
Boek van het Oordeel
Dit gaat over de graden en niveaus van de stervelingen en engelen in het licht van God, zoals het 
woord tot Es, de Dochter van Jehovih, kwam.

HOOFDSTUK I

1. Dit zijn de woorden van het oordeel volgens de wil van God, Jehovih's Zoon, zoals ze zijn 
weergegeven door Es 1), voor de verrijzenis van de mens.

2. Luister naar de woorden van uw God, O mens! Ik ben uw oudere broeder met tienduizenden 
jaren ervaring. Doe uw voordeel met mijn wijsheid, en verneem de verhandeling van uw God.

3. Jehovih, de Schepper van alle dingen, sprak tot mij, uw God en Hij zei: Leen mij uw oor, O God, 
Mijn afgezant van de aarde en haar hemelen voor dit, uw tijdperk. Gehoorzaam aan Mijn 
opdrachten, en leer de stervelingen en de engelen van uw lagere hemelen Mij te kennen en zich te 
verheugen in Mijn scheppingen. Nu is de tijd gekomen waarop het licht van uw inspiratie en uw 
engelen zich zal uitstrekken rond de hele aarde en ook in haar hemelen.

4. Tijdens alle vorige cyclussen hadden Mijn Goden te maken met aparte gebieden van de aarde; 
Mijn openbaringen waren voor elk daarvan, voor een speciale tijd die nu op handen is. Ik heb dit 
land zo voorbereid, onbelemmerd door Goden en verlossers en Heren, niet afgedwongen door het 
zwaard, dat Mijn openbaringen van deze dag af zullen worden uitgegeven en niet onderdrukt. En u 
zult aan de stervelingen het plan van Mijn werelden openbaren; en wat betreft wie u bent, en de 
methode van uw inspiratie en gezag over de aarde en haar hemelse koninkrijken.

5. U zult de poorten van de hemel voor een tijd openhouden en de geesten van de doden zullen 
omgaan met stervelingen, goed en kwaad, wijs en dwaas. En de stervelingen zullen hen zien en 
rechtstreeks met hen praten; en zij zullen hun eigen familie herkennen, zoons en dochters, vaders en
moeders, broers en zusters, de doden en de levenden.

6. En de engelen zullen de ijlheid van de stoffelijke dingen laten zien, en het vermogen van het ene 
vaste lichaam dat onbeschadigd door het andere vaste lichaam heengaat.

7. Ja, de engelen zullen van grote afstanden zware substanties brengen en ze omlaagwerpen in 
aanwezigheid van de stervelingen, die deze dingen zullen zien gebeuren en erover getuigenis zullen 
afleggen.

8. En de mensen zullen begrijpen dat, evenals er planten, bomen, vissen en slangen door Mijn 
engelen verplaatst kunnen worden, er ook virussen en pestilenties door de engelen van de duisternis 
kunnen worden gebracht om de stervelingen ter dood te brengen.

9. En u zult toestaan dat er boze geesten komen en allerlei druja's, en vampiers en zogenaamd 
gereïncarneerde geesten, om zich aan de stervelingen te manifesteren, opdat zij zullen weten hoe 
Mijn openbaringen de zaken van hemel en aarde ontvouwen.

10. Want de mens moet begrijpen wat Ik bedoel met de woorden: Zoals u op de aarde handelt, zo 
zult u oogsten in de hemel.

11. En u zult toestaan dat er stervelingen in de duisternis belanden, zij die de engelen raadplegen 
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over geldzaken, of over trouwen, of voor zichzelf, of uit nieuwsgierigheid, of lichtzinnigheid, of 
voor

12. En degene die naar de geesten van bekende mensen vraagt, laat u toe dat hij bedrogen wordt 
door druja's en allerlei leugenachtige geesten.

13. En hij die vraagt om de materialisatie van beroemde personen, of van Mozes, of Jezus, of 
Kriste, of van welke goedbekende naam uit de oude tijden dan ook, laat hem antwoord geven door 
boze geesten en bedriegers.

14. Hij die van de engelen iets verlangt voor eigen gewin en de kracht tot sar'gis (materialiseren) 
bezit, geef hem een bende druja's en vampiers, en geef ze grote macht om tekenen te geven en 
wonderen te doen.

15. En hij die de engelen raadpleegt zonder erop te letten om zelf een beter mens te worden, laat 
hem ook de gevangene worden van leugenachtige geesten.

16. En laat u toe, dat alle mensen die zich met vis of vlees voeden, door vampiers bezeten worden.

17. En zij die zich bedrinken, en roken of verdovende middelen gebruiken, laat hen door fetals en 
zogenaamde reïncarnatiegeesten bezeten worden.

18. En in families waarvan de erfgenamen worden geboren uit ouders die uit materiële 
overwegingen gehuwd zijn, laat daar kwelgeesten binnenkomen zodat ze krankzinnig worden.

19. Want zij zullen de betekenis van het woord "hel" te weten moeten komen, zoals dat van 
toepassing is op de lagere hemelen.

20. En wie er ook Goden of verlossers aanbidt vanwege de wonderen, geeft u hem overvloedig veel 
wonderen en tekenen door middel van onreine geesten, en door sterfelijke sar'gis (mediums) van 
lage graad. Ja, u zult zelfs geesten van de duisternis toestaan om zich voor te doen als deze Goden, 
opdat de stervelingen te weten zullen komen welk soort boze geesten er in hun kerken en tempels 
huist.

21. En de rijke man, die doet alsof hij rechtvaardig is, maar de armen niet behandelt als zichzelf, 
geeft u hem een schare huichelachtige en liegende engelen, zodat hij zich bewust kan worden van 
het gezelschap in de hemel waar hij zijn geest voor gaat openstellen.

22. Geef tekenen en wonderen zowel aan de onreine ziener als aan de reine; zowel aan de leugenaar
en bedrieger als aan de waarachtige man.

23. Want Ik zal de eredienst van alle Goden en Heren en verlossers uitroeien op grond van 
wonderen.

24. En u zult grote leugenaars nemen, en hen liegende geesten geven die via hen spreken door 
inspiratie en trance. En deze geesten zullen de namen aannemen van grote personen die sinds lang 
dood zijn. En ze zullen grote welsprekendheid en wijsheid en waarheid aan de dag leggen: maar 
toch zal hun gepreek van weinig nut zijn voor de gerechtigheid, of voor goede werken.

25. En hun juichende toehoorders zullen niets bijdragen aan de armen, noch enige verbetering 
toevoegen aan de doctrine van de ouderen.

26. Want de geesten die door hen spreken zullen van de eerste verrijzenis zijn, en Mij, noch de 
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hogere koninkrijken kennen. Ze zullen werkelijk van dezelfde soort zijn als de geesten die 
dienstdoen in de kerken en tempels, en nog niet van de aarde bevrijd zijn.

27. En sommigen zullen zeggen: Luister naar mij, want ik ben God! Sommigen zullen zeggen: 
Luister naar mij, want ik ben de Heer! Sommigen zullen zeggen: Luister naar mij, want ik ben 
Jehovih! En anderen zullen de namen aannemen van stervelingen die grote macht hadden op aarde. 
Laat ze deze dingen doen.

28. Want Ik zal de mens laten begrijpen dat hij niets van engelen of mensen moet aannemen 
vanwege de naam die men bezigt. Alleen op verdienste van wijsheid en waarheid, en op zulke 
goede doctrines voor hoe de mensen uit de duisternis op te heffen, en uit armoe en misdaad, moeten
zij de gesproken of de geschreven woorden aanvaarden.

29. En ze zullen proberen om het doen van goede werken te organiseren, maar het zal ze niet 
lukken. Want vele zullen verlangen om leiders te zijn, omdat ze onder invloed van egoïstische 
motieven staan en de toejuichingen van de mensen verlangen.

30. En ze zullen doen alsof ze voor de vrijheid zijn, maar ze zullen hun woord niet geven voor 
welke opoffering dan ook, niet als het hen geld kost, noch voor een mening omwille van het 
algemeen welzijn.

31. En uit hun werken zal weinig goeds voortkomen, en nog minder vrede van de ziel zal tot hen 
komen. Want ze zullen redetwisten en ruziemaken en verdeeld zijn in al hun ideeën en filosofieën 
en gevoelens, en in hun begrip van Mijn koninkrijken.

32. Want, op deze wijze, zult u hen tonen dat zij onder invloed staan van de ongeordende es-wereld,
en van geesten die nog niet zijn binnengegaan in Mijn verrijzenissen, die Ik voor hen schiep. Maar 
in de tijd van het licht van Mijn openbaringen zult u er enige verheffen, hier en daar, die in staat zijn
het Al Licht te onderscheiden. En hen laat u tot basis vormen voor Mijn koninkrijk op de aarde.

33. En zij moeten alle Goden en Heren en verlossers afweren, en alleen Mij belijden, de Grote 
Geest, Jehovih.

34. En zij moeten zich op erewoord aan elkaar verbinden in volkomenheid, als broeders en zusters 
en hun bezittingen gemeenschappelijk beheren.

35. Leven om zichzelf en anderen geestelijk te vervolmaken, en voor goede werken.

36. Zij zullen geen vis eten, noch vlees of welk schepsel dan ook dat de levensadem inademt.

37. En de zevende dag houden als een dag van gemeenschap met Mij en Mijn engelscharen.

38. Met riten en ceremoniën om al de doctrines in de wereld te verklaren.

39. Het goede toepassen op het kwade; geweldloosheid tegen vervolging en belediging.

40. En de oorlog afzweren; zelfs als het nodig is liever de dood te ondergaan dan eraan deel te 
nemen.

41. En zij zullen een geordend lichaam worden, in gemeenschappen van tientallen, twintigtallen, 
honderdtallen en duizendtallen.

42. Maar zij zullen geen leiders hebben, alleen hun Schepper; maar georganiseerd zijn omwille van 

Oahspe - Boek van het Oordeel is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1334 - 1422



de goede werken.

43. Maar zij zullen niet rondtrekken om tegen de zondaren te prediken voor bekering.

44. Ook niet prediken voor liefdadigheid aan de armen.

45. Maar zijzelf zullen uitgaan en zondaren bijeenbrengen, en de armen en hulpelozen en wezen; en
ze in geriefelijke huizen onderbrengen en ze leren hoe ze moeten leven, om een heerlijkheid te zijn 
voor Mij en Mijn koninkrijken.

46. Naar zulke mensen zullen Mijn engelen uit de tweede verrijzenis toekomen, en hulp verlenen in 
Mijn naam voor de vreugde van de aarde.

47. En als zulke mensen sterven, zullen zij ontvangen worden in de tweede verrijzenis en ontkomen 
aan de eerste.

48. Ook zal geen enkel ander mens in de hele wereld aan de plaats van de eerste verrijzenis 
ontkomen.

49. Al zijn het koningen, koninginnen, of bedelaars, of brahmanen, of boeddhisten, of christenen, of
mohammedanen, of welke andere komediant dan ook in de hemel of op de aarde.

50. De dagen van prediken en belijden zijn ten einde. Ik wil alleen de praktijk.

51. Hij die zich niet in Mijn georganiseerde koninkrijken op de aarde bevindt, zal naar Mijn 
ongeorganiseerde koninkrijken in de hemel gaan.

52. Zo boven, zo beneden, zo schiep Ik de hemel en de aarde, en alle dingen daarvan.

HOOFDSTUK II

1. God, de afgezant van Jehovih, zegt: U zult regelmatig samenkomen voor gemeenschap met de 
engelen, en de omgang met hen in stand houden. Want op geen andere wijze kunt u de 
onsterfelijkheid van de ziel aantonen.

2. Doe dit in naam van Jehovih, en voor het geestelijk licht met betrekking tot geestelijke dingen.

3. Hij die de geesten raadpleegt voor aardse dingen, zal in de duisternis terechtkomen.

4. Maar als u bijeenkomt, laat dan geen mens of geest als toeschouwer voor anderen zijn. Maar 
zoals alle mensen op het veld werken om de oogst binnen te halen, zo moeten alle leden in de 
samenkomst, door gebed of door muziek aan heerlijkheid bijdragen voor de Vader.

5. Denk eraan dat het eenvoudigste gebed, zelfs met gestamelde woorden, als het gevoelvol wordt 
gegeven, net zo sterk is voor Jehovih als de beste redevoering.

6. Van alle mensen zal de geest zich uitstorten in lofprijzing aan de Vader, overeenkomstig hetgeen 
ervoor geschapen werd. Meer wordt van een mens niet verlangd.

7. Maar dit zal velen overkomen: Terwijl zij leren te spreken in trancetoestand of door inspiratie, 
zullen zij zich voorstellen dat zij geleid worden door bepaalde engelen, terwijl het in feite uit hun 
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eigen geest komt, die losstaat van de stoffelijke zintuigen.

8. Anderen die beïnvloed worden, zullen zich verbeelden dat zij het zelf doen en niet een engel, 
hoewel er een engel door hen spreekt. Dit was het geval met Ka'yu (Confucius -uitg.) Beide zijn 
goed, en zullen in praktijk gebracht worden.

9. Laat niemand zich zorgen maken of het zijn eigen geest betreft of een engel; want het is slechts 
de uitkomst die van waarde is. In die dagen zullen alle dingen op zichzelf staan, en niet op een 
zogenaamde autoriteit.

10. En laat niet hij, die uit zijn eigen geest spreekt, oordelen dat anderen net zo zijn; ook niet het 
omgekeerde hiervan, want geen twee in de hele wereld zijn aan elkaar gelijk.

11. Zij, die niet ervaren hebben hoe het geestelijk zelf zich losmaakt van het stoffelijk zelf (de 
trance), geloven dat alle spraak slechts uit de stoffelijke zintuigen voortkomt, of uit een ziekelijke 
toestand. Zulke mensen kan men hun uitleg niet aanrekenen; eerder moet u medelijden met ze 
hebben en geen antwoord geven.

12. Want veel van zulke mensen, zelfs nadat ze overleden zijn, zullen niet toegeven dat ze dood zijn
vanwege de duisternis op hen.

13. Het is verstandiger voor de spiritueel aangelegde om op zichzelf te blijven, speciaal als hij in 
eenheid is met Jehovih en Zijn engelen. Want een groter wonder dan dit zal erop volgen: sommigen 
zullen de trance van de tweede verrijzenis binnengaan en in de geest uit het lichaam treden, maar 
alleen subjectief; anderen zullen de trance van de tweede verrijzenis binnengaan en objectief in de 
geest uit het lichaam treden. En de eerste zal slechts geloven dat de tweede net als hijzelf alleen 
subjectief was uitgetreden. Geen twee mensen in de hele wereld heb Ik eender geschapen, zegt 
Jehovih. Zelfs velen, na hun overlijden, zijn niet in staat om objectief de tweede verrijzenis binnen 
te gaan. Hij, die in subjectieve toestand verkeert, spreekt en schrijft vanaf de aarde en ziet omhoog; 
hij, die uit de objectieve hemelen komt, spreekt en schrijft als iemand die uit Mijn koninkrijken naar
de aarde omlaag komt.

14. Twee omstandigheden zullen zich manifesteren: de subjectieve spiritualisten zullen zich 
aansluiten bij de wereldse mensen, die de Eeuwig Tegenwoordige Persoon ontkennen, en zij zullen 
aardse bezigheden najagen voor eigen gewin; maar de objectieve spiritualisten, die leven voor het 
geestelijke, zullen Faithists zijn, gelovigen van de Eeuwig Tegenwoordige Persoon, Jehovih, die zij 
niet alleen met woorden zullen aanbidden, maar door zichzelf af te zweren, en zich te verenigen in 
broederschappen, omwille van het goed doen voor anderen. Deze laatsten zijn de uitverkoren 
mensen van de Vader in het Kosmon tijdperk, en zij zullen het allerhoogste in de hele wereld 
worden.

15. Deze drie mensensoorten, de wereldse mensen, de gelovigen en de Faithists zijn er in alle tijden 
van de wereld geweest. Alleen de laatsten van hen brachten harmonie en goede werken tot stand. 
Beide anderen zijn weerstrevers, ruziezoekers, strijders, ontbinders en slopers van alle dingen.

16. Toch zullen de Faithists, die vertrouwen hebben in de Al Persoon, uiteindelijk de hele wereld 
bezitten en er een paradijs van maken van vrede en liefde.

17. Zoals de eerste wordt gebonden aan het vlees, en de tweede aan de geesten uit hada, zo wordt de
Faithist gebonden aan Jehovih, hetgeen bevrijding betekent. Zoals de tweede zich kan onderhouden 
met de geesten van de eerste verrijzenis, zo kan de Faithist zich onderhouden met de Vader door de 
tweede verrijzenis.
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18. Niettemin zal er dit gebeuren: de tweede zal zeggen: mijn engelen zijn hoog, de uwe zijn laag! 
Of ze zullen vragen: hoe weet u dat uw licht hoger is dan het onze?

19. En de Faithists zullen hen antwoorden en zeggen: wij weten niet van hoog, noch laag. Wij geven
alle dingen op, teneinde Jehovih te dienen door goede werken te doen voor onze medemensen.

20. En Jehovih zal tussen hen oordelen wat betreft hoog of laag; niet vanwege hun woorden, maar 
vanwege hun werken.

21. En de tekenen van de goede werken en zelfverloochening zullen als getuige dienen voor het oog
van de wereld, waar de inspiratie van iedereen vandaan komt.

22. Laat geen mens zeggen dat alleen helderzienden en profeten en personen die tekens en 
wonderen doen onder de invloed zijn van geesten; want even zoveel als zij staan ook andere 
stervelingen onder het gezag van de geesten. Werkelijk, de trouweloze, de ongelovige, de filosoof, 
de advocaat, de rechter, de dominee, de fanaticus en alle anderen, worden meer beheerst door de 
geesten der doden dan door hun eigen persoonlijke geest. En hoe meer de menselijke geest opgaat 
in zijn eigen lichamelijkheid, hoe meer hij onderworpen is aan vampiers en geesten der duisternis.

23. Ook weet de filosoof niet of zijn ideeën van Jehovih afkomstig zijn of van de geesten der doden.

24. Wie ook maar getuige was en zeker weet dat hij de geesten der doden heeft gezien, voor hem is 
die wetenschap onaantastbaar. En hij die de tweede verrijzenis is binnengegaan, zelfs terwijl hij 
sterfelijk was, voor hem is die wetenschap onaantastbaar.

25. Maar hij die de Eeuwig Tegenwoordige Persoon gevonden heeft, voor hem is zijn kennis groter 
dan al het andere. En niemand, lager dan hij, kan over hem oordelen. Ook kan geen mens deze 
kennis verwerven, als hij niet eerst aan de andere twee voorwaarden heeft voldaan.

26. Niemand kent de Schepper, tenzij hij de gemeenschap met de geesten heeft waargemaakt. Ook 
kan geen mens naar de tweede verrijzenis opstijgen, voordat hij gestegen is in geloof aan de Al Ene,
Jehovih.

27. Evenmin zal de brahmaan, of de mohammedaan, of de boeddhist, of de christen, zich aansluiten 
bij de tweede verrijzenis (gemeenschappen - uitg.) op aarde of in de hemel.

28. Want zij hebben niet de leerstelling van eenheid; zij zijn als een huis dat in zichzelf verdeeld is. 
Hun kolonies en gemeenschappen zullen in alle gevallen mislukken.

29. Er zal slechts één leerstelling zijn, en dat is Jehovih, de Al Persoon, die Eeuwig Tegenwoordig 
is; met goede werken gedaan voor anderen, met alle wijsheid en kracht die men bezit.

30. En dit zal ingang vinden bij de jongeren, die u als wezen en verschoppelingen zult opnemen in 
hun vroegste jeugd, hen grondvestend in het licht van Jehovih, hen lerend vanaf het begin om te 
zingen en tot Hem te bidden, met eerbied en vrees en vreugde, opdat Hij verheerlijkt moge worden 
door hun reinheid en goede werken.

31. En zij zullen opgroeien, van alle nationaliteiten, en rassen, onbekend met: dit is van mij of dat is
van mij, of dat is van jou, maar begrijpen dat zij niets bezitten en dat alle dingen van Jehovih zijn.
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HOOFDSTUK III

Het oordeel over de BRAHMANEN, de BOEDDHISTEN, de CHRISTENEN, de 
MOHAMMEDANEN, de CONFUCIANEN, de JODEN en alle andere volkeren op aarde, volgens 
de woorden van God.

1. Denk niet, O mens, dat ik ontoereikend ben voor de tijden en seizoenen. Of zegt u, dat God in de 
donkere dagen van de aarde sprak, maar in de laatste tijd zijn mond hield?

2. Luister, ik ben uw oudere broeder, en net als een kapitein van de aarde en haar hemelen, voor een
tijdlang. Zoals ik ben, zo waren mijn voorgangers in de tijd van de Ouden:

3. Afgezanten van de Allerhoogste, Jehovih!

4. Wiens kracht en wijsheid mij gegeven zijn, op dezelfde manier als waarop uw aardse 
koninkrijken worden geregeerd en gedisciplineerd.

5. Daarin zal orde kunnen bijdragen tot de verrijzenis van al Zijn geschapen wezens.

6. Om te beginnen vermaan ik u, dat hij die zegt: GOD! GOD! vergeefs roept.

7. Ik ben gekomen om alle Goden en Heren en verlossers af te schaffen, en niet om ze op te richten.

8. Want wat voorbij is, is voorbij.

9. Maar wie ook van nu af aan mijn woord verneemt en mijn gebod, en doorgaat om een afgod te 
maken van de een of andere naam, in plaats van de Grote Geest, lastert zijn Schepper.

10. Maar hij die uit de grond van zijn hart zegt: GOD! GOD! en daarmee de Eeuwig 
Tegenwoordige bedoelt, de Schepper, is in mijn ogen geen godslasteraar.

11. En hij die zegt: ORMAZD, ORMAZD! en de Eeuwig Tegenwoordige, de Schepper bedoelt, is 
geen godslasteraar in mijn ogen.

12. En al wie welke naam in welke taal ook uitroept met de betekenis van de Eeuwig 
Tegenwoordige, de Schepper, is geen godslasteraar in mijn ogen.

13. Maar hij die zegt: BRAHMA, BRAHMA! en daarmee een God met de gestalte en de vorm van 
een man bedoelt, zittend op een troon in de hemel, is een lasteraar tegen Jehovih, de Eeuwig 
Tegenwoordige, de Schepper.

14. En hij die zegt: BOEDDHA, BOEDDHA! en een God met de gestalte en vorm van een man 
bedoelt, zittend op een troon in de hemel, is een lasteraar tegen Jehovih, de Eeuwig Tegenwoordige,
de Schepper.

15. En hij die zegt: CHRISTUS, CHRISTUS! en daarmee een God met de gestalte en vorm van een 
man bedoelt, die op een troon in de hemel zit, is een lasteraar tegen Jehovih, de Schepper en Al 
Persoon.

16. En al wie de naam aanroept van een of andere man of engel, en zo iemand aanbidt als een God, 
is een afgodendienaar in mijn ogen.
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17. Ook oordeel ik hen niet als minder afgodisch wanneer zij slechts stenen afgoden of gesneden 
beelden zouden aanbidden.

18. En wie er ook zegt: Godheid, Godheid! en Goddelijkheid, Goddelijkheid! en Goddelijke Wet en 
Natuurwet, wordt veroordeeld tot de duisternis.

19. Want ik verkondig mijn hemelen voor geopend, en de weg naar begrip duidelijk,

20. Jehovih is Eeuwig Tegenwoordig, en handelt door de kracht van Zijn Tegenwoordigheid, en niet
door welke wet dan ook.

21. En al wie datgene zegt, waardoor de mensen gaan geloven dat Hij niet Tegenwoordig is, of dat 
Hij is weggegaan en bepaalde wetten heeft achtergelaten in Zijn plaats, diezelfde wordt geoordeeld 
een lasteraar te zijn tegen Jehovih.

22. En al wie zegt: ROEP DEZE VERLOSSER AAN, OF DIE VERLOSSER, EN UW ZONDEN 
ZULLEN U VERGEVEN WORDEN; EN, OMDAT U HEM HEBT AANGEROEPEN, IN HET 
UUR VAN UW DOOD, ZULT U OPSTIJGEN NAAR HET HEMELSE PARADIJS, diezelfde is 
een vervalser van mijn koninkrijken en een lasteraar tegen Jehovih.

23. En al wie zeggen: KOM NAAR DE KERK, EN NAAR DE PRIESTER, EN BID EN BELIJD 
UW ZONDEN, EN U ZULT VERGEVING VOOR UW ZONDEN ONTVANGEN, diezelfden zijn 
vervalsers van mijn koninkrijken en lasteraars tegen Jehovih, de Schepper.

24. Ik heb alleen gezorgd voor verrijzenis in deze wereld of in de hemelen boven, als er goede 
werken zijn gedaan voor anderen; en dat is dienen van Jehovih, de Al Persoon; en niet vanwege een 
of andere aanbidding of belijdenis die werd gedaan voor een van de afgoden op aarde of in de 
hemel.

25. Ook bestaat er geen enkele verlossing in de hemel voor de brahmanen, af de boeddhisten, of de 
christenen, vanwege hun gebeden of belijdenissen.

26. Maar waar goede werken zijn gevolgd door samenwerking en het opheffen van mensen uit 
ellende en misdaad, dat wordt geoordeeld als aanbidding te zijn van de Grote Geest, Jehovih.

27. Waar de brahmanen een volk hebben laten vallen van kennis tot onwetendheid, of van deugd tot 
verdorvenheid, mijn oordeel is tegen hen.

28. Waar de boeddhisten een volk hebben laten vallen van kennis tot onwetendheid, of van deugd 
tot verdorvenheid, mijn oordeel is tegen hen.

29. Waar de ka'yuanen (confucianen - uitg.) een volk hebben laten vallen van kennis tot 
onwetendheid, of van deugd tot verdorvenheid, is mijn oordeel tegen hen.

30. Waar de christenen een volk hebben laten vallen van kennis tot onwetendheid, of van deugd tot 
verdorvenheid, is mijn oordeel tegen hen.

31. Waar de mohammedanen een volk hebben laten vallen van kennis tot onwetendheid, of van 
deugd tot verdorvenheid, is mijn oordeel tegen hen.

32. Waar armoede en landloperij en alle soorten van duisternis zijn toegenomen in een van de 
steden of landen van een van deze afgodendienaars, is mijn oordeel tegen hen.
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33. Zij zullen zich niet verontschuldigen, noch aan mijn oordeel ontkomen door te zeggen: O, de 
echte brahmaan, of de echte boeddhist, of de echte mohammedaan is niet gevallen. Zij die gevallen 
zijn, waren degenen die niet onze doctrines aanhingen uit de grond van hun hart.

34. Want mijn oordeel is ook tegen onmacht. Zij hebben hun verschillende godsdiensten honderden 
jaren lang uitgeprobeerd. En zij hebben geen enkele stad met rechtvaardige mensen verheven.

35. Daarom ben ik gekomen om deze doctrines te verwijderen, en hen datgene te geven wat uit 
zichzelf zal bewijzen macht te bezitten in de hele wereld.

36. Dat, wat ik verkondig, zal door de engelen van de tweede verrijzenis worden bekendgemaakt 
aan alle naties en volken.

37. Mijn licht is niet slechts voor één volk, behoudens de rechtvaardigen die de Schepper dienen 
door goed te doen aan alle mensen. In mijn oog zijn de naties in de delen van de aarde als één volk, 
broeders en zusters.

38. Ik neem hen al hun idolen af, hun Goden; maar ik geef hen een grotere, de Schepper.

39. Ik zeg tot hen: Ik liet toe dat mijn kinderen afgodsbeelden hadden; maar nu zijn jullie grote 
mensen, doe je afgodsbeelden weg en neem Jehovih aan, die de Schepper van alles is.

40. Ook zal niemand meer zeggen: Ik vereer het brahmaanse beginsel, of het boeddhistische 
beginsel, of het ka'yuaanse beginsel, of het christelijke beginsel, of het mohammedaanse beginsel. 
Want zij allen hebben zichzelf bewezen door in oorlog en vernietiging uit te monden.

41. Geen van hen heeft vertrouwen in Jehovih, maar wel in hun legers van soldaten, en in hun 
dodelijke wapens.

42. Maar ik geef slechts één beginsel aan alle mensen, en dat is Jehovih te dienen. Dit is ruim 
voldoende voor de verlossing en verrijzenis van alle mensen. En ik wil totaal niets anders hebben.

43. Probeer, O mens, te geloven in de Al Persoon, Die Eeuwig Tegenwoordig is, wiens oog op u is, 
wiens oor naar u luistert; want Hij is de Al Ene, die het wachtwoord is tot de hoogste hemelen

44. En u mag uw afgodsbeeld aanroepen voor de poorten van mijn hemelen, maar de poorten zullen
niet voor u geopend worden. Want ik wil geen twist hebben in mijn verheven koninkrijken in de 
hemel, wat betreft Goden, Heren en verlossers.

45. Totdat u zich van hen gereinigd hebt en in smetteloos wit als dienaar van de Allerhoogste komt, 
kunt u het licht van mijn koninkrijken in de hemel niet verdragen.

46. Maar dan moet u als geest naar de aarde terugkeren, en in de kerk of tempel van uw uitverkoren 
God verblijven en ronddwalen, koppig van zinnen, een prooi voor druja's en vampiers en andere 
engelen uit de duisternis.

47. Heb vertrouwen, O mens, in Hem die u levend schiep, over Hem kan geen vergissing bestaan. 
Verheerlijk Hem met rechtvaardige werken, erop vertrouwend dat zoals Hij u in het leven bracht, 
Hij ook voor u zal zorgen, overeenkomstig uw verdiensten.
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HOOFDSTUK IV

De aantallen van het oordeel, volgens de woorden van God

1. Luister naar de woorden van uw God, O mens; ik ben uw oudere broeder, de kapitein van hemel 
en aarde.

2. Daarom verklaar ik u op deze dag, dat van hetzelfde getuigenis zal worden afgelegd door 
miljoenen engelen aan de stervelingen, voordat een generatie voorbijgaat.

3. Van brahmaanse engelen in de laagste van de hemelen, als zwervers op de aarde, zijn er op deze 
dag meer dan vier miljard.

4. Van boeddhistische engelen in de laagste van de hemelen, als zwervers op de aarde, zijn er op 
deze dag meer dan zeven miljard.

5. Van ka'yuaanse engelen in de laagste hemelen, zwervers op de aarde, zijn er vandaag meer dan 
drie miljard.

6. Van christelijke engelen in de laagste hemelen, zwervers op de aarde, zijn er op deze dag meer 
dan drie miljard.

7. Van mohammedaanse engelen in de laagste hemelen, als zwervers over de aarde, zijn er vandaag 
meer dan twee miljard.

8. Van joodse engelen in de laagste hemelen, als zwervers op de aarde, zijn er vandaag meer dan 
dertig miljoen.

9. En wat betreft andere engelen, afgodisch en anderszins, ook op de aarde, zijn er meer dan twaalf 
miljard.

10. En van al deze engelen is er niet één boven graad vijf, in de eerste verrijzenis.

11. Maar van degenen die beneden graad één zijn, bestaan er meer dan zes miljard, en zij omvatten 
engelen die niets meer weten dan baby's, ofschoon zij wat betreft hun aardse leven opgegroeide 
volwassenen zijn. Sommigen zijn vampiers, sommigen reïncarnisten (professionele 
reïncarnatiegeesten), die zich vastklampen aan een sterveling gedurende zijn levensperiode, en zich 
daarna inplanten in een andere sterveling tijdens diens leven, enzovoorts, en zij beweren 
gereïncarneerd te zijn, en weten in feite van geen andere hemelen en ze zijn ongelovigen in de Al 
Persoon en in mijn verheven koninkrijken.

12. Degenen die zich beneden graad één bevinden, heb ik op deze dag ingedeeld als druja's, omdat 
zij de aarde niet verlaten hebben en de eerste verrijzenis zijn binnengegaan.

12a. (Engelse uitg.1891 - vert.): Degenen die zich beneden graad één bevinden, heeft uw God als 
druja's ingedeeld, omdat het geesten zijn die de aarde niet verlaten hebben en aan stervelingen 
gebonden zijn.

13. Zij bewonen hoofdzakelijk de oudste steden en de smerige en onfatsoenlijke plaatsen; niettemin 
wonen zij ook in de paleizen van koningen en koninginnen, keizers en pausen, priesters en rijke 
mensen.
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14. Van graad één zijn er honderden miljoenen engelen die op de aarde ronddwalen en roepen: Ik 
wil naar Brahma, ik wil naar Boeddha, ik wil naar Jezus, ik wil naar Christus.
15. En ik stuur mijn scharen hoogverheven engelen naar ze toe en zeg: Komen jullie naar de 
koninkrijken van Jehovih, om gekleed en gevoed te worden, en te leren om anderen te kleden en te 
voeden, want dit is de weg van de verrijzenis.

16. Maar zij willen het niet geloven, want ze keren zich af met een koppig hart, net als u van de 
aarde, en ze zeggen: Nee, ik zal alleen stijgen door gebeden en belijdenissen. Ik wil onmiddellijk 
veranderd worden, in een handomdraai, en opstijgen en aan de rechterhand van God gaan zitten.

17. En er zijn honderden miljoenen die dood zijn en niets weten, maar omdat ze geloofden in een 
oordeelsdag gingen ze slapen en wachten nu op de bazuin van Gabriël die hen tevoorschijn zal 
roepen.

18. En ik stuur mijn verhevenen naar ze toe om ze wakker te maken, maar ze zijn beneveld door 
hun geloof, en ze vallen telkens weer terug, jarenlang, honderden jaren!

19. Jehovih's opdracht vervullend, dat al wie op aarde gebonden is, in de hemel gebonden zal zijn.

20. En, net als een beschonken man op de aarde een ander tot dronkenschap verleidt, zo zijn er 
honderden miljoenen afgodische engelen die naar de stervelingen terugkeren en ze overhalen tot 
dezelfde doctrines en dezelfde uitspattingen als van hen.

21. Luister naar de woorden van uw God, O mens, en wees verstandig in uw oordeel: Hij, die u 
levend schiep, schonk u van Zijn Eigen Wezen. Wees standvastig jegens Hem, en u zult zich niet 
vergissen, maar uzelf verwijderen van de kans tot dwalen.

22. Hij alleen is onmiskenbaar uw veilige grondslag, waarin u niet op een fout betrapt zult worden.

23. Toereikend voor u en uw verrijzenis is uw Schepper. Daarom moet u in uw ziel alle Goden, 
Heren en zaligmakers afzweren.

24. Ook moet u niet proberen Zijn naam te verheffen door er een of andere naam aan toe te voegen 
in de gedaante en de figuur van een mens, noch van iemand die uit een vrouw geboren is.

25. U moet trachten Zijn stem te benaderen in alle dingen, en Hem te gehoorzamen omwille van de 
gerechtigheid. Wees niet koppig in uw eigendunk.

26. Als u alles alleen doet zult u geholpen worden door de geesten van de eerste verrijzenis; maar, 
naarmate u zich verenigt in een broederschap op aarde, in naam van Jehovih, zult u geholpen 
worden door het licht van mijn tweede verrijzenis.

27. Maar het is bewezen, en het zal opnieuw bewezen worden dat alle broederschappen op aarde die
op een van de idolen in de hemel gebaseerd zijn, niet stand zullen houden.

28. Want er is geen tweede verrijzenis om ze te helpen.

29. En alle maatschappijen en staatsregelingen en plaatselijke verordeningen die door de mensen 
gegrondvest zijn, en niet geschikt zijn voor de tweede verrijzenis, zullen mislukken.

30. Maar al wie zich grondvest op de tweede verrijzenis, hetgeen de verloochening van het ego is, 
om Jehovih te dienen, zal niet falen.
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HOOFDSTUK V

Betreffende de joden

1. Luister naar de woorden van uw God, O Israël. Sluit u zelf niet af voor de wijsheid van uw 
oudere broeder, de God van hemel en aarde.

2. En verheerlijk ook de vroegere tijd niet boven de tegenwoordige; en veins niet door te zeggen dat
uw God verdwenen is en nooit meer terugkomt.

3. Zie, u bent eropuit getrokken als een kleine man om tegen een reus te strijden. Met uw slinger 
hebt u hem getroffen met uw ene steen, Jehovih!

4. U was aan alle kanten omringd door een menigte van Goden; één voor één hebt u ze overwonnen,
en ze uitgeworpen.

5. Het reusachtig grote beest, de valse Goden, ligt dood en koud aan uw voeten.

6. De naties van de aarde roepen uit: Er is maar één Grote Geest, Jehovih!

7. En ik verklaar u, O Israël, de Stem van de IK BEN is niet verdwenen van de aarde.

8. Door het zaad van de Faithists heb ik het koninkrijk van de Vader staande gehouden; door de 
stem van mijn geliefden Hem gegrondvest in al de naties van de aarde.

9. Uw vijand jubelde en zei: Kijk eens, het is een verstrooid volk!

10. Maar uw God maakte zich uw voetstappen ten nutte, en de woorden uit uw mond: Er is maar 
één Grote Geest, Jehovih!

11. En ik heb voor u gezorgd, op de manier van uw voorvaderen, voor een plaats om te wonen, waar
u niet langer schatting zult betalen aan de Goden van de afgodendienaars.

12. Kom uit de duisternis van de dwingelandij, en beërf de wildernis van dit land. En onder uw 
hand zal het bloeien als een nieuw paradijs.

13. Maar, omdat u de Ene Eeuwig Tegenwoordige tot stand gebracht hebt, zult u niet langer een 
afgezonderd volk zijn; want u zult uw zoons en dochters zich laten vermengen met de Faithists van 
alle rassen en stammen der mensen.

14. En u zult de wegen van de wereld verzaken, en gaan leven op de wijze van uw voorvaderen, in 
kolonies, zonder koningen of heersers, en niemand anders dienen dan Jehovih.

15. En uw volk zal alle dingen in gemeenschap bezitten en niet rijk of arm zijn; meester noch 
dienstknecht. En tot de afgodendienaars zult u roepen: Kom in mijn huis en wees één met mij. Zie, 
er is maar één Schepper; u bent mijn broeder.

16. En het zal u gebeuren, O Israël, dat de weg van uw volk geopend zal zijn, en zij zullen verlost 
worden uit de gebonden koninkrijken van het oosten.

17. Want, gedurende tweeduizend jaar, bent u niet uitgetrokken met het zwaard om een nieuw land 
in bezit te nemen en uzelf te vestigen, en daarvoor bent u verheerlijkt in de ogen van uw God.
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18. Vanwege uw lange lijdensweg zult u vrede vinden door het licht van mijn koninkrijken. Er is 
een nieuwe cyclus over de aarde gekomen; uw volk zal het bewijs van deze, mijn woorden vinden.

19. Mijn engelen zullen in de woningen van mijn volk komen, en zij zullen rechtstreeks met hen 
spreken.

20. Denk niet dat dit boek mijn enige openbaring is in die tijd; in uw woning, O Israël, moet u zich 
voorbereiden op de stem van uw God.

21. Want ik zal vele zieners en profeten verheffen temidden van uw volk. En zij zullen over mijn 
woorden getuigen, aan alle kanten.

22. Oordeelt u niet, O Israël, wie de afvalligen zijn voor het aangezicht van uw God. Ik zeg tot u: 
Hij, die Jehovih in de steek laat en de mammon en de wereldse zaken aanbidt, is een afvallige mijn 
ogen, Want, zelfs al handhaven zij de riten en ceremoniën, zij hebben de geest en waarheid van mijn
geboden verzaakt.

23. Terwijl velen, die de riten en ceremoniën verlaten hebben op zoek naar het hogere licht, meer op
de weg van Jehovih zijn.

24. Houden zij zich inderdaad niet aan de riten en ceremoniën, maar drinken zich dronken en eten 
uit gulzigheid en genieten van vlees, waaruit zij het leven hebben weggenomen?

25. En zij houden zich bezig met wijn te verkopen en in aandelen te handelen, op de manier van de 
afgodendienaars. Terwijl uw voorvaderen nauwgezet in de arbeid waren, en uit de aarde 
voortbrachten, waarmee de mens zich voedde en kleedde.

26. En zij zeggen: God begunstigde mij!

27. Waarin ze mij beschamen, en Jehovih en Zijn koninkrijken lasteren. Ik zeg u dat zij begunstigd 
zijn door satan; en hun voorspoed is het loon van de slavernij in de hemel.

28. En vanwege hun verdorvenheid hebben zij mijn volk tot ongeloof gebracht in mijn 
gerechtigheid en de plannen van mijn koninkrijken.

29. Daarom zijn zij in mijn ogen meer afvallig geworden dan degenen die goed zijn, die zeggen: Er 
bestaat geen God.

30. Werp uw poorten open, O Israël; mijn engelen staan op de drempel. Deze, mijn woorden, die ik 
u tevoren verteld heb, zullen bevestigd worden door honderdduizenden getuigen uit mijn hemelen.

31. Streef naar de verrijzenis van uw ziel, O Israël, opdat Jehovih in u verheerlijkt zal worden, tot in
eeuwigheid!
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HOOFDSTUK VI

Over de verrijzenis (opstanding), naar de woorden van God

1. Hetzij op aarde of in de hemel, dezelfde regels gelden voor beide:

2. Hij die zichzelf voor de helft dient, en anderen voor de helft, zal zich bevinden in graad vijftig.

3. Hij die zichzelf voor driekwart dient, en anderen voor een kwart, zal zich in graad vijfentwintig 
bevinden.

4. Hij die zichzelf voor een kwart dient, en anderen voor driekwart, zal zich in graad vijfenzeventig 
bevinden.

5. Hij die alleen zichzelf dient, zal zich in graad één bevinden.

6. Hij die anderen geheel dient, zal zich bevinden in graad negenennegentig.

7. En al wie zodanig dient, zichzelf of anderen, zal zich bevinden in de graad waarin zijn werken 
zich manifesteren.

8. Zichzelf te dienen is voor zichzelf te werken; voor zichzelf te streven, aan zichzelf te denken, wat
alleen het eigen voordeel betreft.

9. Anderen te dienen is goed te doen aan anderen; hen te helpen; hen te onderwijzen; hen vreugde 
en troost te geven. Dat is de dienst aan Jehovih.

10. Maar er zijn er die zich beneden de graden bevinden; die kwaad trachten te doen; die anderen 
ongelukkig proberen te maken; die genoegen scheppen in misdaad en bezoedeling. Zij zullen, 
indien ze sterfelijk zijn, druks genaamd worden, en indien het geesten zijn, zullen ze druja's heten. 
(enkelvoud: druj uitg.)

11. Op die manier, in het algemeen, zijn de graden van mijn hemelen van de aarde, atmosferea.

12. Graad één is op de aarde; graad vijftig halverwege de aarde en de geëmancipeerde (vrije) 
hemelen, etherea.

13. Graad vijfentwintig is één kwart van de aarde vandaan, naar etherea; maar graad vijfenzeventig 
is driekwart van de aarde omhoog, naar etherea. En zo door, graden en plaatsen van opstijging er 
betrekkelijk tussenin liggend.

14. Maar graad negenennegentig is de hoogste atmosferische graad, voorafgaand aan het intreden in
het gezelschap van de alreinen in de geest.

15. Maar alleen goede werken zijn niet toereikend voor het verkrijgen van de hoogste graden, want 
zij vereisen kennis en bekwaamheid om anderen te ontplooien.

16. Om dit te volbrengen zullen degenen met de hogere graden dikwijls terugkeren naar de lagere, 
en leren hen op te heffen. Want dit is hetgeen wat de etheriërs roept ten tijde van de verrijzenissen.

17. Waarbij de rechtvaardigen, die nog sterfelijk zijn, meteen eraan beginnen hun medemensen te 
verheffen.
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18. Dit werk is voor de geest als een oefening is voor het sterfelijk lichaam, datgene wat kracht 
geeft.

19. Oordeel dan uzelf, O mens van de aarde, voor wat betreft de plaats waar uw geest naartoe zal 
gaan op het moment van uw sterven.

HOOFDSTUK VII

1. Iemand mag dan wijs zijn voor wat betreft boeken en filosofie en wiskunde en poëzie en grote 
kennis, maar toch laag in de graad staan wat de geest betreft.

2. Iemand kan weinig weten van al die kennis, en hij mag bovendien arm zijn, maar kan door 
tegenspoed en ervaring zijn ontwikkeld in sympathie en goede werken die voor anderen verricht 
zijn, waardoor hij hoog in de graden is voor wat de geest betreft.

3. Zo kan het ook zijn met de geesten die zich door u manifesteren als grote redenaars, maar zich 
zelfs in de hemel in de laagste graden bevinden.

4. Laat u niet door uzelf misleiden, O mens, wat uw kennis betreft, of uw spraak of belijdenissen.

5. U hebt de weegschaal in uw eigen handen en zult, vroeg of laat, uzelf rechtvaardig wegen en uw 
plaats innemen, precies zoals u zichzelf hebt voorbereid.

6. Vlei uzelf er ook niet mee dat u de hemel kunt bedriegen of de wegen daarvan kunt veranderen.

7. Verstop u ook niet achter doctrines, of achter de beloften van Goden of zaligmakers.

8. De oude dingen zijn achter de rug, en geen ervan zal u baten op aarde of in de hemel.

9. Of u nu koning, koningin, rechter of dienaar bent, hetzelfde oordeel zal voor allemaal van kracht 
zijn.

10. Wanneer de kleding is vergaan, en de diademen en rijkdommen en het vlees ook, dient u de 
graad van uw geest en de slavernij over u te beschouwen.

11. U zult datgene aanvaarden waarvoor u zich zelf geschikt hebt gemaakt, overeenkomstig hetgeen
u gedaan hebt.

HOOFDSTUK VIII

1. Luister naar mijn woorden, O mens, en heb aandacht voor de rechtvaardigheid van uw Schepper.

2. Dit zijn mijn bewijsstukken die ik voor u plaats, opdat u zich niet zult vergissen.

3. En als u een rijke man bent en een stad verfraait door een park te schenken, met een 
beeldhouwwerk en wandelpaden, en u hoopt uzelf daardoor te verheerlijken en door de mensen 
geprezen te worden, begraaft u zichzelf in de eerste verrijzenis. En deze handelwijze verlaagt uw 
graad in plaats van hem te verhogen.

4. Want bij wat u ook geeft, moet u allereerst met de laagste van de laagstaanden rekening houden, 
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of zij brood hebben om te eten en een plaats om te slapen; en de zieken, of zij goede zorg en 
voorziening genieten.

5. En als u een rijke man bent, en u draagt bij voor een huis voor de wezen of voor de hulpelozen en
bejaarden die zichzelf niet kunnen helpen, verheft u dat in graad.

6. Maar voor zover u dit doet om toegejuicht te worden door de mensen, verlaagt u het niveau van 
uw weldadigheid.

7. Ook helpt zo'n goed werk u niet meer dan de arme man die zijn eigen graad helpt door één arme 
wees bij te staan.

8. Want uw verrijzenis hangt niet af van de hoeveelheid die u geeft, maar of u geeft in 
overeenstemming met wat u hebt. Wat dit betreft zult u zichzelf oordelen.

9. Want hij die een gulden geeft kan meer verheven worden door dit te doen, dan hij die tienmaal 
tienduizend geeft.

10. Een bepaalde rijke man die bekeerd was van de aardse verlangens, ging rond en wierp zijn geld 
vrijuit op straat, en gaf aan al wie hem erom vroeg.

11. En sommigen verzamelden het en voedden en kleedden zich ermee; anderen namen ervan en 
gingen zich bedrinken en werden nog slechter dan tevoren.

12. De mate van rechtschapenheid van het gedrag van die man zat niet in het geven wat hij bezat 
aan de armen, maar in het goede en het kwade dat eruit voortkwam, dat indien het gewogen zou 
worden, zwaarder woog dan het andere.

13. En waar hij de graad verlaagde van degenen die zijn geld ontvingen, of waar hij een groter 
aantal verlaagde dan hij ophief, daar was zijn daad van geld weggooien een oordeel tegen hem.

14. Hij die geeft en zegt: Alsjeblieft, jij bedelaar! doet een goede stoffelijke daad, maar een slechte 
geestelijke daad. Hij verheft met de ene hand, maar verlaagt met de andere. Zo'n daad vermindert de
graad van die man.

15. Een bepaalde rijke man die bekeerd was om goede werken te doen, ging een aantal gaarkeukens
bouwen om de armen gratis eten te geven.

16. En al de arme mensen uit die stad gingen er binnen en werden gevoed. Maar kijk, het volgende 
jaar waren er tweemaal zoveel armen. En de rijke man bouwde nog een aantal gaarkeukens en ze 
kregen allemaal te eten.

17. Maar het jaar daarop waren er nog steeds tweemaal zoveel arme mensen om te voeden; maar de 
rijke man had zijn geldelijke middelen uitgeput en kon helemaal niemand meer te eten geven.

18. Derhalve wordt het oordeel uitgesproken tegen deze man vanwege zijn vermeende 
liefdadigheid.

19. Want, terwijl hij materieel wat goeds deed, beging hij een groot geestelijk kwaad omdat hij de 
graad van mannelijkheid en vrouwelijkheid verlaagde in degenen die hij voedde. Zijn weldadigheid 
bevorderde de afhankelijkheid.

20. Een welgesteld man stichtte een arbeidsplaats voor de armen, die niets te eten hadden en 
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nergens konden slapen. En hij zei tegen ze:

21. De Schepper heeft jullie handen gegeven om mee te werken; komen jullie dus en gedraag je als 
mannen en vrouwen.

22. En zij kwamen en werkten en verdienden hun levensonderhoud.

23. Het oordeel wordt uitgesproken ten gunste van die man, want hij verhief de geestelijke graad 
van de armen. Dit is een weldaad die zich uitstrekt tot in de hemel.

24. Laat uw liefdadigheid de zieken en hulpelozen gelden, maar wees verstandig door de 
lichamelijk geschikten te instrueren om zichzelf te helpen.

25. Want alle liefdadigheid neigt ertoe het zelfrespect van de ontvanger te verminderen, en 
veroordeelt hem tot een lagere graad in de hemel.

26. Bepaalde personen zijn afhankelijk van aalmoezen; ze zijn niet ziek en hebben ook geen sterk 
lichaam. Niettemin, als zij zouden worden aangespoord, zouden zij zichzelf kunnen onderhouden.

27. Wanneer u ze regelmatig geeft, worden ze afhankelijk van u. Het worden bedelaars van de 
laagste graad in de hemel.

28. Hetgeen u hen geeft, rekent zich tegen uw eigen graad. Beter is het voor u en hen dat u hen 
opwekt uit hun vernedering.

29. Dit teder en barmhartig te doen, is een grote deugd; dit wreedaardig te doen, is een grote 
misdaad.

30. Overweeg niet zozeer wat u moet doen om uw eigen graad te verhogen, maar wat u kunt doen 
om de graad te verhogen van degenen die binnen uw bereik zijn.

31. Denk eraan dat alle mannen en vrouwen uw broeders en zusters zijn, en dat u eraan zult werken 
om henzelf tot een heerlijkheid te maken van de Schepper.

HOOFDSTUK IX

1. Denk aan uw Schepper en de grootheid van Zijn scheppingen. In Zijn ogen bent u slechts een 
atoom, alleen maar een klein schepsel.

2. Niettemin vormt een menigte mensen een natie, met steden en gehuchten.

3. Deze worden ook door uw God gegradueerd, overeenkomstig de verheffing of het verval van het 
geheel.

4. Indien het een stad betreft, dan worden de graden van al de mensen bijeengeteld op een schaal 
van honderd.

5. En als het een natie betreft, dan zullen de graden van de steden en gehuchten, en van 
afzonderlijke mensen bijeengeteld worden op een schaal van honderd.

6. En indien de helft van de mensen boven graad vijftig is, en de helft beneden vijftig, zal de graad 

Oahspe - Boek van het Oordeel is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1334 - 1422



van die mensen vijftig bedragen.

7. Indien slechts een kwart, dan zal de graad van die mensen vijfentwintig bedragen.

8. Op basis van de individuele graden zullen de graden van een stad en van een natie zijn.

9. En de handelwijze van een stad of een natie zal volgens dezelfde wijze gegradueerd worden, op 
de manier van een individu.

10. Een bepaalde natie bouwde genoeg armenhuizen en gestichten voor de behoeftigen, maar schiep
door tirannie een zelfde aantal behoeftigen. Deze natie verhief niet haar graad vanwege het goede 
dat zij gedaan had.

11. Een andere natie bouwde geen armenhuizen, maar, door haar heilzame wetten, waren er geen 
behoeftigen. Deze natie verhief haar graad veelvoudig.

12. En weer een andere natie handhaafde een staand leger, ten einde zichzelf te handhaven. Deze 
natie bevond zich slechts in graad één.

13. De plaats van deze laatste natie zal, bij het ingaan in de es-wereld, graad één zijn, hetgeen het 
dierlijke gebied is dat zich op de aarde bevindt.

14. Al wie in zo'n land woont, al heeft hij een goede individuele graad, zal een korting ondergaan in 
verhouding tot de graden van de verschillende naties van de aarde.

15. Maar al wie in een natie woont die hoog in de graden is, zal verhoogd worden in zijn eigen 
individuele graad.

16. Zoals deze graden op de aarde gelden, zo heb ik ze gemaakt in de hemelen daarvan. Dit hangt in
alle gevallen af van hetgeen men doet voor de verrijzenis van anderen.

17. Indien een stad, of een natie, of een koninkrijk in de hemel werkt voor de verrijzenis van 
anderen, dan zal die natie dienovereenkomstig gegradueerd worden.

18. Maar, indien er geen profijt zit in het goede dat een van hen verricht, zullen zij geen graad 
ontvangen.

19. Maar als zij vermeerderen in het stijgen van de individuele graad, dan stijgen zulke steden en 
naties in graad.

20. Let op uw natie, O mens, de ene generatie met de andere, en als de relatieve verhouding van de 
individuele graden stijgt of daalt, moet u vaststellen of uw natie stijgt of daalt in de graad. Tel het 
aantal armen en misdadigers wat betreft de toename of afname.

21. Let niet op de rijkdom, noch op de schepen, noch op de legers of de grote gebouwen. Dit 
allemaal bij elkaar vormt maar één graad en heeft geen waarde voor wat betreft de geestelijke graad
van de mensen.

22. Want de levenskracht van uw natie hangt af van haar geestelijke graad. Ga hier op door en u zult
werkelijk profeteren betreffende de groei of neergang van een natie.

23. Ga hier ook op door wat betreft de naties van de aarde, en u zult de relatieve plaats van uw 
eigen natie in de es-wereld bepalen.
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HOOFDSTUK X

1. Er wordt aan u gedacht, O mens, door uw God, en u wordt vermaand en onderwezen omwille van
uw ziel, opdat u een heerlijkheid zult worden voor uw Schepper en voor uzelf.

2. Verneem dan uw verantwoordelijkheid en de omvang ervan, en overweeg de hoogte van uw 
eigen graad op aarde en in de hemel.

3. Hetgeen in verhouding staat tot de kracht en de afstand van uw bereik. Hetgeen ik ook 
gegradueerd heb voor alle mensen op aarde en in de hemel.

4. Als de Schepper u de kracht geeft om vier mensen op uw rug te dragen en u wilt er maar één 
dragen, dan zal uw graad een kwart bedragen. Maar als u ze alle vier draagt, zal het een hele graad 
zijn.

5. Iemand heeft geldmiddelen om één man te voeden; een ander heeft voldoende voor duizend; en 
weer een ander voor honderdduizend. Dit zijn de afstanden van het bereik en de kracht van deze 
mensen, hetgeen de mate is waarbuiten niets meer van hen geëist kan worden, op aarde of in de 
hemel.

6. Maar, wanneer zij allen dit tot het uiterste volbracht hebben, zullen zij daarin toch gelijk staan in 
graad.

7. Maar als zij falen in hun aandeel, zal de verantwoordelijkheid van de één honderdduizend 
betreffen, en een ander zal tienduizend zijn, en de minste zal slechts één betreffen. Dit zijn de 
verplichtingen die deze mensen schuldig zijn aan het volk van de natie, de stad en het gehucht.

8. Overweeg derhalve de duisternis van de mensen uit uw natie; de armoede en de misdaad; en 
oordeel uzelf wat betreft uw eigen verantwoordelijkheid.

9. En deze regel zal zowel op aarde als in de hemel gelden. En uw graad van verantwoordelijkheid 
in de hemel zal op precies dezelfde plaats beginnen als waar u het grondvestte op de aarde. Waarin 
u tekortschoot, zult u arbeiden; waarin u volbracht, zult u zich verheugen en zonder 
gewetenswroeging zijn.

10. Zo ook zal deze regel gelden bij de koning en koningin en keizer, en alle heersers die bemiddeld
en machtig zijn; en de verantwoordelijkheid zal zich uitstrekken tot alle mensen in het koninkrijk of
het keizerrijk.

11. Ook kan aan deze verantwoordelijkheid niet ontkomen worden door de dood; want de slavernij 
in de hemel zal in overeenstemming zijn met het schuwen van het opgelegde vertrouwen.

12. Bedenk dan waar u mee belast zult zijn in de es-wereld.

13. Volg deze filosofie en u zult vaststellen wat het werk zal zijn van de koning en de koningin en 
de grote heerser, nadat zij gestorven zijn en de es-wereld zijn binnengegaan.

14. Zoek de graad van hun respectieve heerschappijen, en u zult door de stijging daarvan de duur 
van hun slavernij bepalen in de eerste verrijzenis, of het vijftig jaar of honderd jaar is.
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15. Maar als de gebieden van zo'n keizer in verval zijn in plaats van verrijzenis, dan zal hij bij zijn 
binnenkomst in de hemel overgeleverd zijn aan de genade van de geesten uit zijn koninkrijk, die op 
hem loeren, en zal hij niet aan hen ontkomen.

16. Een ander hemels koninkrijk zal hen verlossen; anders zullen zij tot anarchie en waanzin (hel) 
vervallen.

HOOFDSTUK XI

1. Denk aan uw Schepper en de omvang van Zijn koninkrijken; en wees attent op de woorden van 
uw God.

2. Alle mensen beweren naar verrijzenis te verlangen; zij hopen op te stijgen naar de verheven 
hemelse sferen.

3. Toch willen velen zelfs niet proberen zich te verheffen.

4. Hij zegt in één adem: Niet het vlees te eten van iets dat levend geschapen is, dat is het hoogste.

5. Maar dadelijk vult hij zijn buik met vlees.

6. Hij zegt: Kwaad met goed vergelden is het hoogste.

7. Maar zelfs voordat het geluid van zijn stem is weggestorven, berokkent hij kwaad.

8. En toch wil hij de fout bij zijn Schepper zoeken, als de heilige engelen hem geen hoge plaats in 
de hemel geven.

9. En er zijn anderen die voortdurend beweren het hogere licht te bezitten; maar ze houden zich 
bezig met roddelen en maken boosaardige opmerkingen over hun buren.

10. Maar velen van hen doen goed voor anderen, ze geven aan de hulpelozen; werkelijk stijgen en 
dalen ze beide, wat betreft de verrijzenis.

11. De omvang van de graad van diegenen zal afgewogen worden naar het gehele gedrag voor wat 
betreft het resultaat in de gemeenschap waarin zij vertoeven. En deze regel zal zowel op aarde als in
de hemel van toepassing zijn voor al die mensen.

12. Er zijn mensen die veel goeddoen voor anderen en daarbij talentvol zijn, maar die grote 
leugenaars zijn en zeer geneigd tot overdrijving. Zodat de schande van hun spraak zwaarder weegt 
dan hun goede werken.

13. De graad van verrijzenis van diegenen zal maar weinig gewijzigd of bevorderd worden door hun
goede werken. Maar zij zullen gewogen worden voor wat betreft zo'n slechte gewoonte, of het 
toeneemt of afneemt; en de graad van zo iemand zal daarmee overeenstemmen en zal onder de 
graad van geestelijke ziekte vallen. Want het zal aan hen vastgebonden zijn in de es-wereld, en hen 
buitensluiten van de graad die zij aan de dag legden.

14. Als u de graad van een stad onderzoekt, zullen al dergelijke personen dus als graad één gelden.

15. Er zijn sommigen die zeggen: Ik bekommer mij niet om de geestelijke mens of om de es-
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werelden. Eén wereld tegelijk is voor mij genoeg.

16. En zij kunnen goed zijn voor wat betreft de voortgang van de stad, aalmoezen bijdragen aan de 
hulpelozen en de zieken bezoeken. Niettemin brengen zij naar waarheid hun eigen verrijzenis tot 
uitdrukking, die als graad één zal gelden.

17. Dit is geen misdaad in hen, maar een ongelukkige zwakte in de geest. Wanneer zulke personen 
sterven, sterft hun kennis, voor het grootste deel, met hen. En zij komen de es-wereld binnen net 
alsof zij in de kindsheid waren gestorven.

18. Zij zullen doorgaan voor graad één, want tengevolge van hun zwakte van geest moeten zij 
noodgedwongen vele jaren lang op de aarde wonen.

19. Er zijn nog anderen, die altijd maar over de hemel praten en de geesten van de doden 
raadplegen, die niettemin laag staan wat betreft goede werken, en laag in heiligheid van hart. Deze 
zullen hetzelfde gegradueerd worden als de leugenaars en de huichelaars.

20. Want door profetie (berekeningen - uitg.) zult u het totaal van al de deugden en gebreken van 
uzelf schatten, en van uw buurman en van de hele stad, of staat, of zelfs de wereld; en het stijgen of 
dalen van de graad toeschrijven, en u zult de ene generatie met de andere vergelijken wat betreft de 
toename of afname van de spiritualiteit.

21. En u zult werkelijk de positie van de hele wereld weten.

22. En hieruit zult u ook het tijdstip vaststellen, waarop de mens op de aarde kwam; hoe lang het ras
zal overleven en voortbrengen; en het tijdstip waarop hij zal zijn uitgestorven voor wat de aarde 
betreft.

HOOFDSTUK XII

1. O mens, gedenk uw Schepper en loof Hem. Hierin wordt u gegradueerd door uw God.

2. Die Hem niet zien, zijn zwak van geest; die Hem zien in alle dingen, en Zijn stem horen in de 
bladeren en in elk kruid, zijn sterk van geest.

3. Dit zijn de graden van de verrijzenis van de zielen der mensen.

4. Want wat is de aarde anders dan een broedplaats, en de aardse bezittingen anders dan ketenen van
de slavernij.

5. Mijn hemelen rusten op de aarde; de plaats van de es'yan is in mijn hoede. En de plaatsen van de 
graden van mijn hemelen heb ik aangepast, overeenkomstig de inwoners daarvan.

6. Ik bevolk de hemelen van de aarde met de geesten van de doden; overeenkomstig hun graad in 
hun sterfelijk leven, zo rangschik ik hen.

7. De voorwaarden scheppen voor hun eeuwige verrijzenis, en zorgen dat zij zich verheugen in hun 
bestaan. Dit zijn de werkzaamheden van uw God.

8. Voor de dieren in het veld en de vogels in de lucht, en voor vele dieren die de metgezellen zijn 
van de mens, schiep ik een plaats in de hemel, waar hun geesten een tijdlang zouden kunnen 
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overleven.

9. En deze dierlijke hemel heb ik gegradueerd als één, in de orde van mijn hemelen.

10. Want ik zag dat de mens op de aarde genoegen in hen had; en ik zorgde voor hem gedurende 
zijn es'yan periode, opdat hij zich kon verheugen in de herinnering aan het vinden van zijn 
geliefden.

11. En ik zorgde ervoor dat de dierlijke hemel kwam te rusten op het oppervlak van de landen der 
aarde, precies hetzelfde als de plaats van de es'yan in graad één.

12. Denk eraan, O mens, dat uw Schepper aan elk dier een tijdperk op de aarde gaf; maar Hij 
beperkte hen tot een tijdstip waarop zij zouden uitsterven. Evenzo, en van gelijke duur, schiep ik 
een hemelse periode voor de geesten van de dieren die gezellig zijn voor de mens.

13. Maar voor de mens zorgde ik voor hemelen daarboven, waar hij zou opstijgen naar gelang zijn 
plaats, evenals hij opstijgt voor wat betreft goedheid en kennis.

14. Vergroot uw waarneming, O mens, opdat u de koninkrijken van uw God kunt begrijpen. Kijk 
naar het voorbeeld, dat uw Schepper in de vorm van de aarde voor uw ogen plaatste.

15. In grote massa's plaatste Hij de landen; in grote massa's plaatste Hij de oceanen. Niet in kleine 
heuveltjes van land en kleine plasjes water.

16. Nog groter dan deze zijn de afdelingen (plateaus) van de hemelen van uw God; de hemelen van 
de aarde worden gescheiden door atmosferische oceanen.

17. Ik vul de lucht van het firmament niet met engelen die overal verspreid zijn; maar ik geef hen 
streken die bewoonbaar en huiselijk zijn. En ik gradueer hen, geschikt voor de verrijzenis van de 
geesten der doden.

18. Overweeg het werk van uw Schepper, en de kennis en symbolen die Hij voor uw ogen plaatst. U
houdt een stuk zout vast en het is massief en heeft afmetingen; maar gooi het in het water en u ziet 
het niet meer, want het wordt opgelost en verdwijnt voor uw waarneming.

19. En u ziet de aarde, die ook afmetingen heeft; maar de ether ziet u niet. Zoals water voor het zout
het oplosmiddel is, zo is ether het oplosmiddel voor stoffelijke dingen. Door een trage snelheid 
behoudt de massieve aarde haar vorm; maar in de ether, buiten het aardelichaam, is de materie door 
de hoge snelheid in verdunde oplossing. Door vortexen in de ether worden deze dingen 
teweeggebracht.

20. In de atmosfeer van de aarde bevindt zich voldoende materie om vele werelden als deze 
bewoonbare aarde te scheppen. En deze materie, die in oplossing is (voor wat betreft de ogen van 
een sterveling), zweeft in het firmament van de aarde, in continenten die zo uitgestrekt zijn als de 
aarde en zo diep als de aarde; en er zijn duizenden van hen.

21. En toch, O mens, zijn dit slechts de atmosferische hemelen. Dit zijn de gebieden die in de hoede
van uw God gegeven zijn. Dit zijn een tijdlang mijn koninkrijken en mijn hemelen.

22. Zoals u, O mens van de aarde, met uw schepen over de oceaan vaart, in een nieuw land 
aankomt, aan wal gaat, uw mensen zich daar laat vestigen en het tot een nieuw koninkrijk wordt, zo 
ook handelt uw God in de hemelen van de aarde, in de plateaus van deze vortex.
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23. Denk aan de grootheid van de werken van uw Schepper en de symbolen die Hij voor uw ogen 
plaatst: waar de wolken hoog drijven, regent het niet; waar zij laag op het aardoppervlak hangen, 
regent het dagelijks.

24. Denk na over de woonplaatsen van de verrijzenissen der doden die zich in de hoede van uw God
bevinden.

25. Vergeleken met het kwadraat van de afstand van de aarde vandaan, zo zijn de graden van mijn 
verrijzenissen.

26. Overeenkomstig de verheffing van iemands ziel, zo zal hij de plaatsen bewonen die ik 
geschapen heb.

27. Overeenkomstig de groei en ontwikkeling van zijn eigen ziel, zo zal hij opstijgen in mijn 
koninkrijken, buiten de aarde vandaan; graad voor graad paste ik hen aan.

Andere versie van vers 20 in de uitgave van Oahspe van 1891:

20. In de atmosferische gebieden die meedraaien met de aarde bevinden zich vele plateaus die 
groter zijn dan de aarde; bewoonbare hemelen die bij de aarde behoren. Hun bestanddelen zijn 
gelijk aan die van de aarde en zij zijn aangepast als verblijfplaats van de engelen, precies als de 
aarde voor de stervelingen.

HOOFDSTUK XIII

1. O mens, de scheppingen van uw Schepper te kennen, en de dingen die Hij binnen uw bereik 
plaatste!

2. Uw kennis toe te passen, en het werk van Zijn hand met eerbied te begrijpen!

3. Hoe bedachtzaam Hij is voor uw geringe wijsheid, en uw liefde voor vrijheid, die Hij u gaf.

4. Zelfs voordat Hij u vervolmaakt had, riep Hij u toe om Zijn scheppingen te aanschouwen. En u 
bleef niet om het te weten te komen, maar liep weg, half voltooid, om lucht te geven aan de 
uitbundigheid van uw ziel, die Hij u gaf.

5. Aanschouw mij, uw God; ik ben uw oudere broeder die Hij naar u toezond. Kom, en verneem 
wijsheid van uw God.

6. U draalt in de graad; u wordt niet aangespoord om uw Schepper te kennen. U keert mij de rug toe
en zegt: Luister eens, er is geen God!

7. Ik smeek u, keer om, en luister naar de wijsheid van mijn woorden: Ik wil u leren uw Schepper te
kennen; Zijn stem te horen en Zijn hand te zien.

8. En u zult zich verheugen in uw leven, en uw broeders leren zich ook te verheugen.

9. U bezit een stoffelijk lichaam en een geestelijk lichaam: Luister naar mij en ik zal uw begrip 
openen.

10. Uw geest heeft ogen en oren en verstand. Niettemin werden uw twee delen tegelijk bij het begin
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tot een enkele persoon bezield, door de tegenwoordigheid van uw Schepper.

11. O mens van de aarde, waren uw geest en uw lichaam maar gelijk in wijsheid en kracht, al de 
dagen van uw leven!

12. Maar u bent zo verrukt van de aarde dat u uw geest niet gevoed hebt. En het zit in u, als een 
grasspriet die door een steen bedekt wordt.

13. En u ziet geen geestelijke dingen, noch hoort u het Onzichtbare. Want er ligt een steen op uw 
ziel.

14. Toch bezit u een grote geleerdheid wat stoffelijke kennis betreft; en grote energie wat stoffelijk 
verstand betreft.

15. En u rekent uw buurman tot een dwaas, want waarachtig, in tegenstelling tot u kan hij geestelijk
zien en horen.

16. En uw God huilt om u; want op het moment van uw sterven zult u zich in de hemel in graad één 
bevinden, net als de geesten van de dieren uit het veld.

17. Uw huidige kennis zal nietig zijn, en uw sterkte slechts als van een pasgeboren kind. En mijn 
engelen die wijs en sterk zijn zullen u meenemen door hada, de hemelse plateaus die op de aarde 
rusten, en u vermaken met dingen in de nabijheid, tussen de twee werelden, opdat u tot begrip 
gebracht kunt worden van uzelf en van het werk van uw Schepper.

18. Zoals uw lichaam gevoed werd met stoffelijke substanties, zo zal dan uw jonge geest gevoed 
worden met de atmosferische substanties, die uw beschermers u zullen verschaffen.
19. Overweeg de wijsheid van uw Schepper, die mij zond om u te brengen naar plaatsen van 
verrukking.

20. O, kon ik u maar meenemen naar de hoogste hemelse plaatsen! Zodat u voor mij zou kunnen 
staan, om van aangezicht tot aangezicht te spreken!

21. Want net als een pasgeboren kind niet in staat is zich te voeden met maïs en noten, is uw geest 
als een hongerlijder in de hoge hemel. En ik breng u naar de verzorgingsplaatsen waar ik voor u heb
gezorgd overeenkomstig uw zwakheid.

22. Uw moeder werd verzorgd voor u, voordat u geboren werd; en mijn hemelen geordend, voordat 
uw geest er binnentrad. U vormde uzelf niet in de schoot van uw moeder; en kijk eens naar de 
volmaaktheid van ieder deel van u.

23. Vertrouw op uw Schepper, maar tracht ook met Hem mee te gaan, en u zult gemakkelijk de 
hoogste plaatsen bereiken die Hij schiep voor uw heerlijkheid.

24. O, had u uw stoffelijke deel maar niet besmet met het vlees van het dier en het vlees van Zijn 
levende schepselen! Dit is als een van de stenen die uw ziel bedekken en de weg blokkeren naar de 
hoogste graden.

25. Uw jonge geest moet lange tijd in de atmosfeer van de dierlijke schepping blijven; soort bij 
soort hebt u uw geest gevormd naar het vlees van uw lichaam.

26. Overeenkomstig de atmosfeer van de dingen, wat betreft de reinheid en liefelijkheid, zo heeft 
uw Schepper hen gevormd, in relatieve stijging boven de aarde. Dat wat stinkt, rust op de aarde; dat
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wat rein is, bevindt zich opwaarts en hoog.

27. Overweeg de plaats van de hellen van de geesten der doden, en de oorlogswapens in hun 
handen. Zoals de stoffelijke mens staat tot de materie, zo staat de geest ten opzichte van de 
atmosfeer van de aarde.

28. O mens van de aarde, let op hetgeen u in uw mond stopt, want de atmosfeer daarvan is het 
voedsel voor uw geest. En de gewoonte daarvan zal lange tijd na uw sterfelijke dood aan uw geest 
gehecht blijven.

29. Als u een grote vleeseter bent geweest, zal uw geest proberen te blijven hangen in de atmosfeer 
van vraatzuchtigen die nog op aarde wonen. Het slachthuis en de keuken en het eethuis zullen de 
plaatsen zijn waar uw geest zich naartoe begeeft.

30. En uw geest zal zich daar gaan voeden; en uw metgezellen zullen bestaan uit miljoenen en 
miljoenen druja's; als gieren die samenscholen rond een karkas, en u komt er niet vandaan; als een 
magneet zijn deze verzamelplaatsen voor de geesten der duisternis.

31. O mens, ik heb u in uw volheid horen zeggen: Ik moet mijn vleesvoeding hebben; ik moet mijn 
wijn en bier en tabak en cocaïne hebben.

32. Ik zeg u, als u vandaag geen kracht bezit, zult u morgen ook geen kracht hebben. Wat voor 
kracht zult u krijgen bij het verlies van uw stoffelijk lichaam?

33. Denk aan uw stoffelijk lichaam als aan een schip, waarin uw geest vaart over een uitgestrekte 
watervlakte. Het is beter dat uw geest leert kracht op te doen terwijl hij een stoffelijk lichaam heeft 
om zich in te bewegen. Na de dood drijft hij in de richting waarvoor u hem gevormd hebt. Ook hebt
u geen kracht om tegen de stroom in te gaan.

34. Denk eraan, O mens, dit zijn de lessen van uw Schepper, die Hij u gaf om de elementen van uw 
omgeving meester te leren worden.

35. Strek uw hand uit naar uw Schepper en zweer Hem, dat u iedere hartstocht wilt overwinnen die 
onrein is, en iedere gewoonte die niet bevorderlijk is voor de zuiverheid van de groei van uw geest.

36. Dit is het begin van uw verrijzenis; en u zult uw eigen rechter en meester zijn.

37. Ook moet u niet uitroepen: God, God, verhef mijn ziel! of: O God, red mij en wek mij op! 
voordat u eerst begonnen bent om iets voor uzelf te doen.

38. O, wist u maar waar de kracht van het gebed begint! En dat degene die het allerhoogste in 
praktijk brengt wat hij weet, het oor en de hand van zijn God bezit! Waarin de gebeden van de 
rechtschapene tot stand brengen, terwijl het gebed van de goddeloze nietig is als de wind.

39. Enige mensen zaten beneden in een diepe put, en zij lagen plat op hun buik en baden om naar 
boven gehaald te worden, maar toch wilden zij niet eens hun ogen opheffen om naar boven te 
kijken. En anderen, bovenaan de put, lieten touwen neer en riepen degenen daarbeneden om op te 
kijken en de touwen te pakken, maar zij wilden niet. En na verloop van tijd zeiden zij die op de 
bodem zaten: Helaas! Onze gebeden worden niet beantwoord!

40. O mens, wilde u uzelf maar op de weg van uw God plaatsen! Eerst af te rekenen met de 
onreinheid van uw lichaam, en naderhand met de onreinheid van uw geest.
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41. Te streven naar dingen die zuiver en goed zijn, in plaats van de kritieken en filosofieën die uit 
uw bezoedelde woning van vlees tevoorschijn komen.

42. Laat al wie verrijzenis verlangt, beginnen met zichzelf te doen herleven.

43. Doe uw belijdenissen, die u en uw Schepper aangaan, niet voor de mensen; maar sluit een 
verbond met Hem, in uw eigen ziel, en zeg niets hiervan om door de mensen geprezen te worden.

44. Uw geest is als het zaad van een prachtige boom die uw Schepper plantte; geeft u hem goed 
licht en schone grond, opdat de bloesems en de vruchten daarvan uw Schepper en u kunnen 
verheerlijken.

45. Zodanig is de verrijzenis van de geest van de mensen. Wacht niet op de zaligmaker om u te 
redden, wees ook niet afhankelijk van woorden of gebeden; noch van het luisteren naar goede 
preken, uzelf ermee vleiend dat u het goed hebt gedaan; maar begin uzelf te redden:

46. Door uw vlees te reinigen, door uw gedachten te reinigen en door het uitoefenen van goede 
werken, gedaan voor anderen, met al uw wijsheid, liefde en kracht.

47. Want alleen door deze dingen is er voor u enige verrijzenis, hetzij in deze wereld of in de 
volgende.

HOOFDSTUK XIV

1. Er zijn twee soorten grondslagen voor de verrijzenissen van uw God; de een, die te maken heeft 
met degenen die reeds geboren zijn, en de ander met degenen die nog niet geboren zijn.

2. Want, nadat u zich gereinigd hebt voor wat betreft lichaam en geest, staan er twee mogelijkheden 
voor u open, het celibaat en het huwelijk.

3. Laat degenen die van nature geneigd zijn tot het celibaat, zich verheugen; want omdat ze geen 
nakomelingen hebben, zullen ze na de dood een veel geringere binding hebben om in de lagere 
hemelen te blijven en terug te keren naar de aarde, naar hun verwanten.

4. Voor hen is het een grote heerlijkheid om zich tot bruiden en bruidegoms te maken van de Grote 
Geest, om van Hem te zijn omwille van de gerechtigheid.

5. Maar wat u betreft, die naar het huwelijk verlangt, volgt u dezelfde richting betreffende reinheid 
en heiligheid van persoon, voor uw eigen verrijzenis.

6. Want hierin wordt u ook gegradueerd, in overeenstemming met wat u doet.

7. Het genoegen van uw God, die de heerschappij heeft over zowel de aarde als haar hemelen, 
bestaat eruit de geboorten gade te slaan van degenen die voortkomen uit de reinen van vlees en de 
reinen van geest.

8. Naar de gelijkenis van de vader en moeder worden alle kinderen op de wereld geboren; en ieder 
kind is een nieuwe schepping, tot leven bezield door de tegenwoordigheid van de Schepper, die het 
ganse leven is.

9. Als u rein van vlees bent, zal uw kind rein zijn; en als u rein van geest bent, zal uw kind rein van 
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geest zijn.

10. Als u een vleeseter, een alcoholist en een drugverslaafde bent, zal uw kind uw bezoedeling 
vertonen.

11. Overweeg dus wat uw graad zal zijn, die overeenkomstig die van uw erfgenamen zal zijn, wat 
betreft hun graad op de plaats waar zij geboren worden. Hetzij u de wereld belast met nageslacht dat
lager in de graad is, of de wereld verheft met nageslacht van een verheven graad.

12. Wees verstandig in de keuze van uw partner, wat betreft reinheid en rechtvaardigheid. Maar 
word niet misleid door degenen die alleen maar geen vlees eten, want de reiniging van het stoffelijk 
lichaam is slechts de halve kwestie. Zoek naar iemand die zuiver van geest is.

13. Al wie rein van vlees en geest is zal erfgenamen voor de verrijzenis voortbrengen, hetgeen 
weinig of geen binding voor de geest zal betekenen, na de dood.

14. Maar, al wie alleen trouwt vanwege het aardse, zal erfgenamen voor de slavernij voortbrengen. 
En zedeloosheid en liederlijkheid en zonde zullen over de erfgenamen uit dat huwelijk komen.

15. De geesten van zulke vaders en moeders zullen in de hemel omlaag gaan in de graden; en 
langdurig zal hun slavernij zijn in hada.

16. Vleeseters zoeken hun partner volgens de aandrang van het vlees, wat betreft de verleiding 
ervan, of volgens de rijkdom of kaste, hetgeen allemaal aardse overwegingen zijn en alleen voor 
henzelf, en zonder rekening te houden hoe hun erfgenamen zullen worden.

17. En hun nakomelingen worden in duisternis geboren; zij zijn zonder su'is, zonder hemels streven,
en doofstom voor wat betreft de stem van de Schepper.

18. Ze lopen rond en zeggen: Ik zie geen Al Persoon! Ik hoor de Onzichtbare niet! Nee, ik geloof 
niet dat één mens Hem gezien of gehoord heeft!

19. Hierin werd u vanouds geopenbaard dat: sommigen geboren worden uit het beest, en sommigen 
geboren worden uit de geest. Hetgeen ik u verklaar, O mens, is dat dit de interpretatie is van alle 
armoede en misdaad, oorlog en losbandigheid die er in de wereld is.

20. Dit is de bron die uw God aan het verstand van alle mensen zou willen brengen. Maar er zijn er 
velen, zelfs honderden miljoenen, die er niet toe gebracht kunnen worden dit op prijs te stellen.

21. Niettemin zal het koninkrijk van vrede en gerechtigheid de aarde niet overdekken voordat dit 
door alle mannen en vrouwen begrepen wordt.

22. Al wie dit begrijpt, laat diegene dienovereenkomstig trouwen; en laat zulke mensen zijn als 
gemeenschappen voor zichzelf. In deze tijd wordt er geen teken van besnijdenis verlangd; maar de 
mannen en vrouwen zullen zich met begrip onderhouden over de wegen van de Schepper.

23. En wanneer u kinderen hebt gekregen moet u meer letten op de plaats waar u woont, wat betreft 
verleiding, dan uw gezag over hen.

24. Door te wonen in een stad die vol is van ongerechtigheid, zult u een tiran zijn over uw 
erfgenamen, hun vrijheid beteugelend teneinde hen van verdorvenheid af te houden.

25. En hiermee zult u ook een zondaar zijn.
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26. Maar gaat u wonen in een reine plaats, en geef hen vrijheid en edelmoedigheid. Zij moeten niet 
uw slaven zijn.

27. In deze kwestie neemt u een nieuwe graad op u, overeenkomstig uw erfgenamen en uw 
godschap over hen.

28. Wees behoedzaam in uw handelingen. Hij die u levend schiep, gaf u geen zondige verlangens.

29. Omdat u nog geen volmaakte mens bent, zijn deze dingen een feit.

30. U zult vreugde vinden in uw talenten, en baat hebben bij de wijsheid van uw God.

31. Uzelf te vervolmaken is een grote glorie; zoons en dochters te verwekken die ook volmaakt zijn,
is een tienvoudig grotere glorie.

32. Want het is de volheid van het leven dat de Schepper in uw hoede gaf; hetgeen de glorie is van 
hemel en aarde.

HOOFDSTUK XV

1. Wees verbijsterd over de overvloed van de scheppingen van uw Schepper, O mens!

2. Let op de bewoners van de hele aarde, en het aantal van duizend miljoen dat elke drieëndertig 
jaar tot leven wordt gebracht.

3. Bereken het aantal gedurende duizend jaar, en gedurende tienduizend jaar.

4. En toch is de aarde niet vol.

5. En de hemelen van de aarde zijn tot nog toe ook nauwelijks bewoond. Er zijn duizenden plateaus 
waarop geen engelen wonen.

6. Maar om de geesten van de doden te bewegen op te stijgen van de aarde, dat is het werk en de 
glorie van uw God.

7. Hen de aardse verlangens opzij te doen zetten, om rein en wijs en sterk te worden, en aangepast 
aan de veredelde sferen, wat een eindeloze arbeid voor uw God en zijn verheven engelen.

8. Als u, O mens van de aarde, trouw blijft aan het verlangen naar aardse dingen, bindt u uzelf in de 
hemel, en kunt u niet opstijgen. Evenzo is het met de grote oogst, de duizenden miljoenen engelen 
die van de aarde voortgekomen zijn.

9. Als u een piramide voor u neerzet, breed aan de basis, gelijk aan de hoogte, is dat de trant van de 
verhoudingen van de geesten der doden.

10. Overweeg dus, O mens, hoe dun gezaaid de vestigingen zijn in de hoogste koninkrijken van de 
aardse hemelen, vergeleken met de aantallen in de laagste graad. En denkt u aan het percentage 
inspiratie dat tot u komt van deze graad, die dubbel zo laag is in de steden en hoofdsteden.

11. Weet dan, O mens, dat alle steden die door mensen zijn gebouwd, vroeg of laat aan vernietiging 
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ten prooi zullen vallen, Onderzoek de generaties, voor wat betreft de graad van de stervelingen, en u
hebt het type geesten van die stad, voornamelijk wat de laagste graden betreft. Maar denk eraan, de 
hoogste graden van engelen gaan weg, terwijl de laagste blijven. Zoals de geesten van de ene 
generatie zich verhouden tot de vorm van een piramide, zo zal dat niet zijn met de geesten van die 
stad in de volgende generatie.

12. Maar, in verhouding tot de groei van de sterfelijke stad, en in verhouding tot de stijging van de 
tweede, derde, vierde en vijfde graad, zo zal de relatieve toename zijn van de omvang van de druja's
die in die stad wonen.

13. En na verloop van tijd verdwijnt alle heiligheid eruit; en zodra uw God die stad een tijd aan haar
lot overlaat en zijn heilige engelen ervandaan haalt, vervallen de mensen tot anarchie, of gaan met 
fakkels rond en branden de stad plat.

14. En de honderden miljoenen druja's verliezen hun ankerplaats op de aarde, en uw God en zijn 
verheven engelen voeren hen weg.

15. Zoek de graad en het tempo van het verval van de stervelingen in een stad, en wanneer het totale
aantal, met de geesten erbij, tot één procent is gedaald, zult u het moment van de ondergang van die 
stad voorspellen.

16. U moet vrezen voor de overvloed van druja's om u heen; en uw eigen onvolmaaktheden en 
onreinheid en uw hartstochten onderzoeken, opdat de druja's zich niet bij u inplanten op een manier 
waar u geen weet van hebt.

17. Roep de geesten van de doden niet op om naar u toe te komen; maar roep naar uw Schepper om 
wijsheid en licht en waarheid en reinheid; en, als het goed voor u is, zal Hij die geesten naar u 
toezenden die het best aan u zijn aangepast voor uw verrijzenis.

18. Al wie de geesten raadpleegt over aardse dingen, of winst, of grote ondernemingen, of huwelijk,
of oorlog, of rijkdommen, is reeds in de handen van druja's gevallen. Ellende komt over hem in het 
uur van de dood.

19. Als u in gemeenschap met de engelen aanzit, doe dit dan met eerbied voor uw Schepper, en de 
leden van uw kring zullen tot Hem bidden, of liederen van lof en glorie voor Hem en Zijn werken 
zingen. Noch moet u het tot een gewoonte maken om aan te zitten met degenen die Jehovih niet 
deze eer bewijzen. En, wanneer de engelen verschijnen en zich met u onderhouden, denk er dan aan
dat zelfs de minste van hen de barrière van de dood is doorgegaan.

20. Wees niet somber of zwaarmoedig met treurige liederen; maar liever opgewekt, als de vogels 
die de Schepper toezingen. En laat uw spraak eerbiedig zijn, en betrekking hebben op geestelijke 
dingen. Leer van hen over de plaatsen die zij in de hemel bewonen, en de aard van hun bezigheden.

21. En als u bij hen informeert over aardse dingen, laat het dan gaan over de manier hoe u de armen 
en ellendigen kunt helpen.

22. Want, indien de engel die met u praat slechts een druja is, zal uw gesprek hem op die manier 
opwekken om zijn eigen tekortkomingen in te zien.

23. En als het hoogverheven engelen zijn, zullen zij de werking van uw ziel begrijpen, en zij zullen 
voor u zorgen, voor uw eeuwige verrijzenis.

24. Wees oprecht voor het aangezicht van uw Schepper en uw God, die uw zwakheid kennen. Streef
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hen na in al uw handelingen, want dit is de weg van de verrijzenis, tot in de eeuwen der eeuwen.

HOOFDSTUK XVI

1. O mens, overweeg de woorden van uw God, uw oudere broeder, met tienduizenden jaren 
ervaring.

2. Als uw ziel daarin een lichtstraal ontwaart, volg die dan in waarheid en niet louter in woorden.

3. Er werd vanouds gezegd: U kunt niet allebei dienen, God en het ego. En velen gaan rond en 
prediken dit, maar zelf werken zij elke dag voor zichzelf.

4. Uw God te dienen is te werken voor anderen, speciaal de zieken en hulpelozen, en niet voor 
uzelf. Uw gebeden en belijdenissen tot mij zijn alleen maar een verspilling van uw adem.

5. Er zijn er die prediken voor geld, en tevens gediplomeerd zijn door de colleges, en geleerde 
priesters worden genoemd; maar zij hebben nog niet geleerd niet de mammon te dienen, behalve 
dan in woorden.

6. Ik zeg u, dat een arme man die geen regel kan lezen, die het huis van een gekwelde binnengaat, 
geeft van het weinige dat hij heeft, en met een bereidwillig hart de vloer en de kleren van de 
bedlegerigen schoonmaakt, meer geleerd is in mijn koninkrijken dan deze gediplomeerde predikers.

7. Het woord arbeid, of werk, wordt gemakkelijk begrepen.

8. Laat u niet misleiden door degenen van wie het een beroep is om te preken en te bidden. Zij 
beweren te arbeiden voor de geestelijke mens; en, volgens het aantal van hun bekeerlingen, die ook 
woorden en gebeden en belijdenissen geleerd hebben in plaats van werken, worden zij grote 
werkers voor de Heer genoemd.

9. Maar ik zeg u, dat zij allen slechts de uitvluchten van satan zijn (het ego), om woorden aan te 
smeren in plaats van werken.

10. Al die predikers en priesters en bekeerlingen vertoeven nog steeds in de modder van graad één.

11. Luister naar uw God, en leg zijn woorden op de weegschaal, en laat u niet verblinden door de 
listen van satan.

12. Een predikant die een goed salaris ontvangt, geeft de helft van zijn geld aan de armen, en de 
andere helft aan de kerk; en zijn mensen zeggen: O, wat een goede man!

13. En meteen verhogen ze zijn salaris, en zij bieden hem een mooi huis aan, waar hij iedere dag 
kostbare feesten viert en in zijn vuistje lacht.

14. Nu zeg ik u, dat deze predikant niets bijdraagt aan de armen. Het geld dat hij weggaf, was niet 
van hem, maar de vrucht van zijn huichelachtigheid.

15. Omdat hij geen werkzaamheden in praktijk bracht, maar zijn geld verkreeg als een bedelaar en 
een vampier, niet voor werk maar voor woorden, was hij vals voor het aangezicht van Jehovih.

16. Uw God te dienen, of te prediken en de woorden van uw God in praktijk te brengen, vereist 
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geen grote welsprekendheid of opleiding. Ik heb geen colleges nodig om me te versterken; ook geen
predikanten die de Schepper niet dienen.

17. Iemand roept uit: Kom tot God! of: Sluit vrede met de Heer! Maar zelf zou hij zijn bed niet 
opgeven voor een arme zieke vrouw.

18. Ik zeg u: Zij allemaal zijn of huichelaars, of bedriegers van hun eigen ziel.

19. Als u uw handen niet gebruikt en uw uiterste best niet doet in de praktijk en om iets tot stand te 
brengen in de wereld en bij te dragen aan anderen, behoort u mij niet toe, noch kent u de weg om 
naar mij toe te komen, noch om vrede met mij te sluiten.

20. Er werd vanouds gezegd: Doe aan anderen zoals u verlangt dat aan u zou geschieden; ook: 
kwaad met goed vergelden, en al wat u hebt te verkopen en aan de armen te geven, en uw buurman 
lief te hebben als uzelf.

21. En deze woorden zijn bekend; maar wie is er die ze in praktijk brengt?

22. Daardoor zijn de woorden krachteloos en zonder uitwerking.

23. In plaats hiervan beoefenen velen het dienen van zichzelf door hun werk; maar in Jehovih's 
dienst bestaat hun praktijk uit gebeden en belijdenissen: woorden, niets dan woorden!

24. Ze zeggen: Het is niet mogelijk, in de huidige toestand van de samenleving, om deze dingen te 
doen!

25. Beperkte uw God u, door te zeggen: Doet u dit, in de huidige toestand van de samenleving? De 
weg stond open voor een andere toestand; maar u probeerde het niet te vinden. U wilde uzelf niet 
opgeven om in een broederschap te gaan leven. Onder de benaming vrijheid hield u vast aan satan 
en zijn holen en zei: Ik ben bereid de Schepper te dienen, maar ik wil mijn vrijheid niet opofferen.

26. En u verkoopt uzelf aan uw ego, hetgeen u zal achtervolgen in hada.

27. Weet dan, O mens, dat al wie wil opstijgen in mijn geordende koninkrijken in de hemel, zichzelf
de eerste les van de vrijheid dient te leren, en dat is zichzelf te bevrijden van zijn ego.

28. Hij moet niet zeggen: Ik wil dit; of, ik moet dat hebben; of, ik kan mezelf niet tekort doen; of, ik
wil me niets laten dicteren.

29. Ik zeg u, al die mensen bevinden zich reeds in de ketenen van druja's en de pijnen van de hel.

30. Maar u moet zeggen: Hier ben ik, O Jehovih, Uw dienaar! Wijst U mij op welke manier ik ook 
maar het meeste goed voor anderen kan doen! Ikzelf kom er niet langer op aan.

31. Zo is het, om een Faithist van de Vader te zijn.

32. Als een hoogstaande man een vrouw trouwt die beneden hem staat, kan hij haar verheffen.

33. Maar als een hoogstaande vrouw een man trouwt die beneden haar staat, zal hij haar omlaag 
trekken.

34. Evenzo is het met de rechtschapen man die met de wereld trouwt en erin leeft; vroeg of laat zal 
het hem omlaag trekken.
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35. Maar, als de rechtschapen man met zijn medemensen naar een afgescheiden plaats gaat, en zich 
in de echt verbindt met Jehovih en Zijn wegen, dan zal die rechtschapen man worden opgeheven. 
En bovendien zal hij een kracht zijn om de wereld te verheffen.

36. Zou een bruid niet bij haar man wonen? En zij die de Schepper kiezen, niet bij Hem wonen?

37. Ik zeg u: Als u niet in een broederschap woont op de aarde, zult u er niet gauw een in de hemel
vinden.

38. Maar u moet u verenigen met degenen die verenigbaar zijn met u; met hen zult u gelijkwaardig 
in alle dingen leven, waarin u voor hen kunt doen zoals u zou willen dat zij voor u deden, hen 
liefhebbend als uzelf, hen voortdurend met het goede vergeldend.

39. Bereid zijn om elk persoonlijk verlangen op te offeren omwille van het grondvesten van het 
koninkrijk van de Vader op aarde.

40. Eraan denkend dat u in duisternis (de wereld - uitg.) geboren werd, en niet dezelfde bent als de 
geslachten die na u komen, die geboren zullen worden in deze gemeenschappen, Zijn koninkrijken.

41. Zelfs voor hen die nog ongeboren zijn, zal uw offer gelden.

42. Daarbij moet u bedenken dat het voor de verrijzenis van anderen is, en niet voor uzelf, dat u de 
uitverkorene van Jehovih bent.

43. Want hierin ligt de sleutel van alle verrijzenissen; hetgeen is: te werken voor anderen; hen te 
bewegen zich aan te passen aan Jehovih, en aan elkaar.

44. De woorden van uw God zijn niet bestemd voor de glorie van welke mens dan ook onder de 
zon, of voor een of andere engel in de hemel, maar voor Jehovih.

45. U hebt voldoende openbaring gehad gedurende duizenden jaren; en heilige boeken met zeer 
heilige doctrines. En toch komen velen die dit heel goed weten, zo laag als druja's in de es-wereld, 
en als zwervende geesten.

46. U zult uzelf oordelen; uw geest is als een manuscript in uw eigen handschrift; dagelijks schrijft 
u uw graad en uw woonplaats in de hemel.

HOOFDSTUK XVII

1. Onthoud de woorden van uw God, O mens, en wees redelijk in uw begrip.

2. Waar u ook een stad bouwt, die steeds meer inwoners krijgt, neemt die evenredig toe in armoede 
en misdaad. Ook hebt u geen enkele doctrine onder de zon om hier maatregelen tegen te nemen.

3. Maar nu heb ik het boek van kennis voor uw ogen geopend. Mijn woonplaats en de lijn van mijn 
licht en van mijn heilige engelen heb ik duidelijk gemaakt.

4. U mag dan duizend andere wegen bereizen, maar geen andere zal gezegend zijn door het licht 
van mijn bescherming.
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5. Zoals u zegt bij de deur van het college: Jonge man, gebeden noch belijdenissen zullen jou een 
diploma geven in mijn huis, om de metgezel te worden van hen die je zijn voorgegaan.

6. Zo zeg ik bij de poorten van mijn verheven hemelen tot de bewoners van de aarde: Slechts door 
kennis en rechtschapen werken, aan anderen gedaan, zult u in staat zijn het licht van mijn 
koninkrijken te verdragen.

7. Nu zal het gebeuren, vroeg in het Kosmon tijdperk, dat velen de gave zullen hebben om te 
genezen door handoplegging. En zij zullen zeggen: Kijk eens, de verloren gave is teruggekeerd! 
Heb ik geen goede daad in de wereld gedaan?

8. Maar ik zeg u, O mens, dat ook dit ten onrechte wordt aangezien voor de komst van Jehovih's 
koninkrijk.

9. Het genezen van de zieken kan vergeleken worden met het geven van aalmoezen aan de armen, 
en dan te zeggen: Heb ik geen goed werk verricht?

10. Ik zeg u dat deze dingen bij de voorbije cyclussen behoorden. Zij dienen nu te overwegen wat er
gedaan moet worden om ziekten te voorkomen. Dit is beter dan te genezen. Zij moeten nu 
overwegen wat er gedaan dient te worden om armoede te voorkomen. Dat is beter dan aan de armen
te geven.

11. Ik ben niet gekomen om te genezen en de zieken in het vlees of de geest te behandelen; noch 
een van de oude doctrines of openbaringen opnieuw te vestigen.

12. Ik ben geen oplapper van oude kleren.

13. Ik ben geen verdelger van oude openbaringen, noch heb ik iets gemeen met hetgeen voorbij is 
gegaan.

14. Noch hun doctrines, noch heilige boeken, noch hun Goden, noch Heren, noch zaligmakers 
betekenen iets voor mij.

15. Ik ben niet gekomen om de onwetenden en ongeletterden te bekoren, noch ben ik gekomen om 
de zondaren tot berouw te brengen. Ook niet om de schuinsmarcheerder te bekeren; niet om de 
goddeloze mens te bekeren, niet om de hoer te bekeren.

16. Toereikend zijn andere openbaringen geweest voor deze dingen.

17. Ik ben ook niet gekomen om te zeggen: Kijk, dit is mijn boek! En er zal geen ander zijn!
18. Maar zie, ik kom om Jehovih's koninkrijk op aarde te vestigen. Ik kom voor de verstandigen en 
geleerden. En niet voor maar één mens; maar voor duizenden.

19. Hetgeen ik uitspreek in deze woorden, op deze plaats, spreek ik ook uit in de zielen van 
duizenden, en ik zal hen bijeenbrengen.

20. Ik beveel niet door te zeggen: U zult geloven omdat ik, uw God, het gezegd heb, of geopenbaard
heb in dit boek.

21. Ik kom als uw oudere broeder, in de naam van Jehovih. Ik laat u zien hoe u leven kunt zonder 
het bestuur van de mensen. En hoe u moet leven, teneinde deel te nemen aan mijn verrijzenissen.

22. Laat de Faithist van deze tijd niet zeggen: Ik zal het bestuur zuiveren! Ik zal de hele massa 
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doordringen!

23. Ik zeg u dat uw God niet met zo'n methode werkt. De kuur is, dat u Uz verlaat en dat u rein 
bent.

24. Al wie meer vertrouwen heeft in Uz, laat die maar in Uz blijven; al wie vertrouwen heeft in 
Jehovih, laat hem naar Zijn koninkrijken komen.

25. Uw Vader in de hemel te kennen, O mens, wie heeft dit geleerd? Zij belijden Hem met woorden,
maar zij zijn ontrouw aan Hem in hun gedrag.

26. Doe afstand van hen, O mijn geliefden; verzamel uw huisgezin en volg mijn stem, waarmee ik 
spreek in uw ziel, de stem van de Almachtige. Volg uw hoogste kennis en maak uzelf tot een 
heerlijkheid in Jehovih's koninkrijken, tot in de eeuwen der eeuwen.

HOOFDSTUK XVIII

1. Luister naar de woorden van uw God, O jullie priesters en predikanten en rab'bahs en al degenen 
die zich opstellen voor de mensen, en beweren de sleutel te bezitten tot redding en tot de plaatsen 
van mijn verrijzenissen in de hemel.

2. Luister naar de woorden van uw oudere broeder, de God van deze hemelen en de aarde; luister, ik
wil u laten oordelen over uzelf; en de krachten van Jehovih in u zullen het uitschreeuwen om 
waarheid en gerechtigheid.

3. Neem uw uitverkorenen uit de gemeente van uw kerk, en breng in de openbaarheid waarover u 
predikt.

4. En toon aan dat u een goede en toereikende doctrine bezit voor de redding van zielen.

5. Kiest u de besten uit uw kudde, en laat uw God een voorbeeld zien van al degenen die niet de 
mammon dienen, maar Jehovih. Verzegel hun monden, want u moet hen oordelen, niet met 
woorden, maar met hetgeen uit de ziel komt.

6. En u moet uw aardse bezittingen met elkaar delen, als broeders zijnde. En u moet het op het 
altaar van uw kerk neerleggen en zeggen: Wij geven het aan de armen!

7. Of, indien u huizen bezit, moet u tegen de armen zeggen: Ga er maar in wonen!

8. Overtuig uzelf er niet van, O mensen van duisternis, dat u niet beoordeeld wordt door de engelen 
daarboven; of, zeg ook niet tegen uzelf: Jehovih ziet het niet en hoort het niet.

9. Zeg ook niet: Als we dood zijn, zullen we opeens goed worden en opstijgen naar de rechterhand 
van God.

10. Vlei uzelf ook niet door te zeggen: Wij deden het beste wat we konden, gezien de 
omstandigheden.

11. Werkelijk, ik zeg u: U hebt de eerste wet niet vervuld, hetgeen is: uw eigen stoffelijk lichaam te 
reinigen. Omdat u zichzelf hebt volgepropt met vleselijk voedsel, kunnen mijn heilige engelen niet 
bij u komen; noch kan uw verstand de plaats van mijn koninkrijken benaderen.
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12. Hoe veel minder hebt u uw zielen dan gereinigd? Waarbij u het vlees niet opzij wilt zetten en, 
omdat u het vlees lief hebt, wilt u evenzo de eigengerechtigdheid niet opzij zetten. Want u mijdt het 
om het werk in praktijk te brengen en laat de wereld zien dat u van woorden houdt en van de roem 
van mannen en stand, en maakt onderscheid in uw kerken, vanwege de rijken en armen, hetgeen op 
zichzelf uw veroordeling inhoudt. Want u behoort met elkander te delen; uw doctrines in praktijk te 
brengen.

13. Wie van u heeft een gemeente die alles opgegeven heeft, die zichzelf gelijkgeschakeld heeft, 
arm en rijk eender?

14. Zegt u dat mijn koninkrijken in de hemel op die manier zijn?

15. Ik zeg u: U zult gebonden zijn in de eerste verrijzenis, in hada, noch zult u opstijgen totdat de 
laagste van uw gemeenten van geesten de onreinheid en zelfzuchtigheid opzij gezet heeft; hetgeen 
het allereerste werk is. En daarna moeten zij leren de broederschap in eenheid in praktijk te 
brengen, voor de verrijzenis van anderen.

16. Vlei uzelf er niet mee dat, aangezien u mooie kleren draagt en predikt, u niet ook 
verantwoordelijk
bent. En hoop er ook niet op dat, wanneer u geesten bent geworden, u zomaar zult opstijgen naar de 
plaatsen van verrukking.
Uw God let op u.

17. Uw zielen zijn geheel beschreven met uw daden, werken en woorden; en u zult uzelf zien als in 
een spiegel, en uit eigen beweging mijn koninkrijken van licht mijden.

18. Omdat u woorden hebt geleerd, en alleen met woorden hebt gepraktiseerd, kom ik vandaag om 
het uitoefenen van werken te gebieden. Niet voor een aalmoes, maar voor al wat u bezit.

19. Ik ben niet gekomen om uw religies te vernietigen; dat hebt u reeds gedaan.

20. Ik kom om u een religie te geven waarin alle mensen als broeders kunnen zijn.

21. Zelfs de ongelovige zal de Schepper en goede werken aanvaarden. Want hij, die de vrucht is van
uw handelen, gaat vooraan in de opmars van mijn legers.

HOOFDSTUK XIX

God geeft een nieuwe religie

1. God zei: Luister naar de woorden van uw God, O predikers, priesters en rab'bahs; tracht mijn 
woorden niet te ontkennen.

2. In vroeger tijden had ik dergelijke afgezanten en ik zei tegen ze: Ga heen en predik mijn 
doctrines aan de bewoners van de aarde; zorg dat ze de weg van de Almachtige begrijpen.

3. En u zult noch geld noch aandelen voor uw werk aannemen; maar wees een toonbeeld van 
vertrouwen in de beloften van God.

4. Zo trokken uw voorgangers voort en vervulden mijn geboden.
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5. Maar kijk eens wat u tegenwoordig doet! U begunstigt de welgestelde man; u schept op over de 
rijkdommen van de gemeenten!

6. U ontvangt salaris en woont in mooie huizen; mijn doctrines verkoopt u als handelswaar! U hebt 
mooie tempels en een modieus publiek, en u tracht de gunst te winnen van degenen die in welvaart 
verkeren.

7. U gaat niet naar het hol van de dronkaard, noch naar de ongelukkige vrouw; die neemt u niet in 
uw armen, zeggend: Mijn broeder, mijn zuster, kom met me mee, ik wil u het koninkrijk van God 
laten zien!

8. Zie, ik ben tot u gekomen in geest en waarheid, maar u scheept mij af en zegt: Geldt niet de 
eerste plicht het eigen gezin? Is zelfbehoud niet de eerste wet?

9. Nu geef ik u antwoord: Deze vragen rijzen op uit het beest, en niet uit de geest,

10. Noch baat het u een zier om bij het aanbreken van de dag op te staan en de hele dag door 
gebeden te declameren, of te zeggen: God helpt de armen! of: Gezegend bent u, mijn God!

11. Wanneer u elkaar niet kunt kopen met vleierij, hoe hoopt u dan op de gunst van de Almachtige, 
door lofprijzing, gebeden en vleierij?

12. Kijk eens, het egoïsme van de mens heeft de wereld gemaakt als een huis dat in brand staat! 
Mijn kleinen lijden pijn en verstikking.

13. Ga dan vlug naar ze toe en zorg voor herstel. Dit is de nieuwe religie die ik u geef: dat er offers 
van u en van uw gemeenten worden gevraagd, van al wat u hebt, dat niet gebruikt wordt en niet 
werkelijk nodig is.

14. En u moet de limiet daarvan beoordelen, eraan denkend dat al wie gebonden is op de aarde, 
gebonden is in de hemel.

15. Ik heb de sluier van de dood opzij getrokken, uw zoons en dochters, uw vaders en moeders, de 
doden en levenden, staan tegenover elkaar.

16. En de engelen zijn een getuigenis voor u dat uw doctrines, zoals u ze in praktijk brengt, een 
godslastering zijn tegen de Almachtige.

17. U overtuigt uzelf en uw gemeenten ervan dat, na de dood, de ziel ver weg zal gaan naar een
verheven hemel. Maar kijk, zij die zijn gestorven, zijn bij u. Zij getuigen voor u met duizenden en 
tienduizenden, dat u hen op de verkeerde weg hebt geleid.

18. Het bewijs van het werk van de hemel ligt voor uw deur. U staat terecht voor Jehovih, dat u niet 
in praktijk brengt wat u predikt; dat u zich overdadig voedt, en de zonde door de vingers ziet; dat u 
predikt wat u niet kunt aantonen; door de engelen van uw eigen vlees en bloed wordt u beschuldigd.

19. U bezit geen persoonlijke kennis over de hemel en, koppig van aard, discuteert u met mijn 
zieners en profeten, die u kunnen bewijzen dat zij de kracht hebben om onzichtbare dingen te zien 
en te horen wat u niet kunt horen.

20. U bestudeert geestelijke dingen met uw stoffelijke zintuigen; noch hebt u de bekwaamheid om 
de geesten van de doden te zien en te horen. Hoeveel minder zult u dan veronderstellen Jehovih en 
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Zijn koninkrijken te interpreteren?

21. Kijk eens, ik kom in dit tijdperk niet alleen om u te verklaren dat de tijd van prediken op zijn 
eind loopt, behalve wanneer het in de daad wordt omgezet zoals het met woorden gesproken wordt, 
maar ook om u te voorspellen dat velen van u hun roeping op zullen geven, en niet meer zullen 
prediken.

22. En uw tempels en kerken en ontmoetingsplaatsen zullen veranderd worden in spreekkamers, om
middelen te vinden tegen armoede, misdaad en liederlijkheid.

23. En de gemeenten zullen aangeworven worden, en op de samenkomsten zal aan hen gevraagd 
worden of zij behoeftig zijn. En zij zullen vrijwilligers hebben die uitgaan om de hulpelozen en 
ellendigen te zoeken.

24. Daardoor zullen de gemeenteleden, in plaats van te gaan zitten om naar uw preken te luisteren, 
komen als medewerkers voor Jehovih's kinderen.

25. Dit is de nieuwe religie die ik u geef, en laat het bovendien een voorspelling voor u zijn over de 
woorden van uw God. Want in deze tijd is er op de hele wereld niet zo'n gemeente; maar toch zal dit
aan u getoond worden voor deze generatie voorbijgaat.

HOOFDSTUK XX

God kondigt een oordeelsdag af, en ook schenkt hij wijsheid aan alle mensen

1. God zei: Er zal een oordeelsdag voor u zijn, O mens. Vroeg of laat zult u de kwestie in uw eigen 
handen nemen; en u zult in uw eigen ziel kijken om uzelf te oordelen. Dit geldt voor alle mensen; 
niemand kan eraan ontkomen.

2. Zodanig is dus de oordeelsdag. Laat niemand zich over de rechter beklagen; u zult uw eigen 
rechter zijn.

3. En ieder oordeelt tegen zichzelf en roept uit, vroeg of laat: O Jehovih, ik heb tegen U gezondigd; 
in mijn jeugd heb ik geprobeerd verontschuldigingen voor mijn gedrag te vinden, maar nu ben ik 
volkomen bezweken.

4. Na het oordeel beginnen de vernieuwing en verrijzenis in de mens als een nieuwe levensboom.

5. Maar, of u nu uzelf zult oordelen in dit leven, of wacht totdat u gestorven bent en in de geest 
opgestaan, deze kwestie ligt in uw eigen handen.

6. Toch zou het beter voor u zijn als u elke dag van uw leven uzelf zou bekritiseren.

7. Maar wat betreft de vraag hoe u uzelf zult oordelen: luister naar de wijsheid van uw God, uw 
oudere broeder, en doe er dienovereenkomstig uw voordeel mee.

8. Door de Eeuwige Tegenwoordigheid van Jehovih werd u tot een bewust wezen bezield. Terwijl 
uw aardse lichaam van de aarde is, is uw geest uit Jehovih. Niettemin is geest het tegenovergestelde
van stoffelijk leven; want dit laatste komt tot een einde; maar de geest van de mens is een boom van
eeuwigdurend leven.
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9. Uw geest groeit door aankweking, hetgeen geschiedt door het beoefenen van wijsheid, waarheid, 
deugd, weldadigheid en aansluiting bij anderen.

10. Denk niet dat de ziel groeit door gebeden of belijdenissen tot deze God of die God; want in 
welke God u ook vast gelooft, hem zult u vereren, want hij is uw keuze. Noch zal iemand u 
weerhouden van deze, uw vrijheid. Maar denk eraan, dezelfde regel geldt voor allen in deze tijd: u 
zult nimmer de God zien die u aanbidt, behalve als het inderdaad een idool is, of een afbeelding van
hout of steen of een of andere stoffelijke substantie.

11. Want zie, ik heb alle Goden, Heren en verlossers uitgeworpen op de aarde en in de hemelen van 
de aarde.

12. En wanneer de geesten van de doden naar u toekomen in sar'gis en zeggen: Aanschouw mij! Ik 
ben uw zaligmaker! Ik ben uw Heer!, dan zeg ik u: Al die geesten zijn druja's.

13. Niettemin, indien u een God of Heer aanbidt, laat het dan zijn als een beeld voor u om uw ogen 
op uw eigen ziel te richten, om uzelf te reinigen voor het oog van uw Schepper, aan wie u niet kunt 
twijfelen.

14. In dit opzicht is het geen zonde van u om een of ander goed ideaal te vereren, hetgeen u zult 
nastreven in uw gedrag.

15. Toch zult u ook dit aantonen: dat wie ook van de Ouden groot was, of welke Goden goed
bekendstonden, waar u uw hart aan gaf om van te houden, er huisgeesten naar u toe zullen komen 
om u te misleiden, bewerend dat zij die Oude of die God zijn

16. En kijk, wanneer u gestorven bent, en uw ziel is opgestaan uit de doden, dan zal er een of andere
bedriegende geest bij u komen om u te gebruiken; ook zult u lange tijd niet ontdekken dat u de 
bedrogene en de slaaf bent geweest van een gewetenloze meester.

17. In deze tijd zijn er in de lagere hemelen miljoenen valse Brahma's, miljoenen valse Boeddha's, 
miljoenen valse Christussen en miljoenen valse Gabriël-Goden.

18. Al wie zich aan deze namen bindt terwijl hij of zij op aarde is, wordt voor de druja's een 
geschikte onderdaan om te overvallen wanneer hij de hemel binnenkomt.

19. Denk niet dat grote wijsheid opeens volgt door te sterven; bij uw vroegtijdige binnenkomst in de
es-wereld, zult u gemakkelijk misleid worden.

20. Om die reden moet u uzelf iedere dag van uw leven onderwijzen, dat alleen uw Schepper uw 
God is; en dat u Hem nooit zult zien als een man of een engel; maar dat u Hem ook iedere dag kunt 
waarnemen in de glorie van Zijn werken.

21. Met dit geloof in uw ziel zult u zonder angst sterven en de hemel binnengaan; en, zodra er een 
zogenaamde God of heiland naar u toekomt en om hulde vraagt, zult u naar waarheid weten dat hij 
vals is.

22. Welnu, wanneer u uzelf oordeelt, om het evenwicht te bepalen van uw goede en slechte daden, 
en uw goede en slechte gedachten, laat dan uw Schepper gelden als het licht van uw ziel en oordeel 
uzelf dan door Hem, maar niet wat uw eredienst betreft, maar wat betreft uw werken.

23. Ook moet u uzelf niet oordelen volgens een of andere God, Heer of heiland, of volgens een of 
ander idool, of volgens een of andere man of vrouw; want u staat zelf als tweede naast Jehovih in 
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uw eigenschappen. Het past u om een God van uzelf te maken, in uw gedrag en in uw woorden en 
daden.

24. Ook zult u uzelf niet oordelen naar wat voor heilig boek of heilige bijbel dan ook op de hele 
wereld; noch naar de woorden die erin staan en de indruk wekken dat het mijn woorden zijn, of de 
woorden van een of andere God, Heer of heiland.

25. Want ik heb al die heilige boeken en bijbels afgeschaft, en de woorden en gezegden die erin 
vervat zijn en die beweren mijn woorden te zijn en de woorden van een of andere God, Heer of 
verlosser.

26. Ook zult u uzelf niet door hen binden, noch uzelf oordelen naar iets dat erin geschreven of 
gedrukt staat.

27. Maar zie, ik verklaar in plaats daarvan een grotere heerlijkheid en rechter voor u, hetgeen 
Jehovih is, uw Schepper,

28. Volgens Hem en door Hem zult u oordelen en geoordeeld worden.

29. Boeken zijn bezoedeld; maar Jehovih nooit.

30. Ook zult u voortaan geen eed meer afleggen op een of ander boek onder de zon; noch op een of 
andere God, of Heer, of verlosser, of geest, of idool, of afbeelding. Maar u zult de eed afleggen op 
Jehovih, uw Schepper.

31. Alleen aan Jehovih zult u zich binden, en dit moet u slechts op uw eigen manier doen, en niet 
volgens een of ander boek, of bijbel, of priester, of kerk, of geest.

32. De oude tijden zijn voorbijgegaan; en uw God zet de slavernij van de oude tijden ook opzij.

33. Toereikend waren zij voor de tijden waarin zij geschapen werden. Een man moet niet gebonden 
zijn als een kind; noch zal het verstand van de mens gebonden worden door de dingen die bedoeld 
waren voor de mens, voordat hij verstand kreeg.

34. Hebt u de tekenen van de tijden niet gezien? Hetgeen ik hier in woorden geef, openbaart 
Jehovih over de hele lengte en breedte van de wereld.

35. Niemand kan de hand van de Almachtige weerstaan.

HOOFDSTUK XXI

God verordent tegen ongeloof

1. God zei: Luister naar de woorden van uw God, O mens. In de oude tijden kwam ik als een vader 
naar een kind, de mens dicterend.

2. Nu u een ruim verstand hebt verworven, heeft Jehovih u tot vrijheid geïnspireerd, en tot denken 
voor uzelf, en tot overwegen wat het beste voor u is.

3. En uw God komt nu niet als een dictator, maar als uw oudere broeder, met een ruime ervaring.
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4. En ik zeg tot u, op de manier van uw professoren in het college aan hun gediplomeerde klassen: 
Kijk, u bent vrij; gaat uw gang, en hoop niet langer uw God verantwoordelijk te houden voor uw 
gedrag.

5. Want, met uw vrijheid hebt u ook verantwoordelijkheid verkregen.

6. Denk niet, omdat ik u vrij maakte van de Goden en Heren en zaligmakers van de Ouden;

7. En van de bijbels en heilige boeken van de Ouden, en van de oude geboden en bevelen dat u, als 
gevolg hiervan, niet in getrouwheid gebonden bent aan uw Schepper.

8. Meer dan tevoren bent u nu gebonden; want u zult voortaan niet de verantwoordelijkheid voor 
uw gedrag werpen op deze of die mens, noch op die God, of Heer, of heiland, of heilig boek, of 
bijbel, of priester, of kerkelijk gebod.

9. Zodat uw trouw aan uw Schepper en aan uw medemensen, in rechtvaardigheid, liefde en goede 
werken de meest heilige studie van uw leven zal zijn.

10. En uw voorbeeld van dag tot dag zal een onafgebroken register zijn van uw toerekenbaarheid; u 
zult werkelijk een levende prediking zijn voor de mensen en voor Jehovih.

11. En, waarin uw gedrag afbreuk doet aan de graden van uw medemensen, zult u gebonden worden
in het gedrag van degenen die u nadoen en, voor de tekortkomingen waarin u hen brengt, zult u 
voor hen lijden in de toekomst.

12. Neem u in acht, O mens, want deze regel is van toepassing voor al de geslachten van de 
mensen: dat, door een plotselinge bevrijding uit een oude toestand, de mens in een ander uiterste 
loopt, waaruit vrijdenkerij en wetteloosheid voortkomen.

13. Om die reden moet u eerder de verantwoordelijkheden van de nieuwe toestand aan de menigte 
bekendmaken, dan hun bijval trachten te winnen door het bekendmaken van hun bevrijding van het 
oude.

14. Omdat ik de hemelen geopend heb, keren de geesten der doden naar u terug en communiceren 
in uw huisgezin; vlei uzelf er niet mee dat al de koninkrijken van de Vader aan u geopenbaard 
worden, en dat de engelen die met u spreken, de heerschappijen van de hogere hemelen duidelijk 
kunnen maken.

15. Veel van hen zullen naar u terugkeren en zeggen: Er is geen hel, geen satan, geen God, of Heer, 
of iets in deze wereld om u bang te maken. Want inderdaad, de hel waar zij naar zochten vonden zij 
niet; noch vonden zij een God of Heer of heiland, zoals zij gehoopt hadden te vinden. En, om die 
reden, zijn zulke engelen opgetogen voor dat ogenblik.

16. Niettemin zal er ook voor hen een tijd komen, dat zij moe zullen worden van het wonen op de 
aarde, in de plaatsen van hun sterfelijke verwanten; en zij zullen naar verrijzenis zoeken in meer 
verheven plaatsen, waar wijsheid en reinheid wonen. Dan zullen zij inderdaad de wegen van de 
koninkrijken van de Almachtige gaan begrijpen.

17. En zij zullen het uitschreeuwen in pijn; smekend om medelijden, erbarmen en hulp. En daarna, 
wanneer zij naar u toekomen, zullen zij ook verkondigen, zoals uw God het nu doet: dat de geboden
vervuld dienen te worden:

18. De Schepper lief te hebben boven al het andere;
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19. En uw buurman als uzelf;

20. Verkoop al wat u hebt, en geef het aan de armen.

21. Vergeld kwaad met goed;

22. Doe goed aan anderen, met al uw wijsheid en kracht;

27. Geef uzelf op in alle opzichten;

24. Maak uzelf tot een dienaar van uw Schepper;

25. Niets bezittend of in eigendom hebbend onder de zon;

26. En schouw in uw ziel, om uzelf voortdurend te beoordelen; om te ontdekken waar en hoe u het 
meeste goed zult doen;

27. Niet tegen Jehovih te klagen voor iets dat gebeurt;

28. Zorgen dat uw buurman zich over u verheugt;

29. Uzelf tot een metgezel maken;

30. Zonder eigengerechtigheid boven ieder ander;

31. Een voortbrenger zijn van iets goeds;

32. En leren u te verheugen in uw eigen leven, met zingen en dansen en met een opgewekt hart, 
gepaste eerbied betonend voor riten en ceremoniën, opdat alle dingen ordelijk voor het oog van 
Jehovih mogen zijn.

33. Herinner u de woorden van uw God, O mens, wanneer engelen of mensen u raad geven tegen 
deze geboden, hebben zij u maar weinig te bieden dat de harmonie van de staat zal bevorderen.

34. Bedenk dus, dat al wat de grootste harmonie en wijsheid bevordert in de staat, ook ontdekt werd
en toegepast wordt in de lagere hemelen.

35. En, waarin het u bewezen werd dat een staat die in zich zelf verdeeld is geen stand kan houden, 
evenzo zijn de hemelen daarboven niet verdeeld, maar als een eenheid.

36. Oordeel dan, O mens, wanneer de ene geest bij u komt en één ding predikt, en een andere geest 
komt bij u en die predikt iets anders, dan zijn hun woorden het bewijs dat zij nog niet de 
harmonische
hemelen van uw God zijn binnengegaan.

37. En het komt vanwege de disharmonie van uw eigen ziel, dat u openstaat voor deze 
tegenstrijdige boodschappers. Dit is ontrouw jegens de Al Persoon, Jehovih. En zulke tegenstrijdige 
geesten ontkennen de Persoon en de Eenheid van de ALMACHTIGE.

38. Laat uw bevrijding van de slavernij van de doctrines der Ouden u niet leiden tot ontrouw jegens 
Jehovih.
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HOOFDSTUK XXII

Het koninkrijk van de Vader op aarde

1. God zei: Ik heb uw gebed gehoord, O mens: Uw koninkrijk kome op aarde, zoals het is in de 
hemel.

2. Hebt u uw woorden overwogen? En bent u er gereed voor? Hebt u de geboden vervuld? En houdt
u van uw buurman als van uzelf? En hebt u voor de minste gedaan, zoals u verlangt dat uw 
Schepper voor u zal doen?

3. Kijk eens, Jehovih heeft mij, uw God gezonden, om uw gebed te beantwoorden.

4. Ik verlang van u, dat u geen geliefde doctrine heeft boven uw buurman;

5. En dat u geen dienaar bent van een God of Heer of heiland, of kerk die onaanvaardbaar is voor 
welke mens dan ook in de hele wereld.

6. Maar, dat u Jehovih dient met heel uw wijsheid en kracht, door goed te doen voor uw 
medemensen met al uw kracht.

7. Dit, omdat u sterk bent, of wijs, of rijk, begrijpt u, opdat u deze uitmuntendheden zult toepassen 
om diegenen op te heffen die ze niet bezitten, gelovend dat Jehovih u daartoe uitrustte.

8. Denk na, O mens! U hebt reeds een koninkrijk (regering - uitg.). Zou u twee koninkrijken willen 
hebben?

9. Zie, het koninkrijk der mensen heeft zijn kracht in legers en oorlogsschepen.

10. De koninkrijken van uw Vader hebben dit niet, maar wel liefde, wijsheid, gerechtigheid en 
vrede.

11. Ik verlang van u, dat u uw leger en marine zult opgeven. Bent u bereid om te zeggen: Wie mij 
op de ene wang slaat, keer ik ook de andere toe?

12. Berust uw geloof nog altijd meer op dodelijke wapens, dan op de Stem van het Eeuwige Leven?
Acht u uw leger en marine hoger, om afhankelijk van te zijn, dan Jehovih?

13. Bent u bereid om uw tijd en geld en eigenbelang op te offeren omwille van Jehovih's 
koninkrijk?

14. Gebruik uw verstand, O mens. Sinds de tijd van de Ouden tot op heden, heeft de enige 
vooruitgang in de richting van het koninkrijk van de Vader plaatsgehad door middel van opoffering.

15. Wat kunt u minder verwachten?

16. Indien u verkoopt wat u hebt en u geeft het aan de armen, zullen uw buren u opsluiten als een 
krankzinnige.

17. Indien u zichzelf verloochent en werkt voor anderen, zullen ze u vervolgen en beschimpen.

18. Indien u zou beweren uw buurman lief te hebben als uzelf, zouden ze u bespottelijk maken.
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19. Daarom verklaar ik u, O mens, dat in het land Uz 2) het koninkrijk van de Vader niet kan 
bestaan.

20. Maar u moet daar vandaan gaan; en zie, ik zal met u mee gaan, en met uw buurman, en u tonen 
hoe u moet bouwen, evenals een koninkrijk in de hemel.

HOOFDSTUK XXIII

God oordeelt Uz, gewoonlijk de wereldlijke mensen genoemd

1. God zei: Ik ben in dit tijdperk niet gekomen om de dronkaard te oordelen, de hoer en de dieven 
en moordenaars; die zijn bij u bekend, O mens.

2. Ik ben niet gekomen om de vroegere oordelen te herhalen tegen degenen van wie alle mensen 
begrijpen dat zij zondig zijn; want ik gaf overheden in handen van de mensen, om zelf met 
zodanigen af te rekenen.

3. Maar ik ben gekomen voor de leiders van de mensen; voor koningen, koninginnen, keizers en 
presidenten; en voor filosofen en geleerde lieden, priesters, rab'bahs, kardinalen en pausen; en voor 
handelaren, bankiers, fabrikanten, boeren 3), exporteurs en sjacheraars.

4. Diegenen die ongedeerd aan de wetten en overheden van de mens voorbijgaan, en geacht worden 
tamelijk verstandig en goed te zijn in het oog van de wereld.

5. Maar niet voor hen die slechte mensen in vermomming zijn, die ontkomen aan de veroordeling 
door de gerechtshoven, door middel van list en handigheid.

6. Maar ik ben gekomen voor de beste van hen allen, of ze nu echte brahmanen zijn, echte 
ka'yuanen, echte boeddhisten, echte christenen of echte mohammedanen.

7. Luister daarom, O mens, naar het oordeel van uw God over hen: Zij zijn niet verenigd en 
aaneengesloten als broeders.

8. Maar de beste van hen allen roeien, net als zoveel afzonderlijke entiteiten, verschillende 
richtingen uit, ieder voor zich.

9. De brahmanen zijn niet gemeenschappelijk; de ka'yuanen zijn niet gemeenschappelijk; ook de 
boeddhisten niet, noch de christenen, noch de mohammedanen; evenmin de filosofen, priesters, 
handelaren, noch welk volk ook op de hele wereld.

10. Er bestaat geen hemelse volheid onder een van hen. Zij zijn verdeeld in duizenden denkbeelden 
en plannen.

11. Welnu, O mens, luister naar mij en overweeg de wijsheid van uw God: satan is verstandiger dan 
een van hen die ik heb genoemd.

12. Want satan heeft gemeenschappelijke legers met soldaten geschapen. Hij heeft de kracht van 
vereniging en discipline ontdekt.

13. Duizend soldaten zijn doeltreffender dan tienduizend ongeordende mannen.
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14. Het oordeel wordt uitgesproken over de besten van de mensen in heel de wereld, want zij zijn 
ongeordend voor de gerechtigheid, en om het koninkrijk van de Vader te vestigen.

15. Dit is dus wat de naties en volken van de aarde overkomt: zoals de hemelse engelen de 
stervelingen behulpzaam zijn (behalve waarin uw God en zijn Heren op een andere manier 
voorzien), zo zijn de ongeordende hemelse gewesten voor de ongeordende bewoners van de aarde.
16. Kijk eens, ik zei tegen u, in de oude tijden: beproef de geesten en zie of ze uit God zijn.

17. Want de engelen die over de aarde zwerven, kennen mijn koninkrijken niet en zij ontkennen mij,
en ze loochenen alle orde en systeem en discipline in hemel en op aarde.

18. En al die engelen die naar de stervelingen toekomen, doen dit op eigen houtje en ze nemen elke 
gedaante en naam aan die ze aanvaardbaar zullen vinden voor de mensen.

19. Zulke engelen zijn nog niet door de eerste verrijzenis heengegaan; noch behoren zij tot een of 
ander gedisciplineerd koninkrijk in de hemel.

20. En alle stervelingen, degenen die ik u genoemd heb als de beste en hoogste van de stervelingen, 
komen de es-wereld binnen (na het sterven), maar alleen in de ongeordende gewesten van de hemel.

21. Ook kunnen zij de laagste van mijn koninkrijken (de tweede verrijzenis - 1891 uitg. - vert.) niet 
binnengaan voordat zij het zelf (ego) opgeven en leren zich te verenigen.

22. Daarom blijven zij, voor het grootste deel, na de dood in hun vroegere plaatsen. De handelaar in
zijn kantoor, de bankier in zijn bank, de exporteur in zijn plaats, de filosoof in zijn plaats, de paus in
zijn plaats, de koning in de zijne, de boer in de zijne.

23. Ook hebben zij niet de kracht of de wijsheid om naar een andere plaats te gaan; en ze dwalen 
rond, als iemand die zijn meester is kwijtgeraakt. Noch willen zij zich aansluiten bij andere engelen;
maar uit koppigheid en gemelijkheid volharden ze erin een afzonderlijke persoonlijkheid te 
verwezenlijken, totdat zij bezweken zijn aan leed en duisternis, hetgeen na enige jaren kan zijn, of 
het kan honderden jaren duren.

24. En dan komen mijn heiligen naar hen toe, en brengen hen weg naar mijn es'yan-scholen.

HOOFDSTUK XXIV

God toont hoe de soort engelen te kennen die de stervelingen behulpzaam zijn

1. God zei: Eén regel heb ik gegeven voor alle mensen, waardoor het bekend zal zijn welke soort 
engelen hen behulpzaam is; die regel geldt de eigen uitingen en het gedrag van een sterveling.

2. Al wie aan de dag legt voornamelijk zichzelf te dienen, bezit weinig licht van mijn geordende 
koninkrijken; maar al wie Jehovih dient door te werken voor anderen, met al zijn wijsheid en 
kracht, wordt vergezeld door het licht van mijn geordende koninkrijken.

3. Oordeel uzelf, O mens, wat betreft uzelf, wie en wat voor engelen u vergezellen.

4. De ene mens zal tegen u zeggen: Ik heb een schare wijze en zeer oude engelen die mij 
vergezellen! Een volgende zal zeggen: Ik heb echte Goden die mij begeleiden!
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5. Oordeel hen niet naar hun woorden, noch naar de beweerde namen; maar oordeel hen naar het 
werk dat zij volbrengen. Niettemin, bewaar uw vrede wat hun betreft.

6. Deze regel geef ik u ook, wat betreft de engelen die de stervelingen vergezellen.

7. Bijvoorbeeld, zoals u weet dat het een soldaat niet is toegestaan zijn regiment te verlaten, en een 
ander beroep uit te oefenen.

8. De soldaat behoort bij zijn regiment; hij is één met het regiment; hij marcheert ermee voort; de 
aangelegenheden en taken van het regiment zijn ook zijn aangelegenheden en taken.

9. Zo ook is het met mijn geordende hemelen, waarin de es' yans vrijwilligers worden om de 
verrijzenis te bereiken.

10. En daarna leggen zij zich niet toe op een afzonderlijke ontwikkeling, maar op samengaan, om 
de hogere koninkrijken te bereiken.

11. De minste van mijn geordende koninkrijken bevat een half miljard engelen; en veel van hen 
bevatten er vijf miljard.

12. Deze zijn samengesteld uit duizenden afdelingen, geschikt voor de diverse talenten die in allen 
geschapen zijn; zodat allen die binnenkomen een uitstekende aanpassing vinden.

13. Toen u vanouds onderwezen werd om te zeggen: moge uw koninkrijk komen op aarde zoals het 
in de hemel is, was dit een aanwijzing die u gegeven werd om u in te leiden in de werkwijze van 
mijn heerschappijen.

14. Wat de zwervende geesten betreft, die zijn nog niet de eerste verrijzenis binnengegaan; maar zij 
die dienst genomen hebben in mijn geordende koninkrijken worden es'yans genoemd, terwijl ze de 
riten en discipline leren en van hen gezegd wordt dat ze zich in de eerste verrijzenis bevinden. En 
zij die geordende werkers zijn geworden bevinden zich in de tweede verrijzenis, en dit is een 
koninkrijk der hemelen.

15. Deze regel is ook eensluidend in al mijn hemelse koninkrijken: dat, na binnenkomst in de eerste 
verrijzenis, geen van de engelen terugkeert als een enkeling om contact te hebben met stervelingen, 
behalve als hierna vermeld wordt, of behalve wanneer hij of zij speciaal is gemachtigd door mij of 
mijn Heren.

16. Denk niet dat mijn discipline minder systematisch is dan die van het leger van een menselijke 
generaal, of dat het de hemelen van uw God vergund wordt in het honderd te lopen, en zonder orde 
of samenwerking.

17. Wees redelijk, O mens, overweeg deze dingen volgens uw eigen waarneming en oordeel, want 
er is in al de hemelen niet één grote afwijking van hetgeen u in een of andere vorm als tegenhanger 
op de aarde hebt.
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HOOFDSTUK XXV

God toont hoe en wanneer de tweede verrijzenis zich manifesteert aan de stervelingen

1. God zei: In de steden en op het platteland heb ik talloze Heren, toebedeeld aan de districten en 
aan de stervelingen en de engelen daarvan.

2. En mijn Heren kennen de niveaus en graden van hun mensen, hun bezigheden, hun streven, hun 
arbeid, hun gedrag, privé en in het openbaar.

3. Welnu, kijk eens, ik heb tegen mijn Heren gezegd: Het tijdperk van het dictaat is voorbij; de 
mens is aangekomen in Kosmon. Verklaren jullie het licht van mijn hemelen aan de mens; maar laat
de mens zelf oordelen en werken om zichzelf te redden, opdat hij daardoor eer en glorie zal krijgen.

4. En verder zei ik tegen mijn Heren: De mens heeft gebeden en zei: Uw koninkrijk kome op aarde 
zoals het is in de hemel. Nu geef ik u dit mee: dat, waar de mensen hun ego opgeven en zich 
aansluiten bij een gemeenschappelijke broederschap, op de manier van mijn hemelse koninkrijken, 
jullie mijn geordende engelen dan zullen doen samengaan met zulke stervelingen, om ze één te 
maken met mijn tweede verrijzenissen.

5. En jullie moeten dergelijke gemeenschappelijke broederschappen omringen met het licht van 
mijn koninkrijken, waarbij je de omgang van de engelen met de stervelingen moet controleren, 
zodat druja's en vampiergeesten ze niet kunnen molesteren.

6. En deze broederschappen moet geleerd worden niet de geesten en orakels te vragen naar 
persoonlijke zaken, maar om licht en waarheid over hetgeen zal bijdragen de toestand van de mens 
te verbeteren, en om licht en waarheid betreffende de hogere en lagere hemelen; en voor wat betreft 
het verkrijgen van geestelijke gaven en grote wijsheid.

7. En zulke stervelingen zullen tijden en plaatsen krijgen voor godsdienstige aangelegenheden; en 
deze tijden zullen in overeenstemming zijn met mijn Heer van dat district; en het licht van zijn 
troon zal aan zo'n broederschap gegeven worden.

8. De leden van zo'n broederschap zullen geen leider verlangen; noch zal een van hen verlangen een
leider te zijn. Want, als iemand dit zou verlangen, zou hij niet uit de godheid zijn, maar uit zichzelf.

9. Bovendien zal geen van de leden van zo'n broederschap weggaan, uit eigen beweging, om als 
enkeling dienst te verlenen aan de inwoners van Uz. Maar iedereen in de broederschap zal zijn nut 
en energie richten op één doel en oogmerk.

10. Evenzo, O mens, zijn mijn geordende hemelen; al de leden van elke hemel vormen een eenheid 
met het geheel, zij verspillen hun kracht en tijd niet aan op zichzelf staande pogingen.

11. Waardoor u weet, wanneer een profeet dwaas tegen u opschept aangezien hij een hoogverheven 
engel met een klinkende naam bij zich heeft als zijn speciale beschermer en gids, dat zo'n profeet 
zich in handen bevindt van druja's, die niet mijn hemelse koninkrijken zijn binnengegaan.

12. Noch is het ooit voorgekomen op de aarde, met een individuele man die door mij of mijn Heren 
voor een bepaald werk werd verwekt, zoals Mozes, of Ka'yu (Confucius - uitg.) of Sakaya of 
iemand anders, dat zij wisten van of bluften over een speciale engel boven hen; maar zij allen 
ervoeren het licht, hetgeen was als een kolom van vuur.
13. Zodanig is ook de manifestatie van de tweede verrijzenis via mijn Heer en zijn heilige raad.
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14. En de manifestaties zijn niet louter als die van een magiër; maar de vervulling van iets dat 
naties, keizerrijken en machtige volkeren omvat.

15. Om deze reden, O mens, verklaar ik u dat het koninkrijk van de Vader nu gesticht wordt op de 
aarde, en de sterfelijke manifestatie daarvan is op handen.

16. Maar het zal niet in deze era komen, zoals in het verleden, door een of andere grote aanvoerder; 
maar het zal verschijnen als een spontaan licht dat de zielen van duizenden doordringt; en zij zullen 
tevoorschijn komen en Jehovih in waarheid en volheid vestigen.

17. Welnu, O mens, overweeg dus het oordeel van uw God tegen al degenen die genoemd worden 
als de beste der mensen, de wijste der mensen, de grootste der koningen of koninginnen of pausen; 
want geen van hen is zelfs maar de eerste verrijzenis doorgegaan uit eigen handelen.

HOOFDSTUK XXVI

God oordeelt de asceet

1. God zei: Er zijn degenen die zich opsluiten in colleges (mannen- en vrouwenkloosters) en 
degenen die zich terugtrekken in de bossen en hun leven wijden aan gebeden, belijdenissen en riten 
en ceremoniën, en heel stelselmatig zijn in routine, en die buitengesloten zijn van de Uziërs 
(wereldlijke mensen - uitg.).

2. En zij wijzen bepaalde personen toe als leiders en opzieners en maken zich tot inquisiteurs over 
elkaar, in de hoop hun gedachten en neigingen te reinigen; ze laten elkaar voortdurend in de val 
lopen vanwege tekortkomingen en onderwerpen zich vervolgens aan kleinzielige straffen en 
kwellingen, daardoor hopend om slechte gedachten, woorden en daden te beteugelen.

3. Het oordeel wordt uitgesproken tegen al deze mensen, hetzij stervelingen of engelen.

4. Want dit zijn de methoden voor de gevangenschap van de geest. Al zulke stervelingen bereiden 
zich voor op de slavernij van de druja's bij hun binnenkomst in de es-wereld.

5. Ja, juist in datzelfde college (mannen- en vrouwenklooster), zullen zij na het sterven opgesloten 
worden, door de duizenden druja's die in die plaats wonen en die beweren een of ander plan tot 
verlossing te hebben ontworpen.

6. Al zulke mensen zijn de openbaarmaking van duisternis in plaats van licht. Jehovih schiep de 
mens met het vermogen om talenten te ontwikkelen teneinde goed te doen voor anderen.

7. Zie nu, deze asceten werken voor zichzelf door deze dwaze handelingen; zij doen deze dingen 
niet om de toestand van hun buren te verbeteren. Ook hebben zij, in geen enkel geval, getoond dat 
er nut voortvloeide voor de staat, als gevolg van hun praktijken.

8. Zij noemen hun inwijdingen heilig, maar ik verklaar u dat zij een godslastering zijn tegen 
Jehovih. Zij zijn als een valstrik voor de gevangenzetting van de geest en de ziel.

9. En, na de dood, worden deze mensen door hun druja-meesters ervan weerhouden de hemelse 
plaatsen van de verrijzenis binnen te gaan, en in plaats daarvan worden ze slaven in de es-wereld en
zetten de roeping en het werk voort zoals dat hen opgelegd zal worden.
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10. Want dezelfde regel geldt op aarde en in de hemel, wat betreft de slavernij van de geest. Indien 
zij door het opleggen van riten en ceremoniën, en door de listen en sluwheid van sterfelijke priesters
op aarde gevangen kunnen worden, kunnen ze ook in de hemel in slavernij gehouden worden.

11. En het overkomt hen dat, evenals ze eerlijk geloven dat ze gelijk hebben op de aarde, zij zullen 
volhouden gelijk te hebben in de hemel en zich zelfs bereidwillig onderwerpen aan wreedheid en 
marteling, om hun trouw te bewijzen.

12. Wees bedachtzaam, O mens, voor de woorden van uw God: Hij die u schiep, gaf u een ster van 
licht waardoor u waarheid en wijsheid kunt bepalen.

13. Welke doctrine het ego ook toont als de voornaamste overweging, indien dit is om wijsheid of 
veronderstelde reinheid te verkrijgen omwille van het zelf, is die niet uit Jehovih.

14. De inboorling die zinloos door het woud zwerft, staat daardoor hoger in het oog van uw God 
dan de non of de asceet. Want ofschoon de eerste alleen maar voor zichzelf leeft, is hij toch niet 
gebonden in de
geest.

15. In alle dingen moet u het doel en oogmerk, waarnaar gestreefd wordt, overwegen, en het 
uiteindelijke resultaat; en, waarin het ego als gedeeltelijk of geheel punt van gewicht geldt, weet u 
dat zo'n kwestie niet uit Jehovih is, maar uit satan.

16. Het is niet toereikend voor de apologeet van satan om te zeggen: O, wij wonen in de colleges 
(nonnen- en broederkloosters) om voor de Uziërs te bidden.

17. Maar u zult hun gebeden ook afwegen, en u zult de waarde ervan schatten door hetgeen er 
volbracht wordt. En u zult aantonen of hun gebeden zorgden voor oogsten van tarwe en maïs, en 
voor voedsel en kleding voor de armen, en ontwikkeling voor de onwetenden, of enig ander ding 
dat goed was.

18. Laat u niet afschepen door de sluwheid van satans woorden in de mond van priesters of pausen; 
maar zie de zaken onder ogen en wees zelf een God in het onderscheiden van dingen die de toestand
van de mens verbeteren.

HOOFDSTUK XXVII

God oordeelt liefdadigheden

1. God zei: Een zekere man bouwde een dam in een rivier en gebruikte alleen stenen, maar geen 
cement. En het water liep door de spleten en maakte de dam waardeloos.

2. Toen kwamen er een paar buren bij hem en ze zeiden: Je moet cement in de spleten doen.

3. Dus ging de man naar de onderkant en voegde er cement aan toe; maar kijk, het resultaat was 
slechts tijdelijk, want het water spoelde het cement weg.

4. Weer zeiden zijn buren tegen hem: Doe het cement aan de bovenkant, en dan zal het water het in 
de spleten brengen, waar het met goed gevolg zal blijven zitten.
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5. En de man deed dit en ja, de dam werd een volmaakt bouwwerk.

6. Op zo'n manier, O mens, dient u alle liefdadigheden te overwegen. U kunt uw rijkdommen en uw
landerijen aanwenden omwille van liefdadigheid, maar van geen nut onder de zon.

7. Toen de man het cement toepaste waar het niet samenhangend was, spoelde het water het weg.

8. Waarin u liefdadigheid toepast en het niet samenhangend is, wordt het oordeel over u 
uitgesproken.

9. Toen de man het cement toepaste naar de bron toe, werd het samenhangend.

10. Waarin u liefdadigheid toepast, en het samenhangend is, geldt het oordeel ten gunste van u.

11. Wanneer u uw buurman op de weg tegenkomt en hij is gevallen en heeft zijn been gebroken en 
kan niet staan, bedenk dan hoe dwaas het zou zijn om hem op te tillen en hem vervolgens weer te 
laten vallen. Vlei uzelf niet dat zoiets liefdadigheid zou zijn.

12. En toch, hoeveel van de zogenaamde wereldse liefdadigheid is niet van die aard?

13. U kunt drie families van dronkaards te eten geven, en uzelf vleien dat u een verdienstelijke 
liefdadigheid hebt verricht; maar, als u niet datgene hebt gedaan dat hen niet langer hulpbehoevend 
maakt, hebt u weinig gedaan.

14. Een ander persoon geeft ze misschien niet te eten, maar zal ze bekeren en ze de weg wijzen om 
in eigen behoeften te voorzien. Zo iemand zal een honderdvoudig grotere liefdadigheid verricht 
hebben.

15. De weg open te stellen voor werkgelegenheid en nijverheid, dat is het grootste van alle 
liefdadigheid. Want, langs deze lijnen zal er geen liefdadigheid nodig zijn, zelfs niet voor de 
bejaarden, noch voor de wezen.

16. Bedenk dan, hoe weinig een volk zich kan beroemen omwille van liefdadigheid. Zelfs hun 
inrichtingen en armenhuizen en tehuizen voor de bejaarden en hulpelozen zijn even zoveel 
getuigenissen van afkeuring tegen de mensen die ze bouwden; want op de eerste plaats bestond er in
de staat al een groot kwaad en onrecht dat ook door de mensen was gesticht.

17. Het is als verf en pleisterkalk, dat hen tot op zekere hoogte verbergt en weer goed maakt, voor 
de zonden van een slecht volk.

18. En als zo'n stad zegt: Kijk ons eens! Wat zijn we toch liefdadige mensen! dan zeg ik u dat die 
stad het koninkrijk van God niet begrijpt.

19. Maar toch moet u vermijden naar het andere uiterste over te gaan en niets te doen, hetgeen het 
ergste van alles is. Maar u moet tot de kern van de zaak gaan; uw liefdadigheid dient gericht te zijn 
om de oorzaken van zulke ongelukkige toestanden te voorkomen.
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HOOFDSTUK XXVIII

God toont hoe liefdadigheid te bedrijven

1. God zei: O mens, denk na over het dwaze van afzonderlijk pogen! Iemand zal zeggen: Ik help 
mijn familie en mijn buren; laat de anderen dat ook doen, dan zal alles goed gaan.

2. Dat is zijn filosofie en doctrine! Nu zeg ik u dat dit precies is wat er duizenden jaren lang 
geprobeerd werd, en het is al die tijd op onmacht uitgelopen.

3. Er werd gezegd: Verkoop al wat u bezit en geef het aan de armen; maar ik zeg u dat u dit niet 
moet doen.

4. Ofschoon dat in de oude tijd de weg naar verlossing opende, is het heden niet voldoende. Ook 
hoeft u niet te hopen dat, door aan de armen te geven, u zult ontkomen aan veroordeling.

5. Maar u moet tot de grondslag der dingen gaan, en wel systematisch.

6. Uw streven moet niet alleen geschieden, maar u zult u verenigen met anderen; en tezamen zult u 
voorzien in een remedie tegen de armoede.

7. Eraan denkend dat het verstandiger is om het te volbrengen met de jongeren dan met de 
bejaarden. Want de volwassenen zullen na een aantal jaren gestorven zijn; en in die tijd zullen 
degenen die nu kinderen zijn, volwassen zijn geworden.

8. Beter is het dat u voorziet in een middel voor de ouderloze kinderen, dan voor veertig mensen die
volwassen zijn.

9. Maar, zelfs hierin kunt u dwalen ten opzichte van de kinderen. Want, hen voorzien van een 
onderkomen in hun kindsheid en dan zeggen: Kijk eens wat een goed werk we verricht hebben!, 
toont dat u niet meet zoals uw God meet.

10. Want het is niet voldoende dat u de kleintjes voedt en kleedt; maar u moet ze een vak leren, en 
bezigheden, en ze kennis bijbrengen zodat ze, als ze volwassen zijn, zichzelf kunnen onderhouden.

11. Maar zelfs dan is uw werk niet het hoogste; want u moet zodanig voor hen zorgen dat ze niet 
alleen in hun eigen behoeften zullen voorzien, maar dat zij bereid en in staat zullen zijn om anderen 
te helpen, zoals zij geholpen werden.

12. Daarna moet u erop toezien dat voor alle dingen zodanig gezorgd wordt dat uw instelling, na uw
overlijden, niet eraan wordt blootgesteld om in onbruik of misbruik te raken.

13. Dit is het grondvesten van het koninkrijk van de Vader op aarde; en al wie zo werkt zal worden 
bijgestaan door mijn hemelse koninkrijken voor de heerlijkheid van Jehovih.

14. Laat uw liefdadigheid dus niet gelden voor een jaar, noch voor honderd jaar; maar vormen jullie
de hoekstenen, en grondvest plaatsen op aarde waar eeuwigdurend een systeem gebaseerd zal zijn, 
dat voor een nieuw ras zal zorgen waar armoede en misdaad en hulpeloosheid niet kunnen 
binnendringen.

15. Zo worden jullie, zelfs in de sterfelijke mensheid, tot leden van mijn tweede verrijzenis in de 
hemel.
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HOOFDSTIK XXIX

God oordeelt de zendelingen

1. God zei: In de oude tijd gebood ik u en zei: Ga de hele wereld door en predik mijn doctrines 
waarvan de voornaamste luidde: Er is slechts Eén, de IK BEN zelf; Hem zult u liefhebben met 
geheel uw hart en uw verstand en uw ziel, en uw buurman liefhebben als uzelf, gelovend in Jehovih 
door gerechtigheid en goede werken.

2. Bovendien verklaarde ik u dat, aan al wie mijn geboden vervulde, gelovend in Jehovih, bepaalde 
tekenen gegeven zouden worden, waardoor zij bij de mensen bekend zouden zijn.

3. En u trok voort, en mijn tekenen gingen met u mee, en u vervulde de dienst aan Jehovih.

4. Maar het geschiedde, na verloop van tijd, dat u uw Schepper in de steek liet, Heren en verlossers 
voor uzelf oprichtte en hen vereerde in plaats van Jehovih.

5. En ik keek op u neer vanuit mijn heilige plaats in de hemel, en ik zag dat u bezeten werd door 
boze geesten, duizenden en miljoenen, die beweerden de Heren en verlossers te zijn die u aanbad.

6. En ik zei tegen mijn Heren: De mens heeft een idool in de hemel opgericht, begeven jullie je naar
hen toe die prediken in mijn naam, en neem ze de tekenen en wonderen af die ik schonk. 4)

7. En mijn Heren kwamen bij u en zagen dat u over de hele wereld was gegaan. En mijn Heren 
beknotten u in tekenen en wonderen.

8. Want dit was het oordeel van uw God tegen u, omdat u zich tegen de IK BEN had gekeerd en een
andere God dan Jehovih onderwees.

9. En ik maakte dit, mijn edict openbaar op de aarde; want ik trok mijn heilige engelen van u terug 
en vanaf die tijd heb ik u, waarheen u ook ging, geen van de tekenen gegeven waarmee ik tevoren 
overvloedig ben geweest.

10. En ik nam het werk van uw hand in ogenschouw op de plaatsen van uw zending, en ik vond dat 
u onmachtig was om goede werken te grondvesten.

11. En, volgend op uw pad waarheen u ook ging, kwamen u duizenden miljoenen druja's achterna; 
en uw mensen liepen met vernietigingswapens en slachtten degenen af die Jehovih levend had 
geschapen, teneinde uw idoolgod te vestigen.

12. En mijn Heren telden al de plaatsen van uw zendelingen op de hele aarde, en er was niet één 
plaats die u had gesticht, die niet was overgeleverd aan de zonde en godslastering tegen Jehovih.

13. Ook hebt u niet één lid of leden uit hen allen verheven die zelfs maar de eerste geboden in 
praktijk brengt.

14. En ik zei tegen u: U hebt de tekenen en wonderen niet; geef uw gepreek op en begeef u onder de
barbaren om ze te leren hoe te planten, te zaaien, te oogsten en zich te kleden, en in huizen te 
wonen.
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15. Maar dit was onaangenaam voor u in uw huichelachtigheid; en u maakte van uw beroep een 
systeem om een waardeloos leven te leiden van de bijdragen van uw buren.

16. En kijk, uw doctrines zijn in geen enkele plaats op de hele wereld voorspoedig geweest om 
gerechtigheid te bewerken voor de glorie van de ALMACHTIGE.

17. Vlei uzelf niet dat u een goed werk hebt verricht, omdat u de onwetende geleerd hebt te zeggen: 
Brahma, Brahma! of Boeddha, Boeddha! of Here, Here! of lofliederen te zingen voor uw idoolgod.

18. Uw God meet u en uw bekeerlingen af volgens een zodanige reiniging die bijdraagt aan de 
glorie van het eeuwige leven, zowel in de hemel als op aarde. En een dergelijke reiniging openbaart 
zich niet alleen in woorden, maar in goede werken voor de heerlijkheid van de Vader.

19. En wanneer het is voorgekomen dat uw zending naderhand een oorlog heeft teweeggebracht, 
dan is de oorlog ook voor uw rekening.

20. Ik meet niet een beetje goeds af dat op een bepaald moment gebeurt, om het daarbij te laten. Ik 
omvat het verloop van tientallen en honderden jaren; en ik weeg de gehele kwestie en spreek 
globaal een oordeel uit.

21. Ik oordeel ook niet naar de uitvindingen of mechanische bedenksels van de mens. Mijn oordelen
gelden ten aanzien van de troost en vreugde in het leven van de mens, en van zijn verrijzenis in mijn
hemelen.

22. Overeenkomstig de stijgende graad van een mens, of van een volk, in het naderbij komen tot 
Jehovih, zo zullen een mens en een volk worden beoordeeld.

HOOFDSTUK XXX

God oordeelt heerschappijen

1. God zei: Kijk eens, een zekere, rijke man wilde de kinderen van zijn buren hebben, en hij ging 
ernaar toe en pakte er velen van. En daarbij was hij machtiger dan zijn buren en geen van hen kon 
zijn nakomeling terugkrijgen.

2. Een zekere rab'bah informeerde bij Jehovih over deze kwestie. En Jehovih antwoordde hem en 
zei: Wat hij ook begeerde en genomen heeft, laat hem dat houden. Wat hij in uitbundigheid 
genomen heeft, zal in de toekomst tot zijn verdriet een slavernij worden, want hij moet er volgens 
de wet voor zorgen.

3. En het toeval wilde dat er een hongersnood over dat land kwam en, volgens de wetten, moest de 
rijke zorgen voor de verwanten van hun eigen huisgezinnen.

4. En de bezittingen van de rijke man werden verbruikt door de buren die hij beroofd had, en er 
kwam groot leed over hem.

5. Zodanig, O mens, is de manier van de heerschappijen der mensen. Een machtige koning strekt 
zijn hand uit om het koninkrijk van zijn buurman in bezit te nemen, en Jehovih geeft het hem.

6. En die koning juicht en zegt: Kijk eens naar mijn bezittingen en mijn macht!
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7. Hoor nu het oordeel van uw God, O mens: Vroeg of laat beantwoorden alle dingen aan Jehovih 
op een manier die de mens zich niet kan voorstellen. Al wie iets begeert en het krijgt, is gebonden 
aan Jehovih.

8. En wanneer een koning zich in het bezit stelt van een nieuw land, ontvangt hij niet alleen de 
rijkdommen maar ook de rampspoeden. De voordelen en de nadelen zijn geheel voor hem.

9. En de zonden van het volk zijn van hem, en komen voortaan voor zijn rekening.

10. En, wanneer er een hongersnood over dat land komt, zal de koning daar verantwoordelijk voor 
zijn.

11. En hij zal in iedere behoefte van de mensen voorzien, of het oordeel zal voor zijn rekening zijn.

12. En voor al de pas verkregen onderdanen die ziek zijn of in nood verkeren, zal de koning 
geoordeeld worden.

13. Bovendien zal het oordeel de koning in de es-wereld achtervolgen; en de onderdanen die hij op 
de aarde tot zich nam, zullen in de hemel van hem zijn, om te verlossen, voor te zorgen en te 
onderwijzen.

14. Noch zal hij vlugger uitbundige vreugde in mijn hemelen genieten dan de laagste van zijn 
onderdanen. 5)

15. Zie, ik schenk niet slechts de glorie en vreugde van het koninkrijk van de Vader op aarde, maar 
ik openbaar ook de verantwoordelijkheden die hierna bekend zullen zijn aan de stervelingen.

16. De mens zal niet alleen de rechtvaardigheid van mijn oordelen ontwaren, maar hij zal de kracht 
van mijn hand beseffen op de koninkrijken en keizerrijken.

17. Ik toon de mens niet alleen de weg van de vrijheid, maar ook de weg van de slavernij. Hij zal 
met verstand de wegen van mijn heerschappijen kennen, en het oordeel dat op hem ligt.

18. Voor ieder die de koning laat doden, teneinde een nieuw land in bezit te nemen, zal de koning 
voor vergelding zorgen, totdat al zijn vijanden hem vergiffenis schenken.

19. Zie, ik heb de graden en niveaus onthuld; en zo'n koning zal bemerken dat zijn slavernij niet 
minder dan zes generaties kan duren, maar dat het wel twintig of veertig generaties kunnen zijn, eer 
hij voorbij de tweede verrijzenis uitkomt.

20. En dezelfde regels zullen gelden voor elke koning en koningin en keizer, en voor elk ander 
regeringshoofd op de hele wereld.

21. Voor elk van hen zal de verrijzenis gelijk zijn met, en niet vlugger gaan dan van degenen over 
wie zij op de aarde heersten.

22. En zij zullen verantwoordelijk zijn voor al hun onderdanen, van wie de dood het gevolg was van
oorlogen, waarin de onderdanen gebruikt werden voor de glorie en de macht van de koning. En 
voor alle hongersnoden, besmettelijke ziekten en alle andere krenkingen die over de menigte komen
vanwege de een of andere tekortkoming in het bestuur van de koning.

23. En voor de armoede van het volk, en voor hun onwetendheid en misdaden; noch zal de koning 
ontkomen aan vergelding voor welk goed ding dan ook dat hij had kunnen doen, maar niet 
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volbracht.

24. En voor al het nut en de dienstverlening die de koning op aarde van zijn onderdanen ontving, zal
hij hen met gelijkwaardige baten en dienstverlening vergelden, hetzij op aarde of in de hemel.

25. Laat niet de koning of een ander regeringshoofd zich er nog langer mee vleien dat de dood de 
verplichting van de mens aan zijn onderdaan en buurman uitwist.

26. Zie, met het openen van de poorten van de hemel heb ik u de heerlijkheid daarvan gegeven; en 
daarmee geef ik u ook de verantwoordelijkheden.

27. Ik heb de engelen tot aan uw deur gebracht; zij brengen u nieuws van grote blijdschap, en ze 
brengen u ook de kwellingen die u hen oplegde.

28. Ik vertelde het degenen uit de oude tijd, dat het zwaard het zwaard zou beantwoorden; oorlog 
zou aan oorlog beantwoorden; en vrede zou in vrede ontvangen.

29. Zodanig is dus het oordeel van uw God over heerschappij; en dit zal in de toekomst worden 
bekrachtigd door elke heerser op het aardoppervlak.

HOOFDSTUK XXXI

God oordeelt de mens die veel belooft

1. God zei: Overweeg de oordelen van God, O mens van vele beloften.

2. Ik heb u horen zeggen: O God, als ik rijk was; of, als deze onderneming doorgaat; of, als ik 
gespaard blijf, dan zal ik iets nobels doen voor het koninkrijk van de Vader!

3. En uw geloften werden opgetekend in de hemel, keer op keer.

4. En mijn engelen hebben met u gewerkt om uw belofte te vervullen. En toch bekommert u zich 
niet om uw woord. Want u houdt vast aan uw aardse bezittingen en zegt: Wacht nog even.

5. Luister dan naar het oordeel van uw God, want dit is het wat u zichzelf zult opleggen na uw 
binnenkomst in de es-wereld.

6. Hetgeen inhoudt, dat u gebonden zult zijn in de hemel totdat u hebt volbracht wat u had zullen 
doen, maar faalde om te doen.

7. En dit is de straf voor het verwaarlozen, op aarde, om het licht te vervullen dat u gegeven was: u 
zult, in de hemel, zonder geld datgene volbrengen wat u, met geld, gedaan zou kunnen hebben. En 
het verschil dat het vereist om iets te doen zonder middelen, vergeleken met wat er gedaan zou 
worden door iemand met middelen, is de extra verplichting en duur die op uw hoofd en ziel zullen 
neerkomen.

8. Voor alle mensen die beginnen met een belofte om liefdadigheid te volbrengen, of iets goeds voor
de verrijzenis of verbetering van de mens, en erin tekortschieten om het te doen, zal hetzelfde 
oordeel gelden in de hemel. Noch zullen zij boven de eerste verrijzenis stijgen totdat zij hetzelfde 
tot in alle bijzonderheden volbracht hebben. Zo zullen zij zichzelf oordelen in de hemel.
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9. Het is niet voldoende voor u, O mens, om te zeggen: Ik wist niet precies de beste methode om 
iets te doen en dus wachtte ik af.

10. Het gebod van Jehovih ligt op u, om te doen wat u kunt, overeenkomstig uw hoogste licht en uw
vermogen om te volbrengen. In dit opzicht moet u dus geen verontschuldiging zoeken, omdat u niet 
de beste manier wist.

11. Ook doet het er niet toe dat de omvang van uw rijkdom geringer is dan die van iemand anders.

12. Ook zult u geen verontschuldiging zoeken door te zeggen: Ik deed meer volgens mijn middelen 
dan mijn buurman.

13. De ene mens zal niet geoordeeld worden door een ander; maar allen zullen geoordeeld worden 
overeenkomstig het licht van Jehovih in hen, en overeenkomstig hetgeen Hij hen gegeven heeft.

HOOFDSTUK XXXII

God veroordeelt de oorlog

1. God zei: Luister, O mens, ik heb mijn eerste en tweede verrijzenissen aan u verklaard. En op 
gelijke manier is de derde verrijzenis, maar nog hoger. En zo gaan alle hemelen van Jehovih verder, 
hoger en hoger, totdat de bewoners daarvan tot ware Heren en Goden worden.

2. Niettemin, O mens, luister naar de wijsheid van uw God, en wees dankbaar voor de weg naar de 
verrijzenis die voor u opengesteld werd.

3. Nu verklaar ik u, dat er engelen zijn die lager staan dan de eerste verrijzenis; die onbekwaam 
zijn, door verschillende oorzaken, om te weten wie zij zijn, vanwaar ze kwamen of waarheen ze 
gaan. Ja, veel van hen kennen geen woorden om te spreken, noch tekens; maar ze zijn net zo 
verstoken van kennis als kleine baby's,

4. Velen van hen stierven in de kindsheid; sommigen van hen werden gedood door abortus; 
sommigen van hen waren idioten, en sommigen van hen geestelijk gestoord.

5. Veel van dezen leven als fetals. En op- dat u zult weten wat fetal is, heeft Jehovih u een 
getuigenis in de sterfelijkheid gegeven, waarbij, wanneer een jong kind bij een heel oud persoon 
slaapt, de substantie van dat kind verteerd wordt. In zo'n geval is die oude persoon 'gefetaliseerd' op
het jonge kind; men zegt dat de oude persoon leeft als een fetal.

6. Luister nu, O mens, naar het oordeel van uw God: de helft van de mensen die in de wereld 
geboren worden, daarbij in begrepen de doodgeborenen en abortussen, sterven in de kindsheid. 
Daarom worden er elke dertig jaar een miljard engelkinderen 'gefetaliseerd' op de aarde.

Oahspe - Boek van het Oordeel is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1334 - 1422



afb. 92 Gall

7. Deze engelen verkrijgen nooit een objectieve kennis over de stoffelijke aarde, maar ze worden 
gedwongen om op subjectieve wijze aardse dingen te leren via de stervelingen aan wie zij zich 
vasthechten.

8. Het oordeel wordt uitgesproken tegen alle naties en volken op de aarde vanwege deze grote 
duisternis, deze vroegtijdige sterfgevallen. En, omdat deze engelen op die manier gebonden worden 
aan de stervelingen, en niet van hen weg kunnen gaan tot die tijd dat de stervelingen overlijden, zijn
de stervelingen verantwoordelijk en eraan gehouden hen te scholen door voorbeelden van 
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rechtvaardigheid en goede werken.

9. Nu zijn er, naast deze engelen, degenen die in de oorlog gedood worden, van wie de geest in 
chaos verkeert, die, stervend in het vuur van de opwinding en angst en woede, wild worden en aan 
de slachtvelden gebonden raken, of wellicht rondzwervend in verlaten huizen en kastelen 
terechtkomen, en verloren zijn, verbijsterd en ongenaakbaar.

10. Van hen zijn er honderden miljoenen, en zij bevinden zich in alle landen en temidden van alle 
volken in de wereld.

11. Ze zijn verward en gekweld door hun eigen angst en verbijstering.

12. Het oordeel wordt uitgesproken tegen alle naties en volken in de wereld die zich in de oorlog 
begeven, en zodoende deze kwellingen over de hemelse engelen brengen.

13. Het oordeel wordt uitgesproken tegen iedere natie en alle mensen in de wereld die de oorlog 
voortzetten, of die betrokken zijn bij de oorlog, waardoor een mens, levend geschapen door 
Jehovih, gedood wordt bij de verdediging van een koning of president, of bij de verdediging van 
een land of regering in de hele wereld.

14. En, hetzij de oorlog voor de aanval of voor de verdediging kan zijn, mijn oordeel is tegen de 
handlangers en ophitsers, en tegen de koningen en koninginnen of regeringshoofden die partij zijn 
in de oorlog, willens en wetens of op andere wijze.

15. En ook oordeel ik hem schuldig die generaal is, commodore, kapitein, sergeant of soldaat die 
zich in de oorlog begeeft of eraan deelneemt, handlangersdiensten bewijst of op andere wijze, 
waardoor een mens, levend geschapen door Jehovih, wordt gedood, of van wie de dood veroorzaakt
wordt.

16. En toch, naast de engelen die in chaos verkeren, zijn er nog honderden miljoenen in verval in 
plaats van verrijzenis. Zulke engelen zijn zij die in het sterfelijk leven gegeseld en gemarteld 
werden in de gevangenis, of wellicht werden opgehangen of op andere manier ter dood gebracht.

17. Deze engelen scheppen genoegen in het kwade in plaats van het goede. Soms gaan zij 
afzonderlijk op weg, en soms in bendes van honderden en zelfs duizenden.

18. In de oude tijden gebruikten de valse Goden zulke engelen om vervloekingen over de 
stervelingen te volbrengen; en om vergif in de lucht te verspreiden; en de stervelingen met smerige 
ziekten te besmetten.

19. Heden hebben mijn engelen u getoond dat zij bloemen en zware voorwerpen kunnen brengen; 
evenzo konden de valse Goden met hun getrainde oorlogsengelen die zich verlustigden in het 
kwaad, de stervelingen ter dood brengen door vergiften en verstikking.

20. Het oordeel wordt uitgesproken tegen alle naties en volkeren die gevangenissen gebruiken als 
plaatsen om de gevangenen te mishandelen en te martelen; en tegen alle naties en volken die een 
gevangene, of een persoon die Jehovih levend schiep, ter dood brengen door ophanging, fusillade, 
of op welke andere manier ook.

21. Het oordeel wordt uitgesproken tegen de rechter en de jury die een mens ter dood veroordelen; 
en tegen de wetgevers die een wet uitvaardigen of in werking laten die de doodstraf bekrachtigt van 
een persoon die Jehovih levend schiep; en tegen elke politieman of beul die willens en wetens een 
persoon ter dood brengt die Jehovih levend schiep.
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22. En dit is de slavernij die ik al degenen opleg die niet mijn uitspraken gehoorzamen, en in 
overeenstemming daarmee zullen zij niet stijgen boven de eerste verrijzenis in de hemel, terwijl er 
nog oorlog op de aarde is. Zelfs als hun slavernij honderd jaar duurt, of duizend jaar, zal dit, mijn 
oordeel tegen hen, niet opzij gezet worden.

23. Noch zal een koning of koningin of welke ander regeringshoofd dan ook in heel de wereld 
iemand ronselen die niet bereid is zich in de oorlog te begeven. En al wie niet mijn uitspraak 
gehoorzaamt, zal niet stijgen boven de eerste verrijzenis in de hemel, terwijl er nog oorlog op de 
aarde is.

24. Noch zal ik meer rekening houden met de gebeden van een koning of koningin, of welk ander 
regeringshoofd dan ook, of van een natie of een volk op heel de wereld, die zich in oorlog begeeft, 
aanvallend of verdedigend, of die de hand reikt tot oorlog op welke manier dan ook.

25. Want ik zal al zulke mensen verlaten; en mijn Heren zullen hen verlaten, en mijn heilige engelen
zullen hen verlaten.

26. En zij zullen worden overgelaten als een prooi voor hun eigen oogst aan boze geesten, en aan 
alle soorten druja's.

27. En zij zullen geteisterd worden door moordaanslagen en intriganten en plunderaars, en door 
anarchie en opstanden en verwoesting.

28. Want het zal hun aan het verstand gebracht worden dat al wie door Jehovih levend geschapen is,
heilig is op de aarde; en dat al wie geen acht slaat op deze, mijn uitspraken, zondigt tegen de 
ALMACHTIGE.

29. Het is geen voldoende excuus voor hen om te zeggen: O, een kwaadaardige koning zal mijn 
land aanvallen en in bezit nemen!

30. Ik zeg u, O mens, alle landen behoren Jehovih toe, weest u Zijn dienaar voor vrede en 
gerechtigheid, en heb vertrouwen in Hem.

31. Zie, uw God is gekomen om de oude dingen te verwijderen, en u de koninkrijken van Jehovih te
geven, zoals die er zijn in Zijn verheven hemelen.

32. Let op de oordelen van uw God; u kunt de hand van de ALMACHTIGE niet weerstaan.

HOOFDSTUK XXXIII

God oordeelt tegen apartheid

1. God zei: Luister naar de oordelen van uw God, O mens; kijk naar heel de wereld met het oog van
een God.

2. Wees ruim van oordeel over alle naties en volken op de aarde.

3. Jehovih heeft gezegd: Uit Mijn eigen zelf schiep Ik al het levende; als broeders en zusters maakte
Ik hen, van de leden van Mijn lichaam.
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4. Jehovih heeft gezegd: Zie, in de vroege dagen van een wereld voorzag Ik de mens van 
verschillende continenten en eilanden, die door machtige wateren werden gescheiden, opdat de 
mens in het ene deel van de aarde zich niet zou bemoeien met de mens in een ander deel van de 
aarde.

5. Jehovih heeft gezegd: Aan de ene natie en het volk wijs Ik één beschaving toe, en aan de andere 
natie en het volk wijs Ik een andere beschaving toe. Apart, op de verschillende delen van de aarde 
en op de eilanden in de zeeën plaatste Ik de verschillende volkeren die Ik schiep.

afb. 97 en 98. 
Standaarden boven: geestelijke geboorten, een tafel van profeteren (datgene wat nog komende is).

Beneden: de graden (datgene wat nu is).

6. Jehovih heeft gezegd: Maar, wanneer de wereld ouder wordt, en de mens wijsheid verwerft, zeg 
Ik tegen hem: Bouw schepen en vaar over de wateren die Ik schiep; ga uw broeders en zusters 
bezoeken in de verschillende delen van de aarde.

7. Jehovih heeft gezegd: En de mens overmeestert de oceaan en komt bij zijn broeders en zusters, 
ver weg, en Ik zeg tot de mens: Laat dit een getuigenis voor u zijn, omdat u de oceaan hebt 
overmeesterd, dat er voortaan geen barrière meer zal zijn tussen al de naties en volkeren die Ik 
schiep.
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8. Jehovih heeft gezegd: In Kosmon kom Ik en zeg: Wees broeders op het oppervlak van de aarde 
en op de wateren van de aarde; dit zijn de legaten die Ik vermaak aan Mijn kinderen.

9. Jehovih heeft gezegd: Wees tot hulp en voordeel voor elkander, oordeel met verstand over de 
verschillen die zich hebben ontwikkeld door de omstandigheden en woonplaatsen van de rassen der 
mensen.

10. Nu maak ik, uw God, dit oordeel aan u bekend, O mens: Voor zover uw wijsheid de stoffelijke 
barrière, de oceaan, tussen u en uw broeder heeft overwonnen, is het gepast en fatsoenlijk dat uw 
ziel de barrière van het vooroordeel tegen uw broeder overwint.

11. En dat, in plaats van wetten tegen hem uit te vaardigen, u het tegenovergestelde hiervan zult 
doen, en uw woonplaats openstelt, en uw ziel, en uw liefde, om uw broeder te ontvangen, goddelijk 
en met open armen.

12. Vlei uzelf niet dat u de seizoenen van de ALMACHTIGE opzij of achteruit kunt zetten.

13. Waarin u dit doet zal er zeker ellende over u komen.

14. Zie, ik heb de hemelen van de aarde universeel gemaakt en hemelse wegen rondom de aarde 
aangelegd, opdat de engelen van de verschillende naties en volkeren zullen zijn als de engelen van 
de universele hemelen, om elkaar te helpen.

15. Wilt u een wet uitvaardigen om de vijandschap van de geesten der doden tegen u op te wekken? 
En de deur openen voor nog meer agressieve oorlogen?

16. Zullen de wetten van de mens de opmars van Jehovih verbieden?

17. Kijk eens, toen Kosmon kwam, zei ik tegen u: Kom mee met uw God; vreedzaam zult u op de 
deuren kloppen van Chine'ya en Japan, en zij zullen voor u opengaan.

18. Dit volbracht u; en zij die honderden jaren lang apart zijn geweest, keerden zich af van de oude 
wegen om Jehovih's hand te verwelkomen in uw komst.

19. Nu verklaar ik u, dat ik niet langer apartheid wil hebben bij één van de naties en volken in heel 
de wereld.

20. Noch zullen er belastingen en accijnzen gelden van de ene natie of het volk ten opzichte van een
ander.

21. U hebt gevraagd of het koninkrijk van de Vader op aarde zou komen zoals het in de hemel is, en
ik zal het u geven. Zoals u gebeden hebt, zo zal ik u beantwoorden, in de naam van Jehovih.

22. U zult niet allebei dienen, Jehovih en de mammon. Noch zal het licht van mijn hemelen met u 
zijn als u geen acht slaat op mijn oordelen.

23. Ik wil dat alle havens open en vrij zijn, noch zal er partijdige belasting bestaan, ten gunste van 
de ene natie en tegen een andere, noch van het ene volk tegen het andere.

24. Het is voor u onvergeeflijk om te zeggen: Kijk eens, die arme buitenlander wil komen en van 
mijn rijkdom gebruiken!

25. U moet het tegenovergestelde zeggen: Welkom, mijn arme broeders en zusters! Al wat van mij 
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is, is ook van jullie. Komen jullie maar, en ga in mijn land wonen; het is ruim genoeg, en Jehovih 
zal voor ons zorgen.

HOOFDSTUK XXXIV

God oordeelt de regeringen van de mensen

1. God zei: Als een man jonge kinderen heeft, maakt hij rechtvaardige wetten, teneinde hen 
wijsheid, gerechtigheid, harmonie en achting te leren, ten aanzien van elkaar.

2. Maar wanneer zijn kinderen tot mannen en vrouwen worden, kan de man hen niet langer de wet 
voorschrijven, want zij zijn tot zijn gelijke geworden, als broeders en zusters.

3. Evenzo, in de oude tijden, zorgde ik voor u, O mens, met regeringen en wetten voor de 
verschillende naties en volken.

4. Niettemin zei ik tegen u: Laat uw regering als een vader over het volk zijn, en niet als een aparte 
zaak tegen hen.

5. Maar u hebt mijn geboden niet gehoorzaamd; uw regering is als één ding, en uw volk als een 
ander ding. Hetgeen één wezen behoorde te zijn, hebt u tot twee gemaakt.

6. Uw regering is een afgescheiden zelf van het volk geworden 6); en de mensen zijn als dienaren, 
ze steunen de wetgevers die handelen in projecten en plannen voor hun eigen voordeel en glorie.

7. Sinds de vroegste tijden zijn alle menselijke overheden hiernaar afgegleden.

8. Wanneer een bestuur niet langer de graad vervult die overeenstemt net de vooruitgang van het 
volk, trekt uw God zijn hemelse bescherming van dat bestuur terug. En dadelijk vervalt het volk tot 
anarchie.

9. Leg niet de schuld van de anarchie en de revolutie en de moordaanslagen bij het volk; mijn 
oordeel is in alle gevallen tegen de regering. Deze toestanden van wraak zijn slechts de vruchten. 
ontstaan doordat de regering afwijkt van de wil van Jehovih, en de opmars van Zijn licht.

10. Zoals, bijvoorbeeld, de nakomelingen van tegenstrijdige ouders of van ouders die geheel 
vervuld zijn van egoïsme, lager van graad zijn dan hun voorgangers; evenzo dalen de onderdanen 
van een koning in de graad, in verhouding tot het verhinderen van vrijheid en het verwaarlozen van 
algemeen onderwijs.

11. Het oordeel wordt uitgesproken tegen een regering waarin deze niet zorgt voor vrijheid voor het 
volk, en verzuimt om te voorzien in middelen voor het ontwikkelen van de talenten die in allen 
geschapen zijn.

12. In deze opzichten, O mens, worden overheden gemeten en gegradueerd door uw God. En 
telkens als een regering zichzelf aanstelt om zich te versterken door geweld tegen gerechtigheid 
voor de menigte, keer ik mij af van die regering; en ik roep mijn Heren en heilige engelen weg.

13. En vervolgens komen de druja's over dat volk, en het volk valt zijn regering aan, en vernietigt 
die.
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14. Indien een regering slechts uit een koning bestaat, en hij heeft geen heilige raad (parlement - 
uitg.), dan komt de verantwoording voor de tekortkomingen geheel voor zijn rekening.

15. Maar als de koning een heilige raad heeft, dan ligt de verantwoordelijkheid deels bij de koning 
en deels bij de raad.

16. Het oordeel wordt tegen hen uitgesproken, niet alleen in deze wereld, maar ook in de es-wereld. 
En ieder lid van zo'n raad zal in de eerste verrijzenis gebonden zijn totdat hij de tekortkomingen die 
hij op de aarde aan de dag legde, aan al zijn mensen heeft goedgemaakt.

17. Luister naar de wijsheid van uw God, O mens, en overweeg de weg van de gerechtigheid in de 
regeringen van de stervelingen:

18. Hoe dichter die twee bijeenkomen, dat wil zeggen de regering en het volk, hoe meer zij gelijk 
worden aan mijn hemelse koninkrijken.

19. Hoe meer verschillend de regering is van het volk, des te verder is het van het koninkrijk van 
uw God.

20. Laat dit een gids voor u zijn, O mens, bij het voorspellen van de verandering en de 
omverwerping van regeringen: Overeenkomstig het kwadraat van de afstand die een regering is van 
Jehovih (hetgeen gerechtigheid is) zo verhoudt zich de snelheid van haar komende verandering of 
vernietiging.

21. Denk niet dat deze zaken beheerst worden door kans of toeval: Jehovih is Volmaakte 
Rechtvaardigheid; de Al Eeuwige.

22. Hij is Al Eén. Voor een volk en zijn regering, dat zij een volmaakte eenheid met elkaar bereiken,
is dat een grote sterkte, met een langdurig bestaan en interne vrede.

23. Ook dit moet u overwegen, O mens: Alle regeringen neigen tot eenheid met elkaar. Dit is de 
opmars van Jehovih. Niemand kan Hem weerstaan.

24. Bedenk dan, wat wijsheid is tussen regeringen: zich wederkerig te maken ten opzichte van 
elkaar.

25. Een regering die zich benoemt voor zichzelf, en tegen andere regeringen, is een zelfzuchtige 
regering. En uw God waardeert deze hetzelfde als een egoïstisch mens, als verschillend van Jehovih
en Zijn koninkrijken.

26. Het oordeel wordt uitgesproken tegen zulk een regering. Noch mijn Heren noch mijn heilige 
engelen zullen die regering zegenen.

27. Regeringen die aansluiting in praktijk brengen, om wederkerige broederschappen tot stand te 
brengen tussen regeringen, bevinden zich op de rechte weg naar de eeuwige koninkrijken van de 
Vader.

28. Vlei uzelf er niet mee, O mens, dat deze zaken aan de aandacht van uw God kunnen ontsnappen.
De aangelegenheden, wetgevingen, wetten, verdragen en welke dingen dan ook die een regering 
kan volbrengen, zijn bekend en opgetekend in de hemelen van de aarde. En de leiders, koningen en 
raden, zullen er vroeg of laat tegenover komen te staan; en zij moeten uitspraak doen over hun 
volheid of tekortschieten in het dienen van Jehovih in rechtvaardigheid en wijsheid.
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HOOFDSTUK XXXV

God verklaart zich tegen de regeringen van de mens

1. God zei: Al wie leeft met Jehovih is vrij van Jehovih. Diegenen hebben geen menselijk bestuur 
nodig; want zij brengen gerechtigheid, vrede, liefde, nijverheid en wijsheid in praktijk, met 
verschuldigde eerbied voor elkaar.

2. Zodanig is het koninkrijk van de Vader op aarde. Waarin geen wetten zullen zijn die door de 
mens gemaakt zijn; noch zullen er leiders of heersers zijn.

3. De vooruitgang van de mens gaat in deze richting; de vooruitgang van de regeringen van de mens
behoort zich naar zo'n voleinding te vormen.

4. Er was een tijd dat er voor alle dingen wetten vereist waren, zelfs voor de manier waarop een 
man een huis in- of uitging; en voor elk beroep dat iemand uitoefende; met vergunningen en 
belastingen die het regelden; de periode van leertijd voor een kapper, voor een wever, voor een 
advocaat, voor een prediker, voor een dokter, voor een smid, en voor alle andere ambachten en 
beroepen, met examens en paspoorten (diploma's - uitg.), om te praktiseren binnen de gebieden van 
de koning; met tarieven voor beloningen en rechten en privileges.

5. Maar deze wetten en regeringen golden voor de voorbije tijdperken; ze waren op de eerste plaats 
rechtvaardig, want ze vormden het gezond verstand van de mens om zichzelf te vervolmaken.

6. Maar nu is er een nieuwe tijd in de wereld; door het verwerven van kennis is er een nieuwe 
vrijheid op de wereld geboren. En die roept aan alle kanten uit: Werp de deuren open voor alle 
ambachten en beroepen; want de menigte is verstandig genoeg om zelf te oordelen over wie zij zal 
begunstigen.

7. Het oordeel wordt uitgesproken tegen de wetten en regeringen van de mens in al die gevallen, 
waarin zij de vrijheid en keuze van de mens voor zijn beroep en kennis verhinderen.

8. Het is niet voldoende voor u om te zeggen: Pas op, ondeskundige beunhazen zullen van het 
publiek profiteren. U hebt het recht niet om te zeggen waar het publiek de dupe van zal zijn, om 
zodoende een wet te baseren op toekomstige schade. 7)

9. Wanneer het publiek schade heeft ondervonden en wanneer zij, uit zichzelf, bescherming eisen 
door zulke wetten, dan moeten zulke wetten worden uitgevaardigd. Dergelijke wetten van tevoren 
in te stellen, is zondigen tegen Jehovih.

10. Er werd vanouds gezegd: Gij zult de sabbatdag heiligen. En het stond vast wat iemand op die 
dag niet behoorde te doen.

11. Het oordeel wordt uitgesproken tegen die wet; niettemin zet ik de gewoonte niet opzij.

12. Maar nu is de tijd gekomen dat de mens zelf zal oordelen of hij wel of niet een of andere dag 
wil heiligen.

13. Bovendien zal de mens voortaan niet meer verantwoordelijk zijn of hij wel of niet een bepaalde 
dag als een heilige dag wil houden. Maar deze verantwoordelijkheid zal voor alle mensen gelden: of
zij met wijsheid en rechtvaardigheid hun uiterste bekwaamheden vervullen.
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14. Er bestond een wet voor de besnijdenis; maar ik spreek het oordeel ook tegen deze wet uit, want
zij heeft haar tijd vervuld. Deze wet zet ik opzij in de praktijk. Maar ik geef de volwassene verlof, 
dat hij wel of niet de besnijdenis kan volbrengen volgens zijn eigen oordeel.

15. Het oordeel wordt ook uitgesproken tegen de kinderdoop; en deze wet zet ik ook opzij, en ik 
maak het tot een gruwel in de ogen van Jehovih.

16. Desondanks, wanneer een kind de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, en het kiest uit eigen 
beweging om met water besprenkeld te worden overeenkomstig de riten en ceremoniën, dan zal dat 
kind dus gedoopt worden in naam van Jehovih, maar niet in de naam van God, noch van een Heer, 
noch van een heiland of een engel.

17. Dit is wijsheid, O mens, om tussen man en vrouw geen wet of bestuur te hebben.

18. Dit is onwetendheid: om een wet tussen man en vrouw te hebben.

19. Maar toch, omdat er slechte mannen en slechte vrouwen zijn die huwen, is het nodig bevonden 
een wet tussen man en vrouw te hebben, wat betreft hun verplichtingen.

20. Maar denk eens na hoe onjuist het is om een wet te hebben tussen een goede man en vrouw, wat
betreft hun plichten. Het is beter voor hen om op hun eigen liefde en oordeel aangewezen te zijn.

21. Op een dergelijke manier gaf ik regeringen en wetten aan alle volken. Aan de slechte en 
boosaardige, strenge wetten met vele bijzonderheden; maar voor de verstandigen en goeden kom ik 
nu als een bevrijder en ik zeg: Ga heen jullie, zonder wetten en bestuur, vervul jullie eigen 
bestemming volgens je eigen oordeel, opdat jullie een eer en glorie voor Jehovih zullen zijn.

22. In Kosmon zal de mens niet langer onder het juk en in het gareel voortgedreven worden, hij zal 
rechtop voor Jehovih staan, en met vreugde zijn hoogste licht in praktijk brengen en een vrij mens 
zijn, en een broeder of zuster van zijn God!

23. Kijk, de Uziërs hebben een gebruik om brood te eten en wijn te drinken en te zeggen, op de 
manier van de vereerders van Baugh-ghan-ghad vanouds: Eet hiervan, want dit is mijn lichaam; en 
drink hiervan, want dit is mijn bloed, hetgeen betekent dat wat zij doen, door mij, de God van hemel
en aarde, geboden zou zijn.

24. Het oordeel wordt uitgesproken tegen dit gebruik, met afschuw; bovendien zal het voortaan als 
godslastering tegen Jehovih bekendstaan.

25. Uw God heeft de mens nimmer geboden om vlees en bloed te nuttigen, noch voorgewend dat 
brood en wijn vlees en bloed waren, noch geboden het te gebruiken ter herinnering aan het vlees en 
bloed van een of andere man die uit een vrouw geboren is.

26. Ook kennen zij een gebruik om zich met rouwfloers uit te dossen en te tooien, en dit te 
karakteriseren als een teken van rouw om de doden.

27. Het oordeel wordt uitgesproken tegen zulk een gewoonte, maar zonder verbod.

28. Jehovih schept leven en Jehovih neemt het leven weg, want alle dingen zijn van Hem.

29. Gedenk uw Schepper met wijsheid; en noch in uw kleding of gewoonte zult u Hem berispen 
voor hetgeen gebeurd is.
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30. Ook moet u het grote verdriet in uw hart en uw ziel niet intomen omdat uw broeder of zuster, 
zoon of dochter, of vader of moeder is heengegaan.

31. Maar denk eraan dat Jehovih over al Zijn werken gaat, en met wijsheid zorgt voor de levenden 
en de doden.

32. Jehovih heeft gezegd: Aan de mens gaf Ik een aards lichaam opdat hij aardse dingen zou leren; 
maar de dood gaf Ik aan de mens opdat hij zou opstijgen tot de erfenis van Mijn hemelse 
koninkrijken.

33. Hij bepaalt een tijd voor allen; voor sommigen een uur, voor sommigen een jaar en voor 
anderen honderd jaar; ieder brengt tot stand om uit te komen op wijsheid en geluk, en voor de 
heerlijkheid van de ALMACHTIGE.

HOOFDSTUK XXXVI

God toont wat hij tot stand heeft gebracht

1. God zegt: Let op het werk van mijn handen, O mens: Als u een oud huis niet langer bewoonbaar 
vindt, stuurt u werklieden om het af te breken, en vervolgens stuurt u arbeiders om het puin op te 
ruimen.

2. En, naderhand, haalt u bouwlieden en zij leggen een nieuwe fundering, groter en breder dan de 
oude, en daarop bouwen zij een nieuw gebouw, aangepast met nieuwe verbeteringen voor de groei 
en de vereisten van uw gezin.

3. Evenzo heeft uw God gewerkt, honderden jaren lang, om voorbereid te zijn voor de geslachten 
van deze tijd.

4. Want ik zag tevoren dat de mens de aarde zou omcirkelen, en dat alle naties en volken daarvan 
met elkaar bekend zouden worden.

5. En ik voorzie ook, dat in de komende tijd die nu op handen is, de oude bouwsels van doctrines en
belijdenissen en religies zoals van de brahmanen, de boeddhisten, de joden, de ka'yuans, de 
christenen en de mohammedanen niet aan de behoeften van de mens zullen voldoen.

6. En nu, O mens, de wijsheid van Jehovih voor die tijd: Hij heeft toegelaten dat er vervalsingen en 
tegenstrijdigheden zouden insluipen in de heilige boeken van al de genoemde grote godsdiensten, 
met opzet en gepland, om het werk van uw God gemakkelijker te maken.

7. En toen ik zag dat het samenkomen van naties en volkeren een nieuw religieus bouwsel zou 
vereisen, bemerkte ik ook dat de oude opgeruimd moesten worden.

8. En ik, uw God, ging stelselmatig te werk, de mens inspirerend te volbrengen hetgeen hij 
volbracht heeft.

9. Ik verwekte geleerden en ongelovigen tegen deze religies; inspireerde hen om de vervalsingen en 
tegenstrijdigheden in de heilige boeken van al deze volkeren aan te vallen.

10. En tezelfdertijd dat ik de ongelovigen uitstuurde tegen de joodse bijbel, stuurde ik ongelovigen 
uit tegen de Hindoe bijbels, en tegen de doctrines van Brahma en Boeddha en Ka'ya, en tegen de 
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christenen en mohammedanen.

11. En ik liet het begin van het werk van deze ongelovigen en geleerden samenvallen met de 
ontdekking van Guatama door Columbus, en ik hield hen gedurende driehonderd jaar aan hun werk,
en dat was tot aan de tijd van vestiging van de republiek Guatama, waarvoor ik, uw God, zorgde dat
het niet belemmerd werd door een gevestigde religie.

12. Nadat mijn werklieden, de geleerden en ongelovigen, zodoende het oude bouwwerk ondermijnd
hadden, stuurde ik arbeiders onder de naam van kooplieden en handelaren, om te beginnen met het 
opruimen van de rommel.

13. En vanwege hun zucht naar geldelijke verdiensten hielden zij geen rekening met het religieuze 
bouwwerk van welk volk ook, en zij zorgden voor wederzijdse betrekkingen waarheen zij ook 
gingen.

14. Gedurende honderd jaar zijn zij, mijn arbeiders, met hun werk bezig, waarbij zij de 
vooroordelen van de naties en volkeren ten opzichte van elkaar opruimen.

15. En kijk, vervolgens kwam ik met mijn bouwlieden, en ik maakte een nieuwe fundering gereed, 
breder en ruimer en steviger, voor een bouwwerk dat is aangepast aan al de naties en volken in de 
wereld.

21. Een kind heeft acht volwassen mensen met haar pink opgetild.

22. Zij hebben bloemen en planten in volle bloei, niet gekneusd en onbeschadigd, door planken en 
tafels heen laten gaan, en toch zat er geen gat of opening in de planken en tafels.

23. Zij hebben sterren van licht gecreëerd die met hoorbare stemmen spraken; zij hebben kolommen
van vuur in de nacht gemaakt en wolkkolommen op de dag.

24. Zij hebben de geesten van de doden laten verschijnen alsof ze van vlees en bloed waren; en toen
die verschenen waren, spraken ze rechtstreeks met hun sterfelijke verwanten, die hen zagen en 
hoorden, en ze toonden die, door het onderwerp van hun gesprek, dat zij de echte hemelse engelen 
waren die naar hun aardse familie en vrienden waren teruggekeerd.

25. Gedurende de tijd van één generatie heeft uw God dus de poorten van de hemel opengehouden; 
16. Allereerst zond ik mijn wonderdoeners 8) uit naar iedere windstreek, en ik zei tegen hen: Al wat 
door de oude Goden en verlossers gedaan werd, moet u ook doen, en groter. Want ik zal aan de hele 
wereld tonen dat geen mens of God het waard is om aanbeden te worden vanwege wonderen.

17. En zij gingen voort op mijn gebod, en mijn engelen gingen met ze mee en deden wonderen.

18. Zij genazen de zieken door het opleggen van de handen; zij gaven de blinden het licht in de 
ogen terug 9), en deden de doven horen en hebben de vermeende doden tot het leven teruggebracht.

19. Zij hebben geschreven letters op stenen tafels laten verschijnen, en op papier, in het daglicht, 
door onzichtbare handen.

20. Zij hebben zware voorwerpen, zonder stoffelijke aanraking, laten bewegen, en de maat laten 
slaan van de muziek, werkend via de stervelingen, door de hemelse engelen.

26. Mijn getuigenis en mijn getuigen betreffen honderdduizenden. Ik stop het werk van mijn hand 
en van mijn engelen niet in een hoekje; ik verspreid het over de aarde; ik manifesteer het in de 

Oahspe - Boek van het Oordeel is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1334 - 1422



steden en dorpen; ik bewijs aan alle volkeren, dat gewone mannen en vrouwen wonderen kunnen 
doen waarvoor Goden en verlossers aanbeden werden.

27. Ja, ik geef deze krachten aan goede en slechte mannen, en aan goede en slechte vrouwen.

28. Want ik laat wonderen zien teneinde de verering van wonderdoeners af te breken.

29. Want ik wil dat niemand anders dan Jehovih aanbeden wordt. En voor dit doel heb ik de engelen
geïnspireerd, en met de bedoeling dat voortaan goede werken en wijsheid de middelen zullen zijn 
tot verrijzenis in de hemel.

30. En ik heb ook laten zien, dat slechts door harmonie en de eenheid van velen enig groot goed kan
komen voor de geslachten van de mensen.

HOOFDSTUK XXXVII

God openbaart zijn manier van werken

1. God zei: Denk niet, O mens, dat uw God een werk aanpakt zonder systeem en orde.

2. Dit zijn werkelijk mijn eerste overwegingen.

3. Allereerst stuur ik mijn loo'is, mijn meesters der geslachten, omlaag naar de aarde naar de naties 
en volkeren waar ik van plan ben mijn bouwwerk op te richten.

4. En door inspiratie beheersen mijn loo'is de huwelijken van bepaalde stervelingen, opdat er 
erfgenamen in de wereld geboren zullen worden die geschikt zijn voor het werk dat ik voor de boeg 
heb.

5. Voor dit doel werken mijn loo'is gedurende vele generaties en ze verwekken duizenden en 
tienduizenden sterfelijke erfgenamen overeenkomstig mijn geboden.

6. Zodanig, O mens, vormden mijn loo'is sinds vierhonderd jaar de sterfelijke geboorten om de 
strijdkrachten van uw God tot stand te brengen.

7. En toen dan de tijd van Kosmon was aangebroken, stuurde ik mijn Heren en mijn tellers om de 
opbrengst en de verslagen van mijn loo'is in ontvangst te nemen.

8. Zodoende, O mens, wist uw God van tevoren voor welke rol en welke plaats ieder van zijn 
sterfelijke arbeiders geschikt gemaakt was.

9. En door middel van de Heren en generaals en kapiteins van mijn engelscharen gebood ik de mens
om met mijn bouwwerk aan de slag te gaan.

10. Sommigen om de zieken te genezen, sommigen om tekenen en wonderen te verrichten, 
sommigen om lezingen te houden, anderen om te schrijven, enzovoorts, ieder overeenkomstig het 
werk waarvoor hij was aangepast.

11. En dit alles is voor één doel; niet om een of andere persoon, of God of religie op te bouwen of te
verheffen, maar om Jehovih's koninkrijk op aarde te grondvesten.
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12. Om de mens het stelsel van universele vrede, liefde, harmonie en Kosmon te geven, aangepast 
aan alle naties en volkeren op de hele wereld.

13. En ik gebood mijn Heren en engelen, generaals en kapiteins voor dat doel; en bovendien gebood
ik bepaalde engelschrijvers om in dit, het Kosmon tijdperk, bij de stervelingen te zijn en ze te 
begeleiden, en ze tijdens het werk dat ik ze verschafte, gade te slaan.

14. En voor al degenen die een goed werk verrichten in waarheid, gerechtigheid, wijsheid en liefde, 
is aan mijn engelen geboden dat zij hun sfeer van dienstbaarheid en licht uitbreiden.

15. Ik zei tegen mijn engelen: Ga heen met deze bewijzen voor het oog van de stervelingen, met 
tekenen en wonderen; ga naar de rijken en de armen, naar de geleerden en onwetenden. En jullie 
moeten hen gadeslaan wat betreft het gebruik dat zij maken van de nieuwe openbaringen.

16. Want sommigen zullen zich deze dingen toe-eigenen uit winstbejag; sommigen voor 
persoonlijke roem; sommigen voor kwade doeleinden; maar een paar voor de glorie van de 
ALMACHTIGE, en de verheffing van de mensheid.

17. Beproeven jullie alle stervelingen, en maak een lijst van hen en hun gedrag, en bewaar die in 
mijn hemelen.

18. En het zal gebeuren dat velen van mijn zieners grote armoede en grote ontberingen zullen lijden,
want zij zullen ongeschikt zijn om de mammon te dienen. Niettemin zullen zij de rijken bekeren, 
hen mijn waarheden bewijzen. En mijn zieners zullen naar degenen gaan die in nood zijn, en de 
rijken zullen hen ontkennen en afwijzen.

19. Maak ook van hen een verslag, want, na verloop van tijd en, vanwege de hardheid van hun ziel, 
zal ik mijn heilige engelen van zulke rijke mensen terugtrekken, en zij zullen worden achtergelaten 
om in de macht van druja's te geraken.

20. En hun gezinnen zullen bezeten worden, hun vrouwen, of echtgenoten, of zoons of dochters.

21. En, de druja's zullen de gezinnen opdelen, een man tegen zijn vader opzetten, en een dochter 
tegen een moeder, en een schoondochter tegen haar schoonmoeder.

22. Want, al wie van mij weggaat, en hulde brengt aan satan (ego), zal ik niet achternagaan.

23. En de druja's zullen zeggen: Denk niet dat we gekomen zijn om vrede op aarde te brengen, we 
komen niet om vrede te brengen maar om het zwaard te brengen.

24. En de families van de zondaars, die bezeten worden door druja's, zullen hun overtuiging 
geheimhouden en ze zullen zeggen; Dat is waanzin; geestesstoornis bedoelend.

25. Anderen, gevraagd of zij tot de nieuwe godsbeschikking behoren, zullen zeggen: Welnee, we 
weten er niets van; kijk eens, we zijn trouwe leden van de kerk!

26. En nu werden dus al deze zaken opgetekend in mijn hemelen, en zulke stervelingen werden mij 
bekend.

27. En degenen die de geesten raadpleegden voor wat betreft geld verdienen, of voor aardse 
kwesties vanwege het ego, werden ook aan mij bekend.

28. En ik gebood mijn heilige engelen om zich terug te trekken van al de stervelingen die niet 
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werkten voor Jehovih's nieuwe koninkrijk, die van geen nut waren bij de verrijzenis van de mens; 
en zie, dat werd ook gedaan.

29. En het gebeurde dat velen die ik bestemd had voor verheven werk, in de handen van druja's 
vielen. En zij hielden besprekingen en raakten verdeeld, man tegen man en vrouw tegen vrouw; vol 
bluf en kortzichtige wijsheid, trachtend de toejuichingen van de massa te verkrijgen.

30. En zo ziftten en sorteerden mijn engelen hen, teneinde diegenen te vinden die bereid waren hun 
ego op te offeren omwille van het koninkrijk van de Vader.

31. Hen zette ik apart, en ik zei tegen ze: Jullie, die gekozen hebben om Jehovih te dienen, zie, 
Jehovih heeft jullie ook uitverkoren.

HOOFDSTUK XXXVIII

God toont de fouten van het menselijk oordelen

1. God zei: Ik zei tegen u, O mens, dat u uw wijsheid op de manier van uw God moest nastreven.

2. Ik ga naar het begin; ik werk niet zozeer om de volwassenen te bekeren voor wat betreft het 
voorbereiden van de geest van de jongeren.

3. Kijk eens, omdat ik u dit verteld heb, probeerde u kinderen te krijgen op de manier van de 
Goden.

4. U zei: Ik begrijp het nieuwe koninkrijk; ik weet de oplossing om een nieuwe generatie te 
verwekken op de aarde. Ik heb mezelf vrouwen uitgezocht die het ook begrijpen, en kijk eens, onze 
nakomelingen zullen echte Goden zijn!

5. Maar ik vermaande u en zei: U opent de deur voor overspel; u zult zeker te gronde gaan.

6. U wilde geen gebruik maken van de wijsheid van eeuwen. Ik had mijn hand omhoog gehouden 
en gezegd: één vrouw, één echtgenoot!

7. Welnu, luister naar mij, O mens: In een nieuwe cyclus vervalt de mens altijd in het extreem 
tegengestelde van de oude fouten, en zo haalt hij nieuwe over zich heen waar hij niets van wist.

8. Ik zeg tegen u: Het nieuwe bouwwerk moet bestaan uit al hetgeen goed was uit het verleden, uit 
de dingen die in de hemel en op aarde bewezen zijn.

9. Ik zeg u ook, dat het van de jongeren moet zijn, en niet van de volwassenen.

10. Omdat u gepoogd hebt nakomelingen te verwekken voor het nieuwe koninkrijk, bent u, van alle 
mensen, het meest ongeschikt.

11. Mijn werkers zullen niet het verlangen hebben om vaders of moeders te zijn. Noch zullen zij, 
hoe dan ook, dingen nastreven die op de aarde thuishoren; noch hartstochten kennen die slechts tot 
de aarde behoren.

12. Niettemin zullen zij de grondleggers zijn van het koninkrijk van de Vader op aarde, en bij de 
jongeren.
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13. Zij zullen de wezen en de in de kindsheid verstotenen opnemen en ze in kolonies onderbrengen, 
honderden en duizenden van hen.

14. En deze kinderen zullen gevoed en gekleed en opgevoed worden, niet volgens de grillen of 
invallen van een bepaald iemand, maar overeenkomstig de vergaarde wijsheid, bijeengebracht van 
al de verschillende naties en volkeren op de hele wereld, voor wat betreft hoe de beste stoffelijke en 
geestelijke mensen te creëren.

15. Zie, het is aangetoond door de vechter en de bokser hoe een wreed mens verwekt wordt, door 
een dieet van vlees en een valse omgeving; en door de vreedzame naties en stammen, hoe een 
deugdzaam en ijverig mens verwekt wordt, door een dieet van kruiden en vruchten.

16. Dit zijn dingen voor u om te leren, O mens, en om het onderwerp systematisch aan te pakken, 
de beste manier te zoeken om de beste man en vrouw te creëren uit de aan u toevertrouwde 
kinderen.

17. Niet alleen wat dieet betreft, maar ook wat kleding betreft, en gemak en zindelijkheid, en om 
ziekte te voorkomen; en wat betreft kracht en lenigheid en vlugheid; en wat betreft deugd en 
eerbaarheid; en praktische en theoretische opleiding; en vlijt en vlugge opmerkzaamheid; en wat 
betreft het werken voor elkaar; en ambachten en beroepen; en tijdverdrijf, vermaak en ontspanning, 
zang, dans en spel met groot plezier en verrukking; en wat betreft de eredienst, de riten en 
ceremoniën; en het verkrijgen van zienerschap en profetie en tekenen en wonderen, in su'is en 
sar'gis; wat betreft het contact met de engelen, en de waarde van engelen als leraren en instructeurs 
door tastbare aanwezigheid en hoorbare stemmen.

18. En toch, boven alle dingen, zult u de vrijheid in stand houden voor allen, met aangename en 
genoeglijke discipline voor alles, op de manier van mijn hemelse koninkrijken.

19. Denk eraan dat elk vermogen in iedereen tot het uiterste opgekweekt moet worden.

20. Hen vanaf het begin lerend, dat het oog van Jehovih op hen rust, en dat Zijn hand over hen is 
uitgestrekt, om hen te zegenen overeenkomstig hun goedheid, reinheid, liefde, zachtmoedigheid en 
wijsheid.

21. En dat zij persoonlijk niets zullen bezitten of in eigendom hebben; want dat alle dingen van 
Jehovih zijn, en dat zijzelf engelen in sterfelijke gedaante zijn, geschapen door Jehovih om 
verheugd te zijn en elkaar tot in eeuwigheid te helpen.

HOOFDSTUK XXXIX

God zorgt voor vermeerdering

1. God zei: Wanneer uw opvoedkundige kolonie van kinderen zal zijn opgegroeid tot mannelijke en 
vrouwelijke volwassenheid, zullen zij begrijpen dat, zoals zij eens dakloos en zonder vader waren 
en u hen opnam en voor hen zorgde, zij ook zo zullen doen en precies eender vanuit de Uziërs 
andere wezen en verstotelingen zullen opnemen en opvoeden in andere kolonies, op dezelfde 
manier.

2. En het zal gebeuren dat velen zullen wensen om te trouwen en het zal hen worden toegestaan om 
uit hun eigen mensen te kiezen, en te trouwen met wie zij willen.
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3. Maar het zal een wet zijn dat geen man of vrouw meer dan eenmaal zal trouwen.

4. Hetzij de partner overlijdt, of zij zelf gaan scheiden, toch zal geen van hen ooit opnieuw trouwen.

5. Ook zal het een wet zijn dat, indien iemand volwassen is en verlangt de kolonie te verlaten, hij dit
kan doen zonder beletsel of vooringenomenheid.

6. Ofschoon het hen tijdens hun jeugd zal worden ingeprent dat ze, eenmaal volwassen, 
verondersteld worden uit te zwermen, volgens de gewoonte van de bijen die te talrijk worden voor 
een korf, en wegtrekken en een nieuwe kolonie vormen; dat hun in alle dingen geleerd zal worden 
niets te doen omwille van het ego, maar voor het welzijn van de mens en voor de eer en heerlijkheid
van Jehovih.

7. En deze dingen zullen gebeuren bij die mensen:

8. Zij zullen de oorlog afzweren;

9. Zij zullen geweldloos zijn;

10. Zij zullen su'is bezitten, en zien zonder hun stoffelijke ogen, en horen zonder hun stoffelijke 
oren.

11. Mijn engelen zullen voor hen verschijnen en met hen wandelen, tot hen spreken en hen leren 
over mijn koninkrijken.

12. En de engelen van het I'hin ras zullen bij hen komen; en van de I'huans, en van alle andere 
volken waarvan melding wordt gemaakt in deze OAHSPE.

13. En de stervelingen zullen, in de bibliotheken in de hemel, dingen terugvinden die op de aarde 
verloren gegaan zijn, wat betreft talen en de geschiedenis van tienduizenden jaren geleden.

14. En de stervelingen zullen werkelijk profeteren over dingen in de hemel en op de aarde.

15. En velen zullen het meesterschap bereiken en, in de geest, uit hun stoffelijk lichaam treden en 
honderden mijlen verder weg verschijnen en zich daar bekendmaken; en zij zullen weer ongedeerd 
terugkeren naar hun stoffelijk lichaam.

16. Dit alles, en zelfs grotere dingen, zullen mijn engelen hen leren.

17. Vlei uzelf niet, O mens, dat deze dingen in Uz kunnen komen, of dat ze ineens kunnen komen. 
Zij kunnen niet bij de Uziërs komen, noch kunnen zij ineens komen.

18. Het is niet het werk van uw God om in deze cyclus een of ander mens te verwekken die 
aanbeden moet worden vanwege zulke wonderen; het is mijn taak om de mens te tonen hoe hij deze
dingen zelf moet bereiken.

19. Daarom kom ik heden niet om de zondaren op te roepen tot berouw, noch om de verloren 
schapen van Israël bijeen te brengen.

20. Ik kom nu voor de wijzen en de reinen, die de vroegere geboden vervuld hebben.

21. Ik kom om hun een nieuwe les te geven, hetgeen is, hun te tonen hoe ze het koninkrijk van de 
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Vader op aarde moeten bouwen.

22. Ik kom om een nieuw volk op de wereld te verwekken, groter dan er ooit geweest is.

23. Degenen die ik gezonden heb, hebben het oude bouwsel opgeruimd. Ik kom niet als een sloper; 
ik kom als een bouwer.

24. In uw handen, O mens, geef ik de sleutel tot de hemelse koninkrijken. Denk eraan, het 
wachtwoord dat u toelaat tot de allerhoogste koninkrijken luidt: Jehovih, de IK BEN.

EINDE VAN HET BOEK VAN HET OORDEEL

Opmerkingen van de uitgever bij het boek van het oordeel

1) Met verwijzing naar het eerste gedeelte van het Boek van Ben begrijpen we dat Es een 
figuurlijke term is voor 'geestelijke wereld'. De leringen van dit boek komen overeen met de 
informatie die verkregen werd van verlichte engelen (geesten), waar ze ook communiceerden.

2) In deze zin moet "Uz" wereldse mensen betekenen.

3) Door een ruime bekendheid met boeren en dorpsbewoners kan ik ze lang niet zo hoog van 
beschaving taxeren als ze in het algemeen zijn. Ze doen grotendeels het tegenovergestelde van 
samengaan. Ze kennen niet veel verzoekingen, maar ze zijn onontwikkeld. Vele van hen zijn 
egoïstisch en maken slaven van zichzelf, hun zoons en dochters en vrouwen, om hun rijkdom te 
vermeerderen; toch hebben ze geen rijkdom nodig. Zij leven op precies de tegenovergestelde 
manier van een broederschap (uitg.)

4) Het is een merkwaardig toeval dat, zodra de brahmanen begonnen met Brahma te prediken in 
plaats van Ormazd, de Schepper, zij de tekenen en wonderen van de Ouden kwijtraakten. Hetzelfde 
overkwam de boeddhisten; zodra ze Boeddha gingen prediken, verloren zij de tekenen en 
wonderen. En hetzelfde gebeurde met de christenen; zo gauw ze een idool van Christus maakten, 
verdwenen de tekenen en wonderen. De rooms-katholieken hebben vaak beweerd dat zij de tekenen
bezitten, maar dat is alleen maar schijn. Manifestaties zoals die in Lourdes (zelfs als ze echt zijn) 
zijn slechts de trucs en spelletjes van druja's, zoals de resultaten tonen.

5) Overeenkomstig dit oordeel (en is dat niet terecht?) zal de koningin van Engeland met haar 
parlement niet ontkomen aan de slavernij in de hemel, vanwege het bezit van India (1882! - vert); 
ook kan geen van hen erop hopen iets sneller te stijgen dan de hele massa van hun onderdanen. 
Wanneer we kijken naar de vreselijke slachtingen die de Britten in dat land aanrichtten, tegelijk met 
de onvergeeflijke verwoesting van de aquaducten voor de irrigatie, hetgeen er de oorzaak van was 
dat miljoenen Indiërs jarenlang honger zouden lijden, kunnen we ons geen andere manier van 
vergelding voorstellen om in gelijke mate recht te doen aan deze soldaten. Wat betreft de 
Amerikanen en de Amerikaanse overheid die meer dan drie miljoen Indianen vernietigd hebben en 
nog steeds doorgaan met moorden, hoe zou er, anders dan bovenvermeld, ooit aan het recht voldaan
kunnen worden?

6) Dit is zeer wel van toepassing op de monarchieën en kan, tot op zekere hoogte, ook voor onze 
republiek (U.S.A.) gelden.
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7) Juist om deze reden hebben New York en verschillende andere staten wetten uitgevaardigd tegen 
het zonder vergunning praktiseren van doktoren. En hetzelfde kan gezegd worden van de wet die 
het beoefenen van de tandheelkunde regelt. De wetten werden uitgevaardigd om "te verwachten 
schade" te voorkomen. Maar ze werden niet gemaakt omdat de mensen zulke wetten wilden of 
nodig hadden; ze werden gemaakt in het belang en tot voordeel van bepaalde praktiserenden.

8) Ik denk dat deze uitdrukking wordt gebezigd met betrekking tot de zogenaamde su'is (mediums). 
Een su'is is niet alleen een wonderdoener, maar ook iemand die helderziend en helderhorend is. De 
spiritualisten hebben het woord "medium" ingevoerd, om toe te passen op al deze kenmerken. 
Iemand kan de "magnetische toestand" (z.g. heilige geest) bereiken, d.w.z. een toestand waarin de 
geestelijke mens uitstijgt boven de stoffelijke zintuigen, en toch geen wonderdoener of medium 
tussen engelen en stervelingen zijn. Andrew J. Davis schreef boeken in de magnetische toestand, 
maar toch was hij geen wonderdoener, en ook verkreeg hij misschien wel nooit een intelligent 
contact met engelen. De geschriften van degenen die in de magnetische toestand verkeren, zijn alsof
er vanaf de aarde naar boven gekeken wordt, en ze zijn vaag en onduidelijk; de geschriften van 
wonderdoeners zien eruit alsof er vanuit de hemel omlaag gekeken wordt en ze zijn duidelijk en met
een of andere bedoeling. Een groot gedeelte van de zogenaamde geestencommunicaties zijn niet 
van engelen afkomstig, maar geheel uit de geest van het medium. Zijn we dan tenslotte niet 
verplicht om alle geschriften en toespraken op hun waarde te beoordelen, en zonder rekening ermee 
te houden hoe, of vanwaar ze kwamen?

9) Ik heb twee gevallen van blindheid waargenomen die op deze manier genezen werden. De een 
was twaalf jaar lang blind geweest en de ander acht maanden. Deze twee kende ik uit eigen 
ervaring; maar ik heb van vele andere gevallen gehoord waarvan de echtheid bewezen werd. Ook 
weet ik van een kind dat door drie artsen dood verklaard werd, maar tot het leven werd 
teruggebracht en nog steeds leeft. Ik heb van nog veel meer gevallen vernomen, maar ik vind dat de 
bewijsplaats niet voldoende is voor een werk van deze aard. (uitg.)
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