
Boek van Es, de Dochter van Jehovih

1)

Een hemelse geschiedenis van de aarde en haar hemelen, en van etherea, vanaf vijfhonderd jaar 
geleden tot aan de dageraad van het Kosmon Tijdperk (ca.1480 - 1880 AD – vert.)

HOOFDSTUK I

1. Terwijl Jehovih de Grote Slang (het zonnestelsel) langs het pad van Vorkum in etherea bracht, 
naderde de aarde het licht van de Arc van Kosmon en de dageraad daarvan kwam steeds dichterbij.

2. Jehovih zei tot Zijn etherische Goden en Godinnen: Zoals u de cirkelbogen van licht hebt 
gegrondvest in Mijn etherische hemelen, om de weg van Mijn stoffelijke werelden te bepalen, zo 
zal Mijn God van de aarde de stervelingen inspireren om vuurtorens te bouwen voor de schepen van
de mensen die over de oceanen varen. En zij die op de schepen varen en zij die op het land wonen, 
zullen weten wanneer er een schip de haven nadert, net als u, die Mijn voort reizende aarde 
gadeslaat terwijl ze de plaats van Kosmon nadert.

3. Want dit moet een toelichting zijn voor de stervelingen, dat Ik tijdperken en dageraden daarbij 
heb vastgesteld, met Goden en Godinnen, om met tederheid en liefde toezicht te houden op Mijn 
scheppingen. (Opdat niet de onzekere mens vertwijfeld wordt en zegt: Helaas, Jehovih toont geen 
wijsheid, zoals bij de grootsheid van Zijn scheppingen past).

4. Zie, de tijd nadert waarin de volkeren van de aarde de hele aarde zullen bereizen in schepen en de
zeeën en oceanen zullen oversteken, naar al de plaatsen die Ik schiep.

5. En zij die op de ene plaats gebouwd hebben, zullen niet langer zeggen: dit is ons land.

6. Want Ik sta niet meer toe dat de naties van de aarde zich afsluiten; geen continent apart voor één 
volk; geen oceaan, zee, haven of rivier voor één enkele natie of stam van mensen.

7. Zij moeten weten dat de hele aarde Mij toebehoort, en al de wateren van de aarde en de lucht van 
het firmament, en dat Ik het schiep voor al Mijn mensen, om het te ontvangen en ervan te genieten 
tot Mijn eigen heerlijkheid.

8. Zij moeten hun plaatsen openstellen en tegen elkaar zeggen: Welkom, mijn broeder. Overal waar 
Jehovih u aanmoedigde om te gaan wonen, is dat uw goed recht, en Ik zal u uw deel geven.

9. Nu zal het gebeuren dat, zodra de verschillende naties en volken op reis gaan van het ene land 
naar het andere, zij minachtend van elkaar zullen zeggen: jij heiden, jij buitenlandse wilde!

10. Want zij zullen oordelen met menselijke ogen en menselijk verstand en geen begrip hebben voor
de grootsheid van de plannen van Mijn verrijzenissen, die Ik voorbereidde door middel van Mijn 
Goden en Godinnen.

11. Zoals Ik in voorgaande tijdperken zorgdroeg voor aparte naties, zo zal Ik het in Kosmon niet 
doen, maar voor de hele wereld. Zoals Ik in eerdere tijdperken leiders en bevelende Goden stuurde, 
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zo zal Ik in Kosmon geen aardse leiders sturen en ook geen God of Heer om te aanbidden.

12. Zodra de mens in grote duisternis verkeerde, zond Ik redders en verlossers naar hem toe. En 
Mijn redders leerden de mens door bepaalde geboden en gebeden hoe hij behoorde te leven, om 
gered te worden van de zonde.

13. Maar in Kosmon zal Ik geen verlosser of aartsengel sturen met een luid klinkende trompet; want
Ik zal komen tot het verstand van de mensen door middel van het licht van Mijn wijsheid. En de 
mens zal Mijn woorden vertolken terwijl Ik spreek tot zijn eigen ziel; en dat zullen zijn heilige 
woorden zijn.

14. De mens zal tot Mij bidden, en tot Mij spreken op zijn eigen manier, en niet volgens de 
voorschriften van een mens, priester of heilig boek, behalve het boek van Mijn scheppingen.

15. Ook zal men niet langer een van de vroegere openbaringen ontvangen en ervoor buigen, want 
zoals het voor Mij voldeed om tot de Ouden te spreken over zaken die goed voor hen waren, zo zal 
Ik spreken tot Mijn uitverkorenen van het Kosmon tijdperk over datgene wat ook goed is voor hen.

Afb. 91 Deze toont de aarde in het jaar 33 van het Kosmon Tijdperk (1881). Jehovih zei: Zodra de 
wereld dan'ha in Mabea nadert, zullen de naties worden bezield met nieuw licht; want Kosmon 
komt uit het midden. En Mijn etherische scharen zullen druk uitoefenen op het verstand van de 
mensen, en zij zullen al de naties en koninkrijken vervullen van nieuwe ontdekkingen en 
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uitvindingen en geleerde boeken. En de mensen zullen nog meer eigendunk van zichzelf hebben 
dan in alle voorbije eeuwen het geval was en zij zullen Mij ontkennen en ruziemaken over Mijn 
naam, en Mij verwerpen. Maar Ik zal over hen komen als een Vader, met liefde en barmhartigheid; 
en Mijn hemelse scharen zullen door middel van kleine kinderen en dwazen de geleerden 
beschaamd doen staan, met tekenen en wonderen. Mijn scharen uit de hemel zullen stoelen laten 
spreken; en levenloze dingen laten lopen, en dansen. De doden zullen terugkeren naar de levenden, 
en rechtstreeks met ze spreken en eten en drinken, en zichzelf bewijzen voor de kinderen der aarde, 
en Mijn koninkrijken bekendmaken. Ja, zij zullen zelfs de hele aarde omgeven met tekenen en 
wonderen, en de filosofie van de mensen en de afgoderij van de Ouden met voeten treden. Want 
beide, de levenden en de doden, zullen weten dat Ik, Jehovih, leef en regeer over hemel en aarde. 
Dit zal een nieuw tijdperk worden, en het moet Kosmon heten, omdat het de huidige tijd en het 
totale verleden omvat. Dan zal Ik Mijzelf openbaren; en zij die Mij ontkennen zullen Mij 
aanvaarden; uit eigen beweging zullen zij hun Goden en Heren en verlossers afschaffen; ook zullen 
zij geen afgodsbeelden meer van Mij hebben, niet op aarde en niet in de hemel, want Ik ben 
toereikend voor allen.

16. Mijn hemelen zullen aan hen geopenbaard worden, zoals werd beloofd door Mijn oude profeten,
en de mens zal geleerd worden hoe hij Mijn hemelen moet zien en begrijpen, door zelf te oordelen 
en niet volgens hetgeen een ander mens zegt dat Mijn openbaringen zijn.

17. Zie, in de oude tijden zorgde Ik voor verlossers en rab'bahs en priesters om voor de mensen te 
bidden en hun zonden te belijden; maar deze dingen zal Ik afschaffen, en niemand zal voor de 
levende bidden of hem de biecht afnemen door woorden, tekenen of ceremoniën.

18. Maar elk mens zal voor zichzelf bidden, op zijn eigen manier, en voor Mij zijn zonden belijden 
om vergeven te worden.

19. En in plaats van met woorden te bidden voor zijn broeder, en te zeggen: Jehovih, help hem, zal 
hij er zelf heengaan en hem helpen met zijn eigen handen.

20. Ook zal men niet werkeloos stil zitten en zeggen: O Jehovih, helpt U mij, kom en red me!

21. Maar hij zal opstaan met de majesteit waarmee Ik hem schiep en zeggen: Zie mij, Jehovih! Ik 
zal mijzelf redden! Leidt U mij, O Vader!

22. En hij zal gaan, fier voor Mijn aangezicht, kwaad en zonde verachtend en met al zijn kracht 
werkend aan zijn eigen redding. En Ik zal tot hem komen, want zo zullen Mijn uitverkorenen zijn.

23. In Kosmon zal Ik niet komen om van de mens een dienaar te maken voor andere mensen, of om 
hem bang te maken als de priester spreekt. Ik zal zorgen dat de mens zijn hoofd onbevreesd 
omhooghoudt voor anderen, in gedachtenis aan zijn dagelijks verbond met Mij, zijn Schepper, in 
het uitoefenen van gerechtigheid.

24. Op die dag zullen de prediker en de priester van weinig nut zijn; Mijn maatstaf zal bestaan uit 
goede werken en niet uit woorden.

25. Ook zal Mijn hand niet uitgaan naar alleen personen, maar naar naties, koninkrijken en 
keizerrijken.

26. Welke mensen Mij ook omarmen, dezelfden zal Ik ook omarmen. En er zal een teken voor hen 
zijn: hun havens en landen en wateren zullen worden opengesteld voor alle andere mensen.
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27. En zij zullen voorspoed hebben en talrijk worden, en gedijen in vrede en overvloed. En Mijn 
heilige engelen uit Mijn verheven hemelen zullen hen hulp verlenen en zij zullen groeien in 
wijsheid, goede werken en geleerdheid, uitvindingen en ontdekkingen.

28. Maar welke mensen Mij ook niet willen omarmen, hen zal Ik niet omarmen. Hun havens zullen 
afgegrendeld zijn en hun landen en wateren zullen niet voor anderen geopend zijn. Werkelijk, zij 
zullen trachten een apart volk te zijn; en Ik zal Mijn verheven engelen van hen terugtrekken en zij 
zullen worden omhuld door duisternis.
29. Deze tekenen zullen voor het oog van de wereld zijn als Mijn getuigenis; en Mijn profeten 
zullen deze tekenen gebruiken om vast te stellen welke naties en volken door Mijn hand bedekt 
worden om ze te beschermen en te behouden.

30. Mijn profeten zullen zich de landen uit de oudheid herinneren die zich teweerstelden tegen Mij 
en Mijn uitverkorenen, hoe zij in duisternis ten ondergingen.

31. Zodra Mijn dageraad van een tijdperk nader komt, verwijder Ik altijd de oude doctrines en de 
bestaande Goden en verlossers; geen van hen heeft ooit Mijn hand weerstaan. Zie nu, in het 
Kosmon tijdperk zal de mens rondkijken en Mijn voetsporen zien in de voorbije tijden, hoe Ik 
handelde met de rassen van de mensen. En hij zal zich met verstand wenden tot de geschiedenis van
andere tijden.

32. Dit zal Ik ook tot stand brengen: koninkrijken en naties zullen hun eigen kracht beoordelen door
hun strenge wetten en te velde staande legers.

33. En zij zullen naar Mijn volk kijken en zeggen: helaas, zij zijn zwak, zij hebben geen koningen, 
geen legers en geen strenge wetten!

34. Maar Mijn profeten zullen zich Mijn uitverkorenen uit de oudheid herinneren, die vertrouwen in
Mij hadden. En Mijn profeten zullen tegen de heersers met de machtige legers zeggen: kijk, jullie 
zijn de zwaksten, en zij die geen legers bezitten, zijn het sterkste. En hun voorspellingen zullen niet 
falen.

35. Hetgeen geldt in Mijn hemelen van de aarde, zal gelden op de aarde; dat wat geldt op de aarde, 
zal gelden in de hemelen daarvan.

36. De slavernij door koningen, koninginnen en keizers en rijke mensen en leiders van mensen, zal 
bij hen zijn in de hemelen van deze aarde. Totdat zij de tirannie, die zij over anderen in stand 
hielden, ongedaan hebben gemaakt, zullen de hemelen voor hen zonder vrijheid zijn. Degenen die 
zij op de aarde onder hun leiding brachten, zullen zij leiden in de hemel; ook zal er voor hen geen 
verheven verrijzenis zijn totdat de laagste van hun onderdanen boven hen gestegen is.

37. En zij die afgezonderd en alleen leven op de aarde, zullen afgezonderd en alleen zijn in de 
hemelen van de aarde. De mens moet leren dat verbondenheid en broederschap met anderen op 
aarde, ook verbondenheid en broederschap in de hemelen van de aarde zal geven.

38. Een ieder die zijn ziel in liefde en harmonie opent voor anderen op aarde, zal liefde en harmonie
in de hemel vinden.

39. En dezelfde regel zal gelden voor naties en volken: overeenkomstig hun liefde en harmonie en 
de mate van vrijheid voor andere naties en volken, evenzo zullen de hemelen van de aarde zijn, 
waarheen zij zullen verhuizen na hun dood.
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40. Al deze dingen van hemel en aarde zullen duidelijk worden gemaakt aan de mensen in Kosmon;
met eigen ogen zullen zij de rechtvaardigheid van hun Schepper aanschouwen.

HOOFDSTUK II

1. Tot Zijn etherische Goden en Godinnen zei Jehovih: Zie, na twaalf generaties zal Mijn dageraad 
van Kosmon de aarde bereiken.

2. Gaat u omlaag naar de aarde, en zorg voor stervelingen en engelen die bestemd zijn voor het 
werk in Mijn tijdperk.

3. In andere tijden zeiden Mijn Goden en Godinnen tegen de mens: gij zult en gij zult niet. Zie, in 
Kosmon zult u de glorie van Mijn werken verkondigen en de plannen van Mijn hemelen aan de 
naties van de aarde. In al hun volheid zult u de heerlijkheden van Mijn scheppingen bekendmaken.

4. Maar u zult niet zeggen tot de ene mens of de andere: U moet geloven, of u moet niet geloven.

5. Evenmin zult u tegen de mens zeggen: U moet dit doen, en u moet dat niet doen.

6. Zo waren de oude tijdperken en de gewoonten van Mijn openbaarders; maar dat zullen niet de 
gewoonten zijn van Mijn openbaarders op die dag.

7. Maar de mens zal, als hij gehoord en gezien heeft, oordelen wat hij zal doen; hij zal geloven of 
niet geloven, en doen of niet doen, overeenkomstig zijn eigen oordeel.

8. Omdat Ik de mens voor verantwoordelijk houd, behoort hij de vrijheid te hebben om te kiezen.

9. En als hij tracht voor Mij te kiezen door rechtschapen te zijn, zal hij niet falen.

10. Ofschoon hij geen van de oude doctrines aanvaardt, geen riten, geen ceremoniën, geen Goden, 
Heren of verlossers, maar naar Mij streeft door goed voor anderen te zijn, zal hij Mijn uitverkorene 
zijn, zelfs als hij niet Mijn naam aanvaardt.

11. Vrijheid, het eerst van alles, voor alle mensen; daarna handhaven van de orde en harmonie en 
dan het verbeteren van de talenten die Ik bij allen schiep.

12. Hierna volgen: geen leider hebben of iemand die voor een ander denkt; ook niet het eigen 
oordeel opgeven tegen wijsheid en waarheid in.

13. Maar twist niet en wees ook niet halsstarrig en dogmatisch wat betreft de rechtmatigheid van de 
eigen mening. Want Ik schiep geen twee mensen, die dezelfde zaak precies eender zien op de aarde 
of in de hemel.

14. Wat dat betreft is het de hoogste wijsheid om alle mensen de volle vrijheid te laten om over alle 
onderwerpen te denken op hun eigen manier.

15. In de oude tijden hadden zij opzichters om erop toe te zien wat een ander deed of zei of liet 
blijken; nu, in Kosmon, zal het gedrag van Mijn uitverkorenen precies tegenovergesteld zijn.

16. Hoewel men zijn buurman anders ziet handelen dan men zelf zou doen, zal men de andere kant 
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op kijken; of als men met hem spreekt over deze kwestie, zal het met respect zijn, zoals men tegen 
de eigen moeder of vader zou doen.
17. En voor bitse woorden, of voor een vergissing of boze uitdrukking, moet men zijn buurman niet 
meer verwijten of aanmerken dan men de eigen moeder, vader, zuster of broer zou doen. Men dient 
er veeleer naar te streven geen tekortkomingen van een ander te zien of te horen.

18. Hen zal geleerd worden het goede in anderen te zien en te spreken over de vreugde van al Mijn 
levende schepselen.

19. Het maken van verwijten, stiekem kijken naar wat de buren doen, hun meningen en 
gedragingen, deze dingen zal Ik in Kosmon uitbannen.

20. Ook zal de ene mens de andere geen raad geven zonder verplicht te worden aan hem die zijn 
raad opvolgt. Ook dit zal de mens in Kosmon duidelijk worden gemaakt

21. In andere tijdperken stuurde Ik Mijn loo'is om bepaalde stervelingen te verwekken, waardoor Ik 
Mijn geboden aan anderen kon openbaren. Maar in Kosmon zal Ik geen grote leider verwekken; 
Mijn licht zal op duizenden en duizenden schijnen. In die dagen zullen Mijn uitverkorenen veel 
verschillende gaven bezitten.

22. Om die reden moet u, als u naar de aarde bent afgedaald, loo'is aanstellen voor miljoenen 
stervelingen, en zij zullen talloze nakomelingen voor Mij verwekken.

23. En het zal hen aangeboren zijn, dat zij zien en aanvoelen dat er een nieuw tijdperk op komst is; 
en zij zullen worden geboren met twijfel aan de oude doctrines, de Goden, Heren en verlossers.

24. Niettemin zullen zij de besten onder de mensen zijn, en wijs en welwillend en zeer attent voor 
de meningen van anderen.

25. En het zal gebeuren dat, zodra het westelijke continent van oost tot west bewoond wordt, 
mensen met wijsheid en ontwikkeling rondom de gehele aarde zijn gegaan.

26. En het jaar van deze gebeurtenis zal het begin zijn van Kosmon.

27. En de hemelen van de aarde zullen geopend worden, en de engelen zullen naar de aarde afdalen 
en zichzelf aan de stervelingen bekendmaken, juist via degenen die door uw loo'is geboren zullen 
worden voor het werk.

28. En van die tijd af moet de oude orde ondergaan, om voor altijd te verdwijnen; en de nieuwe 
orde zal ervoor in de plaats komen om te zegevieren over de hele aarde.

29. Daarna zal de deugd van het preken tot een eind komen; maar het verrichten van goede werken 
en leven volgens Mijn geboden zal alles zijn dat van nut is voor de vestiging van Mijn koninkrijk op
aarde.

30. Ga heen, Mijn beminden; vervul de seizoenen van de aarde, opdat Mijn volk zich verheugen 
mag in hun leven, in vrede en liefde, voor de heerlijkheid van Mijn hemelen, die Ik voor hen schiep.
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HOOFDSTUK III

1. Es zei: Ver weg in de gewelven van de ruimte, in de etherische rijken van Jehovih, had de Stem 
van de Almachtige geklonken. Het Oriaanse hoofd van Huamat en Balis bezocht de Goden en 
Godinnen op de vlakten van Thessalona en Nadab en Vraghaoma, en vroeg om tien miljoen 
vrijwilligers.

2. Chonling, Zoon van Jehovih, Hoofd van Fabi'wotch'osi en Balis zei: Kom, O Goden en 
Godinnen; kom met mij omlaag naar de rode ster; de aarde is dichtbij de Arc (cirkelboog) van 
Kosmon, het Kosmon tijdperk. Kom en denk aan de stervelingen; inspireer hen met heiliger 
gedachten; laat hen het licht van Jehovih begrijpen.

3. Daarna sprak Thetchaya, hoofdvrouw van Huamat en Dikaddonas en ze zei: Kom, O Goden en 
Godinnen, ik zal u ginds, naar de opkomende rode ster leiden, de kleine voortreizende aarde. Kijk, 
ze komt op onze weg; ze zal de Arc van Kosmon over vierhonderd jaar doorkruisen.

4. Litabakathrava, Oriaanse hoofdman van Yohamma, tweehonderdduizend jaar, God van Ithwan, 
veertigduizend jaar, zei: Kom, O Goden en Godinnen, kom naar de rode ster. Kijk, mijn otevan, 
mijn vuurschip, gaat in die richting op haar kruisvaart van tienduizend jaar. Kom met mij mee, mijn 
otevan zal zo'n duizend miljoen vervoeren; ik zal stoppen en u op de aarde bij de stervelingen 
achterlaten.

5. Che Sin, hoofd van Ahwentaba, zestigduizend jaar, riep een schare van zijn boodschappers bij 
elkaar, tienduizend in getal. Tegen hen zei hij: Zorg voor een pijlschip van grote snelheid, en begeef
u op de vroegere reisweg van de aarde, in de gebieden waar ze duizenden jaren doorheen reisde; 
maak het bekend in de etherische hemelen, dat er een andere stoffelijke wereld, de aarde, de tijd van
Kosmon nadert.

6. De stervelingen op de aarde moeten verlicht worden en, net als de Goden, moeten ze de glorieuze
plannen van de hemelen van de Almachtige begrijpen. Over vierhonderd jaar dient het koninkrijk 
van de Vader te worden gevestigd op de rode ster.

7. Bornothetes, hoofd van Guaga, riep zijn heilige raad bijeen, in het paleis van Nu, de tuinen van 
Lasanitizi. En zij keken door het hemelgewelf, ver weg, en zagen de traag wentelende aarde waar 
de stervelingen nog steeds rondtastten in de duisternis; waar de mensen niet de onzichtbare hemelen
konden doorzien.

8. Hier pleegden zij overleg; sommigen om zich af te vragen hoe het kwam, dat de aarde in al die 
tijd van haar bestaan slechts een paar honderd miljard engelen naar de etherische hemelen had 
gezonden; en over hun woonplaats, omdat zij tot nu toe nooit gehoord hadden van deze vruchtbare 
tuinen, in etherea. Anderen vroegen zich af waarom haar graden zo gering waren.

9. Toen sprak Atavia, Godin van Peronitus. Ze zei: O, ik herinner mij de aarde! Haar zijde werd 
verbrijzeld, en de vorm van haar landen veranderde door Aph, in de Arc van Noe, 
vierentwintigduizend jaar geleden. Hi'ata, Godin van de Vliegende Vleugel was daar, en ik met 
haar, in haar airavagna. O, het is een prachtige wereld. Ik zal een van de vrijwilligers zijn om 
daarheen te gaan, gedurende de vierhonderd jaar.

10. Atavia was de eerste vrijwilligster; maar nu werden de namen opgegeven, als vurige vonken 
flitsend in het firmament.

Oahspe - Boek van Es, de Dochter van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée -
Pagina 1285 - 1333



11. Weldra zonden de tellers raketten omhoog, de tekens dat de tien miljoen hadden geantwoord op 
Jehovih's oproep.

12. Dit waren vervolgens de etherische koninkrijken die hun bijdrage leverden: Jaison, in de 
moerassen van Loe; Rodus, van de bergen van Kembak; Tisain en Carwa, van de vlakten van 
Tassahacha; Amos, het Chosone-ressort, en Sagamma, het koninkrijk van Methiasi, Godin van 
Tuesta.

13. Bornothetes stuurde snelle boodschappers naar deze koninkrijken; sommigen waren een miljoen
kilometers verwijderd, en sommigen lagen aan bochtige landwegen, en verscholen temidden van 
nevelige wouden, en weer anderen over en achter bergen, duizenden kilometers hoog en breed. En 
hij verzocht hen om zich te verzamelen in Piatya, de haven van Nabro-kaxax, onder de bogen van 
Seddis, om samen te overleggen en zich gereed te maken voor de reis.

14. Toen dus de scharen bijeen gekomen waren in Piatya, benoemde Jehovih Thotagawawa als God 
van de kruisvaart en zending.

15. En Litabakathrava gaf bevel zijn vuurschip naar Piatya te brengen, waar het niet spoediger 
aankwam dan de scharen van deze zending en de tien miljoen gingen aan boord, als gasten en 
metgezellen van Litabakathrava's vijftig miljoen reizende bezoekers aan werelden, tienduizend maal
verder weg.

16. En nu gingen de trompettisten en de es'enaurs (zangers) lofliederen ten gehore brengen, twee 
groepen musici, een miljoen sterk.

17. Daarna steeg de airavagna, het vuurschip, omhoog en naar buiten, haar fotosfeer, wat betreft de 
afmeting, was als een wereld; hoger en hoger steeg ze op in de richting van de verafgelegen rode 
ster, die haar baan ging in het zonnestelsel, twee miljoen kilometer per dag.

18. Drie miljard kilometer verwijderd bevond zich de rode ster, de aarde, gezien door de 
vergrotende instrumenten van de Goden, gezien in haar kleine omloopbaan rond de zon, van 
achthonderd miljoen kilometer.

19. Met zeshonderd veertig miljoen kilometer per dag spoedde de airavagna zich door de etherische 
werelden; als een lichtflits schoot het ruimteschip van Litabakathrava, de Oriaanse hoofdman van 
duizenden jaren, voort terwijl het door de etherische hemelen van Jehovih snelde! Een God die, 
slechts door te kijken naar een stoffelijke wereld, de graad van haar stervelingen en engelen kende, 
zelfs terwijl hij op zijn tocht voorbijkwam.

20. Vijf dagen en nachten reisden de scharen uit de geëmancipeerde hemelen om de aarde te 
bereiken; ze reisden door duizenden en duizenden etherische werelden, van wouden en moerassen 
van ji'ay en nebula en a'ji, en gebieden van licht en bergen en rivieren en vlakten; talloze plaatsen 
bewoond en onbewoond in de grote uitgestrektheid van Jehovih's koninkrijken.

21. Toen kwamen zij aan bij Chinvat, de brug van de grens der aard-vortex en daar stopten ze om de
aarde en haar onhandelbare hemelen te inspecteren, waar de vier valse Goden zichzelf hadden 
uitgeroepen tot vorsten van het universum! Een dag lang rustten zij, binnen een dag bepaalden ze de
graad en het aanzien van de stervelingen en engelen van de aarde en daarna daalden zij regelrecht af
naar Paradijs, de plaats van God, Jehovih's Zoon.

Oahspe - Boek van Es, de Dochter van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée -
Pagina 1285 - 1333



De opschudding in Haractu, de hemelse plaats van Kabalactes, de valse, doch regerende Boeddha

HOOFDSTUK IV

1. Kabalactes zei: Mijn allerhoogste heilige raad, Heren van hemel en aarde, luister. Op deze dag 
zagen mijn verkenners bij de grenzen van Vridat, mijn aangrenzend koninkrijk in Tua, een 
neerdalend licht, als een brandende wereld. Ontsteltenis kwam over mijn plichtsgetrouwe 
onderdanen, die vreesden dat een of andere vreemde God hun vrijheden bedreigde. Om hen gerust 
te stellen zond Hathav, mijn bevelvoerend Heer, boodschappers hierheen om mijn wil te vernemen.

2. Maar toen zij verschenen, kwamen er ook anderen van het hemelse plateau Itussak, mijn 
noordelijk koninkrijk, met hetzelfde onheilspellende verhaal. Daarna volgden anderen, van andere 
koninkrijken in mijn hemelse gewesten. Sommigen hebben het licht maar vaag gezien, sommigen 
zagen het stralend, als een zuil van vuur. Terwijl het hier, binnen onze goed beveiligde hemelse 
zetel, slechts als een vallende meteoor was.

3. Spreek, mijne Heren, weet u meer van deze kwestie?

4. Vrouwe Maithivi zei: Allerhoogste der Goden, wees welwillend jegens de angsten van een vrouw
en beschouw als zodanig mijn overdreven uitdrukkingen. Voor mij is deze neerdalende ster de een 
of andere ververwijderde bondgenoot van God in Paradijs, de vereerder van Jehovih. Want volgens 
de koers van het vallende licht landde het daar. Is dat niet een soort list om Jehovih weer te 
vestigen, die wij van de aarde en uit de hemel hebben verjaagd?

5. De Heer Fiebowh zei: Het is nog geen jaar geleden sinds een andere vreemde God omlaag daalde
naar Paradijs. Deze laatste komt uit dezelfde richting vanachter Chinvat. Misschien was de vorige 
slechts een verkenner die werd uitgezonden door een koninkrijk, dat nu heeft geantwoord met deze 
machtige airavagna?

6. De Heer Sin Loo zei: Er werd vanouds gezegd: Zodra de hemelen opklaren, pas dan op voor de 
vereerders van Jehovih, de ongelovigen die tegen de heersende Goden zijn. Kijk eens, in dit 
tijdsbestek waarin a'ji verdwijnt en onze zielen op het punt staan zich te verheugen, komt hier een 
onheilspellende bemoeial voor wat betreft onze slaven, om ons kwaad te berokkenen.

7. Zo spraken er vele Heren, geschrokken, want een geheime zonde, zoals slavernij die 
gerechtvaardigd wordt door het geweten van de meester, dat in bedwang wordt gehouden, wordt 
gemakkelijk gekweld door het te verwachten leed dat nog niet gekomen is.

8. En bovendien waren er in Kabalactes' heilige raad van een miljoen leden velen die reeds lang 
bevordering en een groter gezag was beloofd in plaats van wetten te stellen in het koninkrijk van 
een ander; en zij hadden niets gekregen wat enige naam mocht hebben, gedurende meer dan 
duizend jaar.

9. En zij hadden een sprankje hoop bewaard, dat een of andere van buiten komende ramp in 
Kabalactes' uitgestrekte koninkrijken de weg vrij zou maken voor kostelijke avonturen ten gerieve 
van henzelf, met miljoenen slaven om hen eer te bewijzen.

10. Terwijl dus hun monden hun afschuwelijke idool Boeddha (de valse) hooghielden, waren hun 
eigen zielen net zo verraderlijk.
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11. Toen velen van de heilige raad gesproken hadden, vervolgde Kabalactes: Mijn hoofdmaarschalk
zal een schare uitkiezen van een miljoen man sterk om voor een pijlschip te zorgen, als bevelhebber
daarvan benoem ik Teanvettas, de generaal, om namens mij naar Paradijs te gaan, te groeten en te 
informeren naar wat deze brutale God, die naar het verslagen koninkrijk van Jehovih's Zoon komt, 
voor wensen heeft en wat hem behaagt; en om hem voor een maandelijks bezoek de vrijheid van 
mijn koninkrijk aan te bieden. Misschien heeft hij nog nooit een stad gezien die gebouwd werd met 
juwelen en edelstenen, en het paleis en de troon van de allerhoogste God. Het zien daarvan kan hem
beschaamd maken om niet een of ander dwaas plan uit te voeren.

12. Dus vertrok er, uit het prachtige hemelse koninkrijk van de valse Boeddha een pijlschip, het 
kostbaarste juweel dat ooit in deze hemelen vervaardigd werd. En aan boord bevond zich een schare
van een miljoen personen, uitgedost als luisterrijke Goden en Godinnen, terwijl Teanvettas, met zijn
stralende kroon en vlammende juwelen, over zijn generaalsschip sprak als kwam het uit een rijk 
koninkrijk.

13. Tweehonderdduizend slaven werkten aan het schip en de meeste van hen waren in hun aardse 
leven boeddhistische priesters geweest en nu dienden ze hun tweehonderd leerjaren uit teneinde het 
voorrecht te genieten om in de toekomst op hun buik naar de troon van Boeddha (de valse) te 
mogen kruipen en hun allerhoogste God-idool te zien.

14. Zo vertrok toen het pijlschip in al zijn pracht naar Paradijs, de zetel van Jehovih's Zoon.

De opschudding in Eta-shong, hemels koninkrijk van Enochissa, de valse, maar regerende god
Brahma.

HOOFDSTUK V

1. Terwijl Enochissa en zijn heilige raad bijeenzaten in het paleis van Eta-shong, kwamen er 
boodschappers van niet minder dan zesendertig van Enochissa's onderkoninkrijken; ontsteld en met 
grandioze verslagen over het vuurschip dat zij hadden zien afdalen naar Paradijs.

2. En elk van deze boodschappers vertelde zijn verhaal voor de troon, uitdrukking gevend aan de 
vrees van de Heren der onderkoninkrijken, en ze smeekten Enochissa om zijn wil en wensen 
kenbaar te maken.

3. Net als in Haractu gaven ook hier de Heren van de heilige raad uitdrukking aan hun hoop en 
vrees. En ook hier waren vele Heren aan wie lang geleden bevordering was toegezegd, maar het 
nooit ontvingen. En ze deden of ze innig trouw waren aan Enochissa, de valse Brahma, terwijl ze de
geheime hoop koesterden dat er een ondernemend God zou komen die Enochissa's koninkrijk uiteen
zou doen vallen en dat zij dan uit de buit hemelse koninkrijken voor zichzelf konden overhouden.

4. Toen sprak Enochissa en hij zei: In de naam van de Heilige Geest dank ik u allen. En door uw 
aanhankelijkheid beschouw ik mij als uw nederige God om uw wil en wensen te vervullen.

5. Boven alles zal ons onvergelijkelijke koninkrijk voor altijd de allerhoogste hemel blijven, waar 
ge voor eeuwig veilig zult rusten. Daarom zal ik bijzonder waakzaam zijn om de bedoelingen van 
deze op bezoek zijnde God te onderzoeken.

6. Luister, ik zal er een pijlschip heen sturen, met een miljoen Heren die schitterend gekleed zijn en 
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elk van hen gekroond en over hen Kosimathara als bevelvoerend Heer.

7. Namens mij en de Heilige Geest zullen mijn scharen deze God begroeten en hem naar hier 
uitnodigen voor een maandelijks bezoek. Misschien weet hij niet wie de allerhoogste God is.

8. Zo gebeurde het, dat er een pijlschip werd gemaakt, het allermooiste dat ooit in Eta-shong gezien 
werd; en aan boord gingen de miljoen Heren met kronen vol edelstenen, aangevoerd door 
Kosimathara, bevelvoerend Heer en ook zij vertrokken met spoed naar Paradijs.

De opschudding in Kalla-Hored, het hemelse koninkrijk van god Gabriël, alias Thoth, de
mohammedaanse hemel

HOOFDSTUK VI

1. Toen de Heren van de heilige raad van Kalla-Hored, de hemel van de valse Mohammed, hun 
hoop en vrees hadden uitgesproken over het vuurschip dat afdaalde naar Paradijs, zei Thoth, alias 
Gabriël:

2. Wie hier bang is, mag spreken; wie niet bang is, mag ook spreken. Ik wil mijn Heren kennen, en 
de heilige raad.

3. Kijk, ik ben een strijdend God. Ik verkondig geen vrede en voer oorlog, zoals de Drie-eenheid. Ik
verkondig de oorlog en houd me daaraan.

4. Ik maakte Looeamong. Toen hij verkoos zichzelf als de Christus te grondvesten, deed ik dat. 
Toen hij mij genoegdoening weigerde, ontmaskerde ik hem als de valse Christus in de hemel en op 
de aarde.Toen hij me het hemelse koninkrijk weigerde dat hij me beloofd had, nam ik het en 
vestigde mijzelf.

5. Ik maakte u tot Heren van mijn heilige raad. Ik verdreef een duizendtal valse Heren van de aarde 
en vernietigde de orakelhuizen van de stervelingen.

6. Waarom zou ik dan bang zijn voor een vreemde God, die naar de hemelen van de aarde komt? 
Deze hemelen behoren aan degenen die op aarde zijn geboren. Laat de vreemde Goden teruggaan 
naar de werelden waar zij zelf zijn geboren.

7. Als deze God gekomen is om mij te bestrijden namens de God van Jehovih, laat hem maar 
komen. Laat de strijd woeden totdat hij of ik in de hel geworpen zal zijn.

8. Zond ik de brutale Godin Ashtaroth niet naar de hel? En de machtige Baäl na haar? En bracht ik 
de Argos'yaanse (Griekse) Goden en de Goden van Rome niet tot zwijgen en zond ik ze niet naar de
hel?

9. Ik zal een pijlschip zenden met een miljoen man aan boord naar Paradijs om deze ondernemende 
God uit te dagen mij te bestrijden. Beter ons beider kracht te beproeven wie van ons ten onder zal 
gaan, dan in onzekerheid te gissen over de handel en wandel van zo'n God in de hemelen van een 
andere God.

10. Laat daarom mijn maarschalk zorgen voor een pijlschip, gewapend met schachten van vuur en 
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water, en kies een miljoen soldaten voor deze onderneming. Mijn krijgsheer Justin zal het bevel 
over hen voeren.

11. En hij moet naar Paradijs gaan en groeten namens God Gabriël om van de aangekomen God te 
weten te komen met welk recht hij het gewaagd heeft in de buurt van mijn heilige koninkrijken te 
komen.

12. Zo gebeurde het dat Thoth een schip uitzond naar Paradijs, zoals hij bevolen had.

De opschudding in Hapsendi , het hemelse koninkrijk van Looeamong, de valse christus

HOOFDSTUK VII

1. Net als in de hemelse koninkrijken van de drie andere valse Goden, was er ontsteltenis in 
Hapsendi, de hoofdstad van het hemelse koninkrijk van Looeamong, die zich leugenachtig had 
aangematigd de Christus te zijn,

2. Nadat honderden van Looeamongs boodschappers uit zijn verschillende onder koninkrijken hun 
verslag hadden gedaan over het verschijnen van het grote licht, dat naar Paradijs was afgedaald, en 
over de ontsteltenis van de onder-Heren, sprak de heilige raad voor de troon van Looeamong. 
Sommigen bliezen het verschijnsel op als zou het een bedreiging vormen; sommigen stelden voor 
om het aantal staande legers van Looeamong’s hemelse koninkrijken te verdubbelen en weer 
anderen stelden talloze andere dingen voor.

3. Nadat duizenden van hen gesproken hadden, sprak Looeamong en hij zei:

4. Wijze en Heilige Heren en Goden van het allerhoogste hemelse koninkrijk, groot zijn uw 
wijsheid en voorstellen. Luister daarom, door het licht van de Heilige Geest, naar mijn bevelen:

5. Ik zal naar deze vreemde God, die naar Paradijs is gekomen, een vuurschip zenden met een 
miljoen man en ieder van hen zal gekroond zijn en uitgedost met juwelen en diademen en 
oorlogswapens; en zij moeten schilden voeren en afbeeldingen van tau (de stier) en ariës (het lam), 
als symbolen van mijn eigenschappen.

6. Want ik stuur hem een lam des vredes, maar ik stuur hem ook de speer en het zwaard.

7. Als bevelhebber over het vuurschip en de scharen aan boord daarvan benoem ik Ajudus, die ik 
zal kronen met de mijter en de triangel en de gesneden ring.

8. En dit zal mijn boodschap zijn aan de vreemde God, te weten: Liefde en Groeten in de naam van 
de Heilige Geest en van de Zoon. Zie, het koninkrijk Hapsendi , de allerhoogste en heilige hemel 
staat vrij en open voor u. De allerhoogste God en heerser van het grootste hemelse koninkrijk zou 
graag uw wensen en verlangens kennen. En als het uw bedoeling is om een goed en heilig werk op 
u te nemen, heb ik een betrekking voor u, tot uw voor deel en eer en glorie. En voor al hetgeen ge 
kunt volbrengen voor de verrijzenis van mijn mensen, zult ge een rechtvaardige beloning ontvangen
uit mijn hand.

9. Dus werd er gezorgd voor een vuurschip van uitmuntend vakmanschap en het werd uitgerust met 
pracht en luister. En aan boord gingen de scharen, gekroond als Heren en aangevoerd door Ajudus 
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en zij zetten koers naar Paradijs, de hemelse plaats van God, de Zoon van Jehovih.

10. Voor het werk aan het vuurschip waren vierhonderdduizend slaven beschikbaar, samengesteld 
uit de geesten van hen die op aarde pausen, aartsbisschoppen, bisschoppen, kardinalen en priesters 
waren geweest, en anderen die hun slavernij van tweehonderd jaar uitdienden (omdat ze echt 
geloofden in het vagevuur), voor het voorrecht om tenslotte op hun buik over het voorplein van het 
paleis te mogen kruipen en voldoende dichtbij te komen om naar Looeamong te kijken, hun 
vermeende allerhoogste God en Heiland.

11. Zo was dus de luister en de bedoeling van het vuurschip, dat naar Paradijs werd gezonden.

Over God in Paradijs

HOOFDSTUK VIII

1. Es zei: Nadat het Licht van Jehovih tot God was gekomen en gezegd had: Ga, en zorg ervoor dat 
de stervelingen de oceaan oversteken om het westelijke continent op te bouwen, staakte God zijn 
streven om de vier hemelse koninkrijken van de vier valse Goden te verlossen, en richtte hij zijn 
krachten op het verkrijgen van een ruimere ankerplaats op aarde, om wille van Jehovih's koninkrijk.

2. Derhalve stuurde God een zekere Melkazad, gekroond als Heer, omlaag van Paradijs, met 
tienduizend engelen onder zijn bevel om de migratie naar Guatama (Amerika) te inspireren, en om 
het land bekend te maken bij de oostelijke volken.

3. En Melkazad kwam met zijn scharen en stelde de graad en de keuze vast van de stervelingen 
voor een zodanig doel. En Melkazad en zijn scharen wekten Columbo (Columbus) op, een 
sterveling uit Genua, samen met een bemanning die voldoende in aantal was en die zij inspireerden 
om met schepen naar het westen te gaan, over de oceaan, op zoek naar de plattegrond van de 
wereld.

4. En het geschiedde dat Columbo, op die manier geïnspireerd door God, via zijn heilige engelen, 
het westelijk continent ontdekte, niet wetend dat hij onder inspiratie verkeerde.

5. Het was kort hierna, dat de engelscharen uit etherea omlaag kwamen naar de troon van God in 
Paradijs, om met hem mee te werken aan de voorzieningen voor de nadering van het Kosmon 
tijdperk.

6. Terwijl nu God en zijn engelen in het hemelse koninkrijk van Paradijs zich verheugden over het 
welslagen van Columbo, hetgeen door Melkazad was gemeld aan God, was het dezelfde tijd waarop
het etherische schip van Litabakathrava aankwam.

7. En God ontving de etheriërs met grote blijdschap; en, na de voorgeschreven ceremoniën, 
kondigde God een ontspanning af gedurende drie dagen, zodat de engelen van Paradijs zich konden 
verheugen voor Jehovih, omdat de a'ji van zovele honderden jaren aan het verdwijnen was en 
vanwege het succes van Columbo en de aankomst van de etheriërs.

8. Geweldig waren inderdaad de blijdschap, de lofliederen, de muziek en de vrolijkheid van de 
duizend miljoen engelen van Paradijs.
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9. Aan het einde van de drie dagen weerklonk de bazuin voor Gods heilige raad, om het werk voor 
de troon te hervatten. Daarop riepen de maarschalken vanuit de verschillende plaatsen in Gods 
koninkrijken hun leerlingen en werkers bijeen en trokken zich terug naar hun diverse afdelingen. De
Heilige Raad hernam zijn plaats voor God, en God besteeg de troon en er heerste orde.

10. Daarna riep God de etheriërs Chonling, Thetchaya, Che Sin, Bornothetes, Atavia en 
Thotagawawa om naar voren te komen ter ere van de troon. Daarop deden deze Goden, die op 
bezoek kwamen, zoals verzocht was.

11. Toen sprak God, en hij zei: Welk huldeblijk, O Jehovih, kan ik Uw Zoon, Litabakathrava geven?
Want U schenkt mij en mijn heilige raad het licht en de heerlijkheid van zijn aanwezigheid.

12. Vervolgens verhief de heilige raad zich, ten getale van een miljoen, en daarna stonden ook al de 
Goden op. God zei: Wilt u komen, en mijn troon de eer aan doen.

13. Toen kwam Litabakathrava naar voren en ging zitten op Gods troon. Zodra hij gezeten was, 
verzocht God al de anderen om te gaan zitten. En daarop ging Litabakathrava staan zich en zei:

14. U hebt mij grote eer bewezen, O God van de aarde en haar hemelen. Moge het Licht van 
Jehovih's Persoonlijkheid dagen over al de koninkrijken van de hemelen en de aarde.

15. Maar toch, O God, verzwelg u niet in de hoop op overijld succes. Ik heb vele stoffelijke 
werelden zien aankomen in het Kosmon tijdperk. Maar het is als een nieuwe geboorte, 
voortgebracht in pijn en met veel barensnood.

16. U staat nog voor een aantal generaties van stervelingen, die geboren gaan worden voordat 
Kosmon komt. De vier donkere hoeken van de loge zullen zich op u werpen, om het werk van uw 
handen en van Jehovih te vernietigen.

17. De vier valse Goden zullen u tot de dood bestrijden; slechts nadat zij in de hel zijn ondergegaan,
kan het koninkrijk van Jehovih er komen.

18. Op alle planetaire werelden gebeurt altijd hetzelfde: een bepaald viertal van valse Goden komt 
naar voren om de stoffelijke werelden en hun hemelen in bezit te nemen.

19. Zij zullen waarheid belijden, maar valsheid beoefenen; vrede belijden, maar oorlog voeren. Zij 
zullen stervelingen en engelen aansporen tot alle kwaad, teneinde Jehovih's Persoon en Zijn werken 
te dwarsbomen. Ja, zij zullen zich zelfs aanmatigen dat zijzelf Jehovih, de echte Schepper zijn. En 
zij zullen de stervelingen inspireren hen als zodanig te beschouwen.

20. En wanneer uw volk voor Jehovih kiest en niet voor hen, zullen zij anderen aanzetten om uw 
volk te overvallen en te vernietigen of hen te martelen zodat zij veel lijden.

21. Niettemin zal het geschieden met u, dat Jehovih triomferen zal over de gehele aarde en in de 
hemelen van de aarde. Mensen en engelen zullen vrij zijn, en niemand zal hen bang maken.

22. Litabakathrava hield op met spreken en ging zitten, en opeens trok zich een groot, stralend licht 
samen boven zijn hoofd, en een Stem sprak uit het licht en zei:

23. De gehele aarde behoort Mij toe, en de wateren, en de lucht boven de aarde. Dit zijn ledematen 
van Mijn lichaam en Persoon. Ik schiep de mens niet om ze te bezitten, maar om erop en erin te 
wonen. Aan alle mensen gelijkelijk schonk Ik van deze erfenissen, niet aan één mens een deel ervan
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en ook niet aan één natie of één volk een deel.

24. Maar in vrijheid en vertrouwen schonk Ik de mens het recht om er voedsel en levensonderhoud 
van te betrekken.

25. Alle mensen zijn Mijn kinderen, tot een wezen met bewustzijn schiep Ik hen gelijkelijk, met het 
recht op de gehele aarde en de wateren van de aarde en de lucht in het hemelgewelf boven de aarde.

26. Als broeders en zusters schiep Ik hen, van verschillende stam en ras en kleur en afmeting, maar 
toch schiep Ik hen op Mijn eigen manier, ieder bestemd voor een heerlijkheid op de wijze waarop Ik
hem schiep.

27. In vroegere tijden hield Ik de mens op bepaalde continenten en plaatsen, opdat Ik hem zou 
kunnen ontplooien tot de heerlijkheid waarvoor Ik hem ontwierp.

28. Maar in Kosmon open Ik de toegangen van de oceanen en de zeeën en de rivieren en Ik zeg tot 
Mijn hele volk: Kom tevoorschijn, kijk naar uw broeders, ga naar dit land en naar dat, en leer 
wijsheid uit hetgeen Ik heb bewezen aan de familie van Mijn huis. Wees nuttig voor elkaar, in de 
ervaring en praktijk van Mijn hand die op alle volkeren is.

29. In de een: grootheid; in een ander: kleinheid; in de een: gezonde tanden en beenderen en goed 
gevormde ledematen; in een ander: intelligentie; in de een: een dichte bevolking en goed bebouwde 
landen; in een ander: zuiver voedsel en een lang leven; want in Kosmon zal de mens uitgaan in alle 
landen, de ene natie met de andere; en zij zullen baat hebben door wijsheid, om een nieuw ras voort 
te brengen met al de heerlijkheden verkregen uit het geheel.

30. Ook zal men niet meer gebonden zijn aan de leerstellingen van deze of die God, of van deze of 
die verlosser, noch van een van de oude boeken, noch door inspiraties uit oude tijden. Maar men zal
weten hoe inspiraties te verkrijgen van Mijn Goden en Mijn hemelen voor eigen bestwil en voor 
eigen wijsheid.

31. Ook zal de ene natie niet over de andere oordelen en uitroepen: heidenen; of het ene volk 
oordelen over het andere en uitroepen: ongelovigen.

32. Ik alleen zal oordelen; Mijn teken is op al degenen die oorlog voeren, of die soldaten in dienst 
hebben; of die forten en wapenarsenalen bezitten en dodelijke wapens gebruiken; en op allen die 
doden en het vlees eten van iets dat Ik levend schiep; want die allen zijn heidenen en ongelovigen in
Mijn ogen.

33. Noch zullen zij van natie tot natie gaan om kwaad te zoeken, maar goedheid zullen zij zoeken 
en wijsheid en goede eigenschappen.

34. Mijn Goden zullen diensten verrichten onder alle naties en volkeren met deze doelen voor ogen,
om hen samen te brengen in vrede en harmonie, om de havens te openen van degenen die zich als 
naties en volkeren hebben afgezonderd, om hen te overreden de oorlog en de glorie van de 
vernietiging opzij te zetten, om naties en volkeren voor elkaar aanvaardbaar te maken.

35. De Stem uit het Licht eindigde, en boven de troon van God was het als een zee van vurig goud.

36. De tijd van vertrek was gekomen voor Litabakathrava en zijn scharen. Dus kwam hij omlaag en 
ging zitten aan de voet van de troon, en daarna ging God naar beneden, nam hem bij de hand en zei:
Sta op, Oriaanse hoofdman, Zoon van Jehovih en ga uw gang. De Vader roept u en uw mensen.
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37. Zo liep Litabakathrava omlaag in de arena en groette in het teken: DAGERAAD van KOSMON
en God antwoordde in het teken: Gesterkt in Jehovih's Naam!

38. Litabakathrava en zijn scharen begaven zich vervolgens aan boord van de otevan, het kolossale 
ruimteschip met haar fotosfeer, uitgestrekt als een continent. En kort daarop, terwijl de es'enaurs 
zongen en de trompettisten speelden: Lof zij de Almachtige, verhief het vaartuig zich van zijn 
grondvesten en steeg langzaam omhoog, toegejuicht door de duizenden miljoenen, die in Paradijs 
bijeen waren.

HOOFDSTUK IX

1. Es zei: Maar kijk, juist toen het schip van Litabakathrava was opgestegen en op weg was gegaan, 
kwamen de vuurschepen van de vier valse Goden in Paradijs aan.

2. En de scharen aan boord van de schepen werden in verlegenheid gebracht en ze waren boos 
bovendien, omdat zij in hun opschepperige onbeschaamdheid om een gesprek te willen hebben met 
het Oriaanse hoofd werden gedwarsboomd.

3. En zij, die aan boord van de vuurschepen waren, zagen elkaar en werden woedend en jaloers, en 
ze vroegen zich af wat hen te doen stond. Geen van hen wilde met God, Zoon van Jehovih, 
beraadslagen want dat was hen verboden door de vier valse Goden.

4. Nadat de vuurschepen dus een tijdlang hadden rondgevaren en hun pracht hadden 
tentoongespreid, vertrokken er drie van hen en alleen het vuurschip van Looeamong’s scharen bleef 
achter.

5. De kapitein van dit schip had gezegd: Het voldoet mij niet dat ik hierheen ben gekomen en de 
vreemde God vertrokken is. Ik wil zeker zijn van wat er werd gezegd en gedaan, en wat deze 
Jehovih-aanbidders van plan zijn.

6. Daarom ging hij naar de zijkant en maakte zijn schip vast en hij en zijn scharen, prachtig 
uitgedost, gingen van boord en spraken met de inwoners van Paradijs en ze vroegen onder andere 
naar de oorzaak van die grote vreugde onder de mensen.

7. En een van de mensen, die onvoorzichtig was, zei: Kijk eens, het gaat goed met ons zodat we blij 
zijn; God, Jehovih's Zoon, heeft de aanzet gegeven tot een nieuwe ankerplaats voor de stervelingen.
Hij heeft Columbus over de oceaan gebracht en hem een nieuw land laten zien, waar alleen de 
Grote Geest, Jehovih, aanbeden wordt.

8. Zodoende ontdekte de kapitein van het vuurschip een van de plannen van God waarmee deze de 
wereld wilde verlossen; maar de kapitein liet zijn vreugde niet blijken, hoewel hij en zijn scharen 
kort daarop aan boord gingen en vertrokken, met grote haast naar Hapsendi; de hemel van 
Looeamong, de valse Christus.

9. Op de dag nadat Looeamong over deze kwestie gehoord had, stuurde hij een oorlogsschip met 
zeven miljoen strijdbare engelen om een opstand te ontketenen onder de stervelingen in de landen, 
van waaruit Columbus was vertrokken.

10. En, door inspiratie, zetten Looeamong’s oorlogsengelen de heersers van Spanje op tegen 
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Columbus, en zij wierpen hem in de gevangenis zodat de keten van inspiratie tussen Columbus en 
de troon van God werd verbroken.

11. Intussen haastten Looeamong’s engelen zich om schepen met stervelingen en kapiteins van hun 
eigen soort in bezit te nemen en de oceaan te laten oversteken naar de landen die Columbus ontdekt 
had.

12. Zo liet Looeamong sterfelijke gelovigen naar Guatama varen en, met hen, liet hij in Guatama 
een miljard oorlogsengelen aan land gaan om er post te vatten, gezworen werkers voor de valse 
Christus, om hem te grondvesten in deze uitgestrekte landen.

13. Toen God zag hoe het kwaad reeds wortel had geschoten in deze landen, was hij nog vaster
besloten om Jehovih's geboden te gehoorzamen, met betrekking tot de inquisities, waarover Jehovih
had gezegd:

14. Laat Looeamong de inquisities doorvoeren en ter dood brengen wie hij maar wil. Want het zal 
geschieden dat de geesten van hen die hij laat doden in Rome, Venetië en Napels en al de andere 
steden en landen, in hun plaatsen zullen blijven met wraaklust in hun zielen. En de tijd zal komen 
waarop u de beschermende engelscharen van deze steden zult terugtrekken; en zie, deze 
wraakzuchtige engelen zullen tevoorschijn komen en hun woede uitgieten over deze valse God en 
zijn koninkrijken.

15. Dus hield God vast aan zijn besluit om het kwaad zijn loop te laten; en daarom trok God zijn 
beschermende scharen terug uit alle landen waar de valse Christus de stervelingen had gekweld en 
hij liet deze landen en hemelen aan hun lot over.

16. En het gebeurde dat de wraakzuchtige engelen tevoorschijn kwamen voor de strijd; om andere 
engelen te bestrijden en stervelingen te beïnvloeden om ook te gaan vechten, en dat alles tegen de 
valse Christus.

17. Zo werd de deur geopend tot de splijting in Looeamong’s leerstellingen, wat uiteindelijk moest 
leiden tot de volkomen omverwerping van de Drie-eenheid en de Heilige Geest, en ook van 
Looeamong, onder zijn valse naam.

18. Zo begon de oorlog weer op aarde en in Looeamong’s hemelen, om hem en zijn leerstellingen.

19. Om de zaken voor zichzelf nog erger te maken, vestigde hij engelhandlangers in zijn aardse 
koninkrijk Rome, om de pausen aan te sporen de stervelingen te laten geselen, gevangenzetten en 
ter dood te brengen vanwege ketterij, en die dingen werden begaan in de naam van Christus en de 
Heilige Geest.

20. En het gebeurde, dat geen mens een woord of gedachte kon uiten waarin Looeamong’s aardse 
leergezag of zijn heerschappij werd gehekeld, zonder ten offer te vallen aan sterfelijke en 
engelhandlangers van deze valse Christus. Zelfs vele van deze aardse steden waren in de greep van 
engelen der duisternis en het kwaad.

21. Maar zie, na verloop wan tijd kwamen stervelingen, geïnspireerd door de wraakzuchtige 
geesten, in opstand tegen Looeamong’s pausen en kardinalen, en ze protesteerden tegen het feit dat 
de mens het recht werd ontzegd om voor zichzelf te denken; en deze mensen noemden zich 
protestanten, openlijk verklarend dat er twee Christussen waren, een echte en een valse en 
bovendien, dat zij zelf volgelingen waren van de echte Christus.
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22. Toch verkeerden zij ook onder de invloed van kwade engelen, want zij begonnen hun 
tegenstanders eveneens te verbranden en te plunderen.

23. En God voorzag, dat nu de tijd gekomen was om de westelijke staten van Europa te inspireren 
tot grote studie van de wetenschap en tot filosofie en tot de migratie naar het westelijk halfrond.

24. Daarom stuurde God engelen, om de mens nog eens de telescoop en de boekdrukkunst te leren, 
en om de mens te inspireren de geestelijke machten van koningen in twijfel te trekken.

25. Zodoende werd Looeamong’s macht grotendeels aan banden gelegd bij het besturen van zijn 
verscheurde koninkrijken, terwijl Gods heilige engelen de weg volgden van de gerechte 
ontwikkeling voor het komende Kosmon tijdperk,

HOOFDSTUK X

1. Es zei: Toen God zag, dat Looeamong’s oorlogsengelen de aardse gebieden, die door Columbus 
waren ontdekt, hadden overvallen, trok God zich terug en zei:

2. Zie, ik zal dit als een getuigenis aanwenden voor Jehovih en tegen deze valse Christus, in de tijd 
die komt. Want ik zal mijn engelscharen terugtrekken en gedurende een tijd de centraal gelegen 
landen van Guatama opgeven.

3. En het zal gebeuren, dat de stervelingen in deze landen niet in vrede zullen gedijen, noch in 
gerechtigheid, noch in kennis, noch in wetenschap, noch in uitvindingen, noch in iets goeds onder 
de zon. Want Looeamong’s oorlogsengelen zullen hen overheersen en zij zullen opbouwen en 
vervolgens vernietigen, en het volk van Aliattes (Mexico), de Yodopans (Azteken) zal vernietigd 
worden en hun steden zullen tot ruïnes vervallen.

4. Nu gebeurde het, zoals door God was uitgesproken, dat de centraal gelegen landen van Guatama 
2), van kust tot kust, onder het gezag vielen van de oorlogsengelen van Looeamong, de valse 
Christus, en zij werden strijders en vernielers; zij kregen geen vrede, noch wijsheid, noch iets goeds
onder de zon. Maar zij leefden als dieven, losbandigen, soldaten, moordenaars en aanbidders van de
valse Christus.

5. God had gezegd: Ik zal naar de noordwestelijke kusten van Europa gaan, en mijn engelscharen 
zullen een ander volk inspireren om naar Guatama te emigreren, omwille van Jehovih.

6. En het zal bewezen worden, in de komende tijd, dat zij die ik over de oceaan zal brengen, 
Guatama zullen beërven; en zij zullen voorspoed hebben in vrede en deugd en wijsheid en kennis en
uitvindingen. En, in later tijd, zullen de mensen het verschil zien tussen de volken die in 
Looeamong’s bezittingen wonen en mijn volk, wonend in de noordelijke gebieden.

7. En zo stuurde God zijn engelscharen temidden van de groeperingen in West-Europa en zij 
inspireerden de stervelingen om op te staan en te vertrekken uit hun land omwille van het geweten. 
En zij die door God geïnspireerd werden, staken de oceaan over en kwamen aan land in Guatama, 
en zij noemden de plaats van hun landing Plymouth Rock en ze zeiden: "Om Gods wil en voor de 
vrijheid, help ons O Gij, onze Schepper".

8. Maar ze zeiden niet: In Christus naam en ook niet omwille van de Heilige Geest.
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9. Niettemin hadden Looeamong’s engelstrijders hen over de oceaan vergezeld en toen zij zagen 
wat de stervelingen gedaan hadden, keerden zij met behulp van de stoffelijke schepen naar Europa 
terug, want deze engelen waren te laag van graad om de oceaan over te steken zonder de 
aanwezigheid van stervelingen.

10. En nadat zij aan de overkant waren aangekomen, brachten zij verslag uit aan Looeamong’s 
engelgeneraals over wat er door de stervelingen tot stand was gebracht in Guatama, en deze 
engelgeneraals stuurden een spoedbericht naar Hapsendi, Looeamong’s hemelse koninkrijk, om zijn
wensen te vernemen.

11. Looeamong zond antwoord terug en dat luidde als volgt: Zend een inspirerende strijdmacht van 
voldoende grootte om alle stervelingen te beïnvloeden die bezit van Guatama genomen hebben, 
want anders valt het land in de handen van Jehovih. Ontzie hen niet; neem alles in beslag of verniel 
het, in de naam van Christus en de Heilige Geest.

12. En zo gebeurde het, wat betreft deze valse Christus en zijn treffen met God:

13. Laatstgenoemde had, namens Jehovih, bepaalde andere mensen geïnspireerd in
Noordwest-Europa, die in hun hart Faithists waren, maar de riten en ceremoniën niet beoefenden en
zichzelf Quakers noemden, te emigreren naar Guatama, om het lot van de inwoners te richten naar 
vrede en deugd en wijsheid; en deze Quakers hadden een verbond met Jehovih om nooit oorlog te 
voeren of ruzie te maken of met iemand te twisten omwille van een mening.

14. Dus overvielen Looeamong’s engelen de nederzettingen van de kolonisten in Guatama en 
beïnvloedden hen om de Quakers te villen, te verbranden en uit te roeien in naam van Christus, 
zoals de stervelingen zeiden.

15. En de engelen van Looeamong inspireerden stervelingen om op de loer te gaan liggen voor elk 
van die Faithists die naar Guatama zou willen emigreren.

16. God had gezegd: Laat deze tegenspoed voor mijn volk worden opgetekend, want in Kosmon 
zullen zij een bewijs zijn van de macht die de hemel heeft over de stervelingen.

17. Met de bedoeling, dat deze zaken tot een historisch feit zouden worden, liet God toe dat 
Looeamong’s engelen een zekere Cotton Mather opwekten en in bezit namen en die wijdde zijn tijd 
en arbeid aan het grondvesten van deze valse God.

18. En genoemde Cotton Mather volbracht niet alleen deze slechte daden, maar hij liet zich ook te 
boek stellen als een vereerder van Christus. Hier volgen zijn woorden, namelijk:

September, 1682.

"Aan de bejaarde en geliefde john higginson:
Op zee bevindt zich nu een schip (want onze vriend Esias Holdcraft uit Londen berichtte mij met de
laatste zending dat het ergens in augustus zou zeekiezen), genaamd de "Welcome" onder schipper 
R.Greenwas en aan boord bevinden zich zo'n honderd of meer van de ketters en kwaadwilligen 
genaamd Quakers, met W. Penn, de schurk aan het hoofd van ze. Het Hooggerechtshof heeft 
dienovereenkomstig geheime orders verstrekt aan schipper Malachi Huxtett van de brik "Porpoise", 
om de genoemde "Welcome" te overvallen nabij de kust van Codd als dit zo uitkomt, en Penn en 
zijn goddeloze bemanning te arresteren, opdat de Heer verheerlijkt worde en niet worde bespot op 
de bodem van dit nieuwe land door de heidense volgelingen van deze mensen. Veel buit wordt 
verkregen door de hele bende aan Barbados te verhandelen, waar slaven goede prijzen opbrengen in
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rum en suiker; en we zullen niet alleen de Heer een grote dienst bewijzen door de zondaren te 
bestraffen, maar we zullen ook winst maken voor Zijn predikanten en volk. Geheel de uwe, in het 
hart van Christus, Cotton Mather"

19. Zo waren dus de beproevingen van God bij het vestigen van Jehovih in Guatama. En toch was 
de bitterste strijd nog niet begonnen.

HOOFDSTUK XI

1. Es zei: Hoor, O aarde en hemelen van de aarde over de handelingen van Jehovih door Zijn God in
dit, Zijn koninkrijk. Begrijp hoe alle dingen volbracht zijn voor de uiteindelijke triomf van de 
gerechtigheid.

2. Toen, nadat de etherische engelen naar Paradijs kwamen als antwoord op Gods gebed om hulp, 
verdeelde God zijn scharen over de hele aarde en door de hemelen daarvan, niet voor een 
onverhoedse triomf door gewelddadige middelen, maar met de bedoeling dat de mens in latere jaren
de wijsheid en glorie van Jehovih zou begrijpen.

3. Dus maakte God elf afdelingen van zijn scharen, vier voor de aarde en zeven voor de hemelen 
van de aarde.

4. En als hoofden over de vier afdelingen voor de aarde benoemde hij Eezen, Khan, Ak Cho en 
Lakash, om naar hada te gaan, de hemelse koninkrijken van de vier valse Goden en om er een wacht
te vestigen, vandaar naar de aarde.

5. En God gaf aan ieder van hen een schare van een miljard om met hen te werken. En toen die 
allemaal waren uitgekozen en voor Gods troon gekomen waren, zei hij tegen ze:

6. Omdat de vier valse Goden al het goede hebben volbracht waartoe zij in staat waren en ze nu nog
slechts de stervelingen omlaag trekken in de duisternis, zal ik weldra hen en hun bevoorrading van 
de aarde afsnijden. Op die dag en dat uur zal er gevaar dreigen in de hemel.

7. Want daar zijn meer dan driehonderd miljoen geesten in de lagere hemelen, die voortijdig ter 
dood werden gebracht ten einde de valse Brahma, de valse Boeddha, de valse Christus en de valse 
God Gabriël te vestigen.

8. Ga dan naar uw werkterreinen en voorzie uzelf van wijsheid en kracht. Bewaak deze geesten 
goed, want als ze zich eenmaal aaneensluiten om wraak te nemen, zullen ze hun Goden in de hel 
werpen.

9. Zij antwoordden eenstemmig: Jehovih's wil en de uwe zullen geschieden! En zij groetten en 
vertrokken.

10. Daarna riep God de andere zeven van de Heilige Elf bij zich, namelijk: Yopes Loe, Likar, 
Vadhuan, Ardolfus, Yutemis, Zahawe en Yedna, samen met hun scharen van zeven miljard, en hij 
zei tegen ze:

11. Luister, de elf koninkrijken die zich langer dan tweeduizend jaar hebben voorbereid, zullen nu 
ontsloten worden en gevestigd, met wegen naar de koninkrijken van de vier valse Goden. Want de 
tijd is nabij dat ik hen omver zal werpen en hen en hun koninkrijken voor eeuwig zal verwijderen 
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van de aarde.

12. Om een opstand te voorkomen, dient u te zorgen voor plaatsen en vaartuigen voor het vervoeren
van hun druja's, waarvan er meer dan twintig miljard zijn. Ga nu naar uw verschillende plaatsen en 
houd u gereed op de tijd van mijn bevel.

13. Eensgezind antwoordden zij: Jehovih's wil en de uwe zullen geschieden! En zij groetten en 
vertrokken eveneens.

14. Hierna stelde God twaalf van de etherische Goden en Godinnen aan als een scheidingsmacht en 
hij wees hen zes miljard engelen toe om met hen te werken zodra de tijd het zou vereisen.

15. Tegen deze twaalf Goden en Godinnen zei God: Als de tijd ophanden is, zult u uw scharen van 
zes miljard meenemen en de hele aardse bevoorrading, waar de vier valse Goden en hun 
koninkrijken van bestaan, afsnijden.

16. En hun koninkrijken zullen tot anarchie en puinhopen vervallen. Hun druja's zullen bevrijd 
worden; niemand zal ze tegenhouden; en zij zullen zich op de koninkrijken van hun Goden storten 
en ze volkomen leegplunderen, en hun valse Goden in de hel werpen. (anarchie)

17. Ga dus naar de plaatsen waar ik voor gezorgd heb, zoals mijn boodschappers u zullen tonen en 
maak u gereed in alle dingen, voor de tijd en het teken van mijn hand.

18. Ook deze twaalf Goden en Godinnen groetten en vertrokken naar hun werk.

19. Tot nog toe kende niemand, behalve de heilige raad en de Goden en Godinnen de plannen van 
God, Jehovih's Zoon, noch het doel en het werk dat wachtte op de scharen die naar alle delen van de
aarde en de hadan (laagste) hemelen gestuurd werden.

20. Niettemin had God de aanvoerders geboden om lijnen van licht in stand te houden met zijn 
troon in Paradijs, zodat de samenwerking rond de gehele aarde duidelijk zou uitkomen, op hetzelfde
tijdstip.

21. Daarom mag het bekend zijn, dat van de vuurschepen en bemanningen die door de valse Goden 
naar Paradijs werden gestuurd, er maar één, die van Looeamong, terugkeerde om te berichten van 
de ergernis en teleurstelling omdat men de etherische God Litabakathrava niet ontmoet had.

22. Wat betreft de drie anderen, overdreven versierd, met een schare van een miljoen die gekroond 
en schitterend verfraaid waren, zij besloten te vertrekken, ieder naar een ander hemels gebied om 
daar drie onafhankelijke koninkrijken voor zichzelf te stichten.

23. Aan vele van deze engelscharen was honderden jaren lang beloofd, dat zij onderkoninkrijken 
zouden krijgen, met miljoenen slaven, maar het werd altijd weer uitgesteld, totdat zij ontmoedigd 
waren.

24. Dus besloten zij zich hun uitrustingen toe te eigenen om er tronen en hoofdsteden mee op te 
richten.

25. Zodoende keerde het vuurschip dat Enochissa had gestuurd, terug naar zijn hemelse gewesten, 
maar niet naar Enochissa. En dat van Kabalactes ging naar zijn gewesten, maar niet naar 
Kabalactes. En dat van Gabriël (Thoth) keerde terug naar zijn gewesten, maar niet naar hem.
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26. En zij gingen allemaal op bijna eendere manier te werk, namelijk, nadat ze een plaats gevestigd 
hadden, trokken ze rond in het vuurschip en verleidden de onderdanen om naar hun plaatsen te 
komen.

27. En het gebeurde, dat eer hun verschillende meesters er zich van bewust waren, zij sterke 
koninkrijken hadden met honderden miljoenen slaven.

28. Toen de drie valse Goden, Enochissa, Kabalactes en God Gabriël hoorden van de daden van hun
verraderlijke onderdanen, verklaarden zij afzonderlijk de oorlog aan de bedriegers.

29. Binnen een paar jaar, na dit kleine begin, waren deze drie koninkrijken van de valse Goden aan 
alle kanten in grote oorlogen verwikkeld, maar uitsluitend binnen de grenzen van ieders koninkrijk.

30. Hierdoor werd God, Jehovih's Zoon, in staat gesteld om met de twee grote plannen tot redding 
van de stervelingen en de engelen verder te gaan. Deze plannen voorzagen in bescherming van de 
Ka'yuanen (Confucianen) in China, de volgelingen van Jehovih, en om het land Guatama vrij te 
houden uit de greep van Looeamong.

31. Zodra God dus gezorgd had voor voldoende beschermende engelscharen voor de Ka'yuanen, 
wijdde hij zijn krachten aan Guatama en haar hemelen.

HOOFDSTUK XII

1. Terwijl de hemelen van de aarde in beroering waren door de oorlog en verwachte rampen en 
vreemde doctrines, kwam er in Paradijs voor de troon van God, een schare van zevenduizend 
engelen die het slachtoffer waren geworden van de inquisities, aangezet door de valse Christus 
Looeamong, en ze verzochten God om een onderhoud.

2. Nadat de hoofdmaarschalk dit dus had aangekondigd voor de troon en de heilige raad, verzocht 
God hen te naderen en te spreken.

3. En degenen die de leiders waren 3), kwamen daarop naderbij en spraken. Zij waren: Rochus, 
Estella, Coceicas, Martin, Ajedio, Burton, Gardener, Oguier, Isagades, Thornton, Wincelaus, 
Hepburn, Autonus, Hague, Bothna, Hijas, Sedasius, Prague, Septullus, Thilinae, Portia, Fuessa, 
Barm, Donia, Sarekka, Solomon, Jolif, Gallilleo, Sega, Spinola, Sutton, Jinuthes, Sirach, Obenaes, 
Pelachon, Berttimo, Feirdonas, Puberttas, Quidonatus, Paglia, Suzarathga, Wotchganheim, Givier, 
Dospastonitus, Leibcranz, Jasman, Orolf, Meyer, Litz, Herman, Dolche, Mogan, Ruchtevolt, 
yckamsteimer, Bolch, Calas, Radby, Yan'tos, Le'chaim, Fetch, Bliney, Catherine (koningin), 
Lambert, Holt, Renn, Savicht, John, Barnes, Sanwalt, Biers, Drumfoldt, Nekairo, Hemsted, Wight, 
Thuce, Kerby, Askew, Wolfe, Bartholf, Brown, Wishardt, Mille, Sadarak, Gaepon, Hutton, 
Somerset, Railif, Bedford, Wehlen, Gaison, Darcy, Wallace, Tudon, Taylor, Farrar, Jones, White, 
Myers, Henry, Atino, Percy, Alies, Flower, Joseph, Milne, Warne, Simpson, Latimer, Ridley, 
Cranmer, Lang, Pesth, Bradbridge, Walstein, Allin, Jesse, Ormes, Staveson en Donald.
En dit is de essentie van wat zij zeiden:

4. Allerheiligste God, Zoon van Jehovih, gegroet in liefde, in medelijden en in woede!

5. Wij zijn geen Goden, en ook niet zuiver of heilig. Heb daarom medelijden met ons.

6. Wij zijn niet gelukkig en we zijn van mening dat we in onze strijd om waarheid te vinden, 
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oneerlijk behandeld zijn. Heb daarom medelijden met ons.

7. We zijn in modderholen geboren en hebben vuile kleding. Heb daarom medelijden met ons.

8. We zijn op zoek naar schoon water, zodat we ons kunnen wassen. Leid ons daarom.

9. We zijn zo sterk dat een dolle wolf er trots op zou zijn. Maak daarom gebruik van ons.

10. We zijn niet zo genadig en vergevensgezind dat we Goden zouden worden, geef ons daarom 
zwaar werk te doen.

11. Zulk soort werk in feite, dat er geen haarkloverij voor nodig is om goed van kwaad te 
onderscheiden.

12. Niet dat we ons wensen te verzadigen aan wraak op de valse Christus. Een trede hoger, O God.

13. Bijvoorbeeld, als een onschuldig lam achtervolgd zou worden door een wolf, laat ons er dan op 
afstormen om het lam te redden.

14. Luister eens, nu hebben wij bij geruchte vernomen, dat u Guatama wilt grondvesten, vrij van het
gezag van Goden en verlossers.

15. En hier komt het op neer: wij zijn zo ver op het pad naar reinheid, dat we niet langer de engelen 
van de valse Christus kunnen grijpen om ze in de hel te slingeren.

16. Maar toch zijn we niet te kieskeurig rein om zijn kwaadstichtende engelen te pakken en ze bij 
de strot te houden totdat u uw grote land veilig gegrondvest hebt voor Jehovih's koninkrijk.

17. Als u dus zevenduizend engelen op een of andere vergeten en duistere plaats gebruiken kunt om 
u goede diensten te verlenen tegen de tirannieke en meedogenloze Looeamong, staan wij hier voor 
Jehovih en voor u om uw wil te doen zoals u zult gebieden.

18. God zei tegen hen: Mijn broeders en zusters, in Naam van Jehovih heet ik u welkom.

19. Wat u kunt doen, dat zult u doen; noch zal iemand anders dan uzelf u oordelen.

20. Voorzover u het licht van de Vader bezit, zo zult u Hem dienen.

21. Alleen aan Hem bent u verantwoording schuldig; want Zijn triomf zal de verlossing zijn van 
hemel en aarde.

22. Zie, Looeamong zal zeker tot een oorlog aanzetten in Guatama, met de stervelingen, en ook in 
de hemelen daarboven met de engelen.

23. Mijn engelscharen zullen de stervelingen van Guatama ertoe brengen een regering te vestigen 
die vrij is van het gezag van Goden en verlossers.

24. Er zal oorlog volgen. Luister, ik heb Yotahiza aangesteld als mijn Heer voor deze gebieden. 
Begeef u daarheen met mijn boodschappers die de weg weten en Yotahiza zal u in mijn naam 
ontvangen en u werk te doen geven in gerechtigheid, waarheid en wijsheid.

25. De strijdmacht van de inquisitie groette daarna en vertrok en zij kwamen aan in Yotahiza's 
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hemelse standplaats bij de kolonisten in Guatama (Noord-Amerika).

De republiek gesticht

HOOFDSTUK XIII

1. Es zei: Gedurende driehonderd jaar hadden de loo'is, die God aan de aarde had toegewezen, de 
generaties van de mensen gereedgemaakt voor het komende werk van God,

2. En door middel van hen had God, Jehovih's Zoon, twaalfhonderd mannen verwekt die 
rechtstreeks onder inspiratie moesten staan van de tweede verrijzenis, om een zelfstandige regering 
voor de stervelingen te stichten.

3. En deze twaalfhonderd mannen waren gestegen tot graden boven de zestig en sommigen van hen 
tot tachtig.

4. De leiders van deze door God verheven mannen, die de grondslag zouden leggen voor Jehovih's 
koninkrijk bij de stervelingen, waren de volgende personen die allemaal boven graad tachtig 
stonden, te weten:

5. Paine, Jefferson, Adams, Franklin, Caroll, Hancock en Washington.

6. In de handen van deze zeven mannen plaatste Jehovih, door middel van God, Zijn Zoon, het 
leiderschap over de sterfelijke legerschare; en zij stonden onder geleide van Jehovih's Heer, 
Yotahiza.

7. En de Heer maakte dat Paine de nieuwe leerstellingen afkondigde, die gericht waren tegen 
Looeamong en de heilige boeken waardoor de inquisitie ten uitvoer werd gebracht.

8. Dit waren de leerstellingen van Paine, geïnspireerd door de Heer, Jehovih's Zoon, te weten:

9. Eén slechts, de Schepper die Almachtig is, weergaloos in wijsheid, waarheid, kracht en 
doelbewustheid; de Schepper van alle dingen op de aarde en op alle andere werelden, zichtbaar en 
onzichtbaar.

10. Dat de ziel van de mens onsterfelijk is en eeuwigdurend en uiteindelijk vrede en vreugde zal 
verwerven in de hemelen van de Almachtige.

11. Dat, overeenkomstig de goede of slechte daden, woorden, gedachten en handelingen van de 
mens terwijl hij op de aarde is, hij in de hemel licht of duisternis, vreugde of ongeluk zal beërven.

12. Dat de hele wereld mijn vaderland is en hetzelfde recht voor alle mensen geldt.

13. Goed te doen, met al je wijsheid en kracht, is de hoogste godsdienst.

14. Dat de mens een natuurlijk recht bezit, boven alle koningen, priesters en heilige schriften, om 
zijn Schepper te dienen op zijn eigen manier.

15. Dat dit een tijdperk is van de rede, waarin alle mensen aangespoord dienen te worden om te 
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lezen en te denken en te oordelen met hun eigen verstand en niet door welke priester of kerk of 
verlosser dan ook.

16. Dat het dogma van een verlosser onrechtvaardig is, dat geen enkel eerlijk mens behoort te 
aanvaarden dat een ander voor hem sterft.

17. Dat de zogenaamde heilige boeken niet de geschriften van de Schepper zijn, dat hun veelheid 
van tekortkomingen bewijst dat ze vervaardigd werden door vergankelijke schrijvers.

18. Dat, in de praktijk, deze heilige boeken gebruikt worden door gewetenloze priesters om tot 
oorlogen, inquisities, tirannie en vernietiging aan te zetten.

19. Dat de mens dient op te staan met al zijn kracht om zijn Schepper te omarmen door het doen 
van goede werken, en door broederlijke liefde te bevorderen naar alle mensen; en door 
liefdadigheid en onafhankelijkheid de bescherming, de luister en de heerlijkheid van de Almachtige 
aan het licht te brengen. (Dit waren de leerstellingen van Thomas Paine)

20. Paine maakte deze leerstellingen van God in het openbaar bekend; en ze werden gedrukt en 
deden de ronde onder de inwoners van Guatama.

21. En het gebeurde dat ze in handen kwamen van die mannen en vrouwen die tevoren door God 
waren voorbereid om ze te ontvangen. En deze mensen begroetten de nieuwe leerstellingen 
zodanig, dat de koloniën het goddelijk recht (Staatswetten) van koningen om te regeren zonder 
toestemming van de onderdanen, verwierpen.

22. Looeamong, de valse Christus, bemerkte het plan van God, Jehovih's Zoon, en stuurde 
onmiddellijk tweeduizend engelsoldaten omlaag naar de aarde, naar Guatama, om Paine's 
leerstellingen omver te werpen en om de koloniën op te stoken tot oorlog tegen de regering in het 
thuisland in West-Europa.

23. Dus brak er oorlog uit in Guatama, op aarde en in de hemelen daarboven, stervelingen tegen 
stervelingen en engelen tegen engelen.

24. De Heer, Yotahiza, droeg nu het leger van de inquisitie op, de zevenduizend engelen door God 
gezonden, om als beschermende macht te dienen voor de zeven leiders van de opstand in Guatama.

25. Behalve deze engelen, die de generaals en kapiteins waren van de legergroepen, waren er nog 
zevenentwintig honderd vierentachtig engelonderofficieren, die ook tijdens hun aardse leven 
doodgemarteld waren door middel van foltering, en door de pijnbank, door vierendelen en door 
verbranding en zij werden verdeeld over de menselijke legergroepen. En deze engelofficieren 
hadden engellegers en compagnieën, gedisciplineerd en ingekwartierd in de kampen van de 
stervelingen, bij de soldaten.

26. Zo waren dus de bezielende scharen, variërend in aantal van zes tot twaalf miljoen en ze bleven 
bij de soldaten van de republiek gedurende de oorlog, dag en nacht en ze inspireerden hen tot 
vastberadenheid, en ze bewerkten hen om ze gezondheid, kracht en uithoudingsvermogen te geven.

27. God sprak tot de engelcommandant van deze scharen en hij zei: Ofschoon uw legerscharen deze
stervelingen aanmoedigen tot vrijheid wat betreft aardse zaken, moet u toch ook de gelegenheid 
benutten om het zaad van het hogere geestelijke licht onder hen uit te zaaien. Denk dan aan de 
vermaning van de Allerhoogste: Er is slechts één Grote Geest, Jehovih. En dit zullen uw scharen 
voor altijd de stervelingen inspireren.
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28. Zeven jaar lang duurde de oorlog, en al die tijd stond de aardse bevelhebber Washington onder 
bescherming van de commandant van de engeltroepen. En om Washington te beschermen waren er 
voor de dag en de nacht duizend engelen aangewezen. En hoewel er op hem geschoten werd en men
op vele manieren probeerde hem te vernietigen, redden deze engelen hem en ze vingen zelfs
met hun handen de kogels op die op hem werden afgevuurd,

29. En op dezelfde manier werden veel andere sterfelijke leiders en soldaten in de oorlog door de 
engelen beschermd en gespaard voor letsel.

30. En dit alles terwijl de engelen van Looeamong voor de andere partij vochten, pogend de 
beschermengelen weg te trekken om zo de sterfelijke leiders kwetsbaar te maken.

31. Maar deze engelen waren lager van graad en minder krachtig en, daarbij, niet zo geestdriftig, 
want zij waren niet de marteldood gestorven.

32. Jehovih had gezegd: Laat een mens liever triomferen door martelaarschap omwille van de 
gerechtigheid; want hierdoor neemt hij een hoogstaand besluit tegen het kwaad en dit is van grote 
kracht voor de ziel wanneer die de hemel binnengaat.

33. En het geschiedde dat de republiek werd gesticht.

34. En God liet de commandant van de engelen, die dit werk volbracht hadden, zijn scharen 
bijeenroepen opdat zij de stem van Jehovih zouden kunnen horen. En daar verzamelden zich 
achttien miljoen driehonderd veertigduizend in getal, in een geïmproviseerde hemel boven de 
Haguan-bergen, waar de hoofdlieden van Paradijs reeds een altaar voor Jehovih hadden 
gereedgemaakt voor deze gelegenheid.

35. Hier, in de gewijde cirkel, waren zeventig miljoen engelen van de hogere graden bijeengekomen
van de andere plateaus om de Stem te versterken. Hierover had God tevoren bericht gestuurd naar 
Aroqu, opdat een keten van licht zou worden gemaakt naar de hoogste hemelen.

36. Toen nu de engelen van de inquisitie zo voor God verzameld waren en behoorlijk door de 
maarschalken opgesteld, liet God het licht temperen zodat zij zich konden verheugen in plaats van 
te lijden vanwege de heldere straling.

37. En toen God op de troon zat en de es'enaurs een glorie hadden gezongen voor Jehovih, omdat de
republiek van de stervelingen was gevestigd, zag men een stroom van licht omlaag dalen vanuit de 
hoogste gebieden en het strekte zich uit naar beneden tot de troon van God waar nu, aan alle kanten,
de uitstraling van het licht schitterend was. Kort daarop werd er precies boven de troon een enkele 
ster van licht gevormd, en hieruit klonk de Stem van Jehovih, en Hij zei:

38. Vrede, Mijn geliefden. De weg ligt open: de vrijheid voor het geweten van de stervelingen is 
gegrondvest op de aarde. U hebt hen opgeheven uit de slavernij van de Goden.

39. Omdat u werd afgehouwen voordat u op aarde met uw werk klaar was, liet Ik u terugkeren naar 
de stervelingen om uw eigen idealen te voltooien.

40. Omdat ge u met elkaar verenigde in compagnieën en slagordes om een goed werk te doen, in 
plaats van op u zelf te werken, wordt u nu toegelaten tot de tweede verrijzenis van Mijn 
koninkrijken.
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41. Door het licht van Mijn troon wordt u op deze dag vrijgesproken van de slavernij van de aarde 
en de eerste verrijzenis.

42. De Stem eindigde; maar God sprak tegen zijn maarschalken en hij zei: Zorg voor een avalanza 
die geschikt is voor de opstijging van deze engelen die mij lief zijn en breng hen naar de velden en 
bossen van Attusasabak, in het Ortheon-plateau, waar ik reeds heb gezorgd voor ruim voldoende 
woningen voor hen.

43. En, nadat zij zijn overgebracht, geef hen graden en voorzie hen van geschikte docenten en 
metgezellen, zodat ze te zijner tijd tot bruiden en bruidegoms van Jehovih zullen zijn geworden, en 
kunnen opstijgen naar de geëmancipeerde koninkrijken in de etherische werelden.

44. Laat hen nu voor de troon komen, zodat ze ordetekenen van de Allerhoogste zullen ontvangen! 
Want die zullen voor hen een verbinding zijn met de verheven koninkrijken.

45. De maarschalken stelden hen vervolgens in een rij voor de troon op en daar vielen uit de 
hemelen boven hen ordetekenen van onsterfelijk licht op ze neer, onvergankelijk.

46. En de bouwers in Yutis brachten hen een avalanza en zij gingen erin, vergezeld door de klank 
van het zingen van drie miljoen stemmen die Jehovih loofden. En toen zij aan boord waren, sprak 
God weer tegen hen, en hij zei:

47. Jullie gaan nu ver van de aarde vandaan. Maar omdat jullie dit land zelfstandig hebben gemaakt 
en nu weggaan, zal ik jullie terugroepen voordat er weer honderd jaren verstreken zijn, om de 
mensen te bevrijden van de dogma's en geloofsbelijdenissen van de Ouden. Geen God of Heer of 
verlosser zal dwingend worden opgelegd in dit land! Tot dan, Jehovih zij met jullie allen en geve 
jullie vreugde en geluk!

48. Daarna brachten de officieren van de avalanza hem in beweging en steeg hij omhoog. En de 
muzikanten die achterbleven en zij die opstegen, zongen en speelden totdat het vuurschip uit het 
gezicht was gestegen.

HOOFDSTUK XIV

1. Gedurende driehonderd jaar voorafgaand aan de bovenvermelde handelingen, hadden de vier 
valse Goden in beperkte mate oorlog gevoerd in hun hemelen, en ook om bepaalde aardse 
bezittingen.

2. In Chine'ya hadden de Ka'yuanen (Confucianen) grote vooruitgang geboekt, ten nadele van de 
valse Brahma, Enochissa. Maar die had zijn mensen laten doordringen in Vind'yu (India) en Parsi'e 
(Iran).

3. Wat betreft Kabalactes, de valse Boeddha, die had zijn mensen laten doordringen in Chine'ya en 
ook in Parsi'e. En in vele delen van Vind'yu hadden deze boeddhisten de brahmanen getrakteerd op 
grote afslachtingen.

4. Maar geen van de bovengenoemde valse Goden stond partij voor Thoth, alias God-Gabriël. 
Onder de naam en dogma's van Mohammed had hij grote inbreuk gemaakt op de bezittingen van de 
andere twee valse Goden, zowel wat betreft de aarde als de hemelen daarboven.
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5. Maar, aan de andere kant, had Looeamong, de valse Christus, de andere drie valse Goden 
overtroffen. Hij had sterfelijke afgezanten gevonden in Groot-Brittannië (West-Europa) aan wie hij 
bij inspiratie de naam "Oost Indische Compagnie" had gegeven. Tegen hen had hij gezegd: Kom, ik 
zal jullie de weg wijzen naar grote rijkdom en hoogst plezierige genoegens. Jullie zullen die 
plaatsen bezitten en de heidenen van een rijk land overwinnen.

6. Zo leidde Looeamong hen, en zij brachten zendelingen mee en bijbels en zwaarden, kanonnen en 
oorlogsschepen. En toen zij in Vind'ya aangekomen waren, zei Looeamong via zijn engelscharen 
tegen hen: Zeg aan deze heidenen dat jullie de volgelingen zijn van het Lam van de Vrede; dat jullie
zijn gekomen met liefde en voor de gerechtigheid. En kijk, ze zullen jullie ontvangen. En het zal 
gebeuren dat, zodra jullie eenmaal binnengekomen zijn, jullie hen zullen overvallen en miljoenen 
van ze vernietigen, mannen, vrouwen en kinderen. En jullie moeten ook hun aquaducten die het 
land bevloeien, vernietigen; en miljoenen van deze heidenen zullen ieder jaar verhongeren vanwege
de hongersnoden die hen zeker zullen overkomen.

7. Al die dingen gebeurden; de vereerders van Looeamong overvielen de aardse bezittingen van de 
boeddhisten en namen het land Vind'yu in beslag en in naam van Christus en de Heilige Geest 
vermoordden ze zeven miljoen mannen, vrouwen en kinderen.

8. En ook vernielden zij de aquaducten waardoor er hongersnoden kwamen over de Vind'yuanen 
zodat er, na verloop van tijd, nog eens dertig miljoen omkwamen van de honger.

9. Ofschoon Kabalactes op die manier grotendeels zijn aardse bezittingen kwijtraakte, behield hij 
nog steeds de hemelen van Vind'yu, zodat Looeamong in werkelijkheid maar weinig zielen verkreeg
in de hemel, na al zijn vernielingen.

10. Ook had Looeamong zijn sterfelijke afgezanten naar Chine'ya geleid, in de hoop dat land 
eveneens in bezit te krijgen. Hij had hen gezegd: Ga erheen en dring ze de opiumhandel op. En het 
zal gebeuren dat ze een dronken en waardeloos volk worden en jullie moeten hen overvallen en de 
baas worden en hun hele land in bezit nemen, waarin grote rijkdommen zijn opgeslagen.

11. En de vereerders van de valse Christus vielen de Chine' yuanen aan en dwongen ze in de 
opiumhandel, en maakten ook vele van hen tot dronken en waardeloze mensen. En nadat zij op die 
manier beneveld waren, hieven de vereerders van de valse Christus de kreet aan: Kijk eens, die 
benevelde heidenen! Die opiumsnuivers!

12. Niettemin waren de Ka'yuanen van Chine'ya een sterke macht en zij verijdelden een verder 
binnendringen van Looeamong’s afgezanten.

13. Hoewel Looeamong was verslagen door de wijsheid van God betreffende het bezit van de 
kolonies in Guatama, hoopte Looeamong toch nog steeds het land voor zichzelf te krijgen. En om 
zijn plannen ten uitvoer te brengen, stuurde hij twee miljard engelsoldaten om de vernietiging van 
de Algonquin-stammen, die het land bewoonden, te volbrengen.

14. En ook dit geschiedde; de aanbidders van Looeamong overvielen de Algonquins en zorgden 
ervoor dat van hen drie miljoen ter dood werden gebracht, mannen, vrouwen en kinderen. 4)
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God, de zoon van Jehovih, verdrijft de vier valse goden

HOOFDSTUK XV

1. Toen het juiste tijdstip was gekomen, sprak Jehovih tot God en Hij zei: Mijn Zoon, zie, het 
Kosmon Tijdperk is nabij, en het licht van de Arc van Su'is dringt de velden van Paradijs binnen. 
Strek uw hand uit over de naties van de aarde en over de hemelen ervan, en veeg uw koninkrijken 
schoon voor Mijn eeuwigdurend licht.

2. De vier valse Goden, de vereeuwigers van het beest, zullen het uitschreeuwen van doodsangst, 
maar u moet niet naar hen luisteren als Ik hen oordeel.

3. Daarna stuurde God zijn gedisciplineerde scharen uit, twaalf miljard, om de toevoer van de aarde 
af te snijden. Net zoals een sterfelijke generaal de bevoorrading afsnijdt van een verdorven stad om 
die te onderwerpen, zo lag de opgeslagen energie van het Al Licht op de vier koninkrijken van de 
vier valse Goden, zij die zichzelf hadden uitgeroepen tot de verlossers van stervelingen en engelen.

4. En de engelen van God verspreidden zich rondom de hele aarde! In legers van miljoenen en 
tientallen miljoenen, goed geordend, verzamelden ze zich in de stoffelijke steden en in de landelijke
dorpen, temidden van alle naties, stammen en volken.

5. En deze engellegers waren afgericht en getraind om gezamenlijk te werken, met lijnen van licht 
die zich uitstrekten tot de troon van God.

6. En God sprak in Paradijs door middel van de lichtlijnen, en zijn stem drong door tot al de 
machtige legers van zijn engelscharen, de twaalf miljard, en hij zei:

7. Snij de aardse bevoorrading af van de vier beesten van de aarde! Zij en hun talloze legioenen van 
volgelingen zijn nutteloos geworden voor de verrijzenis van stervelingen en engelen.

8. Hun namen zijn tot een stank geworden op de aarde. Hun sterfelijke volgelingen zijn kruipers in 
alle soorten van onreinheid. Hun geesten zijn geworden als vagebonden op aarde en in de hemelen 
daarboven.

9. Mijn scharen hebben geprobeerd hen te overtuigen, maar zij willen niet luisteren; het licht uit de 
hogere koninkrijken willen zij niet ontvangen.

10. Maar ik zal ervoor zorgen dat ze omhoogkijken. Als dieren die ongetemd zijn, zullen ze om 
voedsel schreeuwen, maar ze zullen het niet vinden in hun oude verblijfplaatsen.

11. Toen marcheerden de scharen van God tussen de druja's in, de aanbidders van de vier valse 
Goden, en hun sterfelijke oogsten.

12. En de druja's keerden zich tegen hun verschillende Goden, de valse Brahma, de valse Boeddha 
en Gabriël van Kalla, en de valse Christus, en ze riepen uit: Kijk eens, onze voorraden worden 
afgesneden! Is niet de aarde uw koninkrijk en de plaats van uw voetsteun. Zei u niet, dat u de 
Almachtige was? Hoe heeft dan een andere God tussenbeide kunnen komen? Als u inderdaad onze 
verlosser bent, red ons dan! Maar als u ons al die tijd bedrogen hebt, dan moge de hel uw deel 
worden!
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13. De vier valse Goden hoorden de schreeuw van woede en achterdocht in hun machtige 
koninkrijken; ze hoorden het gejammer van de zestig miljard. En zij werden bang, en beefden.

14. Het meest beangst van allen was de valse Christus, want omwille van de verheerlijking van zijn 
eigen koninkrijk, had hij op de aarde verkondigd dat: Wie ook in mij gelooft, zal behouden worden; 
maar degene die niet in mij gelooft, hem zal het hellevuur wachten!

15. En talloze miljoenen stervelingen hadden geen enkele gedachte aan zelfverheffing besteed, maar
hem op zijn woord geloofd; en zo hadden ze geleefd en waren ze gestorven en werden zijn slaven 
gedurende honderden jaren. Miljoenen van die engelen hadden hemelse banieren vervaardigd, met 
de beloften van deze valse Heer erop geschreven, en hiermee trokken ze in processies door de 
hemel en ze riepen: Brood of bloed! Brood of bloed! We komen niet om vrede te brengen in de 
hemel, we komen een zwaard brengen! We komen om engel tegen engel op te zetten! Geef wat ons 
toekomt, O u, onze God, of de hel zal uw deel worden!

16. Dus gebeurde het zoals door God voorspeld was, waarover hij gezegd had: Jullie hemelse 
koninkrijken zullen door anarchie omgeven worden, en jullie zullen nog erkennen dat je verkeerd 
bent voor het oog van Jehovih.

17. En de vier valse Goden, bang voor de vuren van de hel, liepen rond en schreeuwden: Ik ben de 
echte Brahma niet! Ik ben niet de ware Boeddha! Ik ben de echte God niet! Ik ben de echte Christus
niet!

18. Want ze hoopten hiermee zichzelf te redden. Maar, helaas voor hen, hun duizenden miljoenen 
vielen hun hemelse steden aan, de paleizen en tronen, en beroofden ze.

19. En, toen hun woede eenmaal was losgebarsten, stormden de enorme menigten op de valse 
Goden af en vielen op ze aan, sloegen ze, verstikten ze met smerige dampen, overdekten ze met 
verstikkende gassen en omringden ze met zwavelige vuren.

20. En zij brachten de officieren, priesters, monniken en hoge beambten en gooiden die ook in 
hellen, miljoenen en miljoenen van de hooggeplaatste engelen van de valse Goden.

21. Op die manier werden deze vier valse Goden ingesloten, ja, binnenin hun eigen uiteenvallende 
koninkrijken en iedere dag en ieder uur werd het nog vreselijker. Dit was de dolmakende woede van
zestig miljard bedrogen engelen, losgebroken uit de slavernij, die zich tegen hen keerde.

22. Toen ging Jehovih's God op weg uit Paradijs in een vuurschip, schitterend, voorbij de eindeloze 
reeks van druja's, voort ging hij met tien miljoen engelen aan boord die hoge graden bezaten; tien 
miljoen tegen zestig miljard. God bracht hen mee uit de koninkrijken van Aroqu en Harivya, goed 
geoefend voor dit doel.

23. En op het schip en op de banieren stonden deze woorden geschreven: ER IS MAAR ÉÉN 
GROTE GEEST, JEHOVIH. MET HEM SAMEN TE GAAN IS DE REDDING VOOR 
STERVELINGEN EN ENGELEN.

24. Hij roept uit: Kom naar Mij toe; Mijn koninkrijken zijn vol overvloed voor al wat leeft. Sta sterk
in de verrijzenis, want Ik ben gekomen om te verlossen.

25. En God verzamelde uit de verwoeste hemelse koninkrijken dertien miljard ontheemde engelen 
van de hoogste graden, die de aanbidders van de vier valse Goden waren geweest. En God stuurde 
hen naar Luana, op het plateau Hivestos, waar hij hen onder leiding plaatste in kolonies, met 
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plaatsen voor onderwijs en werk.

26. God zei tegen ze: Jullie hoopten op te stijgen naar Jehovih's hoogste koninkrijk door gebeden en
belijdenissen aan valse Goden. Luister, ik zeg jullie dat er geen verrijzenis is dan door het 
ontwikkelen van de talenten die Jehovih schiep voor alle mensen. Ga daarom aan het werk en naar 
de onderwijsinrichtingen zodat jullie geschikte metgezellen zullen worden voor de verheven 
engelen van Jehovih.

God verlost de vier valse goden uit hun vier hellen

HOOFDSTUK XVI

1. Es zei: Nu was God, de Zoon van Jehovih, meester over de hele aarde en haar hemelen.

2. En zie, het Tijdperk van Kosmon was dichtbij.

3. Het licht van de Arc was op Gods troon gevallen. De Oriaanse hoofden van Jehovih uit de 
geëmancipeerde hemelen waren gekomen!

4. Paradijs was als een nieuw koninkrijk. Zo'n miljard etheriërs waren aangekomen om met God te 
werken bij het opruimen van de hellen in de lagere hemelen, en om te zorgen dat de poorten van de 
hemelen opengingen voor het verschijnen van de engelen aan de stervelingen.

5. Metahazi, Godin van Alefad aan de wegen van Loo, in etherea, had de legers van de inquisitie 
mee teruggebracht. Hativi, Godin van de Lutian moerassen en de vlakten van Wessatow, in etherea, 
was er ook, met de moordenaars van Bow-gan-ghad. Monetzian, Godin van Tissa was er, met de 
vervolgers van Zarathoestra. Norwotchchissa, Godin van het woud van Nidea in etherea was er met 
de vervolgers van Brahma (de zuivere en waarachtige) en de vervolgers van Mozes en Capilya.

6. Behalve deze waren er zesenveertig andere Godinnen, elk met een schare engelen die in de oude 
tijden hadden gestreden tegen Jehovih, ten gunste van een of andere valse God.

7. Maar nu, bij de komst van het Kosmon Tijdperk, keerden zij terug als reine en verheven Goden 
en Godinnen.

8. En God, Jehovih's Zoon, riep al deze voormalige vervolgers bij zich en hij zei tegen hen:

9. Luister, er zijn vier grote hellen en zes kleinere hellen en veertien nog kleinere hellen, die nog 
altijd in deze lagere hemelen bestaan.

10. Aangezien jullie ooit in hellen gegooid zijn en naderhand werden verlost door de engelen van 
Jehovih, gaan jullie nu de hellen in deze lagere hemelen bevrijden. En breng de valse Hoofdgoden 
bij me. Mijn maarschalk zal jullie de diverse plaatsen toewijzen die ik voor jullie heb vastgesteld.

11. Daarna vertrokken de Goden en Godinnen zoals door God bepaald was, om de vierentwintig 
hellen in de hemelen van de aarde te verlossen. En zij brachten voor dit werk zes miljard 
engelwerkers met zich mee, heel bekwaam in zulke zaken.

12. En binnen tweeënveertig dagen waren de hellen verlost, afgebroken en verdwenen. En uit deze 
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hellen werden zodoende meer dan zeventig miljard engelen bevrijd, die vervoerd werden naar de 
plateaus die door God, Jehovih's Zoon, voor hen waren gereedgemaakt.

13. En God had er ook in voorzien dat ze in hun nieuwe hemelse plaatsen afdelingen en 
onderafdelingen hadden, met generaals, kapiteins, opzichters en nog andere beambten die nodig 
waren om hen ervan te weerhouden dat ze opnieuw in onontwarbare knopen en hellen terecht 
zouden komen.

14. Van de valse Goden en Godinnen die op deze wijze werden verlost en voor het oordeel naar 
God in Paradijs gebracht werden, waren er de volgende hoofdlieden: Ashtaroth, Dagon, Yotemas, 
Sathias, Goluth, Plutoya, Itis, Hamgad, Moak, Hoar, Baäl, Enochissa, Kabalactes, Gabriël en 
Looeamong. Behalve hen waren er zeventig andere valse Goden en Godinnen bevrijd, maar die 
werden niet voor Gods troon gebracht, aangezien ze naar ziekenhuizen waren vervoerd omdat ze 
chaotisch waren.

15. God had van tevoren Paradijs door zijn heilige raad in orde laten maken voor de tijd van het 
oordeel over de valse Goden, die voor hem werden gebracht.

16. Dus waren de heilige raden opgesteld in halvemaanvorm, zodat de troon van God tussen de 
beide horens stond, teneinde de Stem te versterken.

17. Daarop brachten de maarschalken de valse Goden en Godinnen in de cirkelvormige arena, waar 
het licht op hen zou schijnen.

Jehovih, oordeelt de valse goden en godinnen

HOOFDSTUK XVII

1. Es zei: De Stem sprak vanuit het licht boven de troon van God en zei:

2. Want Ik vermaande beide, de aarde en de hemel, en zei: Al wie zich hoger stelt dan de Ik Ben, zal
gebonden worden: Al wie hen het oor leent, en hen volgt, die zal aan hen gebonden warden. En zij 
luisterden niet naar Mijn geboden, maar zij gingen andere Goden dan Mij aanbidden, daarom zullen
ze de oogst binnenhalen die ze gezaaid hebben.

3. Omdat zij het zwaard trokken om zichzelf te grondvesten, werden zij door het zwaard gebonden.

4. Omdat zij zichzelf belastten met hemelse koninkrijken, bond Ik hen daaraan.

5. Omdat zij redding voorwendden te geven in de naam van valse Goden laat Ik ze hun gang gaan, 
en zie, zij hebben getoond niet te kunnen redden in de hemel of op de aarde.

6. Zij hebben koninkrijk tegenover koninkrijk opgericht, staand leger tegen staand leger. Werkelijk, 
zij hebben het oordeel over zichzelf uitgeroepen.

7. Hoor de woorden van Jehovih, O jullie valse Goden en Godinnen, die hemelse koninkrijken 
tegen Mij hebben opgericht.

8. Die honderden miljoenen stervelingen afslachtten teneinde andere namen dan de Mijne te doen 
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aanbidden op aarde en in de hemelen daarboven.

9. Jullie, die valselijk uitriepen: Zie op mij; ik ben het licht en het leven, door mij is de weg tot 
redding.

10. Jullie, die je namen hebt aangewend om stervelingen en engelen weg te leiden van de Schepper;
terwijl jullie van jezelf zeiden: Zie op mij, ik ben de Heer; Ik ben God; mijn hemelse plaats is de 
Allerhoogste.

11. Zie, Ik had in de oude tijden gesproken; Ik had gezegd:

12. Al wie ernaar streeft een koning van de aarde te zijn, of een koningin, of keizer, of heerser over 
een natie of volk, en Ik voldoe aan zijn wens, die zal gebonden worden aan het volk waar hij over 
regeert. Niet eerder zal hij opstijgen naar Mijn geëmancipeerde hemelen voordat hij elke ziel met 
zich mee omhoog gevoerd heeft waar hij het gezag over had. Maar hij zal gebonden zijn aan die 
mensen in de eerste en tweede verrijzenis, totdat zelfs de laagsten van hen in wijsheid, deugd en 
goede werken zijn gestegen, voldoende voor de graad van bruiden en bruidegoms van Mijn 
etherische rijken.

13. En als een koning zijn arm uitstrekt om andere landen te onderwerpen en te annexeren, laat het 
hem doen, want hij vergroot zijn slavernij voor de verheffing van de laagstaanden.

14. En u moet deze regels toepassen op alle aardse heersers, hetzij koningen, koninginnen, keizers, 
presidenten, gouverneurs, wetgevers, rechters, pausen, priesters, predikanten, of wie ook doet 
geloven dat hij regeert, leidt, of dienstbaarheid eist van anderen. En de periode van gebondenheid 
aan hen in de lagere hemelen zal in verhouding staan tot de omvang van hun gebieden.

15. Maar wie ook heerschappij verkrijgt door middel van het zwaard, of zijn heerschappij uitbreidt 
door het zwaard en door bloedvergieten en doden, zijn slavernij zal honderdvoudig zijn.

16. En wie ook zijn gezag handhaaft door middel van staande legers, u zult het aantal daarvan 
vaststellen, en voor hem en zijn hogere beambten zal de slavernij in de laagste hemel gelijk zijn aan
tienmaal het aantal soldaten daarvan, en tienmaal het aantal dienstjaren van de menigte van zijn 
legers.

17. Want, wie ook neemt van Mijn volk voor zijn eigen glorie of heerschappij, hij zal Mij de juiste 
waarde teruggeven.

18. Wie zich ook in de oorlog begeeft, of aanvoert in de oorlog, of een kapitein is, of generaal, en de
dood veroorzaakt van hem die Ik levend schiep, die zal niet naar Mijn geëmancipeerde (vrije) 
hemelen opstijgen zolang er oorlog op de aarde heerst. Maar hij zal zwoegen in de laagste hemelen 
van de aarde om de druja's daar te onderwijzen en te verheffen, hetgeen zijn werk zal zijn.

19. En hij die grote rijkdom bezit en vele bedienden, zijn verrijzenis zal niet vlugger gebeuren dan 
de verrijzenis van degenen die hem dienden.

20. En wie grote rijkdommen bezit en toch geen bedienden heeft, maar voor zichzelf leeft, u zult 
hem zijn plaats toewijzen in de eerste verrijzenis, in overeenstemming met het goede dat hij 
wellicht gedaan zou hebben, als hij Mijn geboden had gehoorzaamd; en hij zal in de hemel doen, 
wat hij op aarde verzuimd heeft om te doen. En hij zal niet naar Mijn geëmancipeerde hemelen 
opstijgen voordat hij geschikt is geworden voor hetgeen Ik in zijn hoede gaf.
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21. God zei: De woorden die uit de mond van de mens komen, ofschoon ze zelfs voorgeven 
gebeden en woorden van berouw te zijn, zijn voor Jehovih van weinig nut. Maar de woorden die 
voortkomen uit de goede werken die gedaan voor anderen om hen te verheffen, zij zijn als het 
schallen van de bazuin dat voorbij de sterren reikt.

22. Want in alle tijdperken van de wereld zijn er oplichters en huichelaars geweest, met tempels en 
kerken om in te aanbidden, voorwendend de Schepper te dienen, maar in feite een afgodsbeeld 
dienend.

23. En hun priesters en predikanten spraken goede dogma's, maar ze brachten ze niet in praktijk, 
behalve een weinig, zoals een blinde die de menigte op een dwaalspoor brengt.

24. En zij wonen in mooie huizen, en baden elke dag in weelde; en zijn bekwaam in 
welsprekendheid en dogmatische leringen; maar zij willen niet uitgaan om de armen te dienen en ze
te leren hoe ze moeten leven. Weer sprak de Stem, en zei:

25. Mijn oordeel rust op degenen die Mij belijden en een schijntje uitdelen aan de armen, terwijl 
zijzelf meer dan genoeg bezitten. Als zulke lieden sterven en de eerste verrijzenis binnengaan, 
zullen ze worden overgegeven aan hen die in de duisternis verkeren, en hun slavernij zal 
honderdvoudig zijn. Want zij preekten woorden van gerechtigheid met de mond, maar door hun 
gedrag legden zij de grondslag voor het koninkrijk van de huichel. Werkelijk, Ik geef hen de oogst 
die uit hun eigen zaaien voortkomt.

26. Dit waren Mijn leerstellingen sinds duizenden jaren, en aan jullie bekend voordat je Mijn 
koninkrijken in de steek liet.

27. Als dit dan Mijn oordeel is over de stervelingen die valse Goden dienen, hoeveel zwaarder moet
dan de straf zijn voor de valse Goden, die zichzelf hebben opgeworpen om deze 
onrechtvaardigheden te vestigen?

28. Hoor dan nu het oordeel van Jehovih: Wie ook de naam van een of andere God behalve de 
Schepper heeft gevestigd, en op aarde of in de hemel liet aanbidden, zal gebonden blijven in de 
eerste verrijzenis totdat die naam niet langer wordt aanbeden op de aarde of in de hemel.

29. En welke God of Godin ook gezegd heeft: Kom tot mij, gij die belast en beladen zijt, en ik zal u 
rust geven, want ik ben de weg tot redding en van het licht en van eeuwig leven, die God of Godin 
zal gebonden blijven in de eerste verrijzenis zolang er stervelingen of engelen naar hem of haar 
toegaan.

30. Zie, als zo'n God roept, en zij antwoorden hem, zo geef Ik ze beide, de God die roept, en de 
onderdaan die naar hem toegaat. (Want Ik schenk zelfs vrijheid aan Mijn vijanden)

31. Maar, als een onderdaan naar een God toegaat, en zegt: Hoor eens, u hebt gezegd: Waar ik heen 
ga, zal ik alle mensen tot me roepen, en ik geloofde in u, dan zal die God hem niet verstoten.

32. Terwijl Osiris werd aanbeden, gaf Ik aan Osiris (de valse).

33. Terwijl Ashtaroth werd aanbeden, gaf Ik aan haar.

34. Terwijl Baäl werd aanbeden, gaf Ik aan Baäl.

35. Maar, toen geen van deze Goden nog langer werd aanbeden, gaf Ik hen geen onderdanen meer.

Oahspe - Boek van Es, de Dochter van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée -
Pagina 1285 - 1333



36. Zolang Brahma wordt vereerd, zal Ik hem geven, die voor Mijn aangezicht is.

37. Zolang Boeddha wordt vereerd, zal Ik hem geven, die voor Mijn aangezicht is.

38. Zolang Christus wordt vereerd, zal Ik hem geven, die voor Mijn aangezicht is.

39. Zolang er zich mohammedanen handhaven op de aarde, zal Ik hem geven die Mohammed 
oprichtte.

40. En, zodra elk van jullie al degenen die jullie verafgood hebben, heeft gezuiverd en opgeheven, 
dan, in dezelfde tijd, zal Ik jullie ook verheffen naar hogere hemelen.

41. Es zei: En nu, toen de Stem eindigde en alles stil was, hieven de valse Goden en Godinnen hun 
hoofden op, en zij spraken eenstemmig en zeiden:

42. U bent rechtvaardig, O Jehovih. Nu verplicht ik mij tegenover U, dat ik U dienen zal voor 
eeuwig. Ik zal niet eerder streven om naar hogere hemelen te stijgen, voordat ik allen heb 
opgeheven die door mij op het verkeerde pad zijn geleid.

43. Maak mij sterk, O Jehovih, in dit, mijn eeuwig verbond!
44. Leer mij, O Vader, het werk dat ik behoor te doen, opdat U verheerlijkt zult worden tot in 
eeuwigheid!

45. Zo eindigde het oordeel. Gods maarschalken vervoerden hen naar de plaatsen die hen 
toegewezen waren, en ze gingen aan het werk.

HOOFDSTUK XVIII

1. Es zei: Zo was dus het lot van de voornaamste valse Goden in de lagere hemelen.

2. Maar, tijdens de laatste drie of vierhonderd jaar hadden veel van de hogere dienaren van deze 
valse Goden zich van hen afgescheiden, en ze hadden kleine hemelse koninkrijken voor zichzelf 
opgericht. En hun sterfelijke volgelingen werden sekten genoemd.

3. Deze bescheiden hemeltjes waren, voor het grootste deel, op de aarde gelegen en gewoonlijk 
verbleven deze godjes in de kerken, waar de stervelingen kwamen aanbidden.

4. En de predikanten in deze kerken raakten onder inspiratie van die rondtrekkende Goden en hun 
bendes van dolende geesten.

5. In Guatama werd die beïnvloeding door deze druja-Goden dermate doorgedreven, dat de 
stervelingen van de ene sekte vijandig kwamen te staan tegenover een andere sekte.

6. Zodoende heerste er vijandschap tussen protestanten en katholieken, en tussen protestanten 
onderling, en tussen al dezen en de joden. En niet alleen op aarde hadden deze dingen plaats tussen 
de stervelingen, maar deze kleinzielige Goden hadden koninkrijkjes van zichzelf; zoals een 
presbyteriaanse hemel, een methodisten hemel, een baptisten hemel, en zo verder. En, zodra een 
sterfelijk lidmaat overleed, kwam zijn geest terecht in zijn hemel, waar hij geleefd had, en werd een 
bediende van deze druja's. En als hij uitriep: Ik wil naar Jezus toe, ik wil naar Christus toe, werd 
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hem de druja-God getoond en hem verteld: Dat is hem! Dat nam hij graag voor waar aan. Want wat 
op de aarde is gebonden, is in de hemel gebonden.

7. Een druja-God, Piad, richtte een sekte op en noemde het Mormon, en hij vestigde zijn koninkrijk 
op de aarde bij zijn sterfelijke volgelingen, en hij werd op dezelfde manier meester over de geesten 
van zijn stoffelijke volgelingen, zichzelf de WARE CHRISTUS noemend.

8. Piad onderwees, dat alle goede Mormonen uiteindelijk het beheer over de een of andere planeet 
en haar hemelen zouden krijgen. Maar hij stond de engelen van zijn koninkrijk nooit toe dat ze 
buiten zijn bereik gingen. Hij onderwees de stervelingen ook, dat hoe talrijker nakomelingen een 
man kreeg, hoe groter zijn hemelse koninkrijk zou zijn in de latere tijd. Want dit was Piad’s intrige, 
om zijn eigen hemelse koninkrijk groot en machtig te maken.

9. Een andere druja-God, Lowgannus, stichtte een koninkrijk op de aarde en noemde het:
Shaker-hemel, voorgevend dat hij de WARE CHRISTUS was. En zijn plaats werd tot een hemelse 
slavernij voor hemzelf.

10. Een volgende druja-God, Sayawan, stichtte een hemels koninkrijk op de aarde en noemde het 
DE ALLERHOOGSTE HEMEL.

11. Deze Heer noemde zichzelf DE HERE. Hij wekte een sterveling op, Swedenborg, die hij in de 
geest, en onderworpen, meenam naar vele van de laagste hemelen en hellen, waarbij hij zei:

12. Kijk eens naar degenen die niet de Here dienen! Hoe zwaar hebben zij het! En verder zei hij: 
Deze plaats der duisternis is de Brahmaanse hemel; die duistere plaats is de boeddhisten hemel! 
Maar deze plaats van licht is de hemel van mij, DE HERE.

13. Op die manier stichtte deze druja-God een Swedenborg-hemel, en de stervelingen keken tegen 
hem op als was hij de ware Christus, en na hun dood gingen hun zielen daarheen.

14. Dus gebeurde er zoals in de oude tijd voorspeld was: Zie, hier de Christus! Zie, daar de 
Christus!

15. En, zoals met Looeamong’s hemelse koninkrijken die in honderden overblijfselen uiteenvielen, 
zo was het met de hemelse koninkrijken van de andere valse Goden, Brahma de valse, en Boeddha 
de valse, zodat er op de aarde duizenden hemelse koninkrijkjes van duisternis en ellende waren, 
behorend aan kleinzielige Goden.

16. Nu verwierpen al deze druja-Goden Jehovih, of ze nu van Chine'ya, of Vind'yu, of Arabin'ya, of 
Uropa, of Guatama waren, maar ze eigenden zich de naam toe van een van de vier valse Goden, en 
ze verklaarden plechtig dat zij zelf de echte en ware God en verlosser waren.

17. En de menselijke sekten die hen volgden, deden hetzelfde. De presbyterianen beleden de ware 
Christus, maar ze stelden alle anderen aan de kaak; de methodisten beleden de ware Christus, maar 
ze verwierpen alle anderen als vals; de Mormonen beleden de ware Christus, maar verwierpen alle 
anderen; de rooms-katholieken beleden ook de ware Christus, maar klaagden alle anderen als vals 
aan. Zo ging het met allemaal, en geen van hen oefende gerechtigheid en goede werken uit, maar ze
waren soldaten en geldjagers, uit egoïsme.

18. God had gezegd: Zie, ik geef een nieuw getuigenis aan de naties van de aarde: In de tijd dat ik 
overwon en de vier koppen van het beest uitwierp, begon de verbittering die tussen de verschillende
sekten bestond, plotseling uit te sterven, en zij spraken vriendelijk tegen elkaar.
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19. En zo was het.

De dageraad van Kosmon

HOOFDSTUK XIX

1. Es zei: Terwijl nu de heilige raad nog steeds zitting hield in Paradijs, kwam er een licht, als een 
ster, en het bleef staan boven de troon van God. En de Stem kwam uit het licht en zei:

2. Zie, de valse Goden zijn uitgeworpen, en naar hun plaatsen gezonden.

3. Nimmermeer zal er een andere valse God, of Heer, of verlosser zijn om Mijn volk te misleiden.

4. Ik ben toereikend voor Mijn eigen scheppingen.

5. Laat dit daarom het begin zijn van het Kosmon Tijdperk.

6. Mijn volk heeft zich rondom de gehele aarde gevestigd, van oost naar west; de landen aan de 
westelijke oevers van Guatama zijn bewoond geworden.

7. Ga dan, Mijn God, Mijn Zoon, open de poorten van de hemel voor de stervelingen.

8. Laat Mijn engelen hen ontmoeten en met hen spreken, rechtstreeks.

9. Zie, Mijn etherische afgezant, Che'sivi'anathaotes, komt in een zee van vuur!

10. De ruimteschepen van de etherische Godin werden gezien, terwijl ze neerdaalden uit de hogere 
hemelen, komend als een open ring; om de hele aarde te omvatten.

11. Opnieuw sprak de Stem uit het licht en zei:

12. Ik ken geen onderscheid tussen mensen, rassen of sekten, of dogma's, of vroegere openbaringen.
Alle mensen zijn Mijn mensen!

13. Open de poorten van de hemel; laat Mijn engelen met de stervelingen spreken!

14. Vlugger en vlugger kwamen de etherische aartsengelen, totdat alle hemelen van Paradijs waren 
omringd in de liefde van de Almachtige.

15. Toen riep God de legioenen op die de zaak onder hun hoede hadden, waar stervelingen geboren 
waren voor het werk in Jehovih's koninkrijk. En God zei:

16. Open de poorten van de hemel; laat de engelen van Jehovih spreken met de stervelingen; de tijd 
van het koninkrijk van de Vader is nabij!

17. Open de poorten van de hemel! Laat de engelen met macht naar voren komen!

18. En in Hydesville, in Guatama, op de aarde, openden de engelen in Jehovih's naam de deur, om 
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die nimmermeer te sluiten, nooit! 5)

Jehovih, brengt de slavernij in Guatama ten val

HOOFDSTUK XX

1. Es zei: In de oude tijden, en in de oosterse landen, begon Jehovih met Zijn openbaringen. Het 
westelijk continent bewaarde Hij voor de voltooiing daarvan.

2. Toen nu God over heel Guatama heenkeek, zag hij vier miljoen mensen in gebondenheid, als 
slaven; en hij zag dat zij bevrijd moesten worden. En daarom vroeg God aan de hoofdrekenkundige 
van de heilige raad, een zekere Arak: Wie, van al de koningen van de aarde, heeft het grootste aantal
slaven gehad?

3. En Arak zei: Xerxes, die in Yope'gah woont, in atmosferea.

4. God zei: Stuur een hemels schip naar hem toe en naar een miljard van zijn engelen en ook naar 
de Argosiër, Leonidas en een miljard van zijn engelen. En als zij hierheen gebracht zijn, moeten ze 
omlaaggaan naar de aarde, naar deze barbaren, en hun slaven bevrijden.

5. Arak groette en vertrok om de hemelse maarschalken zijn instructies te geven, en die stuurden 
onmiddellijk schepen en boodschappers volgens de aanwijzingen.

6. Toen zei God: Ik zal nu de ashars terugroepen, die wacht houden over deze stervelingen; en, voor
een tijdlang, zullen zij in druja-duisternis wonen.

7. En dit werd gedaan, en dadelijk volgde er een oorlog tussen de slavenhouders en de naburige 
staten.

8. Daarop kwamen de Goden en engelen, hoog van graad, om getuige te zijn van het dodelijke 
schouwspel van de stervelingen; en om te bepalen hoe het beste de bewoners van dit grote land te 
kunnen winnen voor de vrijheid en voor Jehovih.

9. God had gezegd: Het is een eenvoudige zaak om een oorlog te winnen; maar om stervelingen de 
triomf van de gerechtigheid te laten inzien, is niet zo gemakkelijk. Wees daarom bescheiden in het 
geven van getuigenis voor Jehovih.

10. En daar namen twee miljoen man de wapenen op en raakten aan alle kanten in gevecht en het 
sterfelijk bloed stroomde in de vruchtbare aarde. En toch had geen van beide kanten zijn principes 
bepaald; of een standpunt ingenomen omwille van de gerechtigheid. Maar ze gingen door met 
vreselijk te vernietigen en tienduizenden de dood in te jagen!

11. Jehovih zei: Zend uw Parsi'e'aanse en Argos'yaanse engelen omlaag naar deze stervelingen, en 
door middel van inspiratie en dromen en visioenen zullen uw engelen tegen hen zeggen: Hij die 
zich aan de aarde hecht, zal vergeefs strijden; maar hij die rechtvaardigheid belijdt in Mijn naam, hij
zal overwinnen. En miljoenen engelen daalden naar omlaag, en trachtten hen over te halen.

12. Maar de stervelingen wilden niet luisteren. Zelfs de opperbevelhebber, aan de zijde van de 
vrijheidstroepen, sloot zijn ziel af voor Jehovih. Ja, hijzelf drong de slavernij op met zijn machtige 
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leger.

13. En de jaren gingen voorbij, en het hele volk begon te begrijpen, dat er zonder gerechtigheid 
geen einde aan de oorlog zou komen.

14. Jehovih zei: Slechts de dood kan deze mensen bereiken, of hen Mijn hand laten zien. Toch moet 
ge uw engelscharen uitsturen over al de noordelijke districten en hen inspireren tot de roep om 
vrijheid.

15. Toen vertrokken Xerxes en Leonidas, met hun twee miljard engelen, en ze verspreidden zich 
over het noorden om de stervelingen te inspireren tot een meer hemels standpunt, om hen 
gerechtigheid en vrijheid te doen zien.

16. En, zo'n honderd dagen lang, verbleven deze engelen bij de stervelingen; maar vele stervelingen
waren te grof en te aards om het te bevatten. Toen kwam Xerxes naar New York, en nam vandaar de
beschermengelen weg, zij die geheiligd waren, en hij liet de stad in handen vallen van druja's. En, 
onmiddellijk, werd de stad ondergedompeld in een hel (oproer, anarchie uitg.), en de mensen waren 
als een dol geworden volk, wild en vreselijk.

17. Weer sprak Jehovih in de heilige raad in de hemel, en Hij zei: Laat Mijn engelen nogmaals gaan,
en de stervelingen inspireren zich te richten op het licht van Mijn wil.

18. Opnieuw overstroomden de engelen het land, en ze inspireerden de stervelingen dag en nacht 
om de vrijheid te eisen voor de slaven. En de Afgezant van Jehovih zei tegen haar inspirerende 
engelscharen: Tellen jullie de stervelingen, noord en zuid, wat betreft hun meerderheid van 
stemmen voor de vrijheid.

19. Terwijl nu de Goden de stervelingen telden en hen van graden voorzagen, ontdekten zij dat de 
meerderheid zich had geschaard aan de kant van de vrijheid.

20. Jehovih zei tegen Zijn Afgezant: Neem uw eigen inspirerende schare en ga omlaag naar de 
aarde, naar de stad Washington, naar Lincoln, de president, en breng deze zaak onder zijn aandacht, 
zodat hij Mij zal kunnen begrijpen. Want hij is niet aan doctrines gebonden. Om deze reden 
maakten Mijn engelen hem tot president, en voor het doel dat Ik in de hand houd.

21. En het zal geschieden dat Lincoln u zal horen, en hij zal in zichzelf besluiten tot de vrijheid voor
de slaven. Maar hij zal uitkijken naar een teken van buiten, vrezend dat hij de engelen die hem 
bijstaan misschien verkeerd begrepen kan hebben. Maar Ik zal ook hiervoor zorgen.

22. En de engelen van Jehovih gingen in een visioen naar Lincoln, als een droom, en zij zeiden 
tegen hem: Lincoln! Lincoln! En hij antwoordde en zei: Wie bent u? 6)

23. En de engelen zeiden: Wij zijn degenen die komen in Jehovih's naam omwille van de vrijheid. 
Zie, miljoenen van Zijn engelen kijken omlaag uit de hemel en zouden naar uw legers toekomen, als
u slechts de vrijheid zou aankondigen voor de slaven. De hand van de Schepper rust op deze 
aangelegenheid.

24. Lincoln ontwaakte, en hij was verontrust door zijn droom.

25. De volgende nacht kwamen de engelen opnieuw en herhaalden hun woorden, en ze voegden 
eraantoe: De grote meerderheid in het land is rijp voor deze kwestie. U bent bang dat het slechts een
dwaze droom is. Maar wij zullen u morgen het bewijs geven.
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26. Lincoln ontwaakte nog meer ongerust dan tevoren, maar herinnerde zich dat de engelen gezegd 
hadden: Wij zullen u morgen bewijs geven.

27. Jehovih zei: Ik zal deze kwestie tot een getuigenis maken voor deze natie, zodat niemand het zal
kunnen tegenspreken. En ook zal Ik tonen hoe Mijn engelen alleen tewerk gaan en in machtige 
legioenen.

28. Nu woonde er in die tijd een helderziende in Washington, Nettie Mainard, door wie de geesten 
spraken als ze in trance was. En op de bovengenoemde dag spraken de engelen door haar en ze 
zeiden tegen een zekere kolonel Kase: Ga naar de president en breng hem bij deze vrouw.

29. En Kase 7) ging naar Lincoln, en vertelde hem wat er gezegd was. En toen Lincoln bij de 
zieneres was, werd zij overschaduwd door de engel van Jehovih en deze zei tegen hem: Wij zeiden 
dat we u morgen het bewijs zouden geven. Luister, we herhalen tegenover u, dat Jehovih de hand in 
deze zaak heeft. Als u de vrijheid voor de slaven niet bekendmaakt, zult u niet slagen. Doet u dit 
wel, dan zullen de vijandige legers als sneeuw voor de zon verdwijnen.

30. Lincolns ogen werden geopend en hij ging direct heen en kondigde de vrijheid af voor alle vier 
miljoen slaven.

31. Xerxes zei tegen Leonidas: Jij, grote overwinnaar, jij zult me weer verslaan. Neem je miljard 
engelen en trek mee met de noordelijke legers en inspireer hen tot de overwinning. Geef hen zo'n 
kracht en moed als ze nooit eerder aan de dag gelegd hebben. En, wat mijzelf en mijn scharen 
betreft, wij zullen naar de zuidelijke legers gaan en we zullen hen inspireren te geloven dat ze 
overwonnen worden, en hen zo laten vluchten voor jouw soldaten.

32. Zo wezen deze grote engelstrijders zichzelf het werk toe. En kijk, de noordelijke legers liepen 
het land van de vijand onder de voet alsof de oorlog slechts een spel was; en de zuidelijke legers 
verdwenen, ontwapenden zichzelf, en keerden naar hun huizen terug

33. De slaven waren vrij!

34. Jehovih zei: Laat dit een getuigenis zijn, dat dit land de plaats is van het begin van het Kosmon 
Tijdperk. Er zal geen kaste bestaan temidden van Mijn volk.

35. Ik ging naar de Israëlieten, en in die dagen zei Ik: Handhaaf uzelf als een apart volk! Want Ik 
had een taak voor hen, hetgeen was om naar het westen te trekken en Mij te vestigen, de Al Ene. En 
zij kwamen naar het westen en vervulden Mijn geboden. Daarvoor heb Ik hen gezegend.

36. En Ik ging naar Chine'ya, en Ik zei: Laat de volgelingen van Chine zich als een apart volk 
houden, want Ik heb een opdracht voor hen; hetgeen was om Mij te vestigen, de Al Ene en het 
meest talrijke volk ter wereld te laten zien als een verenigd volk, vreedzaam. En zij hebben hun taak
volbracht. En Ik zegende hen. En Ik ging ook naar Vind'yu, en stichtte er een machtig volk met een 
menigte van Goden en talen. Want Ik had een werk voor hen om te doen, hetgeen was om Mijn 
openbaringen te bewaren van sommige van de districten in Mijn hemelen daarboven; en in latere 
tijden dingen te bewijzen die Ik aan de Ouden had geopenbaard. Zij hebben hun werk ook 
volbracht, en Ik heb hen gezegend.

37. Maar, in dit tijdperk, kom Ik niet naar een apart volk, maar naar de vereniging van alle volkeren,
met elkaar vermengd tot één volk. Vandaar dat Ik dit het Kosmon Tijdperk heb genoemd.
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38. Voortaan zullen Mijn uitverkorenen bestaan uit de samengesmolten rassen, die Mij verkozen. En
deze zullen tot de besten worden, het meest volmaakt van alle volken van de aarde.

39. En zij zullen niet het ras of de kleur in overweging nemen, maar gezondheid en edelmoedigheid 
voor wat betreft het vergankelijke deel; en wat de geest betreft, vrede, liefde, wijsheid en goede 
werken, en slechts één Grote Geest.

40. Leonidas zei tegen Xerxes: Het zal weldra openbaar worden dat wij hier zijn geweest met onze 
engelscharen. Laat ons, als getuigenis hiervan, een aantal engelen aanwijzen om een tijdlang bij de 
stervelingen te blijven. En zij moeten hen inspireren tot atletische sporten die eigen waren aan de 
Argos'yanen (Grieken) en de Parsi'e'anen (Perzen).

41. Hierin stemde Xerxes toe, en zij vroegen om zeshonderdduizend engelvrijwilligers; en zij 
ontvingen hen en gaven hen officieren en verdeelden hen op zo'n manier dat hun inspiratie de 
stervelingen zou doen ontwikkelen in gezondheid, kracht en uithoudingsvermogen, door middel van
atletische spelen.

42. En het gebeurde dat de engelen uit de hemel de atletische spelen invoerden bij dit volk, veraf en 
dichtbij. Jehovih zei: Zelfs hierin zal de mens de Oorzaak der oorzaken ontdekken, die ligt achter 
alle dingen die op de aarde gebeuren.

43. En de mens zocht naar de Oorzaak van deze dingen, en probeerde zichzelf te overtuigen van 
elke oorzaak behalve de enig juiste!

44. Jehovih zei: Ik zal deze mensen laten zien dat de hoofdoorzaak van belangrijke kwesties bij de 
stervelingen afkomstig is van de engelen uit Mijn hemelen.

45. Ik kom in Kosmon niet alleen om de stoffelijke mens te bevrijden, maar de geestelijke mens. Ik 
hief Mijn hand op tegen een God, die geworteld was in hun bestel; Ik zal hen geen oorlogen meer 
voor Mij laten uitvechten. Het verleden is voorbij; engelen en stervelingen zullen vrij zijn!

De opstijging van de etherische scharen

HOOFDSTUK XXI

1. Es zei: God, Jehovih's Zoon, was ontheven van zijn inspannend zwoegen voor de aarde en haar 
hemelen; en zijn opvolger en de Heren werden naar behoren gekroond.

2. Daarna maakten de hoofdvrouwen en hoge Goden en Godinnen uit de etherische hemelen zich 
gereed voor het huwelijk van Jehovih's bruiden en bruidegoms.

3. En God en zijn Heren en hoge beambten riepen alle hemelse graden bijeen die gereed waren voor
de derde verrijzenis; en er waren, alles bij elkaar, zevenentwintig miljard (27.000.000.000) bruiden 
en bruidegoms.

4. Behalve hen waren er in Paradijs meer dan dertig miljard engelen van lagere graden, die de 
ceremoniën zouden bijwonen.

5. Zo werden dus de ceremoniën voltooid in de gebruikelijke vorm; en de bruiden en bruidegoms 
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werden begeleid naar de avalanza's, waarvan er elf in totaal waren. Toen gingen de etherische 
scharen, die de geboorte van Kosmon hadden ingeluid, aan boord. En na hen, God en zijn Heren en 
hoge beambten.

6. Intussen zongen en speelden de es'enaurs en trompettisten, twee miljard, voor de scharen, in 
heerlijkheid tot Jehovih.

7. Daarna gaf de hoofdvrouw het signaal voor het opstijgen, en, eenstemmig zeiden de machtige 
scharen: Stijg op! Naar U, Jehovih! Nader, nader tot U, Gij Almachtige.

8. En de vuurschepen vertrokken naar omhoog, draaiend en stijgend. Met meer dan veertig miljard 
engelen aan boord, stegen de avalanza's boven de pilaren van vuur, boven de troon van God, hoger 
en hoger draaiden en stegen de schepen van de scharen van Jehovih.

9. En de opstijgende engelen, en de engelen beneden, klapten in hun handen en juichten van 
vrolijkheid en verheven heerlijkheid vanwege het overstelpende tafereel.

10. Zo stegen ze omhoog en vertrokken naar de hogere hemelen, die miljarden vereerders van de 
Schepper, die getuige waren geweest van de geboorte van het Kosmon Tijdperk, voor de engelen en
stervelingen van deze wereld.

EINDE VAN HET BOEK VAN ES, DE DOCHTER VAN JEHOVIH

Opmerkingen van de uitgever bij het Boek van Es

1) Bovenaan de pagina: Met verwijzing naar Gods Boek van Ben leiden we hieruit af dat 'es' een 
uitdrukking is die 'geestelijke wereld' betekent, en niet een werkelijke engel of Godin, zoals die 
vermeld worden in de voorgaande boeken.

2) Dit is ongetwijfeld van toepassing op Mexico, Midden-Amerika en het noordelijk deel van Zuid- 
Amerika, en ook voor de West-Indische eilanden. Deze mensen noemen zich christenen, en het is 
letterlijk waar dat ze niet één enkele deugd ontwikkeld hebben.

3) Deze namen kan men aantreffen in "Fox's Book of Martyrs" en "Justin's Book of Christian 
Victims" - uitg.

4) Het aantal openlijk door de christenen vermoorde Indianen bedroeg niet veel meer dan de helft 
hiervan; maar toch stierven er drieëneenhalf miljoen Indianen, die eens dit land bewoonden, 
vanwege de behandeling door de christenen.

5) De eerste intelligente klopgeluiden uit de geestenwereld begonnen in hetzelfde jaar als waarin de 
eerste nederzettingen in Californië ontstonden. Beide komen overeen met het jaar 1848 van het 
christelijke tijdperk. Maar ik zie in ronde getallen in deze openbaringen dat zij geplaatst worden in 
1850 n. Chr.
De algemene neergang van het christendom begon zich eerst verscheidene jaren te manifesteren. 
Hetzelfde kan gezegd worden van het boeddhisme, brahmanisme en mohammedanisme.
Het vrije verkeer rond de wereld, speciaal met China en Japan, had niet eerder plaats dan drie tot 
vijf jaar na de geestelijke manifestaties.
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De rooms-katholieke kerk wierp zo'n zes of zeven jaar na het begin van het Kosmon Tijdperk 
Christus uit en verklaarde de paus onfeilbaar en tot de plaatsvervanger van Christus. Het was ook 
verscheidene jaren later dat Garibaldi en Victor Emmanuel het aardse koninkrijk van Christus in 
Rome omverwierpen. Maar toch kan men, in de periode van een wereld, deze zaken beschouwen als
te zijn gebeurd in dezelfde tijd. (uitg.)

6) Zowel Lincoln als zijn echtgenote hadden de gave van het voorspellen. In haar meisjesjaren 
vertelde ze vaak dat ze de vrouw zou worden van een president van de Verenigde Staten. En dat 
gebeurde. In andere opzichten had ze vele voorspellingen gedaan die naderhand waren uitgekomen. 
In het overlijdensbericht in de New York Herald van 17 juli 1882, werd verwezen naar Lincolns 
profetische kracht: "Net na de verkiezing gebeurde er een zonderling voorval, waardoor eens te 
meer de gave der profetie, die Mevr. Lincoln bezat, aan het licht kwam".

Mr. Lincoln beschreef het met de volgende woorden:
"Het was na mijn verkiezing dat het nieuws de hele dag door met karrenvrachten binnenkwam en er
een grootse huldiging was geweest, zodat ik uitgeput was en naar huis ging om te rusten en mijzelf 
op een sofa in mijn kamer neerwierp. Tegenover de plaats waar ik lag, stond een bureau met daarop 
een draaispiegel, en terwijl ik daarin keek, zag ik mijzelf bijna in mijn hele lengte weerspiegeld, 
maar mijn gezicht, merkte ik op, had twee aparte en verschillende afbeeldingen; de punt van de 
neus van het ene was ongeveer zeven centimeter van die van de andere af. Ik voelde me een beetje 
bedrukt, geschrokken misschien. Ik kwam overeind en keek in het glas, maar het visioen verdween. 
Terwijl ik weer lag, zag ik het een tweede keer, duidelijker zo mogelijk dan tevoren, en toen merkte 
ik op dat één van de gezichten bleker was dan het andere. Ik stond op en ze versmolten, en ik ging 
weg en door de opwinding van die dag vergat ik het bijna, maar niet helemaal want het kwam zo af 
en toe boven en gaf me een vleugje angst, alsof er iets onplezierigs was gebeurd. Zodra ik thuis was
gekomen vertelde ik mijn vrouw ervan en, een paar dagen later, probeerde ik het experiment 
opnieuw, toen, wis en waarachtig, het ding weer terugkwam; maar ik ben er later nooit meer in 
geslaagd de geest terug te laten komen hoewel ik het een keer probeerde, heel ijverig, om het mijn 
vrouw te laten zien, die er een beetje bezorgd over was. Ze dacht dat het een "teken" was, dat ik 
voor een tweede ambtstermijn gekozen zou worden, en dat de bleekheid van een van de gezichten 
een voorteken was dat ik de tweede ambtstermijn niet levend zou afmaken".

"Mr. Lincoln beschouwde het visioen als gezichtsbedrog, veroorzaakt door de zenuwen. De 
profetische verklaring van zijn vrouw over deze bijzonderheid, gezien in het licht van de 
daaropvolgende gebeurtenissen, schijnt zeker heel buitengewoon".

Hij werd voor een tweede ambtstermijn gekozen, maar kort daarna vermoord. (uitg.)

7) Indien u een volledig verslag van deze geschiedenis wilt hebben, verwijzen we u naar Col.Kase, 
1601 North 14th Street, Philadelphia, Pa, U.S.A. ("1882 - vert.)
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