Boek van Thor, de Zoon van Jehovih
Dit zijn de verslagen van Thor, Apollo's opvolger op de aarde en in haar hemelen, vanaf de Arc van
Mos tot aan de Arc van Dae, in de etherische hemelen, gedurende 3200 jaar.

HOOFDSTUK I
1. Thor, Oriaans hoofd van Don'ga in etherea, God van Palla, Opzichter van Yorretz en Thassa, God
van Galeb, Ontvanger van Saffer en Hoesonya, God van Wartz en Lo en Yisain, Raadsheer in de
etherische werelden Hituna, Ctaran, Seeing, Sethawan en Hababak, groetend:
2. In de Heilige Raad van Goden en Godinnen in Don'ga kwam de stem van Jehovih tot Thor en Hij
zei:
3. Mijn Zoon, kijk naar de rode ster, de aarde; ze koerst van Mos naar Dae en sleept zich nu voort
door de moerassen van Asath. U moet haar verlossen terwijl ze door uw gebieden komt, drieduizend
tweehonderd jaren. Op dit ogenblik nadert de dageraad van Ghan.
4. Thor sprak voor de Heilige Raad, op Jehovih's troon, en hij zei: Kijk, de jonge wereld, de aarde,
komt op onze weg. Drieduizend tweehonderd jaar lang zal ze op reis zijn in de velden van Don'ga.
5. Daarna overlegde de Heilige Raad over de aangelegenheden van de aarde en haar hemelen, en
over alle andere stoffelijke werelden die gedurende drieduizend jaar door Don'ga zouden komen. En
men zag dat de dageraad van dan het eerst van allen over de aarde zou komen.
6. Toen riep Thor om de snelle boodschappers die het firmament doorkruisen in de streken van
Apperwaith, de hoofdweg van de voorbije geschiedenis van de aarde. En de snelle boodschappers
kwamen en ze deponeerden hun verslagen voor de troon van Jehovih, over wat voor wereld de
aarde was, en over de oogsten aan engelen die ze had opgeleverd voor de vrije hemelen.
7. Nadat de verslagen waren beëindigd en besproken door de Heilige Raad, zei Thor, de Zoon van
Jehovih:
8. Teneinde verdere kennis te verkrijgen over de huidige toestand van deze wereld, de aarde, luidt
mijn bevel dat Yathai, God van Gammotto, een miljoen vrijwilligers uitzoekt, en in een airiata naar
de aarde en haar hemelen gaat om haar God en Heren te bezoeken en de toestand vast te stellen van
hun engelen en stervelingen, en weer verslag uit te brengen in Don'ga.
9. Dus werd Yathai, de God van Gammotto in etherea, voor deze taak aangesteld en hij zorgde voor
een airiata, en nam een miljoen etheriërs mee, en hij begaf zich naar de aarde en haar hemelen zoals
geboden was.
10. En Yathai kwam bij de troon van God aan, in atmosferea; en God stuurde een uitnodiging aan
zijn Heren om ook te komen. En van hen kwamen er tweeënzeventig.
11. God zei tegen Yathai: De aarde en deze atmosferische hemelen zijn vol valse Heren en valse
Goden. Yathai vroeg hoeveel het er waren. God zei: Meer dan dertigduizend Goden en honderd
zestigduizend Heren. In elke grote stad op de aarde is wel een valse God of valse Heer, en hij heeft
een klein hemels koninkrijk voor zichzelf, ook op de aarde. En de geesten der doden in die plaats
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zijn zijn slaven, voor zijn eigen verheerlijking.
12. En in veel van deze hemelse koninkrijken zijn er oorlogen en anarchie (hellen), waar de engelen
elkaar eindeloos kwellen. Ook zullen deze valse Goden en Heren en hun onderdanen niet toegeven
dat er hogere hemelen zijn dan die van henzelf.
13. De geesten van de onlangs gestorvenen worden gevangengenomen en in onwetendheid
gehouden over Jehovih en Zijn geweldige scheppingen; maar ze moeten wel vol verering buigen en
de valse Heer of God aanbidden. En die, op hun beurt, inspireren de stervelingen weer tot dezelfde
verering omdat ze in hun nabijheid verkeren. Waardoor ze tegen de tijd dat ze sterven zijn aangepast
om als slaven onder het gezag te komen van degene die ze vereerden.
14. De oorlogen in de hemel hebben de stervelingen aangezet tot oorlogen op de aarde; zodat er
rond de hele wereld eeuwigdurende gevechten aan de gang zijn.
15. En zij, die op de aardse slagvelden sneuvelen, worden in chaos in de geest geboren en ze weten
niet dat ze dood zijn (voor de aarde) en dus blijven ze op de slagvelden hangen, en vechten nog
steeds tegen denkbeeldige vijanden.
16. Over de hele aarde zijn er van deze slagvelden, overdekt met chaotische geesten en met de
geesten van druks en druja's en Yaks en holbewoners, die niets meer weten dan de dieren in het
veld.
17. Keer daarom terug, O Yathai, naar uw Oriaanse hoofdman Thor, de Zoon van Jehovih, en zeg
tegen hem: De God van de aarde is machteloos om haar engelen en stervelingen te redden uit de
grote duisternis die op hen ligt. En smeek hem in Jehovih's naam om te komen en mij en mijn
koninkrijken te verlossen.
18. Yathai vroeg naar de mensenrassen op de aarde, en naar de tijden waarop ze hun bestaan
eindigden.
19. God zei: In twaalfduizend vierhonderd jaar zal het I'hin ras, de heuvelbouwers, aan zijn eind
komen. En op die dag zullen de Ghans getriomfeerd hebben over alle landen en wateren van de
aarde.
20. Zodra Yathai de vereiste inlichtingen had verkregen, en ook gehoord had waar de districten van
de aarde en haar hemelen zich bevonden, vertrok hij in zijn airiata, met zijn gezellen, en hij bezocht
de belangrijkste plaatsen en keerde daarna terug naar Don'ga in etherea, naar Thor, de Zoon van
Jehovih, aan wie hij verslag uitbracht over alles wat hij had vernomen over de toestand van de aarde
en haar hemelen.
21. Toen kwam het Licht van Jehovih bij Thor en zei: Mijn Zoon, neem een voldoend grote schare
etheriërs, en ga naar de rode ster en haar hemelen, en verlos ze in Mijn naam.

HOOFDSTUK II
1. Thor verzocht om dertig miljoen vrijwilligers; en hij zorgde voor een avalanza, een etherisch
vuurschip, waarin zij aan boord gingen voor de reis naar de rode ster, waar zij vier jaar en
tweehonderd achtendertig dagen zouden blijven, hetgeen de dageraad van dan werd genoemd, voor
Thor, van Don'ga.
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2. Toen spoedden Thor en zijn dertig miljoen zich voort, op de uitreis door etherea. Door de
moerassen van Asath, en de velden van Brodwuski; door de etherische zeeën van Hoesonga naar de
Arc van Mos, en vandaar naar Chinvat, de grens van de aardvortex. Hier stopte hij niet, maar
spoedde zlch voort in zijn vuurschip naar Gau, de troon van God.
3. God en zijn Heren, die bericht hadden gekregen over Thors aankomst, hadden de hoofdstad
gereed voor zijn ontvangst. En daarnaast hadden zij alle engelen van de tweede verrijzenis
bijeengebracht, en zoveel van de eerste verrijzenis als er verkozen te komen. Alles bij elkaar waren
er in Gau negenhonderd miljoen engelen bijeen, faithists van Jehovih. Van hen hadden er niet meer
dan een miljoen ooit een etheriër gezien, noch waren zij verder van de aarde weggeweest dan het
zevende plateau in atmosferea.
4. Temidden van hen, precies in de hemelse hoofdstad van Gau, landde Thor met zijn dertig miljoen
engelen. En na gepaste begroetingen, op de manier van Goden en Godinnen, werd er van de troon
van God een dag van ontspanning afgekondigd; en daarop begaven de etheriërs en de atmosferiërs
zich vol vreugde onder elkaar.
5. Daarna besteeg Thor de troon van God, en hij beschikte als volgt, te weten:
6. Een miljoen agenten om naar de valse Heren en valse Goden toe te gaan en ze te arresteren, en
naar Gau te brengen voor het oordeel.
7. Een miljoen captors (zij die gevangennemen of in beslag nemen) om de tronen en tempels in
bezit te nemen van de valse Heren en valse Goden, en ze vast te houden.
8. Acht miljoen captors om de engelslaven te verzamelen in alle hadan hemelen.
9. Zes miljoen dispersers (zij die uiteenjagen) om de hellen (hemelse slagvelden van chaotische
geesten) omver te werpen en te verstrooien.
10. Zes miljoen dokters om de fetals (verslaafde geesten) los te trekken van de stervelingen.
11. Twee miljoen oprichters van es'yan verpleeghuizen voor de geesten van kinderen en hulpelozen,
die in de hemel kwamen voor zij volgroeid waren.
12. Een miljoen oprichters van ziekenhuizen voor chaotische engelen en anderen die door ziekten
geteisterd worden.
13. Een half miljoen maarschalken, een half miljoen boodschappers, en drie miljoen bouwlieden.
14. En zodra die waren uitgekozen door de betrokken ambtenaren, werden ze naar hun
verschillende plaatsen en diensten gezonden.
15. Daarna reorganiseerde Thor de Raad van Gau voor de periode van de dageraad.
16. Zo rustten God en zijn Heren een tijdlang, terwijl Thor en zijn scharen de aarde en haar hemelen
verlosten.
17. Binnen een jaar waren al de valse Goden en Godinnen opgepakt en naar Gau gebracht; niet
eerder ging Thor er toe over hen te oordelen totdat zij allemaal waren binnengebracht. En bij die
gelegenheid waren er in Gau miljoenen engelen bijeen om de handelingen gade te slaan.
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18. Thor zei tegen hen: Merken jullie niet dat mijn kracht groter is dan die van jullie? Hoe zou dat
kunnen? Ik heb maar dertig miljoen personen; en van jullie zijn er meer dan dertig miljard!
Waardoor ben ik dan sterker? Kijk, ik heb al jullie hemelen in beslag genomen en jullie heersers
gearresteerd. Hoe kan dat? Waar komt mijn kracht vandaan?
19. Niet één kon Thor een antwoord geven.
20. Toen zei Thor: Mijn strijdmacht is een eenheid. Die van jullie is verdeeld, de één tegen de ander.
Ja, zelfs was ieder in anarchie.
21. Dit is wat ik jullie allemaal verklaar: Jehovih, de Eerste van alles; en Zijn scheppingen, die Hij
gegeven heeft voor al Zijn schepselen.
22. Leren de elementen van aarde en hemel meester te worden, dat is de grondslag om alle kracht te
verwerven.
23. Omdat jullie jezelf bonden aan hemelse plaatsen op de aarde, stegen jullie niet omhoog naar de
plaatsen die voor jullie gereed waren. Antwoord mij nu: Hoe staat de wereld ervoor wat betreft de
toekomst?
24. Veel van de valse Heren en valse Goden antwoordden zo: Ik ben bang om mijn gedachten te
uiten, want dan wordt u boos en gooit u mij in de hel.
25. Thor zei: Hij die geleerd heeft Jehovih te kennen, en Hem te dienen, vreest niets op aarde of in
de hemel. Vrees is slechts de uiting van zwakte.
26. Zeg daarom wat jullie wensen, er zal je geen kwaad overkomen.
27 Daarop zeiden velen van hen: Dit begrijp ik, O God: Daar is de aarde en vele hemelen. De
krachtigste stervelingen heersen over de zwakkeren, de sterkste God regeert over de zwakkere.
Maak mij daarom tot uw slaaf. Ik ben tevreden.
28. Toen zei Thor: Een grotere last geef ik aan allen; ik schenk jullie je vrijheid en zelfstandigheid.
Ga dus waarheen je maar wenst. Ik vraag niemand om me te dienen; maar ik zeg tegen jullie: Ga
dienen door op te heffen wie er ook maar beneden je staat.
29. Zij antwoordden: Waar moeten we heengaan? We weten de weg niet van de ene hemel naar de
andere, noch de weg naar de aarde. U zegt: Ga dienen door degenen te verheffen die onder ons
staan. Nu, werkelijk, we kunnen onszelf niet eens opheffen. Als we grote rijkdom bezaten of kracht,
of wijsheid, dan zouden we bereidwillig zijn voor hen die onder ons staan.
30. Thor zei: Jullie zijn echt Goden van de duisternis. Ik zeg jullie, wacht niet op een van deze
dingen, maar begin meteen en dien Jehovih.
31. Zij antwoordden: Zodra we eerst gezorgd hebben voor een oplossing voor onszelf, dan zullen
we Hem dienen.
32. Thor zei: Jullie hebben de duisternis van heel de wereld uitgesproken. Ik zeg tegen jullie: Ga
eerst
Jehovih dienen; en kom daarna bij mij zodat ik kan zien waar je gebrek aan hebt.
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33. Zij antwoordden: Hoe kan iemand Jehovih dienen door anderen te verheffen, als hij geen
kleding en voedsel en woonplaats heeft.
34. Thor zei: Het is goed dat jullie deze vraag stellen; maar ik zeg: Richt deze vraag tot jullie eigen
zielen en kijk, de Vader zal jullie antwoorden. Laat dit de vraag zijn die jullie jezelf elk uur van de
dag stelt; en kijk uit naar een gelegenheid om erop te antwoorden door het werk van je eigen
handen.
35. Toen werden de valse Goden en valse Heren uit de hechtenis ontslagen.
36. Thor beval dat het licht van de troon en van de zuilen hemels vuur een graad verhoogd zou
worden. De valse Goden en valse Heren wilden vluchten vanwege de schittering van het licht, maar
ze wisten niet waarheen te gaan.
37. Thor zei tegen hen: Waarom hebben jullie je aangematigd Heren en Goden te zijn, terwijl jullie
niet eens de elementen van de lagere hemel beheersen?
38. Ik zeg jullie, de sferen van Jehovih's universum zijn onbegrensd. Laat niemand zich iets
aanmatigen wat hij niet volbrengen kan; maar, stukje bij beetje, leren de elementen in zijn
omgeving te beheersen en hij zal tijdig leren Jehovih's prachtige firmament te doorkruisen en
inderdaad een geschikte metgezel worden voor Goden en Godinnen.
39. Toen spraken de valse Heren en valse Goden en ze zeiden: O, hadden wij maar iemand om ons
te onderwijzen; iemand om ons te laten zien hoe je moet leren!
40. Thor merkte dat ze in de juiste stemming waren voor de verrijzenis en hij wees hen bepaalde
leraren en strenge meesters toe, en ze werden naar onderwijskolonies gebracht en aan het werk
gezet.

HOOFDSTUK III
1. Thor zei: Om mensen en engelen ertoe te krijgen dat zij de weg naar verrijzenis zoeken, dat is het
grootste van alle onderricht. De mens zegt: O God, hef uw dienaar op!
2. En de Heer zegt: Hef uw handen op en ik zal u oprichten. Maar de mens wil niet. De mens zegt:
Stuur wijze en heilige engelen naar me toe, O Heer, om me te leiden in gerechtigheid en goede
werken!
3. En de Heer zegt: Zoals u van God vraagt, doe zo ook aan uw gelijken. Maar de mens wil niet.
4. Zoals het bij de mens op de aarde gaat, zo zien we het ook in hada.
5. Engelen ertoe te bewegen om zich te ontwikkelen door aan te pakken met hun eigen handen, en
door het oefenen van hun eigen talenten, dat is het werk van Heren en Goden. Over hen heersen
zonder dat ze het weten, om hen op het rechte pad te brengen, dat is wijsheid.
6. De eerste hartstocht van de mens is eten; de tweede het seksuele verlangen; de derde ervoor te
zorgen dat anderen hem dienen. En als hij dit laatste volbrengt, dan is hij inderdaad de prins van het
kwaad. Want dan oefent hij gezag uit tot schade van anderen.
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7. Als de mens op de aarde deze gewoonten in zijn ziel laat groeien, hoe vergeefs is dan zijn zoeken
naar geluk in de hemel! Hem te leren zijn hele verleden ongedaan te maken en anderen volledig
schadeloos te stellen is het werk van Goden en Heren voor de geesten der duisternis.
8. Thor stichtte tweeduizend onderwijskolonies in atmosferea en ook talloze werk- en
bouwplaatsen; en hij leerde de engelen van de hemel hoe ze moesten zorgen voor woningen voor
degenen die van de aarde werden geboren in het geestelijk leven.
9. Binnen drie jaar van de dageraad had Thor vier miljard bruiden en bruidegoms gereedgemaakt
voor de etherische Hemelvaart.
10. Gedurende deze tijd hadden de engelen van atmosferea veel geleerd over de geëmancipeerde
hemelen in etherea; over de luister en de kracht van Goden en Godinnen die daar vertoeven.
11. Thor sprak vanaf de troon van God, voor de Heilige Raad, en hij zei: Stuur vlugge
boodschappers naar Betatis, de Godin van Terow in etherea, groet haar en zeg tegen haar: Dit zegt
Thor, Jehovih's Zoon, Oriaans hoofd van Don'ga: Kom naar de hemelen van de aarde; ik heb vier
miljard bruiden en bruidegoms als oogst voor Jehovih. Zorg voor een airiata van grote afmetingen
en pracht, want zijn aanwezigheid zal mijn mensen in verrukking brengen.
12. De vlugge boodschappers vertrokken. En speciale beambten maakten direct alles gereed om
Betatis te ontvangen. Anderen werden naar andere delen van atmosferea gestuurd met vuurschepen
om atmosferiërs naar Gau te brengen, zodat zij de glorie van de hogere hemelen zouden kunnen
zien, geopenbaard in het neerdalen en opstijgen van de airiata.
13. Al deze dingen werden volbracht; Betatis kwam met grote pracht en alle koninkrijken en
onderkoninkrijken van Gau waren gevuld met de duizenden miljoenen die naar de ceremoniën
kwamen kijken.
14. Dit was de afmeting van Betatis' airiata: de doorsnee van oost naar west en van noord naar zuid
bedroeg 3200 kilometers tot aan de grenzen van de fotosfeer, en de hoogte was 14.400 kilometer.
Het ruimteschip, binnenin de fotosfeer, was 160 kilometer van oost naar west en van noord naar
zuid, en 320 kilometer hoog. Over de hele lengte waren er twaalf miljoen vierhonderdduizend
balken aangebracht, en twee miljoen verticale stutten; maar de korte balken en stutten waren
uiteraard talloos. En in de airiata waren een voldoend aantal vertrekken, voor iedere ziel één; en
behalve dat waren er zalen en tempels aan boord, ook geschikt voor muziek en andere genoegens.
15. De kleuren, schakeringen en tinten, met spiegels en ondoorschijnende versierselen, zowel vast
als beweegbaar, waren op alle mogelijke manieren aangebracht, als versiering en voor gebruik, en
iets dergelijks werd in schoonheid nooit overtroffen in Don'ga. En toen de hele airiata voltooid was,
zag hij er uit als een ovale bol van licht, met een geraamte, doorschijnend en ondoorschijnend
vanbinnen en afwisselend om schoonheid te verlenen aan ieder deel. En hij was geschikt en
uitgerust voor de derde verrijzenis, zonder bergplaatsen voor atmosfeer of enig ding behorend tot de
lagere hemelen.
16. Teneinde de luister nog te verhogen, had Betatis haar airiata versierd met banieren en
lichtgevende linten, zodat het hele vaartuig tijdens het dalen er van een afstand uitzag als een zon,
die aan alle kanten werd omringd door bewegende sterren en golvende lichtstromen.
17. Onder haar heerscharen bevonden zich een miljoen trompettisten en harpspelers; en twee
miljoen zangers en zangeressen.
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18. In het midden van het voorste deel van het schip was de Heilige Raadskamer, met vier miljoen
leden. Boven de Raadskamer bevond zich de kamer voor de eredienst; en aan elke kant waren er
zalen voor dans en samenkomst.
19. Toen Betatis' schip het atmosferische koninkrijk van God naderde, stelden zich miljoenen uit
haar scharen op de galeibalken en staglijnen op, zodat er een levendig tafereel werd gevoegd bij het
etherische schip van weergaloze schoonheid.
20. Betatis had haar ruimteschip van ballast voorzien, waardoor ze, binnen de aardvortex gekomen,
kon blijven stilstaan waar ze dat wilde terwijl de aarde en haar hemelen rond hun as wentelden,
opdat de stervelingen en engelen de schittering en heerlijkheid zouden zien van het werk van
Don'ga's Oppergodin.
21. En zo stond Betatis in haar schip van vuur, net achter het plateau van Gau, terwijl de aarde en
haar hemelen één omwenteling maakten.
22. De volgende dag daalde ze in Gau af, waar God en zijn Heren, op aanwijzing van Thor,
Jehovih's Zoon, hun machtig publiek gereed hadden gemaakt.
23. Nadat het ruimteschip had vastgemaakt, ontmoetten de hoofdmaarschalk van Gau en de
hoofdmaarschalk van Betatis' scharen elkaar en ze begeleidden Betatis tot voor de troon van God.
24. Thor zei: In Jehovih's Naam; welkom, Dochter van het Licht!
25. Betatis zei: Prijs de Almachtige! Met liefde ben ik gekomen in antwoord op uw gebed.
26. Toen sprak God, en hij zei: Welkom, O Godin! Kom en geef mijn troon de eer!
27. Daarop schreed Betatis naar voren in een vlam van licht, en ze werd begroet op de wijze van
Goden en Godinnen, waarna ze in het midden van de troon ging zitten. En onmiddellijk werden de
inwijdingsceremoniën voor de bruiden en bruidegoms voltrokken.
28. Daarna kwam een dag van ontspanning; en vervolgens gingen Betatis en haar scharen aan boord
van de airiata, samen met de vier miljard bruiden en bruidegoms en ze vertrokken in opwaartse
richting naar de etherische hemelen.

HOOFDSTUK IV
1. In het vierde jaar van de dageraad onder gezag van Thor, de Zoon van Jehovih, ontving hij van de
Heilige Raad in Buru, Don'ga in etherea, een beschikking van de Oriaanse hoofden waarin bepaald
werd dat de aarde honderd jaar zou zwoegen in vocent (onafgebroken gebulder van de
atmosferische elementen).
2. Thor riep om Waak, de God van Rhines, en zei tegen hem: Een zware taak heeft Jehovih deze
hemelen opgelegd. Gaat u naar Hey'loo en gebied hem voor een avalanza te zorgen die geschikt is
om twintig miljard atmosferiërs over te brengen naar de a'ji wouden van Gonaya.
3. Want de bewoners van deze hemelen zijn te onwetend om een honderdjarig duister te doorstaan,
en ze zouden zich op de aarde storten en zich gaan bezighouden met fetalisme (vastklampen aan
stervelingen - vert.)

Oahspe - Boek van Thor, de Zoon van Jehovih is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
234 - 247

4. Waak, de God van Rhines, die de toestand van de atmosferiërs kende, begaf zich onmiddellijk
naar Hey'loo en lichtte hem in over de besluiten van de hogere hemelen en over het bevel van Thor,
de Zoon van Jehovih.
5. Thor stuurde vervolgens bericht naar zijn Heren en maarschalken, waarin hij hen ook zijn bevel
overbracht, en hen verder gebood om uit alle delen van aarde en hemel al de engelen van de laagste
graden op te halen en samen te brengen in Gau, de plaats waar de avalanza voor hen zou komen.
6. Thor stelde Ti'See'inij aan, de Godin van Ares, om toezicht te houden op de ontvangst van de
engelen, en ze op te stellen om aan boord te gaan van de avalanza; en om haar bij te staan, gaf hij
haar het bevel over vijfhonderd- duizend maarschalken en kapiteins, en een miljoen es'enaurs. En
aan hen wees ze de verschillende taken en plaatsen toe.
7. Om dit alles te volbrengen, trok Thor zevenenzeventig dagen uit (aardse tijd). En zo doordacht
werden alle werkzaamheden uitgevoerd dat op de zevenenzeventigste dag de avalanza ter
beschikking stond, en alle engelen gereed waren om aan boord te gaan.
8. Zo werden deze dingen volbracht; de twintig miljard engelen werden vervoerd in de avalanza, die
rondom aan alle kanten was afgesloten met pilaren van vuur, zodat er geen geest zou kunnen
ontsnappen, zelfs niet als hij chaotisch of imbeciel zou zijn. En Waak en Hey'loo hadden de
algehele leiding van de migratie; en zij vervolgden hun weg omhoog en naar buiten van de aarde af,
zevenmaal de doorsnede van de aard-vortex, hetgeen hen tot in de wouden van Gonaya bracht, waar
zij hen aan land brachten.
9. Ti'See'inij, de Godin van Ares, had de leiding over de twintig miljard mensen, en ze had daar van
tevoren een voldoend sterke groep engelen heen gestuurd, wijs en machtig, om te zorgen voor de
ontvangst.
10. Zodat, toen de avalanza landde, alle dingen gereed waren; en de engelen werden over
verschillende plaatsen in de Sonaya wouden verdeeld, in overeenstemming met hun ontwikkeling.
En ze werden voorzien van de juiste beambten en leraren.
11. Deze dingen werden door Ti'See'inij gedaan. En zij richtte een troon van a'ji op, en zorgde voor
een Raadstempel en al die zaken die vereist zijn voor de regering van een nieuwe kolonie.
12. Nu, met betrekking tot het stichten van een a'ji woonplaats in etherea, wordt dit verslag
doorgegeven aan stervelingen en aan engelen van de lagere hemel: Temidden van de
etherstromingen verzamelen de etheriërs de atomische elementen die daarin rondzweven en, er een
axiale beweging aan gevend, drijven ze het voort en verzamelen het intussen tot het van een
muntstuk uitgroeit tot de afmeting van de hele aarde, maar het is vanbinnen en vanbuiten
bewoonbaar voor de geesten der doden, de engelen.
13. Jehovih zei: Gelijk aan de vaste aarde, en de sterren en de maan die in het onzichtbare
firmament zweven, maakte Ik atomische deeltjes van alle dingen en Ik liet ze zweven in ethe. Zoals
de aarde staat tot de lucht en de ether daarboven, zo staat een stoffelijk atoom tot de etheïsche
oplossing.
14. Jehovih zei: Denk niet, O mens, dat er maar één lidmaat is van Mijn Persoon, en dat uit
verschillende gesteldheden en toestanden van dat ene Mijn universum is samengesteld. De dwaze
mens heeft gezegd; het bloed komt van het vlees en de beenderen, en dat het vlees en de beenderen
alleen maar een toestand zijn van het bloed; maar hij ziet niet dat Ik geen vlees uit bloed maak,
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maar uit datgene wat het bloed vervoert. En op dezelfde manier draag Ik de materie van Mijn
Persoon in de ethe van Mijn Wezen.
15. Nu, wat betreft Thor, de Zoon van Jehovih, hij zorgde na het vertrek van de avalanza voor een
nieuwe God voor de aarde en haar hemelen, en hij kroonde hem, en schonk hem de triangel die was
overgeleverd sinds de bewoning van de aarde door de mensen.
16. Wat de resterende tijd van de dageraad betreft, reisde Thor rondom de aarde en door haar
hemelen, en hij maakte er aantekeningen van om mee te nemen naar Buru ten tijde van zijn
opstijging.
17. Als gevolg van de verlichting, ontstaan door de verrijzenis van de twintig miljard naar Gonaya,
waren God en zijn Heren grotendeels bevrijd van hun last in Gau en op de aarde.

HOOFDSTUK V
1. Vrede en voorspoed waren op aarde en in de hemel gevestigd tegen de tijd van het einde van de
dageraad van Thor. En nu kwam de tijd van zijn eigen opstijging, met zijn scharen, om de aarde en
haar hemelen over te laten aan de zorg van God en zijn Heren.
2. Dus stuurde Thor, de Zoon van Jehovih, vlugge boodschappers naar etherea met het verzoek om
verlost te worden, en om de verlossing van zes miljard bruiden en bruidegoms voor Jehovih.
3. See We'ing, de Godin van Hotosk in etherea, werd door de Raad in Buru aangesteld om af te
dalen naar Thor en zijn scharen, en zijn zes miljard.
4. Dienovereenkomstig bouwde See We'ing haar ruimteschip en bracht haar scharen bijeen voor de
reis, ten getale van tien miljoen. Hier volgt dan de fabricage van haar schip, dat ze Harp noemde, te
weten:
5. De fotosfeer was afgeplat naar het noorden en zuiden, maar ovaal in het oosten en westen; de
openingen bevonden zich aan de platte zijden, met gangen erdoor. De halvemaanvorm beschreef
een cirkel van vijfduizend vierhonderd veertig kilometer en de diepte van de Harp van noord naar
zuid bedroeg vierhonderd tachtig kilometer. De zuilen van vuur die verrezen van uit het midden
waren tweeduizend zevenhonderd twintig kilometer hoog.
6. De sterren binnenin de fotosfeer waren voorzien van vijf punten; en elke ster bevatte een miljoen
kamers, één kamer toebedeeld als woonverblijf voor een bruid of bruidegom; en er waren
zevenduizend van deze sterren.
7. Het geraamte was kristallijn en ondoorschijnend en transparant, en van alle mogelijke kleuren,
schakeringen en tinten. Afgezien van de sterren en hun kamers, was de basis van de halvemaan
voorzien van een zaal die geschikt was voor een miljoen musici, en daar werden zij ook
ondergebracht.
8. God was bekend met de aankomst van See We'ing, en hij had geboden dat er mededelingen door
atmosferea gestuurd moesten worden, en naar de Heren die zich op de aarde bevonden, waarin allen
die dit verkozen werden uitgenodigd om te komen en de opstijging te zien. En daar kwamen dus,
behalve de bruiden en bruidegoms, twee miljard engelen, velen nog niet eens verlost uit de eerste
verrijzenis.
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9. Zo gebeurde het dat See We'ing, de Godin van Hotosk, in haar vuurschip omlaag kwam, recht
naar de grondvesten van Gau; ze kwam in grote pracht en werd ontvangen door Thor en door God
en zijn Heren.
10. En zij besteeg de troon en verrichtte de huwelijksrite voor de zes miljard mensen. Hierna werd
er een ontspanning van een dag afgekondigd in Gau, en in die tijd begaven de atmosferiërs en de
etheriërs zich vrij onder elkaar.
11. De volgende dag begeleidde Thor See We'ing naar haar schip, en hun heerscharen gingen ook
aan boord, bijna zeven miljard in getal. En toen liet See We'ing haar vuurschip opstijgen, temidden
van een regen van etherische bloemen.
12. God en zijn scharen, die in Gau achterbleven, groetten met het teken: Jehovih voor eeuwig!
Hetgeen gepast werd beantwoord door de opstijgende miljoenen.
13. Toen draaide het grote ruimteschip zich om zijn as, stijgend en draaiend, hoger en hoger. En na
korte tijd werd er slechts een opstijgende ster waargenomen, en daarna verdween het in de verte.
14. Aldus vervulde Thor zijn grote opdracht ten tijde van de dageraad voor de aarde en haar
hemelen.

HOOFDSTUK VI
1. Nogmaals ging het voorspoedig voor de aarde en de hemel gedurende een volgend tijdperk van
tweehonderd jaar, en de volgende dan werden er vijf miljard zielen verlost. En nieuwe Goden en
Heren volgden elkaar op; en ook zij hadden voorspoed, maar niet zoveel. De volgende oogst
bedroeg vier miljard zielen.
2. Maar opnieuw begonnen er valse Heren en valse Goden voor zichzelf koninkrijken op te richten,
in de hemel en in de steden van de stervelingen. En kijk, ieder van hen noemde zich of Thor, of
Apollo. En de geesten die zich in de tempels manifesteerden, en bij de orakels, zij allen gaven één
van deze namen. En stervelingen die bezeten waren, geloofden dat zij de reïncarnatie waren van
Thor of Apollo, en de geesten die hen beïnvloedden, noemden zichzelf ook zo. Anderen, meer
intelligent, zeiden: Hebben de profeten niet voorspeld dat er een tweede komst zou zijn van Apollo?
En zijn deze geesten, die door de sar'gis (gematerialiseerde engel) verschijnen, niet de echte
persoon?
3. Zo groot werd het bijgeloof in de naties van de aarde, dat zij in het vallen van een blad wel een
bewijs zagen van de tweede komst van Apollo of Thor. Veel van de geesten lieten de tweede
verrijzenis in de hemel in de steek, en keerden terug naar de aarde om te wachten op nieuws over de
komende gebeurtenis zoals zij veronderstelden, hoewel er geen dergelijke gebeurtenis zou komen.
4. Jehovih zei: Alle stoffelijke werelden gaan door een tijd van te veel geloof. Zoals Ik aan de mens
gaf om te oordelen, opdat hij een zaak zou onderzoeken en overwegen, zo vervalt hij tot ongeloof.
Dan gaan Mijn engelen naar hem toe en laten hem zien waarin hij te weinig gelooft; maar zie, hij
vervalt in het andere uiterste, gelooft alle dingen en gebruikt zijn mogelijkheid tot oordelen niet.
5. God zei: Waarom willen mensen en engelen niet geduldig zijn en afwachten totdat een bepaalde
zaak bewezen is verdienstelijk te zijn, voordat zij het tot het uiterste najagen? Dezelfde zon schijnt,
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dezelfde sterren staan aan de hemel en de aarde vervolgt gestaag haar weg; ja, haar winden waaien,
haar zomers en winters komen en gaan als in de oude tijd, maar toch beweert de mens dat er een
groot wonder op handen is. En er komt geen wonder, en er is niets nieuws op komst.
6. Hoe moet ik hen tegenhouden, O Jehovih ? Hun verlangen naar Apollo roept miljoenen geesten
omlaag uit mijn plaatsen van verrijzenis. En zij komen in beproevingen en ontberingen terecht, en
worden een geschikte prooi voor intrigerende valse Goden en valse Heren.
7. Maar er kwam geen andere groet dan de echo van Gods eigen woorden. Toen betreurden God en
zijn Heren de duisternis van de aarde en haar hemelen.
8. Maar hoog in de etherische hemelen kwam het Licht van Jehovih; kwam de Stem van Jehovih en
Hij zei:
9. Luister naar uw Schepper, O Goden en Godinnen! Kijk naar de grootheid van Mijn werken! Ik
werk niet ten gerieve van deze man of die man; nee, ook niet voor dit volk of dat volk; noch voor de
bewoners van een ster en een hemel; maar voor de heerlijkheid van miljoenen sterren en miljoenen
hemelen.
10. Jammert één sterfelijk mens niet over een regenbui? En toch verheugt zijn buurman zich
daarover. De ene man bidt om zonneschijn, en een ander om schaduw. Denk niet dat Ik werk voor
ieder apart, maar voor de volmaaktheid van het geheel. Waarom moeten de God van de aarde en
zijn Heren dan treuren over de duisternis die in deze tijden over de aarde komt?
11. Ik heb gezorgd voor plaatsen van duisternis in het etherische firmament, en plaatsen van licht;
en Mijn stoffelijke werelden moeten daar doorheen reizen, want zo schiep Ik ze. En deze plaatsen
van duisternis en plaatsen van licht zijn als de wisselingen der seizoenen voor Mijn oogsten.
12. Nu gaat de aarde door diepe duisternis, want Ik maak de mensenrassen vruchtbaar met een
nieuwe groei, stoffelijk, voor dingen die later zullen komen. Zoals zij van de a'ji in Mijn plaatsen in
zich opnemen in deze tijd, zo ook worden hun zielen vervuld van bijgeloof en duisternis.
13. Zo ging de aarde een grote duisternis binnen gedurende de laatste zeshonderd jaar van de cyclus
van Thor, en er was van haar geen oogst voor de etherische hemelen. Maar de geesten lieten
atmosferea bij miljoenen in de steek en gingen omlaag naar de aarde om bij de stervelingen te
verblijven en plaatsen te zoeken op de stoffelijke aarde waar ze konden wonen.
14. En, behalve voor de I'hins, was het Licht van Jehovih gedoofd voor de mensen; dus het streven
naar vooruitgang kwam tot een einde; zij werden tot luiaards en zwervers, en zodra ze doodgingen
bleven hun geesten rondwaren in de plaatsen waar ze stoffelijk geleefd hadden. En veel van deze
geesten haalden de stervelingen over om zelfmoord te plegen en zij doodden zichzelf met duizenden
en tienduizenden. Ook was er geen moed meer bij de mensen om iets te verdragen onder de zon. Zij
wilden bij de geesten der doden zijn, met hen spreken, hen zien en ontdaan zijn van aardse
beproevingen.
15. De geesten die op de aarde bijeen waren, bezaten geen enkele kennis over de hogere hemelen;
noch konden zij kennis verschaffen over waar zij woonden, of hoe ze hun tijd besteedden, want in
feite deden ze niets nuttigs voor de hemel of de aarde, of voor zichzelf.
16. Zo eindigde de cyclus van Thor; en die omvatte 3200 jaar.
EINDE VAN HET BOEK VAN THOR
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