Vierde Boek van de Vijf Heren
Dit is van dezelfde tijd als het Boek van Thor, de cyclus van Thor, de Zoon van Jehovih. Zoals
laatstgenoemd boek over de hogere en de lagere hemelen gaat, zo vermeldt het Boek van de Heren
over de lagere hemelen en de aarde, terwijl beide boeken voor dezelfde periode gelden.

HOOFDSTUK I
1. God voorzag, dat door middel van altaren en tempels, en door afgoden en beelden, en
geschilderde tekens en gegraveerde woorden, de kennis van de ene generatie kon worden
doorgegeven aan de volgende. En ofschoon al deze dingen in feite verkeerd zijn omdat een
geschreven woord geen woord is, maar een afbeelding van een idee dat werd uitgesproken, bracht
God door middel van symbolen toch de levende waarheid over.
2. God zei: Door mijn heilig volk heb ik mijzelf bewezen in geschreven woorden. Nu gaat het
gebeuren dat al de rassen van de mensen op de aarde mij zullen leren kennen.
3. God gebood de mens om stenen en houten beelden te maken en ook graveringen van alles dat op
de aarde was, en zo maakte de mens ze, overeenkomstig zijn eigen kennis.
4. God zei: Zoals ieder levend schepsel een naam heeft, zo zal de afbeelding daarvan en ook de
gravering daarvan dezelfde naam hebben. En zo zal het ook zijn met alle dingen op de aarde, en in
de wateren en in de lucht boven de aarde; de afbeelding en de gravure zullen dezelfde naam hebben,
evenals de werkelijke dingen.
5. En God stuurde zijn engelen omlaag naar de mens om hem te inspireren in de vakbekwaamheid
van beelden en graveringen, en zo volbracht de mens Gods geboden.
6. En dit waren de eerste geschriften sinds de zondvloed, anders dan die door de I'hins geheim
werden gehouden. En op deze manier waren de geschriften, te weten:
7. Een afbeelding van een man was een man; een afbeelding van een boom was een boom; een
afbeelding van een vogel was een vogel; en precies zo werd alles voorgesteld door zijn eigen naam
en afbeelding.
8. Toen zei God: Als u een beeld van een speer hebt gemaakt, is het een speer. En als u wilt tonen in
welke richting een man loopt, dan moet u bij het gesneden beeld de gelijkenis van een speer voegen
en de richting waarnaar de punt wijst, zal de richting laten zien die de man gaat. Evenzo moet u
uitdrukking geven van alles op de aarde en in de hemel.
9. Zodoende maakte de mens een geschreven taal, in ieder deel van de aarde. Deze dingen werden
door vele mensen gedaan; in overeenstemming met het licht van God dat op hen was, zo voltooiden
zij de geschreven talen van de stammen der mensen.
10. God zei: Dit zal de taal van Pan genoemd worden (Ah-ce-o-ga)(aardse taal - uitg.), want ze
wordt samengesteld uit aardse beeltenissen. En, wie in later tijden de eerste geschreven woorden
van de mens wil vinden, zal zijn toevlucht moeten zoeken tot de afbeeldingen van alle dingen op de
aarde, en in de wateren, en in de lucht boven de aarde.
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11. God zei: Terwijl de mensen in de oude tijd alle dingen noemden naar hun eigen gesproken
woorden en klanken die geuit werden, kwamen in de dagen van Thor de geschreven woorden van
alle dingen op aarde en in de hemel.
12. Toen de mens de namen van alle dingen had geschreven, had hij er slechts ÉÉN niet geschreven,
de naam van zijn Schepper.
13. God zei: Zelfs dat zult u ook schrijven. Toen vroeg de mens: O Heer, hoe kan ik een woord
vinden om de Schepper mee aan te duiden?
14. God zei: Vele stammen heb ik op de aarde verwekt en kijk, ze hebben allemaal de namen van
alle dingen opgeschreven, behalve die van de Schepper. Ga heen, en schrijf Zijn naam ook.
15. De mens zei: Helaas, O mijn God! Ik ken geen naam, behalve de namen die ik al bedacht heb.
Als ik de Schepper zou kunnen horen, of Hem zien, dan zou ik Zijn naam kunnen opschrijven.
16. God zei: U hebt de wind (wh-sh!) die u niet gezien hebt, een naam gegeven. Geef uw Schepper
een naam. En Zijn naam moet alle dingen omvatten, dichtbij en veraf, zichtbaar en onzichtbaar.
17. Toen trok de mens een cirkel en noemde het O, want het stelde datgene voor wat zonder begin
of einde is en alles omvat. Daarna trok de mens een lijn die de cirkel doorsneed van west naar oost,
om het licht voor te stellen dat van het oosten naar het westen reist. Vervolgens trok de mens een
Iijn van onder naar boven, de cirkel in rechte hoeken met de horizon snijdend, om de ene weg van
alle dingen voor te stellen, vanaf de bodem naar boven, voor eeuwig. De eerste lijn noemde de mens
E, want het was net als de wind spreekt in de bladeren. Maar de tweede lijn noemde hij Ih, want het
stelde de onzichtbare schacht voor, die alle dingen in tweeën snijdt.
18. En toen de mens de gravering voltooid had, noemde hij het: E-O-IH! (Ned.: Ie-O-Ai).
19. God zei: In dit, uw symbool, hebt u de methode van een echte hoek gevonden (het gelijkarmige
kruis) en de vier hoeken van de wereld. (zie tablet van Se'moin, Boek van Saphah).
20. Houd deze naam en de afbeelding daarvan tot een geheim tussen de rab'bah's en uw God. Ook
mag u het niet hardop uitspreken, want het is heilig op de aarde.
21. Tussen u en uw Schepper staat uw God, die Heer is van hemel en aarde. Ik ben de sleutel van
leven en dood, door mij, uw Heer, zult u al de geheimen van hemel en aarde ontsluiten.
22. Ook zullen mijn rab'bah en mijn profeten niet de naam aanroepen van welke geest dan ook,
behalve van de Heer, die God is. De woorden die ik stoffelijk geef, heb ik opgetekend in de hemel;
ook kan de mens mijn verslagen niet wijzigen om ze gelijk te maken aan datgene wat boven
geschreven staat. Maar na verloop van tijd zorg ik voor zieners en profeten, door wie ik de dingen
van de hemel aan de stervelingen kan openbaren.
23. Dit heb ik voor u tot Jehovih gesproken: De mens zal het gewicht van Uw hand afwegen, Uw
oog op zich weten, in zichzelf zoeken naar Uw wijsheid en dankbaar zijn voor de goede dingen van
U; overwegend het weinige goede van degenen die U verloochenen; de verwaandheid van hen die
voorgeven het zelf te kunnen; en de dwaasheid om andere heerlijkheden te verkondigen dan de
Uwe, en toch over diegenen niet te spreken; want dit is het komen tot wijsheid.
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HOOFDSTUK II
1. De Heer kwam omlaag naar de mens op de aarde en sprak tot hem op twee manieren: Met de
stem, zoals de mens spreekt; en door de geest, zoals de ziel antwoord geeft aan de ziel.
2. De Heer zei: De stem van de mens brengt de lucht in beweging; uit de mond van de mens komt
het woord van kennis.
3. Maar achter de stem, achter de lucht in beweging, achter de mond die de stem voortbrengt, daar
bevindt zich de ziel die er de oorzaak van is dat de mens aan spreken denkt. En de ziel bevindt zich
in de oceaan van de Schepper, die God is van alles.
4. De Heer zei: Datgene wat spreekt tot uw ziel, O mens, en u wijsheid en goede werken leert; u
berispt voor uw overtredingen, en u in verrukking brengt door de heerlijkheden van alle geschapen
dingen, dat is de stem van uw Schepper. En dat is de weg waardoor de Heer uw God tot u komt.
5. De Heer zei: Zie, de mens heeft geschreven kennis verkregen, nu moet hij boeken hebben en
leren aantekeningen bij te houden, op de manier van de engelen in de hemel. Toen stuurde God de
engelen omlaag naar de mens en ze spraken zowel met de ziel als met de stem; op verschillende
plaatsen en tot verschillende rab'bah's, hen lerend hoe boeken te maken van huiden, en van schors,
en van stof, voor de gegraveerde woorden en afbeeldingen die hij de mens had geleerd.
6. In die dagen werden de landen van Jaffeth en Shem en Ham door miljoenen I’huans en Ghans
bewoond, maar de tussenliggende landen werden alleen door I’huans bewoond.
7. En God sprak tot het volk van Ham en hij zei: Kijk eens, er zijn nog twee landen die bewoond
worden door uw verwanten, vlees van uw vlees, en ze zijn ook Ghans. En zij spreken en schrijven
de woorden in de taal van Pan, zoals u.
8. En de Hamieten vroegen: Hoe ver zijn die twee andere landen? Waar liggen ze?
9. De Heer zei: Breng duizend mannen en vrouwen bijeen, en ik zal u leiden naar uw broeders, van
wie de voorvaderen ook gered werden uit de vloed; gered door de kleine, heilige mensen, de I'hins.
Zorg voor ossen en ezels en alle zaken die vereist zijn voor een reis van vier jaar, en ik zal u leiden.
10. De Hamieten gehoorzaamden God en bereidden zich voor zoals geboden was; in twee
compagnieën van een duizend elk rustten zij zich uit, en ze begonnen aan hun reis naar Jaffeth en
Shem.
11. Toen sprak God tegen de mensen van Jaffeth, en hij zei: Luister eens, er zijn nog twee landen
die bewoond worden door uw verwanten, vlees van uw vlees, en ze zijn ook Ghans. En ze spreken
en schrijven de woorden in de taal van Pan, zoals u.
12. De Jaffethieten zeiden: Hoe ver zijn de twee andere landen? Waar liggen ze?
13. De Heer zei: Breng duizend mannen en vrouwen bijeen, en ik zal u leiden naar uw broeders, van
wie de voorvaderen ook werden gered uit de vloed; gered door de kleine, heilige mensen, de I'hins.
Zorg voor alle dingen die nodig zijn voor een reis van vier jaar, en ik zal u leiden.
14. De Jaffethieten gehoorzaamden God en bereidden zich voor zoals geboden was; in twee
compagnieën van een duizend elk rustten zij zich uit en vertrokken naar Ham en Shem.
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15. Daarna sprak de Heer op dezelfde manier tot het volk van Shem, hen vertellend over Jaffeth en
Ham; en ook zij rustten zich uit in twee compagnieën en vertrokken naar Ham en Jaffeth.
16. Zo zorgde God ervoor dat deze drie aparte volkeren op weg gingen om elkaar te bezoeken, en
alles in hetzelfde tijdsbestek. En God zei tegen hen, voor ze vertrokken: De I’huans, die op uw weg
in de wildernis wonen, zijn heel onstuimig en wild. Zij eten het vlees van mens en dier. Maar zij
zullen de I'hins geen kwaad doen; neem daarom, O mijn beminden, op uw lange reis een veertigtal
I'hins mee. Door middel van de I'hins kan de Heer uw God alle talen spreken, zelfs de taal van de
I’huans, de barbaren.
17. Laat alle dingen in handen van de Heer God.
18. Zo gebeurde het, na een tocht van vier jaar, dat de migranten uit elk land op de plaats van hun
bestemming kwamen. En door hun geschreven en gesproken woorden kenden zij elkaar; en zij
noemden zichzelf de drie kinderen van de Arc van Noe.
19. En de Heer zei tegen hen in elk van de drie landen waar ze naartoe gekomen waren: Zorg voor
verslagen over het werk van God; want de reizen zullen herinnerd worden tot aan het einde van de
wereld.
20. En in al deze landen werden afbeeldingen gemaakt van steen en koper, en met gravures erop
over de kinderen van Noe, en over de vloed, en de heilige stammen Shem, Ham en Jaffeth.
21. God zei: Deze zullen bewaard worden als de eerste geschreven namen van deze landen. En zo
was het.

HOOFDSTUK III
1. Gedurende twee jaar bleven de migranten in de landen die ze bezochten; veel rondtrekkend om
zichzelf te laten zien, en een verhaal te vertellen over het land waar ze vandaan kwamen.
2. Daar sprak de Heer tot de migranten in hun verschillende plaatsen, en hij zei: De tijd voor uw
vertrek is gekomen. Verzamel u, O mijn beminden en keer terug naar uw eigen land, en vertel daar
over al de heerlijkheden die uw God u getoond heeft.
3. Dus vertrokken zij, en keerden naar hun eigen verschillende plaatsen terug. En het kostte vier jaar
om de tocht te volbrengen.
4. Tijdens de reis van de migranten sprak de Heer iedere dag tot hen, door de I'hin priesters sprak de
Heer tot hen.
5. De Heer zei: Blijf bij elkaar, O mijn beminden. Ik zal u leiden; u zult niet verdwaald raken.
6. Niettemin was de tocht zo lang dat velen het vertrouwen kwijtraakten, en zich niet bekommerden
om de woorden van God. En sommige van hen verdwaalden tussen de I’huans, de barbaren, en
raakten verloren.
7. Van de zesduizend migranten werden tien stammen vermist; bij elkaar driehonderd zesentachtig
mensen, mannen en vrouwen. Sommigen raakten vermist in de ene plaats en sommigen in een
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andere.
8. God zei: Zing klaagliederen voor mijn uitverkorenen die verdwaald zijn, de faithists van Jehovih.
Want ook dit zal een getuigenis zijn tot aan het einde van de wereld.
9. Toch zal er een tijd komen dat de Heer uw God het geheim van die dagen zal openbaren.
10. Toen de mensen waren teruggekeerd naar hun verschillende plaatsen, zongen ze allemaal
klaagliederen voor de stammen die verloren waren.
11. God zei: Ik heb u de mensen van ver weg laten zien; ik heb de weg afgebakend. Houd de weg
open; laat het reizen doorgaan tussen de grote landen die ik u getoond heb.
12. Iedere elf jaar moet er een expeditie op weg gaan naar de verafgelegen landen. En als u
misschien mijn uitverkorenen vindt, breng hen dan thuis.
13. En in alle kampplaatsen op uw reis moet u een altaar oprichten voor de Heer uw God. In een
cirkel moet u het bouwen; en de gemeente moet in de kring ervan gaan zitten, maar de priester zal
in het midden zitten. En ik zal woorden van troost en wijsheid door de mond van mijn priester
spreken.
14. Maar blijf op al uw reizen op een afstand van de I'huans, de barbaren, de menseneters. Want zij
hielden mijn geboden niet; en ook hun zaad behoedden zij niet door de besnijdenis.
15. Maar zij vermengden zich met de druks (holbewoners), en gingen onder in duisternis
(barbarendom).
16. Blijf uit hun buurt, O mijn geliefden; neem op al uw expedities de I'hin- priesters mee, de
heilige mensen, de heuvelbouwers
17. Op al uw tochten zult ge uw broeders, die in de verafgelegen landen wonen, ontmoeten terwijl
ze komen en gaan. Houd u aan het geheime wachtwoord en de riten van mijn chavah (orde), opdat u
hen zult kunnen onderscheiden.

HOOFDSTUK IV
1. Luister naar het woord van uw God, O mens, en wees oplettend met uw geringe kennis; en
verklaar de verslagen van de Ouden liever door de geest dan door het woord.
2. Waarin voortdurend geboden werd, in de oude heilige schriften, te vermijden om in vernietiging
ten onder te gaan, en zij gehoorzaamden niet aan de geboden van de Heer; aanschouw het licht van
uw God in deze dagen.
3. Want de I’huans, zelfs voor de vloed, werden aanvankelijk geboren met het vermogen tot eeuwig
leven. Maar zij vermengden zich met de druks totdat het zaad van de eeuwig levende geest uitgeput
raakte, en zij nakomelingen voortbrachten die niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen in de
hemel. Vandaar dat men van hen zei: Zij gingen onder in duisternis.
4. Nu werd er na een tijd een nieuw ras van I'huans voortgebracht, en zij waren in het begin
geschikt voor het Al Licht en het eeuwige leven. Maar ook zij hielden de geboden van de Heer niet;
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maar vermengden zich ook met de druks (de holbewoners) en zij geraakten al vlug op de weg van
de eeuwige dood (als ras).
5. Maar de Heer uw God schiep het nieuwe ras, de Ghans, die geschikt zijn voor inspiratie van
omhoog.
6. En hij gaf hen dezelfde geboden, om hun zaad te behoeden voor de rassen beneden hen, anders
gingen zij ook in de duisternis ten onder.
7. Om die reden gaf uw Heer hen bepaalde riten en ceremoniën en wachtwoorden, samen met de
besnijdenis, wat hen in staat zou stellen om onderscheid te maken met wie zij zouden omgaan
volgens de geboden van God.
8. Kijk dan naar het getuigenis dat ik u voorleg, opdat u de wijsheid van mijn methoden zult kunnen
begrijpen: Want er zal door sommigen gezegd worden dat er een wet van evolutie is waardoor de
mens van een lagere naar een hogere staat opklimt, terwijl de aarde ouder wordt.
9. Maar ik zeg tegen u dat een dergelijke wet niet bestaat. Tenzij door het werk van uw Heer en uw
God door hun engelen, stijgt de mens niet omhoog; maar gaat hij de andere weg op.
10. Wat dat aangaat heb ik vele naties en volken tot op deze dag voor u overgelaten, die zich op de
weg naar omlaag bevinden. En u hebt stoffelijke aantekeningen voor u, die u tonen dat in het
verleden dezelfde landen werden bewoond door een hoger ras.
11. Want zodanig schiep Jehovih de mens, dat hij net zo gemakkelijk de berg af gaat als er op.
12. Alle verrijzenis komt van boven; al het streven komt van de Heer en zijn engelen. Want de
mens, in het vleeslichaam, geeft eerder toe aan de verlangens van het vlees dan aan die van de
geest.
13. Zoals het licht van de zon de slaap doet verdwijnen, zo laat het Licht van Jehovih, door Zijn
Goden en Heren en engelen, de ziel van de mens ontwaken voor de mogelijkheden van eeuwig
leven in de verheven hemelen.
14. Ook dit heb ik, uw Heer, aangetoond in de wereld: Dat zij, die zich aan het Licht van de Vader
onttrekken, hun symmetrie en mooie verhoudingen verliezen.
15. In de tijd van Thor dacht de man niet aan de vormeloosheid van zijn echtgenote, of aan de vorm
van haar gezicht en ook niet aan de helderheid van haar stem, en haar verstand, of het vermogen tot
spreken.
16. Met allerlei listen, en middelen, en riten en ceremoniën hebben de Goden en Heren gewerkt om
de mens oplettend te maken voor de weg tot verrijzenis door de boom des levens.
17. Maar zie, zelfs tot op deze dag verkwanselt de moeder haar dochter aan een rijke man; en de
man zoekt zich een echtgenote met verspild vlees omwille van het goud. En zij brengen misdadige
nakomelingen voort.
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afb.6a Semu-firmament. Jehovih zei: Zie, Ik zorgde ervoor dat alle levende schepselen vrucht
dragen in de duisternis. En dit zal het getuigenis zijn tot aan het einde van de wereld, dat, toen Ik
het leven schiep op het oppervlak van de aarde, zij door Mijn se'mu-firmament heen reisde. (zie
Boek van Jehovih, hoofdstuk IV vers 16, ned.vert.)
18. En de mens roept uit: Hij die zoiets schept, kan geen goede God zijn!
19. Maar ik zeg tegen u: zij houden mijn geboden niet; zijn verdwaald geraakt in de wildernis.
20. Wees wijs, O mens; voor hetgeen voor u ligt, denk aan de tijden van de Ouden en het werk van
de Heer uw God.
21. In het begin van het tijdperk van Thor stelde de Heer vele wegen open voor de verlossing van de
stammen der mensen op de aarde; en de mens had voor een lange tijd voorspoed op Gods wegen.
22. Toen kwam er duisternis over de rassen van de mensen; miljoenen van hen keerden terug naar
een staat van verwildering. En de engelen der duisternis kwamen over de aarde, en ze namen
werkelijk stoffelijke gedaanten aan en verbleven bij de stervelingen, en ze hielden zich met
praktijken bezig waarover men niet behoort te spreken.
23. Zodat aan het einde van drieduizend jaar de landen van de aarde waren bedekt door de
duisternis.
24. En Jehovih wierp een sluier over het gelaat van de zon, en gedurende vele jaren was er geen
heldere zonneschijn.
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EINDE VAN HET VIERDE BOEK VAN DE VIJF HEREN

afb.7 X'SAR'JIS, of het einde van het se'mu tijdperk, dat wil zeggen, de tijd van de beëindiging van
de schepping van dierlijk leven. Jehovih zei: Zie, Ik bezielde de aarde met levende schepselen; door
Mijn adem kwam al het levende voort op het oppervlak van de aarde en in haar wateren, en in de
lucht boven de aarde. En Ik haalde de aarde uit de donkere gewesten en bracht haar in het licht van
Mijn etherische werelden. En Ik gebood aan het levende om voort te brengen, door samen te
komen, elk geslacht naar zijn eigen soort. En de mens was dommer en hulpelozer dan enig ander
levend schepsel. Jehovih sprak tot de engelen die in Zijn etherische werelden verblijven, en Hij zei:
Zie, Ik heb een nieuwe wereld geschapen, gelijk aan de plaatsen waar u tot leven werd bezield; kom
en verheug u erover, en zorg dat de mens rechtop gaat staan en geef hem woorden om te spreken.
Want zij zullen ook engelen worden in de toekomst. zie Boek van Jehovih, hoofdstuk VI, vers 12
t/m 14.
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