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                                               OURANOTHEN 
 
                                                         of 
 
                                        LICHT  UIT  DE  HEMEL 
 
(Het Ouranothen-manuscript werd bij de geschriften van dr. John B. Newbrough 
aangetroffen) 
 
Hoofdstuk  I                                    OURANOTHEN 
 
1.  Dit zijn de woorden van Ouranothen: Door Uw licht en heerschappij, O Jehovih, zij 
alle mensen vrede en goede wil, met vertrouwen in U en verdraagzaamheid jegens 
elkaar, tot Uw heerlijkheid, amen. 
 
2.  Ik kom niet om de vrijheid in te perken, maar u meer te geven, met liefde en wijsheid, 
opdat de verrijzenis van de mensen wordt gevestigd op de aarde zoals het is in de 
hemel. 
 
3.  Ik verklaar u, dat degene die u onder diverse namen aanbidt en ver weg plaatst, in 
werkelijkheid tegenwoordig is. En indien u hem daarin naar waarheid aanbidt en zijn 
geboden vervult en erkent dat er slechts één God bestaat, namelijk Jehovih, schenk ik u 
veel lof en dank. 
 
4.  Of u nu zegt: Brahma, Brahma, Christus, Christus, en dit doet uit eerbied voor de 
Almachtige, onze Schepper, en goede werken verricht met al uw wijsheid en kracht - 
daarin maak ik uw goede daden in de hemel bekend . 
 
5. Want dit zijn allemaal de bouwwerken van de Vader, om zijn kinderen tot de hoogste 
verrijzenis te brengen, naar de vreugde en heerlijkheid in zijn koninkrijken. 
 
6. Ik kom dus niet om u een van uw goden of verlossers af te nemen en ook niet om uw 
vermogen tot gerechtigheid te beperken, maar veeleer om u een grotere glorie te tonen 
door ze allemaal te omvatten in het plan van de Almachtige, door de verschillende 
volkeren in alle werelddelen te bereiken. 
 
7. Om u te smeken barmhartig voor elkaar te zijn, en meer begrijpend in uw oordeel, en 
uw eigenwaan opzij te zetten waarin u voorwendt dat alleen u de gunsteling van Jehovih 
zou zijn. 
 
8. Ten eerste verklaar ik u zijn levende tegenwoordigheid; dat hij heden tegenwoordig is, 
altijd tegenwoordig was en altijd tegenwoordig zal zijn, tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
9. Handelend krachtens zijn tegenwoordigheid; alle dingen in het leven roepend en 
vooruit bewegend naar een wijs en bepaald doel. 
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10.   Wiens tegenwoordigheid alom en onbegrensd is. 
 
11.   Dat allen niet als weeskinderen zijn, maar in het bezit van een Vader, deel van uw 
vlees en geest, ja, de Schepper zelf. 
 
12.   In wiens harmonie u bent als de toetsen voor een instrument, met wie u tot eenheid 
kunt komen, door zijn geboden in praktijk te brengen. 
 
13.  Dat alleen hierin vrede en geluk ligt besloten voor ieder  mens op aarde of engel in 
de hemel. 
 
14.  Ten tweede: dit verklaar ik u ook; dat waarin u de Vader ver weg hebt geplaatst en 
iets dergelijks zegt als: er is een goddelijke wet; er is een natuurwet - u niet de levende 
tegenwoordigheid van Jehovih begrijpt, maar hem en zijn werken ontheiligt. 
 
15.   Want er is geen goddelijke wet en er is ook geen natuurwet. 
 
16. Maar alle goede dingen worden tot stand gebracht door de levende 
tegenwoordigheid van de Schepper. 
 
17.  Dingen die gewoonlijk slecht worden genoemd gebeuren door te streven hem tegen 
te werken. 
 
18.  Ten derde: dat Jehovih niet klaar is met zijn scheppingen en rust van zijn werken; 
dat wanneer u hebt gezegd: hij werd moe, of hij rust uit van zijn werk, u zich door een 
verkeerd taalgebruik hebt laten vervallen tot ontheiliging van de Almachtige . 
 
19.   Want hij is ook meester over alle vermoeidheid en zijn eigen eeuwigdurende rust 
en onrust, alle begrip van stervelingen en engelen te boven gaand. 
 
20.   Want hij brengt eeuwig tezamen en werelden zonder tal lost hij op en ontbindt hij. 
 
21.  Onbegrensd in ziel en geest, eeuwig bezielend vanuit zijn eigen leden, zonder 
verlies of verspilling of gebrek aan ruimte, en zonder belemmering. 
 
22.  Ten vierde: dat Jehovih de ziel van alles is, en dat u bent als onafhankelijke atomen 
van zijn persoon. 
 
23.   Waarom zou men dan zeggen: Kijk eens, mijn volk is uitverkoren door de 
Almachtige! Hij heeft mijn volk uitgekozen om de wereld te gaan verlossen! 
 
24.   Ik verklaar alle mensen tot zijn mensen; en ik zeg ook: ga heen en verlos de 
wereld. Maar niet alleen met woorden en ook niet met legers van vernietigers, maar met 
vrede en liefde, en met zorg voor de armen en gekwelden en hulpelozen en bedroefden. 
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Hoofdstuk II 
 
1.   Dit zijn de woorden van Ouranothen: Vrede en liefde zij de engelen en stervelingen 
van de aarde, in de naam van Jehovih. 
 
2.   Omdat het u is aangetoond dat de kennis van de mens slechts zijn eigen bewustheid 
is van de verslagen die op zijn lichaam en geest zijn geschreven, laat het daarom een 
getuigenis zijn dat de aangelegenheden van hemel en aarde eeuwigdurend worden 
aangetekend op de ziel van de mens. 
 
3.   Hetzij door zijn eigen gedrag of toegeeflijkheid of door de plaatsen waar hij zich 
ophoudt, zo is het boek van zijn eigen heerschappij in de handen van Jehovih, of anders 
tegen hem. 
 
4.   Hetgeen ook een getuigenis zal zijn dat het oog van de Vader altijd op alle mensen 
rust, zowel in deze wereld als in de volgende. 
 
5.   Daarom zal geen mens zeggen: God sneed hem af – bedoelend: Jehovih keerde zich 
af van de slechte mens. 
 
6.   Hetgeen heiligschennis tegen de Vader is. Want hij keert zich niet af, en ook snijdt hij 
geen enkel mens af. 
 
7.   Niettemin snijden velen zich af door hem te verloochenen en niet zijn geboden op te 
volgen. 
 
8.   En zij brengen duisternis en ellende over zichzelf; en ze roepen uit: Hoe zit het met 
de rechtvaardigheid van God, dat hij me zo kwelt? Of waarom komt hij niet naar degenen 
die in nood verkeren? 
 
9.   En wanneer ze zich in duisternis bevinden, trouwen ze en brengen voort in duisternis, 
met de aanleg tot ellende en dood. 
 
10.  Daarom werd er vanouds gezegd dat de zonden van de mens worden bezocht aan 
het derde en vierde geslacht van degenen die later komen. 
 
11.  En dan roept de ongelovige uit: Kijk eens naar de ellende van Gods schepselen ! 
 
12.  Maar ik zeg u dat al deze dingen sedert lang geopenbaard werden, en u vormt het 
getuigenis van degenen die de wijsheid en de heerlijkheid van Jehovih, uw God, 
ontkennen. 
 
13.  Hoe ziet het register van de aarde er dan uit? Waar zal de Vader een voorbeeldig 
volk aantreffen? 
 
14.  Waar u uw buurman liefhebt als uzelf, en deugdzaamheid en hogere gerechtigheid 
in praktijk brengt boven al het andere? 
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15.  Want ik zeg u dat zij heel listig de openbaringen van de hemel hebben uitgelegd, ten 
einde de deur naar een zondige leer open te zetten.  
 
16.  Door te zeggen dat zulke dingen gebeuren door de goddelijke wet, in plaats van de 
reële tegenwoordigheid van de Schepper. 
 
17.  Zichzelf ertoe overhalend dat hun God was weggegaan en bepaalde wetten had  
achtergelaten om zijn werken voort te zetten. 
 
18. En de goddelozen legden die zo uit dat, aangezien God ver was weggegaan, hij het 
gedrag van de mensen niet kon zien en ook geen nota nam van hun handelingen zoals 
ze die in het lichaam verrichtten. 
 
19.  Want zo zijn ze ertoe gebracht om te geloven dat zonde en slechte daden 
verborgen blijven, en dat geen mens of engel of god ervan weet. 
 
20.  En ze zijn in ongeloof opgegroeid, stilzwijgend voorbijgaand aan de persoon van de 
Almachtige, ofschoon zelfs de machten van leven en dood hen voor ogen staan. 
 
21.  Verslaafd aan misdaden en wangedrag jegens elkaar, zonder vrees voor God de 
Vader, en alleen in bedwang gehouden door de wetten en gevangenissen van de 
mensen. 
 
22.  Die door u dus in onwetendheid wordt vereerd alsof hij ver weg zou zijn, verklaar ik 
u: 
 
23. Dat zijn oog altijd op u rust; en dat u een eeuwigdurend register bent van zowel het 
goede als het kwade dat u jegens elkaar en de Vader in praktijk brengt. 
 
24.  Dit is de grondslag waarop ik Jehovih’s koninkrijk op aarde bekendmaak. Zonder dit 
is er geen verrijzenis, hetzij in deze wereld of in de volgende. 
 
25 . En voorzover u deze leer vastlegt in het begrip van de jongeren, zo zult u de 
hoeksteen hebben gelegd voor het bouwwerk van Jehovih, uw Schepper. 
 
26. Daartoe zult u al die uitdrukkingen zoals goddelijke wet en natuurwet moeten 
afschaffen. 
 
27.  En leer hen van nu af aan over de levende IK BEN, de JEHOVIH, die overal en in al 
zijn werken bestaat, en handelt krachtens zijn tegenwoordigheid; noem hem Heer of 
God als u dat wilt. 
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Hoofdstuk III 
 
1.  Dit zijn de woorden van Ouranothen: Door de kracht en de wijsheid van Jehovih in 
mij, groet ik u in vrede, liefde en verzoening met de Vader. 
 
2. Ten einde u grootmoedig en ruim van inzicht te doen zijn in het onderscheiden van de 
heerschappij van Jehovih. 
 
3.  Dat u niet verwaand zult zijn vanwege uw kennis van de oude profeten en 
openbaarders van God de Vader, zeggend: woorden werden vanouds geopenbaard; de 
oude openbaringen waren afdoende. 
 
4.  Jehovih is heden dezelfde als gisteren en in de eeuwigheid. Zijn stem en zijn handen 
zijn met u; hij verandert niet zoals de wind die waait. 
 
5.  Open uw begrip voor de levende tegenwoordige, de IK BEN, in gedachtenis aan de 
oude tijden, toen de profeten van God ook verloochend werden. 
 
6.  Want dezelfde dingen komen in iedere cyclus tijdens de reis die de wereld maakt. En 
dezelfde doctrines die dezelfde verheven geboden bevatten, worden geopenbaard. En 
daarin wordt de reële tegenwoordigheid van de Schepper aan alle mensen 
bekendgemaakt. 
 
7.  Maar degenen die hem niet met heel hun hart en ziel liefhebben, en hun buren niet 
als zichzelf, roepen uit: Dat willen we niet; laten we hem kruisigen. 
 
8.  Welnu, kijk eens, het tijdperk van Jehovih manifesteert zich temidden van alle naties 
en volkeren. Protesteren zij niet luidkeels tegen het scepticisme van de mens? En 
schudden hun doctrines niet op hun grondvesten?                                  
 
9.  Het enthousiasme dat zij vertonen is slechts voor een dag; als de prediker dood is 
wordt zijn kerk als het huis van een vreemdeling. 
 
10.  Want zij vereren niet de Vader, maar buigen zich voor de welsprekendheid van de 
mens. 
 
11.  Daarom zeg ik u op deze dag dat deze tijd belangrijker is dan die van vroeger, want 
de cyclus omvat de hele aarde, het wordt tot één volk er rond omheen; zo wordt het licht 
van Jehovih openbaar gemaakt onder alle naties en volkeren. 
 
12.  En het scepticisme en uit elkaar vallen in de ene streek van de aarde is niet anders 
dan  een soort van dezelfde verschijnselen in de andere streken. 
 
13.  Denk dan niet dat, met het omcirkelen van de aarde, Jehovih niet toereikend is voor 
een universele doctrine, aangepast aan alle bewoners van de aarde. 
 
14.  Want hij gebruikt zijn engelscharen overeenkomstig het werk dat hij voor de boeg 
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heeft. 
 
15.  De ene mens wekt hij op voor dat ene werk en de andere mens voor dat andere 
werk; zo bestemt hij alle mensen voor het bouwen van zijn koninkrijk. 
 
16.  En hij zendt zijn engelen naar de mensen om ze tekenen en voorspellingen te 
geven; en de mens zegt : Ik voel dat het komt; er is iets nieuws op komst. 
 
17.  Over deze zaken bezit de aarde genoeg geschiedenis. 
 
18.  Precies als in Egypte, in het grote koninkrijk, toen de farao’s zich hadden verrijkt 
met kennis en met monumenten, die door de mens waren ontworpen om eeuwig te 
blijven bestaan. 
 
19.  En beiden, de engelen van de duisternis en de engelen van het licht, daalden neer 
op dat land en de mensen werden overweldigd door wonderen en zwarte kunst. 
 
20.  En de Vader riep tot de menigte om Egypte te verlaten; en zovelen als er vertrouwen 
in hem hadden stonden op en vertrokken uit dat land. 
 
21. Toen kwam er duisternis over Egypte en het land ging in vernietiging ten onder. Haar 
tempels en plaatsen van grote kennis vervielen of raakten in vergetelheid. 
 
22.  Nu verklaar ik u dit: dezelfde soorten van zwarte kunst en engelmanifestaties 
verschijnen er aan het begin van iedere cyclus. 
 
23.  Want de Vader staat zelfs toe dat er engelen van duisternis voor de mensen 
verschijnen, om ze te verbijsteren in hun ongeloof, en ze bevreesd te maken in hun 
onrechtvaardige gedrag. 
 
24.  En ook dit gebeurt spoedig na de komst van een cyclus – de engelen van de tweede 
hemel komen en roepen zondaren op tot berouw, en ze maken het verschil tussen de 
hogere en de lagere hemel bekend. 
 
25.  En die stervelingen die vertrouwen in Jehovih hebben en gerechtigheid in praktijk 
brengen, worden weggevoerd naar een nieuwe plaats en een heiligere toestand. Maar 
degenen die zich niet bekommeren om de stem van Gods engelen gaan ten onder in de 
duisternis. 
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Hoofdstuk IV 
 
1 . De woorden van Ouranothen: Door de genade en de kracht van de Schepper, de God 
van alle volkeren, moge u het geloof deelachtig worden voor uw eigen verlossing. 
 
2.  Eerst komen er tekenen en voorgevoelens, gevolgd door geloof, en daarna 
vertrouwen, hetgeen gevolgd wordt door werken. 
 
3.  En deze wet geldt voor al het levende, hetzij mens, vogel, dier of kruipend ding; er 
zijn tekenen en voorgevoelens voor al wat leeft, overeenkomstig hetgeen voor hen van 
belang is. 
 
4.  Kijk naar de tijden van hemel en aarde; ze bestaan uit zomers en winters voor alle 
dingen. Een tijd waarin de oogst van de ene openbaring of de ene doctrine rijp wordt, en 
een tijd daarna waarin het door de Vader wordt bijeengebracht, en niet meer wordt 
gekend. 
 
5.  Voor het ene tijdperk schenkt God openbaringen aan de mens, overeenkomstig 
hetgeen goed is voor de mens, maar wanneer het zijn werk heeft voltooid brengt God het 
bijeen en schenkt een nieuwe openbaring. 
 
6.  Zodanig zijn de werken van Jehovih, en mensen noch engelen kunnen zijn hand 
weerstreven. 
 
7.  Griekenland, Egypte en India gaf hij vele goden. In overeenstemming met de 
behoeften van de tijden en het licht van de mens, opdat de mens zou kunnen worden 
opgewekt door geloof en vertrouwen, gaf hij ze goden en doctrines die geschikt voor ze 
waren. 
 
8.  En de mens bleef vasthouden aan zijn goden; hij maakte waarachtig idolen van hen 
en werd afhankelijk van de goden en engelen om door tussenkomst en voorspraak zijn 
uiteindelijke verheffing in de hemel te bewerkstelligen. 
 
9.  Zo hield de mens ermee op om zijn eigen verlossing uit werken, zich verlatend op zijn 
goden om hem te redden, zelfs met zijn misdaden en godslastering. 
 
10. En Jehovih liet deze volkeren onder de voet lopen door ongelovigen en tekenen en 
wonderen, en hij liet nieuwe profeten voor hen opstaan die hen vermaanden voor hun 
onrechtvaardige gedrag. 
 
11.  De aanhangers van de vroegere openbaringen verhieven zich met kracht en 
doodden Gods profeten en verklaarden hen tot overtreders van de wetten der mensen. 
 
12. Niettemin gebeurde het met al deze volkeren dat ze hun vele goden kwijtraakten, en 
de nieuwe openbaringen schoten wortel uit de vervolging en dood van Gods profeten. 
 
13.  Zodanig zijn de cyclussen op de aarde; ze zijn als de oogsten van de Almachtige, 



 8 

die hij geeft aan de verschillende perioden van zijn scheppingen. 
 
14.  Hier is wijsheid, O mens, om te letten op de tekenen van Jehovih’s tijden en de 
voortgang van zijn heerschappij op de aarde. 
 
15.  Sta uzelf niet toe gebonden te worden door de dingen uit het verleden, terwijl de 
tekenen van de Almachtige voor u oprijzen. 
 
16.  Oordeel niet het handelen van God naar het weinige dat op een stil plekje gedaan 
wordt, en ook niet uit diepgewortelde vooroordelen in uw eigen verstand, vanwege uw 
geboorte en milieu. 
 
17.  Maar overzie de hele aarde en overweeg wat goed is voor alle mensen, of de 
doctrines en openbaringen krachtig genoeg zijn om armoede en oorlog en allerlei 
misdaden onder de mensen uit te bannen. 
 
18.  Dit is de gids die uw Schepper u gaf, dat u zou kunnen leren te voorspellen over het 
bestuur van uw God, dat Jehovih de enige meester over leven en dood is (want al wie 
hij ook in het leven heeft geroepen is van hem, en de dood is zijn besluit op zijn tijd en 
manier). 
 
19.  En wie ook tussen de mens en zijn Schepper komt en zijn broeder met de dood 
bezoekt, voert oorlog tegen zijn Schepper. 
 
20.  Leven en dood behoren mij toe , zegt Jehovih. 
 
21. Wie ook het waagt zich te gaan bezighouden met moord volbrengt niet langer de 
gerechtigheid van God 
 
22.  In dit teken zult u alle mensen die zich in de oorlog begeven oordelen, en zeker 
weten of hun doctrines en hun goden geschikt zijn om het koninkrijk van de Vader op 
aarde te grondvesten. 
 
23.  Laat uzelf niet verblinden door hun voorwendsels en vredesverklaringen, maar 
observeer of ze, door hun handelen, meer vertrouwen hebben in oorlogswapens en 
staande legers dan in Jehovih. 
 
24.  Dit is ook een van de tekenen, naast ongeloof en zwarte kunst, waaruit u zeker zult 
voorspellen dat de oude doctrines en openbaringen hun tijd voor de stervelingen hebben 
volbracht. 
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Hoofdstuk  V 
 
1.  De woorden van Ouranothen: Vrede en goede wil zij u allen, in de liefde van God, 
amen. 
 
2.  In voorbije tijden heeft de Almachtige zijn tekenen en monumenten en 
geschiedenissen geschonken, waardoor u het gezag van zijn woord zult begrijpen. 
 
3.  Omdat de Ouden waren gebonden aan de doctrines en openbaringen van hun 
voorgangers, stond Jehovih toe dat tot het kwade neigende mensen hun bibliotheken 
aanvielen en vernietigden. 
 
4.  En de mens treurde op de aarde en zei dat het licht des hemels was vernietigd. 
 
5. Maar Jehovih begreep wat goed was voor de mens en wenste niet dat hij gebonden 
zou zijn aan de Ouden; maar eerder zou worden opgewekt tot het eeuwig 
tegenwoordige licht van God. 
 
6.  Want de mens was geworden als iemand die verdrinkt en zich vastklampt aan 
datgene wat hem onder water trekt. Dus alleen door de vernietiging van de oude 
verslagen kon de mens worden overgehaald zich te wenden tot datgene wat eeuwig 
tegenwoordig is, namelijk Jehovih. 
 
7.  En een soortgelijke toestand is altijd voor al de antieke goden en mensen gekomen; 
want de mensen zijn er bang voor om datgene los te laten wat hen steeds verder van 
hun Schepper wegvoert. 
 
8.  Dit verklaar ik u ook: de hoeveelheid openbaring in iedere cyclus was ervoor om de 
mens steeds dichter bij het begrip van de Eeuwig Tegenwoordige te brengen; de mens 
te laten weten dat Jehovih er nu is, net als hij bij de Ouden was. 
 
9.  Dat de mens uiteindelijk zijn verstand geopend zou hebben, ten einde zijn eigen 
openbaringen te ontvangen van zijn Schepper en van de engelen van God. 
 
10. Dit zou in feite de grondvesting zijn van zijn koninkrijk op aarde zoals het is in de 
hemel 
 
11.  Aangezien dus directe inspiratie van de Vader naar alle mensen zal komen, hoe 
hoopt u dan niet gebonden te worden aan de openbaringen van de oude profeten? 
 
12.  Delfde Schepper bestaat nu, was er altijd en zal er altijd zijn. 
 
13.  Zo dichtbij hem te zijn, en zozeer in hem, en zozeer één met hem als de oude 
profeten waren, zou u ook niet één willen zijn met de Vader, om te profeteren en goede 
werken tot stand te brengen? 
 
14.  Want indien God, de Vader, altijd dezelfde is, en u voldoet aan zijn normen zoals de 
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oude profeten deden, zult u hetzelfde resultaat bereiken als zij. 
 
15.  De mens daartoe te bezielen, de Levende Tegenwoordigheid binnen te gaan in 
plaats van hem achter te laten als een volgeling van het oude licht, is het werk van uw 
God. 
 
16.  Daarvoor moet u zich verenigen in wijsheid en ernst, zonder te letten op 
zelfopoffering. 
 
17.  Welnu, wanneer de tekenen van verval zich in de oude systemen gaan 
manifesteren; als bijvoorbeeld degenen die een helder verstand hebben en geloof 
hechten aan de oude doctrines en openbaringen, zich naderhand daarvan afkeren 
omdat de doctrines geen kracht bezitten, dan zult u inderdaad weten dat er een nieuwe 
cyclus op handen is. 
 
 
                                                      -----ooOoo----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               STICHTING  OAHSPE  CENTRUM  HOLLAND 
 
                                                   vert. R.K.Hougee 
 
 


