! En het onderricht van de engelen 
begrijpen, om te stijgen in het meesterschap over de elementen die door de Almachtige geschapen 
zijn!

4. De kracht van overeenstemming te kennen; het geheim van de voorspoed van de verrukkelijke 
hemel Steinhover, op het prachtige plateau Owgawahha. Zing tot de Grote Geest, de Bron van 
Alles; de Volkomen Volheid van de eeuwige Glorie!

5. Na haar kwamen de liederen van Naphatat en Gur en Suth, de drie hemelse plaatsen op het 
plateau Chin-jah, hoog gelegen boven de werelddelen Europa en Azië, uitgestrekter dan de aarde.

6. Met hun vijf miljard engelen in hun veertig miljoen hemelse steden, vol pracht en grote wijsheid, 
hoog in de graden. Vrolijk zingend van hun tweeduizend rivieren en een miljoen hoge gewelven.

7. Daarop kwamen de liederen van de hemelen Aden en Magapor, met vier miljard engelen, hoog in
de graden. Hun zeventig miljoen scholen en colleges lovend, en hun zee Scinthius met haar wateren
van zilver en goud, en drie miljoen kristallen stalagmieten.

8. Met haar luide zang: Jehovih zij geprezen! U, Grote Geest, die ons voorziet van Uw 
onuitsprekelijke verrukkingen. Gegroet, U, Almachtige! Luister naar de grote vreugde van Aden en 
Magapor, met hun vier miljard engelen die zich verheugen in Uw naam, Jehovih!

ORD

1. Daarna zong So-to-ramus, over haar grote plateau Chik-ka-hoo-sa, boven de gebieden van 
Guatama, uitgestrekt als de aarde, hoog gestegen in de graden, met drie miljard engelen die zich 
verheugden in de hemelse bergen Hosanattabah en O-de-chi-che en Hakabda, met zeventigduizend 
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hoge gewelven en de prachtige hemelse oceaan Sociotes met drie miljoen scheepsbouwers, goed 
geoefend in de elementen die de Schepper schiep.

2. Klagend in haar lied, O Jehovih! Had ik maar de aardse woorden voor de heerlijkheden van de 
hemel! O, kon ik mijn prachtige plaatsen maar tonen aan de stervelingen! O, kon ik maar een 
vergelijking bedenken voor de kennis van de stervelingen! Hoe kan ik hen de hemelse oceaan 
Sociotes laten begrijpen, die vanbinnen en vanbuiten bewoonbaar is; met sprankelende wateren, 
gekleurd als een regenboog voor de schepen van de engelen.

3. Hoe kan ik hen de wonderlijke berg O-de-chi-che laten begrijpen, die vanbinnen en vanbuiten 
bewoonbaar is; met zijn dertig duizend hoge gewelven die de stralende rivieren overspannen! O, 
konden stervelingen dit maar begrijpen! O, konden stervelingen het maar zien!

4. Met zestien miljoen mijlen aan hemelse wegen, en het grote meer Anapasivi met zijn twee 
miljoen boten om de nieuwgeboren engelen te leren hoe de elementen meester te worden, die zich 
ver uitstrekken in het firmament van de hemel.

5. Met otevans om de miljoenen te vervoeren die de hemelse tuinen doorkruisen, geschapen door U,
Jehovih, vol heerlijkheid, sterk en krachtig! Mijn zeer ordelijke hemel, onderwijzend met zang en 
grote eerbied voor de Almachtige!

6. O, kon ik de heerlijkheden van Farja, Uw Schliegashawaha maar onthullen, O Jehovih! En de 
grote verrukking van haar achthonderd miljoen, vrolijk, opgetogen tot Uw eer; verheerlijkt door de 
liefde van de Almachtige!

7. O, de bossen van mijn hemelen, Sotoramus, geschapen door de Almachtige, schitterend en 
ontzagwekkend! O, de velden van Tobosin en Suthagar en Chaimus, de scheppingen van de Grote 
Geest.

8. Na haar zong de hemel Chook-a-so-win, met de stem van drie miljard engelen, in haar twee 
miljoen steden, hoog in de graden en goed gedisciplineerd. Over haar grote watervallen en 
draaikolken, gevaarlijke plaatsen in de hemel voor onervaren engelen. En melodieus lovend haar 
grote rivieren en haar colleges en werkplaatsen.

9. Daarna zong Fiatonadis, een hemel met zeventig afdelingen op het plateau Noyohertimus, met 
twee miljard engelen, hoog in de graden; hogelijk prijzend haar werkplaatsen en colleges en haar es'
enaurs, een miljoen musici.

1O. Vervolgens zong Heoparsi, een hemel met een miljoen steden, hoog in de graden; met 
achthonderdduizend mijl aan wegen; met achthonderd miljoen engelen vol verrukking, zich 
verheugend in hun bestaan en de Almachtige verheerlijkend.

11. Hierna zongen deze grote hemelen: Hiawasse, Ho Chong, Hriden, Sago Loo, Maison en Witcha-
chawnowksin, die hun duizenden miljoenen engelen loofden; hun miljoenen steden en plaatsen van 
verrukking; hun bergen en rivieren; hun meren en valleien; hun colleges en werkplaatsen, waar de 
engelen geleerd wordt de elementen te beheersen die door de Grote Geest geschapen zijn, voor de 
vreugde van Zijn machtige hemelen!

LEF
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1. O, kon ik de liederen van Uw hemelen maar zingen. Uw liefelijke plaatsen van verrukking, 
Hanoshea en O-chi-ma en Riviokim en Pethsiades en Yenades; aardse woorden te vinden om hun 
prachtige heiligheid en blijdschap in de Almachtige te beschrijven!

2. O, kon ik hun bergen en valleien en hun uitgestrekte vlakten maar tonen! Hun stralende wateren 
en hun wouden en hun stalactieten en ontelbare hoge gewelven. Hun duizenden miljoenen engelen 
vol vreugde en liefelijkheid! Hun wonderbare muziek, uitgestort tot Uw eer, Jehovih!

3. Hun dansen, miljoenen in een dans; hun spelevaren en vlugge uitstapjes, als gedachten die zich in
harmonie voortspoeden, machtig in kracht, vrolijk en vol romantiek! Hoog in de graden, 
vlekkeloos, rein, elk een bloem, een ster, een diadeem in het koninkrijk van de Almachtige!

4. O, kon ik maar zingen over de orde van Uw hemelen! En over de wonderlijke wegen van de een 
naar de ander! Hoe U de elementen in Uw koninkrijken hebt geplant, immer de bekwaamheid en 
kennis van Uw engelen beproevend! Waar genie en wijsheid altijd uitkomen op Uw wegen, 
Jehovih!

5. Wie anders dan U, O Vader, kon deze nimmer eindigende verscheidenheid aan hemelen 
scheppen! Deze wonderbaarlijke plateaus, geschikte woonplaatsen voor de geesten der doden! Er 
altijd voor zorgend dat het hogere het lagere verheft! Met systeem en goede discipline de wonderen 
van de Almachtige ontplooiend!

6. O, kon ik maar met woorden zingen tot het verstand van de stervelingen!

7. En tot degenen die zondaars en zeer verdorven werden genoemd, en na verloop van tijd als 
diademen in Uw kroon werden, Jehovih, fonkelend, stralend van volmaakte heiligheid!

E-O

1. Toen antwoordde Jehovih op de lofliederen die opstegen van Zijn honderdduizenden miljoenen, 
tot het totaal van Zijn machtige scheppingen.

2. Vrede, Mijn beminden! En grote vreugde! Ik heb uw lofprijzende stem gehoord! Ik antwoord u 
met miljoenen nieuwe scheppingen! Verder dan de verste, eindeloos! Duizenden miljoenen jaren 
zijn de werken van Mijn hand! Ik ga niet rond om water in wijn te veranderen. als een magiër, of te 
beweren de doden tot leven te wekken!

3. Maar toch verhef Ik de doden, de zielen van de doden, naar stralende werelden, schitterend, vol 
schoonheid! Ik breng hen niet terug naar zwoegen en verdriet; maar opwaarts, voorwaarts, naar 
hemelen van verrukking die nimmer vergaan.

4. Van Mij is de Boom des Levens, die eeuwig groeit en rijk aan bloesems en zoete geuren is. De 
doden behoren Mij toe, de geesten der doden zijn Mijn jonge bloesems vol van belofte, die 
zielenwoorden spreken voor de heerlijkheid van Mijn hemelen.

5. Die Ik tot leven bezielde behoren Mij toe, en vaderlijk en met grote wijsheid waak Ik over hen. 
Noch laat Ik hen ooit uit het bestaan gaan. En Ik zorg dat Mijn hemelse plaatsen ruim zijn, 
eindeloos, zodat de ziel van de mens nooit de grens daarvan kan bereiken.

6. Ofschoon zij een tijdlang afdwalen, heb Ik er toch voor gezorgd dat zij uiteindelijk bij Mij 
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terugkeren. En Ik bereid hen een feestmaal, en zorg voor een feest, geef hen een tehuis van liefde, 
met muziek en dans, zelfs op de drempel van de wijsheid.

7. Huil niet om de doden, O Mijn geliefden! Ik heb plaatsen van verrukking voor de rechtvaardigen,
vol blijdschap en wonderlijk! En de ziel van de gestorvene gaat daar binnen, als iemand die 
tevoorschijn komt uit een sluier, juichend van grote vreugde voor de voorzieningen die Ik schiep, 
overvloedig en schitterend.

8. Hemel na hemel heb Ik geschapen als een nieuwe verrassing van groot geluk voor Mijn Zoons en
Dochters, door middel van Mijn verrijzenissen, Verheug u en wees vrolijk in heiligheid! Open uw 
ogen, Mijn geliefden, en aanschouw de werken van Mijn handen die Ik voor immer voor u 
bestemde.

UX

1. Toen antwoordde Jehovih degenen die huilden om de gestorvenen:

2. Wat Ik heb weggenomen was van Mij, en Ik geef het terug aan de plaats waar het behoort; maar 
de ziel, die Ik ook schonk, breng Ik naar een nieuwe plaats van verrukking. In Mijn handen ligt de 
geest van de dode, en Ik hef hem op tot de zalige plaatsen die Ik voor hem schiep. Ja, hij zal zijn 
liefde vinden en zich verheugen in Mijn armen, door de heerlijkheid van Mijn hemelen.

3. In de tijden van Mijn seizoenen zal de ziel van de overledene staan naast de levende en getuigen 
van de eindeloze scheppingen waar Ik in voorzag, om nimmer ten onder te gaan! Als een kabel die 
een gewicht opheft, zo zal de ziel van de overledene zijn voor degenen die geslagen zijn door rouw.

4. En Ik zal Mijn hemelen voor hen ontsluiten, en Mijn engelen zullen omlaag komen uit Mijn 
verheven koninkrijken door het licht van het koord van hun liefde; en zij zullen zich verheugen over
de wijze van Mijn heerschappijen, en Mij en Mijn werken verheerlijken.

5. Driemaal, ten tijde van de ondergaande zon, moet u bijeen komen en zingen voor de ziel van de 
overledene, en zijn deugden gedenken met grote lofprijzing. Dan moet u zijn geest overgeven aan 
Mijn asaphs voor de woning die Ik heb gebouwd. En Ik zal hem de genoegens van Mijn 
koninkrijken schenken overeenkomstig het licht van zijn begrip.

6. En u zult alle rouw en alle tekenen van rouw opzij zetten; en de manier van Mijn verrijzenis leren
begrijpen. Berisp Mij niet, O Mijn geliefden, door uzelf in zwarte kleren te hullen en sluiers van 
rouwfloers. Hetgeen Ik gedaan heb, heb Ik gedaan.

7. Want de tijd zal komen voor Mijn geliefden dat zij zullen terugkijken en zeggen: Het was goed! 
En in Jehovih's tijd gebeurde het goed, wanneer het zo gebeurde! Ofschoon we het toen niet zagen 
aanschouwen we het nu, als Goden en Godinnen, de weg van de Almachtige!

8. Te zingen en blij te zijn in Mij, O Mijn geliefden; en te komen tot grote kennis; dit zijn de wegen 
die Ik schiep, stralend, afwisselend en ruimer dan de voorstelling van de mensen. Door het sterven 
voorzie Ik in de opstanding van de zielen der doden. Rouw niet om Mijn handelwijzen, O Mijn 
geliefden! Maar wees wijs en verblijd u met verstand in de heerlijkheid van Mijn scheppingen.
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SPE

1. Toen antwoordde Jehovih degenen bij wie een kind geboren was:

2. Hetgeen Ik tot leven heb bezield, zie, het is Mijn geschenk. Het is een bloem van zonneschijn, 
gevormd door een aanraking van Mijn hand. Zorgt u ervoor, O Mijn beminden, Omhein Mijn tuin,
opdat de slangen er niet binnengaan. De tijd zal komen dat deze levende ziel zal zijn als een God in 
Mijn hemelen. Zijn licht zal helderder zijn dan een zon!

3. Toen sprak Jehovih tot het kind: Licht van Mijn licht, O Mijn Zoon! Aan u geef Ik de aarde en de 
hemelen, om voor immer het uwe te zijn! En de wateren van de aarde en de lucht in het firmament, 
om voor altijd van u te zijn! En de bossen en bergen en dalen, om voor altijd uw paradijs te zijn. En 
de oceanen en zeeën, om voor altijd van u te zijn, En tenslotte, O Mijn Zoon, hetgeen Ik aan geen 
ander dier op aarde gaf, of in de wateren daarvan, of in de lucht van de hemel, geef Ik aan u; zie, Ik 
geef uzelf aan u.

4. En Ik geef u beschermengelen om met u te wandelen en u Mijn grote heerlijkheden te tonen en de
manier van Mijn verrijzenissen! Zij zullen tot uw ziel spreken om u op het rechte pad te houden. 
Luistert u naar hen en volg de weg van uw Schepper, en u zult zich verheugen, al de dagen van uw 
leven.

5. Maar uw stoffelijke ogen en oren en uw stoffelijk verstand gaf Ik in uw eigen handen. Denk 
eraan, Mijn Zoon, leer de stoffelijke kennis door middel van uw ziel, want het is uit Mij, en u zult 
niet dwalen. Maar sluit u Mijn stem buiten en volgt u alleen uw stoffelijke zintuigen, dan zult u 
gedurende lange tijd in duisternis gedompeld zijn.

6. Gedenk uw Schepper in alle tijden en seizoenen en u zult blij zijn omdat u heden werd 
voortgebracht als een erfgenaam van het eeuwige leven.

7. Toen sprak Jehovih tot de ashars, de beschermengelen: In uw hoede, O Mijn geliefden, geef Ik 
deze, Mijn Zoon, bezield door Mijn eigen adem om voor eeuwig te leven. Waakt u over hem vanaf 
deze tijd, in regelmatige wisseling van de wacht, want hij is de vrucht die Ik u nalaat. En te zijner 
tijd zult u zijn ziel overgeven aan Mijn asaphs in de hemel, en daarin verheerlijkt worden.

8. Noch zult u zichzelf ooit aan hem bekendmaken door middel van zijn stoffelijke zintuigen; want 
uw arbeid is met de geest. Maar wanneer u het rechtmatig vindt dat de engelen tot zijn stoffelijk 
begrip zullen naderen, let er dan op dat zij verheven zijn en de weg volgen van Mijn eeuwige 
koninkrijken. Want het plan van Mijn scheppingen geldt de opstanding van de ziel van de mens om 
tot in eeuwigheid te bestaan!

YAD

1. U zij de eer, Jehovih! Wie kan de volmaaktheid van Uw schepping uitvorsen?

2. Of de grootte van Uw plaatsen kennen, U, Almachtige! En Uw eindeloze uitvindingen?

3. U zult voor eeuwig mijn onderwerp zijn, om de ver vooruitziende plannen van mijn Schepper te 
ontdekken, het werk van mijn ziel.
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4. Ik stond alleen op de wereld. Engelen en mensen gaven geen voedsel aan mijn ziel; ik was 
verhongerd en in duisternis.

5. Toen wendde ik mij tot U, Almachtige. En U gaf mij een nieuwe wasdom, een levende vrucht in 
vuur!

6. Die steeds helderder werd. En mijn visie werd hersteld en Uw hemelen werden geopend zoals 
een boek geopend wordt.

7. En ik dronk van Uw wateren, en ik at van de boom der verrijzenis naar Uw eeuwige 
koninkrijken.

8. Het geheim van Uw wijsheid, O Jehovih, werd onthuld; de weg van Uw hoogheid voor eeuwig 
onvergankelijk gemaakt!

SON

1. Omdat U het in mijn eigen handen gaf om mijzelf te verheffen, O Jehovih! Voor de eeuwige 
verrijzenis elk deel van mij vormde voordat ik de weg van de Almachtige kende! U zij geprezen tot 
in eeuwigheid! Alzo spreekt de Faithist!

2. Omdat U sinds de oude tijden zorgde voor Uw Machtig woord. Vanuit de eeuwigheid hebt U 
voorzien in profeten om de weg van de Almachtige bekend te maken! Om de onzichtbare hemelen 
te openbaren die door U geschapen zijn!

3. Omdat U de lijn van Uw Majesteit levend gehouden hebt in de stervelingen! Voor Uw 
uitverkorenen een huis bouwde, zo ruim als de wereld! Geloof in U, boven alle dingen op de aarde 
of in de hemel. Alzo spreekt de Faithist!

4. Wanneer heel de wereld rondom faalt, houdt U, Mijn Schepper, Machtig en vol liefde voor mij 
stand. U, Eén Alleen, onvergankelijk tot in eeuwigheid, en rechtvaardig en genadig, U zij geprezen, 
Jehovih, die groter bent dan het Al!

EINDE VAN BONS BOEK VAN DE LOFSPRAKEN

Opmerkingen van de uitgever bij Bons Boek van de Lofspraken

1) Ik heb van het mij verleende privilege gebruik gemaakt om moderne namen voor de 
verschillende gebergten en rivieren toe te passen, in plaats van de Panische namen in het 
oorspronkelijke manuscript. (uitg.)

2) Zie de kaart m.b.t. de route van het zonnestelsel.
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