
Boek van Jehovih

afb. 1

HOOFDSTUK I

1. ALLES was. ALLES is. ALLES zal altijd zijn. Het AL sprak en er was beweging, en er is 
beweging, En er zal altijd beweging zijn; en omdat het positief is, werd het Hij en Hem genoemd. 
De AL BEWEGING was Zijn spraak.

2. Hij zei: IK BEN. En Hij omvatte alle dingen, het zichtbare en het onzichtbare. Er is niets in het 
hele universum dat geen deel van Hem is.

3. Hij zei: Ik ben de ziel van alles, en dat alles wat wordt gezien is uit Mijn persoon en Mijn 
lichaam.

4. Krachtens Mijn tegenwoordigheid bestaan alle dingen. Krachtens Mijn tegenwoordigheid is er 
leven. Krachtens Mijn tegenwoordigheid worden de levenden in het leven voortgebracht, Ik ben de 
BEZIELER, de BEWEGER, de SCHEPPER, de VERNIETIGER. Ik ben de EERSTE en de 
LAATSTE.

5. Uit twee schijnbare entiteiten besta Ik; niettemin BEN IK SLECHTS ÉÉN. Deze entiteiten zijn 
het ONZICHTBARE, dat MACHTIG is, en het ZICHTBARE, dat uit zichzelf ONMACHTIG is en 
CORPOR wordt genoemd.

6. Met deze twee entiteiten, in de gelijkenis van Mijzelf, maakte Ik al het levende; want zoals het 
leven het machtige deel is, zo is het stoffelijke het onmachtige deel.

7. Hoofd over al wat op de aarde leeft maakte Ik de mens; mannelijk en vrouwelijk maakte Ik ze. 
En opdat de mens Mij zou kunnen onderscheiden, gebood Ik hem Mij een naam te geven; krachtens
Mijn tegenwoordigheid gebood Ik hem. En de mens noemde Mij niet naar iets in de hemel of op de 
aarde. In gehoorzaamheid aan Mijn wil noemde hij Mij naar de geluiden die de wind voortbrengt, 
en hij zei: E - O - IH ! (ie-o-aai). Hetgeen nu wordt uitgesproken als Jehovih (dsjiehovaai - vert.) en 
zo wordt geschreven:

afb. 2
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HOOFDSTUK II

1. Jehovih zei: Krachtens Mijn tegenwoordigheid schiep Ik de zichtbare en de onzichtbare 
werelden. En Ik gebood de mens hen namen te geven. En de mens noemde de zichtbare werelden 
corpor en de onzichtbare werelden es; en de bewoners van corpor noemde de mens corporiërs. Maar
de bewoners van es noemde hij soms es’eans (es'siërs), soms geesten en soms engelen.

2. Jehovih zei: Ik schiep de aarde, en vormde haar, en plaatste haar in het wereldruim; en door Mijn 
tegenwoordigheid bracht Ik de mens als levend wezen voort. Een stoffelijk lichaam gaf Ik hem, 
opdat hij stoffelijke dingen zou kunnen leren; en de dood schiep Ik opdat hij zou kunnen opstijgen 
in het firmament en Mijn etherische werelden zou erven.

3. Aan es gaf Ik de heerschappij over corpor; met es vulde Ik alle ruimte in het firmament, Maar van
corpor maakte Ik de werelden en manen en sterren en zonnen, zonder tal maakte Ik ze, en Ik liet ze 
zweven op de plaatsen die Ik ze toewees.

4. Es verdeelde Ik in twee delen, en Ik gebood de mens ze namen te geven, en hij noemde de één 
etherea en de ander atmosferea. Dit zijn de drie soorten werelden die Ik schiep, maar Ik gaf 
verschillende dichtheden aan de atmosferische werelden en verschillende dichtheden aan de 
etherische werelden.

5. Als substantie voor Mijn etherische werelden schiep Ik ethe, het MEEST VERDUNDE. Van ethe 
maakte Ik ze. En Ik maakte ethe tot het meest ijle van alle geschapen dingen, en Ik gaf er macht en 
plaats aan, niet alleen uit zichzelf, maar ook de kracht om te doordringen en in alle dingen te 
bestaan, zelfs in het midden van de stoffelijke werelden, En aan ethe gaf Ik de heerschappij over 
zowel atmosferea als corpor.

6. In de allerhoogste plaatsen schiep Ik de etherische werelden, en Ik maakte ze van alle vormen en 
afmetingen, gelijkvormig aan Mijn stoffelijke werelden. Maar Ik maakte de etherische werelden 
zowel van binnen als van buiten bewoonbaar, met ingangen en uitgangen, met gewelven en bogen 
van duizenden mijlen hoog en breed, en Ik overheerste ze met het TOTAAL VOLMAAKTE 
mechanisme; en in kleuren en beweegbare afgronden en bergen met een eindeloze afwisseling en 
schittering. Ik gaf ze bewegingen en omloopbanen en routes van zichzelf; onafhankelijk maakte Ik 
ze en boven alle andere werelden in kracht en majesteit.

7. Ook schiep Ik geen enkele etherische wereld eender van afmeting of dichtheid of bestanddelen, 
maar elk verschillend van de ander, en met een eigen, onvergelijkbare heerlijkheid.

8. Atmosferische werelden schiep Ik ook in het firmament, en Ik gaf ze plaatsen en omloopbanen en
routes voor zichzelf. Maar de atmosferische werelden schiep Ik vormloos en zonder vast patroon, 
want zij verkeren in een proces van verdichting of ontbinding, in een overgangstoestand tussen 
Mijn etherische en Mijn stoffelijke werelden, Ik schiep ze met drie graden van verdichting, en Ik 
gebood de mens ze namen te geven, en de ene noemde hij a'ji, en de tweede ji'ay en de derde 
nebulae.

9. Maar ze zijn allemaal samengesteld uit dezelfde substanties, zoals de aarde, maar verdund. Noch 
is er op of in de aarde iets, zelfs ijzer, lood, goud, water, olie of steen, dat ook niet in Mijn 
atmosferische werelden bestaat. Zoals Ik licht aan de aarde gaf, zo heb Ik licht aan veel van hen 
gegeven; en Ik gebood de mens om die allen kometen te noemen. En zo noemde hij ze.

10. En ook schiep Ik atmosferea rondom Mijn stoffelijke werelden; tegelijk maakte Ik ze.
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HOOFDSTUK III

1. Zo sprak Jehovih; door het licht van Kosmon maakte Hij deze dingen bekend onder de naties van
de aarde.

2. De mens keek biddend omhoog en verlangde de oorsprong te weten van alle geschapen dingen; 
zowel op aarde als in de hemel. En Jehovih antwoordde hem en zei:

3. De wervelwind maakte Ik tot een teken voor de mens over de oorsprong van Mijn geschapen 
werelden. Als u de kracht van de wervelwind ziet, terwijl die het stof van de aarde opneemt en 
bijeendrijft, weet u dat ik precies zo de a'ji en ji'ay en nebulae in het hemelse firmament 
samenbreng; door de kracht van de wervelwind schep Ik de stoffelijke zonnen, manen en sterren. 
En Ik gebood de mens de wervelwinden in het etherisch firmament te benoemen, en hij noemde ze 
vortexen (draaikolken, energiewervelingen - vert.) en wark; overeenkomstig hun vorm noemde hij 
ze.

4. Door de kracht van de rotatie die de uiterste delen snel voortdrijft verdicht Ik de atmosferische 
werelden die in het firmament zweven; en dat worden Mijn stoffelijke werelden. In het midden van 
de vortexen maak Ik ze, en door de kracht van de vortexen laat Ik ze om hun as draaien en breng ze 
in de banen die Ik ze toewees. Verder reikend dan de manen van een planeet heb Ik de vortexen 
geschapen, en zij dragen de manen ook.

5. Rondom sommige van Mijn stoffelijke werelden heb Ik nevelige gordels en ringen voortgebracht,
opdat de mens de rotatie van Mijn vortexische werelden zou begrijpen.

6. Voor elke stoffelijke wereld schiep Ik het allereerst een vortex, en door zijn rotatie en door de 
plaatsen in de ruimte waarheen hij reisde liet Ik de vortex de stoffelijke wereld voortbrengen.

7. Een grote vortex schiep Ik voor de zon en binnen deze vortex en eraan onderworpen maakte Ik de
vortexen van veel van de stoffelijke werelden. De zonnevortex bracht Ik aan het roteren en Ik gaf 
hem de kracht om de andere vortexen in zich te dragen. Overeenkomstig hun dichtheid en positie 
worden zij dus rondom de zon voort gedragen.

8. Denk niet, O mens, dat Ik de hemelruimte als een dorre woestenij en zonder nut schiep. Zoals de 
mens in de stoffelijke vorm is aangepast aan de stoffelijke aarde, zo is hij in de geestelijke vorm 
aangepast aan Mijn etherische werelden, Ik heb de mens drie grote toestanden geschonken: de 
stoffelijke, de atmosferische en de etherische.

HOOFDSTUK IV

1. De mens ontwaarde de samenstelling van de wereld in het algemeen en hij bad dat zijn ogen 
geopend mochten worden voor een teken in de hemel; en Jehovih antwoordde hem en zei:

2. De wolken in de lucht maak Ik opeens zichtbaar; door verschillende windstromingen maak Ik zo 
het onzichtbare zichtbaar en voelbaar voor de zintuigen van de mens. Op dezelfde manier laat Ik de 
etherische stromingen a'ji, ji'ay en nebulae voortbrengen, voorafgaand aan het scheppen van de 
stoffelijke werelden.

3. In het hele universum heb Ik het onzichtbare gemaakt om over het zichtbare te heersen. Laat het 
vormen van de wolken in het zicht van de mens op aarde blijven, opdat hij kan getuigen over de 
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manier waarop het onzichtbare zichtbaar wordt.

4. De mens ontwaarde het en bad om een duurzaam teken, en Jehovih antwoordde hem en zei:

5. Aanschouw de boom die uit de grond ontsprongen is en zijn tijd vervult, hij valt om, verrot en 
keert tot de aarde terug. Maar zie, de wind die u niet ziet houdt nooit op te waaien. Evenzo is de 
vergelijkbare duur van alle dingen. Denk niet, O mens, dat stoffelijke dingen worden vernietigd 
omdat zij verdwijnen; want zoals een waterdruppel verdampt en als onzichtbare damp in de lucht 
opstijgt, zo is het met alle stoffelijke dingen; zelfs aarde, stenen, goud, zilver en lood worden na 
verloop van tijd als niets in het hemelse firmament.

6. De dingen die de mens ziet, schiep Ik met een begin en een einde; maar het onzichtbare maakte 
Ik met een duur zonder einde.

7. De stoffelijke mens maakte Ik als behorend tot het zichtbare; maar de geestelijke mens maakte Ik 
als iemand in het onzichtbare, en eeuwigdurend.

8. Zoals de stoffelijke mens stoffelijke dingen aanschouwt, zo volgt de geestelijke mens de 
verdampte, stoffelijke entiteiten van de dingen naar boven. Zoals stoffelijke dingen tastbaar zijn 
voor stoffelijke wezens, zo zijn es-dingen tastbaar voor de geesten van de doden.

9. Zoals Ik het water laat opstijgen als damp en een plaats boven in de lucht laat innemen, laat dit 
dan een teken en bewijs zijn van andere plaatsen in atmosferea, waar de geesten van de lagere 
hemel wonen.

10. Evenals Ik een grens stelde aan het opstijgen van de wolken, stelde Ik een grens aan de plaatsen 
van de verschillende soorten substantie in atmosferea; hoe meer ijl en krachtig naar het uiterste, des 
te meer verdicht en krachteloos nabij de aarde.

11. Overeenkomstig de toestand van deze verschillende plateaus in atmosferea, hetzij ze dichtbij de 
aarde zijn of er hoog boven, zo zal de geest van de mens zijn plaats in de eerste hemel innemen; 
overeenkomstig zijn dieet en begeerten en gedrag zal hij in de geest wonen op het plateau waaraan 
hij zich gedurende zijn aardse leven heeft aangepast.

12. Want Ik maakte in alle dingen de aantrekkingskracht duidelijk voor het oog van de mens, opdat 
hij niet zou kunnen dwalen, want Ik maakte hen zo dat het gelijke het gelijke zou aantrekken.

13. De mens trachtte de loop der dingen te weten te komen. Jehovih antwoordde hem en zei:

14. Open uw ogen , O mens! Er is een tijd van de kinderjaren, een tijd van de scheppingsdrang, een 
tijd van ouderdom en een tijd van sterven voor alle mensen. Evenzo is het met alle stoffelijke 
werelden die Ik heb geschapen.

15. In het begin draagt de vortex haar als damp met zich mee, en als zij zich verdicht brengt de 
wrijving hitte voort, en zij smelt en wordt tot een bol van vuur in de hemel. Vervolgens neemt ze 
haar plaats in als een nieuwgeboren wereld, en Ik plaats haar in de omloopbaan die voor haar is 
gereedgemaakt.

16. In het volgende tijdperk breng Ik haar in se'mu, want zij is rijp om levende schepselen voort te 
brengen; en Ik schenk haar het planten- en dierenrijk.

17. Daarna gaat zij ho'tu binnen, want het tijdperk van vruchtbaarheid is voorbij, evenals de 
levenden die in de kindsheid verkeren. Vervolgens gaat zij a'du binnen, en niets kan zich meer op 
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haar ontwikkelen, Dan komt uz, en ze verdwijnt stilletjes in de onzichtbare rijken. Zo schep Ik, en 
zo vernietig Ik planeten, zonnen, manen en sterren.

18. Mijn voorbeelden gelden voor alle mensen, Mijn getuigenissen zijn zonder tal. Ik laat de boom 
uit de grond opstijgen. Ik geef hem een tijd om vruchten voort te brengen; en dan onvruchtbaarheid,
en vervolgens de dood en ontbinding. Ik maak het nieuwe veld gereed met rijke teelaarde, om voort 
te brengen; en het oude veld dat is uitgeput, en de mens zal voortgang en bestemming van een hele 
wereld overwegen.

19. Laat geen mens zich verwonderen over de afmeting van de mammoet en de ichtyosaurus, want 
er was een tijd voor hen zoals er een tijd is voor de infusiediertjes van heden.

20. Ik heb u een teken gegeven, O mens, in de koningin van de honingbij; door de verandering in de
cel wordt ze tot koningin, uit dezelfde soort kiem als de andere bijen. Wees dus wijs en denk eraan 
dat de aarde niet op dezelfde plaats in het firmament is als ze vroeger was. Laat dit voor u een 
bewijs zijn van de groei, de verandering en de barensnood van de aarde.

21. Niettemin, O mens, zijn het zichtbare en het onzichtbare slechts delen van Mijn persoon; Ik ben 
de Eenheid van het geheel.

HOOFDSTUK V

1. De mens ontwaarde de grootsheid en heerlijkheid van de stoffelijke werelden. Hij zei: Hoe zal ik 
spreken over Uw grote werken, O Jehovih, en van Uw wijsheid en macht! Zal ik mijn mond openen
voor U? Ik kijk naar Uw talloze sterren, zonnen en manen die door de hemelen zijn verspreid! De 
miljoenen jaren dat U ze in het nooit eindigende firmament liet wentelen! Optochten van machtige 
werelden, af en aan en rondom! Voortgaand op Uw adem!

2. O Gij Allerhoogste! Hoe moet ik mijn onbeduidendheid verbergen! Ik kan nog niet het kleinste 
ding levend scheppen! Zelfs de kleur van een haar op mijn hoofd kan ik niet veranderen. Wat ben 
ik, dat U naar mij omzag?

3. Zeg mij, O mijn Schepper, waar kwam het leven vandaan? Dat onzichtbare in mij, dat zich 
bewust is van het bestaan? Zeg me hoe al het levende tot leven kwam!

4. Jehovih hoorde de woorden van de mens en Hij antwoordde hem en zei: Laat er een teken aan de 
mens worden gegeven, opdat hij se'mu zal kunnen begrijpen. Daarna liet Jehovih de kwal en het 
groene schuim in het water ontstaan, om voortdurend te voorschijn te komen in alle tijdperken, 
opdat de mens het tijdperk van se'mu zou kunnen begrijpen, wanneer de aarde en de kusten aan het 
water en ook de wateren zelf worden overdekt met een mengsel van atmosferische en stoffelijke 
substantie. En deze substantie werd se'mu genoemd omdat Jehovih het door Zijn tegenwoordigheid 
met leven bezielde, en zo maakte Hij al het levende, zowel het planten- als het dierenrijk. Niet dat 
se'mu slechts de kwal of het groene schuim in het water is, want de aarde bracht in die dagen niet 
uitsluitend se'mu voort; niettemin zijn de kwal en het groene schuim in het water de tekenen van 
datgene wat er in die tijd op aarde bestond.

5. Jehovih zei: Door Mijn tegenwoordigheid bezielde Ik al wat leeft of ooit geleefd heeft tot leven.

6. Omdat Ik mannelijk en vrouwelijk ben, naar Mijn gelijkenis, zo maakte Ik hen. Omdat Ik de 
macht ben die tot leven bezielt, schiep Ik hen in gelijkenis met Mijzelf, en met de kracht om voort 
te brengen.
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7. Overeenkomstig hun eigen plaatsen schiep Ik de levenden; niet in enkele paren, maar in 
honderden paren, en duizenden en miljoenen.

8. Overeenkomstig hun eigen plaatsen en het licht in se’mu gaf Ik ze hun kleur, aangepast aan hun 
woonplaatsen.

9. Ieder levend ding schiep Ik nieuw op de aarde, elke soort op zichzelf en niet één levend ding 
schiep Ik uit een ander.

10. Laat er een teken op de aarde zijn, opdat de mens in zijn duisternis niet zal kunnen geloven dat 
het ene dier verandert in een ander.

11. Daarop gaf Jehovih toestemming dat verschillende dieren een nieuw levend dier konden 
voortbrengen, dat niet op zijn vader of zijn moeder zou lijken; maar Hij zorgde ervoor dat het 
nieuwe voortbrengsel onvruchtbaar was.

12. Jehovih zei: En dit zal het bewijs zijn voor alle mensen, dat Ik al het levende slechts naar zijn 
eigen soort schiep.

13. Zodanig is Mijn persoon en Mijn geest, van eeuwigheid tot eeuwigheid; en als Ik een nieuwe 
wereld in de tijd van se'mu breng, kijk, dan bezielt Mijn tegenwoordigheid de substantie tot leven; 
overeenkomstig de plaats en de omgeving breng Ik de verschillende soorten voort; want zij zijn 
vlees van Mijn vlees en geest van Mijn geest. Ik geef ze aan zichzelf; niettemin zijn ze allemaal 
leden van Mijn Persoon.

14. Als bewijs voor de mens: zie, eens was de aarde een bol van vloeibaar vuur! Ook was er geen 
enkel zaad op aanwezig. Maar op het geschikte moment liet Ik se'mu op de aarde regenen; en 
krachtens Mijn tegenwoordigheid bezielde Ik al het levende tot leven. Zonder zaad schiep Ik het 
leven dat in hen is.

HOOFDSTUK VI

1. Toen de mens begrip had van de aarde keek hij omhoog en Jehovih zag hem en kende de 
verlangens van zijn ziel. Daarom zond Jehovih Zijn zoon Uz, en Uz sprak en zei:

2. Luister naar mij, O mens; de mysteries van hemel en aarde zal ik ophelderen voor uw verstand, 
zodat u kunt oordelen. U bent het hoogste en zal tot het voornaamste van alle koninkrijken worden; 
u zult wijsheid van de Grote Jehovih leren, en niemand zal u tegenspreken.

3. Bezin u, O mens, op de grootsheid van de koninkrijken van uw Vader en Zijn plaatsen in het 
firmament. Als ik u niet naar de hemelen daarboven breng, kunt u de plaatsen daarvan niet 
begrijpen.

4. Daarop verhief de mens zich in de geest en steeg op in het firmament, want zijn geest was 
gekristalliseerd in afzondering; en Uz en Es stegen met hem op en spraken met de stem van de 
Vader. En de mens zag dat alles in het firmament geordend was en steeds een eigen plaats innam. 
Vervolgens sprak Es en zei:

5. Kijk, O mens! Zoals een boer het koren op de ene plaats zaait, en tarwe op een andere, en 
wortelen weer ergens anders, en vlas - alles op een aparte plaats, evenzo slaat Jehovih de 
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bestanddelen op waarvan werelden worden geschapen - alles op zijn plaats - de substantie van het 
ijzer op de ene plaats, de substantie van de stenen op een andere, de substantie van de plantenrijken 
op weer een andere, en evenzo de substantie van het dierenrijk; en de olie en het zand; want Hij 
heeft voor dit alles plaatsen in het hemelse firmament. Hetgeen u zag zijn de a' ji en de ji'ay en de 
nebulae; en op plaatsen temidden daarvan is ook se'mu. Laat niemand zeggen: Ginds is alleen maar 
waterstof, en daar slechts zuurstof. De verdeling van de substanties van Zijn scheppingen zijn niet 
zoals de mens het zou doen. Al de elementen worden niet alleen op nabije plaatsen gevonden, maar 
ook op verre plaatsen.

6. Wanneer de Vader Zijn werelden door de hemelen voert, verzamelen ze van alle dingen 
voldoende. Zo gebeurt het ook, dat als een stoffelijke wereld nog nieuw en jong is, zij niet bij 
toeval, maar doelbewust wordt gevoerd naar gebieden die voor haar geschikt zijn. Vandaar dat er 
een tijd is voor se'mu, een tijd dat er nebulea neervalt waardoor de wouden en de se'mu-lagen diep 
worden begraven om in een latere tijd te zorgen voor kolen en mest. Zo is er een tijd dat de aarde 
door een gebied in het firmament gaat waar zand en olie op haar neer regenen en haar overdekken 
en er gas ontstaat dat wordt opgeslagen voor de komende generaties van de mens.

7. En de mens zei: Ik schaam me voor U, O Jehovih! Ik keek omhoog en zei: Kijk naar de lucht, er 
is niets! Toen zei ik: Het is waar, de stoffelijke werelden worden geschapen van verdichte nebulae; 
maar ik zag niet de wijsheid en glorie van Uw werken. Ik verborg U in toevallige gebeurtenissen. 
Uw onzichtbare wereld is zichtbaar geworden; het onwezenlijke is werkelijkheid geworden.

8. O, had ik toch maar aan U gedacht! 0, had ik U toch niet ver weg geplaatst, noch wetten en 
besluiten verzonnen. Leert U mij, O Jehovih! Wat was het begin van de mens? Wat was het eerste 
levende dat U voortbracht?

9. Jehovih zei: Heb Ik Mijzelf niet verklaard in het verleden; heb Ik in Mijn werken niet duizenden 
jaren vooraf zorggedragen? Zoals Ik systeem heb getoond in de stoffelijke werelden, weet u, O 
mens, dat er systeem heerst in het firmament.

10. De boom schonk Ik leven; de mens schonk Ik leven en ook geest. En de geest die Ik maakte was
apart van het stoffelijk leven.

11. Uit se'mu maakte Ik de mens, en de mens was slechts als een boom, maar woonde in ha'k; en Ik 
noemde hem Asu (Adam).

12. Ik overzag de uitgestrekte hemelen die Ik had geschapen, en Ik zag de ontelbare miljoenen 
geesten van de doden die op andere stoffelijke werelden hadden geleefd en waren gestorven, 
voordat de aarde werd geschapen.

13. Ik sprak in het firmament en Mijn stem bereikte de uiterste plaatsen. En in antwoord op de 
klanken van Mijn stem kwamen er talloze engelen van de weg in de hemel waar de aarde langs 
reist. Ik zei tegen ze: Kijk, Ik heb een nieuwe wereld geschapen; komen jullie maar en geniet ervan.
Ja, jullie zullen erdoor leren hoe het was met andere werelden in voorbijgegane tijdperken.

14. Er kwamen op de nieuwe aarde miljoenen engelen uit de hemel neer; maar veel van hen hadden 
nooit een stoffelijk leven doorgemaakt omdat ze in de kindsheid waren gestorven, en deze engelen 
begrepen de voortplanting en het stoffelijk leven niet.

15. En Ik zei: Ga heen en verlos Asu uit de duisternis, want ook hij zal in de geest opstijgen om 
Mijn etherische werelden te erven.

16. En nu bevond de aarde zich in de laatste periode van se'mu en de engelen konden gemakkelijk 
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stoffelijke lichamen voor zichzelf aannemen; uit de elementen van de aarde kleedden zij zich, door 
de kracht van hun wil, met vlees en beenderen. Aan de zijde van de Asu's namen zij stoffelijke 
gedaanten aan.

17. En Ik zei: Gaan jullie maar en neem van alles dat op de aarde is; maar neem niet van de boom 
des levens, opdat jullie zodoende geen verwekkers worden en als dood zullen zijn voor de hemelen 
waar jullie vandaan kwamen.

18. Maar degenen die nooit stoffelijke dingen hadden geleerd en onvolmaakt in wijsheid waren, 
begrepen Jehovih’s woorden niet en ze woonden met de Asu's samen en werden verleid, en ze 
namen van de vruchten van de boom des levens; en zie, ze zagen hun eigen naaktheid. En er werd 
uit het eerste ras (Asu) een nieuw ras geboren, de mens genoemd; en Jehovih bracht de aarde uit de 
barensnood van se'mu en de engelen gaven hun stoffelijke lichamen op.

19. Jehovih zei: Omdat jullie diegenen hebben verwekt die mede-erfgenamen in de hemel zullen 
zijn, zullen jullie met je voeten op de aarde lopen en aan de zijde van de nieuwgeborenen gaan, en 
beschermengelen voor hen zijn, want ze zijn van jullie eigen vlees en bloedverwantschap.

20. De vrucht van jullie zaad heb Ik met Mijn geest bezield, en de mens zal tevoorschijn komen met
een geboorterecht voor Mijn etherische werelden.

21. Zoals Ik het zaad van de eerstgeborenen heb bezield, zo zal Ik alle zaad bezielen tot aan het 
einde van de aarde. En ieder mannelijk kind en ieder vrouwelijk kind dat in het leven wordt 
geboren, zal Ik bezielen met een nieuwe geest die uit Mij zal voortkomen op het moment van de 
conceptie. Ik zal geen enkele geest van de hogere of de lagere hemel de kracht geven om een schoot
binnen te gaan, of een foetus in een schoot, om opnieuw te worden geboren.

22. Zoals de stoffelijke aarde verdwijnt, zo zal het eerste ras Asu verdwijnen; maar aangezien Ik 
niet verdwijn, zal de geest van de mens ook niet verdwijnen.

HOOFDSTUK VII

1. Jehovih zei: Laat er een teken worden gegeven aan de bewoners van de aarde, opdat zij dan’ha in
het hemelse firmament kunnen begrijpen. Want zoals Ik de aarde een tijd schonk om het levende te 
scheppen, en de engelen een tijd om te komen en deel te nemen aan de eerste vruchten van de 
sterfelijkheid en de onsterfelijkheid, zo zal de mens in bepaalde perioden getuigenis ontvangen van 
Mijn scharen in de hemel.

2. En Jehovih liet de aarde en het zonnestelsel in een baan reizen waarvan de omloop 4.700.000 jaar
bedraagt. En Hij plaatste op de route van de baan, op afstanden van 3000 jaar, etherische lichten, en 
als de aarde door deze plaatsen heengaat, verschijnen er engelen uit de tweede hemel in haar 
stoffelijke tegenwoordigheid. Zij komen als afgezanten, in gezelschappen van honderden en 
duizenden en tienduizenden, en zij worden de etherische scharen van de Allerhoogste genoemd.

3. Zij komen niet als afzonderlijke personen; zij komen ook niet voor een enkele sterveling.

4. En Jehovih gaf dit teken aan de mens op aarde, dat wil zeggen: In het begin van het licht van 
dan'ha zullen de geesten van de kort geleden gestorvenen de kracht bezitten om de gelijkenis van 
een stoffelijk lichaam aan te nemen en aan de stervelingen te verschijnen en rechtstreeks met ze te 
spreken. Iedere drieduizend jaar gaf Jehovih dit teken op de aarde, opdat degenen die de krachten en
vermogens van zulke huisgeesten leerden kennen, getuigenis konden geven betreffende de 
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oorsprong van de mens op aarde. Jehovih zei: En als het gebeuren zal in welke tijd van dan'ha ook 
dat deze tekens openbaar worden, zal de mens weten dat de scharen van de Allerhoogste spoedig 
daarna komen. Laat hem die wijs wil worden de grote lichten van Mijn slang (zonnestelsel) 
benoemen, want in die tijden zet Ik de dingen die oud zijn opzij, en vestig Ik Mijn uitverkorenen 
opnieuw.

5. In de tijd van de aarde, toen de mens van sterfelijk tot onsterfelijk leven was voortgebracht, liet 
de aarde se'mu achter zich en verbleven de hemelse engelen bij de aardse mens, echter niet in de 
gelijkenis van stervelingen, maar als geesten; en krachtens hun tegenwoordigheid streefden zij 
ernaar de mens wijs en oprecht te maken voor Jehovih. Op de aarde beliep het aantal van zulke 
engelen in de miljoenen. Tot deze engelen sprak Jehovih en zei:

6. Kijk eens naar het werk dat jullie ter hand hebben genomen! Er werd jullie allemaal geboden om 
van alle vruchten van de aarde te nemen, behalve van de vrucht van de boom des levens, die de 
kennis van aarde en hemel omvat, opdat jullie niet je erfenis in etherea zouden verliezen.

7. Kijk, jullie hebben nu zoons en dochters op de aarde; door jullie liefde voor hen zijn jullie 
gebonden geesten van de lagere hemel geworden. Totdat jullie hen in wijsheid en macht hebben 
verlost, namelijk tot aan de zesde generatie, zullen jullie niet weer opstaan en Mijn vrije hemelen 
erven.

8. Daartoe zullen jullie medewerkers van elkaar zijn in systeem en orde. In Mijn naam zullen jullie 
een organiek lichaam worden en bekendstaan als de hemel van de aarde, of de lagere hemel die met 
de aarde mee zal reizen.

9. En Ik zal jullie een leider toewijzen die wijs en ervaren is in het grondvesten van hemelse 
koninkrijken; en hij zal uit jullie midden beambten, boodschappers, ashars, asaphs en es' enaurs 
benoemen, en jullie zullen worden geteld en toebedeeld aan je werk en plaats, zoals het gebeurt in 
Mijn andere lagere hemelen op andere werelden.

10. En hij die de leider is, zal God van deze hemel en de aarde worden genoemd, volgens zijn 
verdiensten schenk Ik hen.

11. En God zal een Raad hebben en een troon in zijn hemelse stad; en de plaats zal Hored worden 
genoemd, want het is het eerste koninkrijk van God in dit firmament.

12. En God zal heersen op zijn troon, want het behoort hem toe; en zijn Raad zal met hem heersen; 
in Mijn naam zullen zij de heerschappij bezitten over de engelen en stervelingen die tot de aarde 
behoren.

13. En God zal hoofden onder zich benoemen en zij zullen naar de aarde omlaag gaan en bij de 
stervelingen wonen; en het werk van zulke hoofden zal voor de verrijzenis van de stervelingen zijn. 
En deze hoofden zullen Heren worden genoemd, want zij zijn goden van het land, hetgeen de 
laagste rang is van Mijn gevolmachtigde Goden.

14. En God en zijn Heren zullen de heerschappij voeren gedurende tweehonderd jaren tot duizend 
of meer jaren; maar nooit langer dan drieduizend jaren. Overeenkomstig de gebieden van dan (licht)
waarin Ik de aarde breng, zo zullen de ambtsperioden van Mijn Goden en Mijn Heren zijn.

15. En God en zijn Heren zullen ambtsdragers bevorderen die hun opvolgers worden; door hem en 
hen zullen zij worden benoemd en gekroond in Mijn naam.

16. Bij de beëindiging van de heerschappij van Mijn God en zijn Heren zullen zij in deze, Mijn 
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gebonden hemelen al die engelen bijeenbrengen die zijn voorbereid in wijsheid en kracht voor de 
verrijzenis naar Mijn etherische koninkrijken. En deze engelen zullen de bruiden en bruidegoms 
voor Jehovih worden genoemd, want zij zijn de Mijnen en zijn in Mijn dienst.

17. En in de tijd van dan zal Ik uit etherea schepen omlaag zenden naar God en zijn Heren met de 
bruiden en bruidegoms; door Mijn etherische Goden en Godinnen zullen de schepen omlaag dalen 
naar deze hemelen en God en zijn Heren, met de bruiden en bruidegoms, ontvangen, en ze omhoog 
brengen naar de verheven gebieden die Ik voor hen heb gereedgemaakt.

18. En al degenen die opstijgen zullen een oogst voor Mij, van Mijn God en Heren, worden 
genoemd. En de tijd van Mijn oogsten zal in overeenstemming zijn met elke dan, hetgeen 
tweehonderd jaar, vierhonderd jaar en vijfhonderd jaar bedraagt; en deze zullen Mijn kleinere 
cyclussen worden genoemd, want het zijn de tijden van de tafelen van profetie die Ik aan Mijn 
dienaren gaf.

19. Maar op geen andere tijden, noch op welke andere manier ook, zullen Mijn oogsten opstijgen 
naar Mijn vrije werelden in etherea. Zeven dans heb Ik voor elke dan'ha gemaakt; en zes generaties 
van stervelingen heb Ik voor iedere dan gegeven.

20. De engelen begrepen de geboden van Jehovih overeenkomstig hun kennis in de etherische 
hemelen, want ze waren de erfgenamen van andere planeten en ze waren gestorven in de kindsheid 
en opgegroeid in de es-werelden; maar ze begrepen de Schepper niet waar het de gewoonten van de 
lagere hemelse koninkrijken betrof. Daarvoor was hun kennis onvolledig.

21. Jehovih zei: Ik veroordeel u niet omdat u medeverwekkers bent geworden met de Asu's; want u 
hebt Mij twee diensten bewezen en die zijn: uzelf aardse dingen te leren opdat u begrip en 
medegevoel zou hebben voor de aardbewoners en, ten tweede, omdat u ervoor hebt gezorgd dat de 
aarde werd bevolkt met diegenen die tot onsterfelijkheid in staat zijn.

22. Kijk nu eens wat er zal gebeuren op de aarde: degenen die uit uw vlees en verwantschap zijn en 
als man en vrouw bij elkaar wonen, zullen stijgen in wijsheid en deugd; maar zij die als man en 
vrouw samenleven met de Asu's, zullen erfgenamen met een dalende levensgraad voortbrengen. De 
eersten zullen erfgenamen voor het eeuwige leven voortbrengen, maar de anderen zullen 
erfgenamen voortbrengen die in de duisternis zullen belanden.

23. Uw God en zijn Heren zullen u onderricht geven in de heerschappij van zulke dingen, opdat u 
door inspiratie en andere manieren het gedrag van stervelingen kunt leren sturen voor het eeuwige 
leven. En opdat dit werk u niet te zwaar zou vallen schiep Ik de dans en dan'ha's in het firmament, 
waarin u van de wacht kunt worden afgelost door andere engelen van andere werelden, die komen 
om u te vervangen.

24. Dit leg Ik u ook op: dat het heersen over de stervelingen voor hun deugd, ze met uw eigen wil in
alle dingen te besturen, in tegenstelling staat tot Mijn geboden. Want wat voor eer valt er voor 
welke mens dan ook te behalen als hij wordt verplicht iets te doen?

25. Maar u zult de stervelingen geven van Mijn licht, hen de keus latend. Beter is het voor hen om 
iets te lijden dan volwassen te worden in onwetendheid van de wroeging van ongehoorzaamheid.

26. Zie, Ik maak dit tot een bereidwillige dienst van uw kant; omdat u uw genegenheid aan de aarde
hebt gebonden, aan uw eigen verwanten, wordt u vrijwillig beschermengelen over de stervelingen. 
Toch maakte Ik geen aparte wet voor u; zoals het met u is zo zal het zijn met de geesten van deze 
stervelingen wanneer zij in de es-wereld geboren worden: ook zij zullen verlangen om 
beschermengelen over hun sterfelijke verwanten te worden.
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27. Maar deze geesten, die nooit Mijn hogere hemelen hebben gekend, zullen ongeschikt zijn voor 
de dienst van ashars; zij zouden niet anders zijn dan de blinde die de blinde leidt.

28. Om dit te voorkomen zullen God en de Heren deze geesten in de eerste verrijzenis voorzien van 
plaatsen om in te wonen; en met bezigheden en gelegenheden voor ontwikkeling. Want Ik wens niet
dat zij aan de aarde gebonden blijven, maar dat ze zullen opstijgen en Mijn etherische koninkrijken 
erven.

29. En hierin moet u ook tactvol zijn wanneer u over hen heerst en hen van het licht van Mijn 
hemelen geeft, met enige vrijheid om te kiezen en zichzelf te vervolmaken. Anders zouden ze 
slechts slaven in de hemel zijn. Overeenkomstig hun zwakheid of kracht moet u zorgen voor deze 
nieuwe geesten die Mijn es-wereld binnenkomen.

30. Daarom zullen diegenen als u die door Mijn God en Mijn Heren zijn benoemd tot beschermers 
over stervelingen ASHARS worden genoemd, en u moet verslag uitbrengen aan uw respectievelijke
Heren, overeenkomstig het deel van de aarde waar u zich kunt bevinden. De ashars zullen voor vele
wachten bestemd zijn.

31. En degenen van u die zijn aangesteld om de geesten van de doden in de hemel te ontvangen, 
zullen ASAPHS worden genoemd, en u moet verslag uitbrengen aan uw respectievelijke Heren en 
hun koninkrijken.

32. En de ashars zullen een verslag maken van elke sterveling, over de graad van zijn wijsheid en 
goede werken; en als een sterveling doodgaat en zijn geest wordt overgedragen aan de asaphs, zal 
het verslag met hem worden overgedragen; en de asaph die het ontvangt, zal die geest met het 
verslag overbrengen naar de plaats in deze hemelen die is aangepast aan zijn graad, waar hij aan het
werk en aan het leren zal worden gezet overeenkomstig de plaats van de verrijzenissen die Ik 
schiep.

33. Naargelang u dus geordend zult worden in de hemel, met heersers en leraren en dokters; en met 
hoofdsteden en steden en provincies, en met ziekenhuizen en kinderhuizen, en scholen en 
werkplaatsen, zult u uiteindelijk ook de mens op aarde tot dezelfde dingen inspireren.

34. En de stervelingen die zijn verheven tot de heerschappij over stervelingen, zullen koningen en 
keizers worden genoemd. Zoals Mijn Goden en Mijn Heren Mijn Zonen worden genoemd, zo 
zullen koningen en keizers de zonen van God worden genoemd; door hem zullen zij worden 
verhoogd tot hun plaatsen, en de heerschappij ontvangen tot Mijn heerlijkheid,

HOOFDSTUK VIII

1. Jehovih zei: En God zal zorgen dat er een verslag wordt bijgehouden in de hemel, over zijn 
heerschappijen en zijn Heren. En hij en zij zullen hun opvolgers op het hart drukken om voor altijd 
een dergelijk verslag bij te houden.

2. En in de tijden van Mijn oogst moet er een kopie van deze verslagen worden meegenomen naar 
Mijn etherische koninkrijken en worden opgeborgen bij Mijn Oriaanse hoofden en aartsengelen op 
de route van de reis van de grote slang (zonnestelsel), voor hun beraadslagingen betreffende de 
vooruitgang en het bestuur van de bewoners van de aarde en haar hemelen.

3. Denk niet, O engelen, dat de verrijzenis van uw erfgenamen en hun nakomelingen die uit de 
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aarde voortkomen, een eenvoudige zaak is met een gestage vooruitgang, zonder ongelukken en 
rampzalige duisternis.

4. De engelen onder uw gezag zullen op bepaalde tijden opstandig en uitdagend worden, en zich 
niets aantrekken van uw wetten en verordeningen; en ze zullen uw hemelse plaatsen in de steek 
laten en met miljoenen en honderden miljoenen omlaag naar de aarde gaan. En ze zullen de ashars 
verdrijven en vervolgens het voogdijschap over de stervelingen op zich nemen. Maar ze zullen geen
rechtvaardigheid ontwikkelen onder de zon, want ze zullen de stervelingen inspireren tot oorlog en 
vernietiging. En deze engelen zullen op elke plaats in uw hemelen oorlog en kwaad gaan bedrijven.

5. Met de stinkende gassen van atmosferea zullen zij oorlogswapens en martelplaatsen 
vervaardigen. Met deze elementen zullen ze verstikkende hellen maken teneinde elkaar in de chaos 
te werpen.

6. En de stervelingen die in de oorlog sneuvelen, zullen in de geest worden geboren in de chaos op 
het slagveld; in chaos zullen deze geesten de es-wereld binnenkomen. En ze zullen niet weten dat ze
dood zijn (voor het aardse leven), maar blijven vechten, aan alle kanten.

7. De ene vijand zal de andere van het leven beroven in deze hemelen, en hem in de martelplaatsen 
gooien die zij gebouwd zullen hebben, en ze zullen geen vrede of wijsheid kennen.

8. En het werk van uw hemelen zal te niet worden gedaan. En u zult zich erop richten om uit te gaan
teneinde de hellen en de geesten in chaos te verlossen. En uw werk zal uitputtend zijn; u zult het 
werkelijk uitschreeuwen omdat u bent gekomen en de aarde hebt bevolkt.

9. Ook dit heb Ik mogelijk gemaakt voor Mijn scheppingen; want zowel de engelen als de 
stervelingen zullen de elementen van de hemelen en van de aarde leren kennen, en de beproevingen 
van liefde en ongeluk leren kennen.

10. Ik heb geen wijsheid mogelijk gemaakt voor welke mens of engel ook die Mijn elementen niet 
kent, en de uitersten van goed en kwaad die Ik schiep.

11. Maar zie, in de tijden van grote duisternis die over de aarde en deze hemelen zullen komen, zal 
Ik de aarde in dan'ha brengen en zullen Mijn etheriërs komen in Mijn naam en hen verlossen.

12. En weer zullen zij voor een volgende cyclus alleen worden gelaten met de lessen die hen zijn 
gegeven; maar weer zullen zij vallen na verloop van tijd. Maar opnieuw zal Ik ze verlossen; Ik zal 
ze door Mijn Goden en Godinnen de grootsheid van Mijn scheppingen laten begrijpen.

13. Zoals u in atmosferische schepen van hemel naar hemel reist, zo moet u ook de stervelingen 
inspireren om stoffelijke schepen te bouwen en over de oceanen te varen, opdat de inwoners van de 
verschillende delen van de aarde elkaar zullen leren kennen.

14. En wanneer de bewoning van de aarde zal zijn voltooid en de naties van oost tot west een 
beschaafde omgang gevestigd zullen hebben, zal Ik in diezelfde tijd de aarde in het Kosmon 
Tijdperk brengen, en Mijn engelafgezanten, de Goden en Godinnen, zullen de verslagen van deze 
hemelse koninkrijken overleggen.

15. Door hen zal Ik de schepping van de werelden aan de stervelingen openbaren, en de 
geschiedenis en heerschappij van Mijn Goden en Heren op de aarde, ja, vanaf deze dag tot aan de 
tijd van Kosmon.

16. En Jehovih liet de engelen van atmosferea bijeenkomen en het eerste hemelse koninkrijk van de 

Oahspe - Boek van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 28 - 39



aarde in orde brengen. En de plaats werd Hored genoemd, want het was de plaats van het eerste 
geordende verblijf voor de eerste god van deze wereld.

17. En Hored was over en boven de Aotan Bergen in Ughoqui gelegen, oostwaarts van Ul, het land 
dat hierna het continent Pan wordt genoemd.

18. Zo eindigt de ongeordende bewoning van de aarde en haar atmosferea.

EINDE VAN HET BOEK VAN JEHOVIH
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