Inhoudsopgave van Oahspe, de Nieuwe Bijbel
Oahspe Voorblad
blz. 1

Voorwoord van de Bewerker
blz. 1

Lijst van Illustraties
blz. 2

Woordenlijst van Vreemde Woorden
blz. 5

Inhoudsopgave van Oahspe
oorspr en in volledige pdf genaamd: Kort Overzicht van Oahspe
blz. 15

Wenken aan de Lezer
blz. 20

Inleiding tot de Huidige Uitgave
blz. 21

Oahspe (proloog)
blz. 22

De Stem van de Mens
Het eerst van alles vrijheid, dan harmonie en orde en vervolgens alle gaven die Jehovih in elk van
ons schiep, tot ontwikkeling brengen.
blz. 24

Boek van Jehovih
Naar Zijn eigen woorden; wie Hij is; Zijn scheppingen; hoe Hij werelden schept, hun tijdperken,
bestemming en ontbinding; Zijn etherische hemelen; woonplaatsen van de engelen; de oorsprong
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van het leven op een planeet; de oorsprong van de mens; en ook hoe die mens was.
blz. 28

Periode van Se'mu
Het hoofd van de engelen wordt god genoemd. Ashars, beschermengelen en heren.
blz. 34

Boek van Sethantes
De Zoon van Jehovih, eerste god van de aarde en haar hemelen, naar zijn eigen voorden. De mens
wordt geleerd op beide voeten te lopen; het onderwijs van de spraak; de mens wordt voorzien van
beschermengelen en heren. God vestigt de eerste hemel van de aarde. Hij bezoekt de aarde. De
loo'is, meesters der geslachten. Einde van het subtijdperk. Gods opvolger. Huwelijk in de hemel.
Opstijgen van de eerste god van de aarde met zijn oogst naar de hogere hemelen. Druja’s.
blz. 40

Eerste Boek van de Eerste Heren
De I'hins, de druks, de yaks, de a'su mens, Zie vergelijkende afbeelding. Een volgend hemels
koninkrijk gesticht, Yeshua genaamd; oorsprong van de woorden IEUE en IESU op aarde.
Oorsprong van de uitdrukking "mis".
blz. 88

Boek van Ah'shong
Zoon van Jehovih, tweede god van de aarde en haar hemelen, volgens zijn eigen woorden. Het
ontstaan van dorpen en steden; begin van het dragen van kleding.
blz. 96

Tweede Boek van de Eerste Heren
Volgens hun eigen woorden.
blz. 114

Kort Overzicht van Zestien Cyclussen
Van elk 3000 jaar, volgens de woorden van Jehovih’s engelafgezanten. De overstroming van het
continent PAN in de Stille Oceaan, gewoonlijk de zondvloed genoemd. Dit verplaatst de
geschiedenis naar 24.000 jaar geleden.
blz. 118

Boek van Aph
De Zoon van Jehovih, naar zijn eigen woorden. Hij had de leiding bij het breken van de aardkorst
en het verzinken van het continent; hoe hij het teweegbracht; waarom hij dit deed; de tweede hemel
van de aarde door hem gevestigd; benoeming van vijf nieuwe heren; drieduizend jaar.
blz. 129
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Het Eerste Boek van de Vijf Heren
In hun eigen woorden. De grote en hoge staat van beschaving die de mens verwierf; de aarde door
driemaal zoveel mensen bewoond als tegenwoordig; daarna de ondergang van de beschaving; de
oorzaak; de aarde werd weer een onvruchtbare woestenij; drieduizend jaar.
blz. 168

Boek van Sue
De Zoon van Jehovih, in zijn eigen woorden. De aarde opnieuw bevolkt; opeenvolgende perioden
van oorlog; mismaaktheden van de mensenrassen: de aarde door gedrochten overstroomd;
drieduizend jaar.
blz. 182

Het Tweede Boek van de Vijf Heren
blz. 199

Boek van Apollo
De Zoon van Jehovih, naar de woorden van Jehovih's engelafgezant. Het veranderen van
gedrochten in goed gevormde mensen: hoe dit gedaan werd; waarom dit werk door Apollo werd
verricht, nieuwe hemelen voor de aarde, door Apollo gevestigd: drieduizend jaar.
blz. 204

Het Derde Boek van de Vijf Heren
Naar hun eigen woorden. Hoe zij met stervelingen omgingen; het begin van monogame huwelijken.
De mens herkrijgt het gebruik van zijn stemorganen; drieduizend jaar.
blz. 228

Boek van Thor
Zoon van Jehovih, in zijn eigen woorden. Een tijdperk van wonderen; engelen wandelen weer met
de stervelingen op de aarde.
blz. 230

Het Vierde Boek van de Vijf Heren
blz. 248

Boek van Osiris
De Zoon van Jehovih. Openbaringen over de sterren, de zon, maan en andere planeten;
instrumenten om ze te berekenen; een tijd van ongeloof; er verschijnen geen engelen gedurende
meer dan drieduizend jaar.
blz. 257
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Het Vijfde Boek van de Vijf Heren
blz. 291

Boek van Fragapatti
De Zoon van Jehovih. De verwekking van Zarathoestra (Zoroaster) , zijn geboorte uit een maagd,
zijn leven, woonomgeving, zijn prediken, het wiel van de kruisiging, zijn dood: oorsprong van de
rode hoed, (kardinaalshoed), bloed in de leeuwenkuil, de Zodiak, Fragapatti stelt de plannen op
voor de uiteindelijke verlossing van de aarde. Dit plaatst ons bijna negenduizend jaar in de tijd
terug. Fragapatti openbaart de bedoelingen van de hogere en lagere hemelen. Ook vestigt hij
verschillende hemelen voor elk van de aardse continenten en hij benoemt voor ieder ervan een heer:
drieduizend jaar. Zarathoestra bijbel.
blz. 309

Boek van Gods Woord
Openbaringen aan de mens, naar de woorden van God.
blz. 417

Zarathoestra
(Zoroaster), zijn geboorte uit een maagd; zijn leven; woonomgeving, zijn prediken; het wiel van de
kruisiging; zijn dood; in een leeuwenkuil geworpen; zijn herverschijnen na de dood; oorsprong van
de rode hoed (kardinaalshoed); bloed in de leeuwenkuil; de zodiak; Fragapatti stelt de plannen op
voor de uiteindelijke verlossing van de aarde. Dit plaatst ons bijna 9000 jaar in de tijd terug.
Fragapatti openbaart de bedoelingen van de hogere en lagere hemelen. Ook vestigt hij verschillende
hemelen voor elk van de aardse continenten en hij benoemt voor elk ervan een heer: 3000 jaar.
Zarathoestra-bijbel.
blz. 419

Boek van de Goddelijkheid
De Divan-Wetten, wie was de DIV; de duur ervan, drieduizend jaar het gezag van de DIV over de
aarde en in de aardse hemelen; het Divan-zegel.
blz. 488

Boek van Cpenta-Armij
De Dochter van Jehovih. Dit was de dageraad van Spe-ta, de tijd van Abraham van Arabië, Brahma
van India en Po van China; de tijd van de Koninkrijken van de Zon op aarde. Wie deze mensen
waren en hoe zij verwekt werden: Yutiv, Brahma's vrouw; hun verrijzenis in een zee van vuur. De
bijbel van Abraham, die van Brahma en die van Po, alle opnieuw vermeld. Eawahtah (Hiawatha);
de plathoofden, de Heuvelbouwers, hun bijbel, hun taal en wijze van leven. Volgens de woorden
van God.
blz. 539

Eerste Boek van God
met daarin:
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Begin en einde Chinese bijbel Po
Begin en einde Foenicische bijbel Abram Of Abraham
Begin en einde van de Vind’yu bijbel Brahma en Yutiv
Begin en Einde van de Algonquin bijbel Eawatha
blz. 575

Boek van de Oorlogen Tegen Jehovih
De profeet Isaah (Isaiah) wordt in tweeën gezaagd; het bloedbad onder de I'ua'Mazdiërs
(volgelingen van Jehovih) in India en China. De valse heer god; de oorspronkelijke De'yus of
Dyaus of Deity (Goddelijk wezen); de neergang van de Divan wetten van de hemel. De nieuwe
hemelse koninkrijken van de aarde; de koninkrijken van de valse goden; het begin van de orakels.
Naar de woorden van Jehovih’s afgezant. Verbond van valse goden in de lagere hemelen. Bouw van
de grote piramide en de bedoeling ervan.
blz. 642

Boek van Lika
De Zoon van Jehovih. Neerdalen van de etherische goden en godinnen uit de hogere etherische
hemelen; de dageraad van de Arc van Bon; 2400 jaar.
blz. 787

Boek van de Arc van Bon
Mozes, Capilya en Chine worden verwekt; hun wonderen in Egypte, India en China; de verlossing
van de Faithists in Jehovih. Wie deze mensen waren; hoe Mozes in Farao's paleistuin terechtkwam;
zijn opvoeding. Naar de woorden van God. De oorsprong van de naam Mozes; de wonderen van
Mozes, die vier miljoen mensen uit Egypte leidt; zijn handelen in overeenstemming met de
etherische goden. De bijbel van Mozes; het oorspronkelijke lied van Mozes: de bijbel van Capilya;
de bijbel van Chine in China; Chine's dood en opstanding uit een veld met as; zijn verschijnen na de
verrijzenis; waarom het land naar hem werd genoemd; het tijdperk van vrede in China; hoe dit het
Koninkrijk van de Bloesem werd genoemd; de Faithists triomferen; hoe en waarom Lika de
Faithists (Israëlieten) aanraadde om naar het westen te trekken, terwijl hun broeders China en India
voor de Al- Ene behielden.
met daarin:
De geschiedenis van Capilya
De geschiedenis van Mozes
De geschiedenis van Chine
blz. 845

Opmerkingen van de Bewerker over de Boeken van het Tussenbedrijf
blz. 949

Gods Boek van Ben
De acht entiteiten (wezenheden) en Jehovih; wetenschap, filosofie, metafysica enz. Opnieuw
verschijnen van de etherische goden.
blz. 926
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Boek van Kosmogonie en Profetie
De grondslagen van de stoffelijke werelden; de wetten van aantrekking en zwaartekracht
omvergeworpen; er is geen bestaande of zich uitstrekkende kracht van de ene planeet naar de
andere; er komt geen licht of warmte van de zon naar de aarde; de atmosferische vortexen; de
zonne-vortex; de grote slang (zon en reeks van planeten); tekortkomingen van de menselijke
berekeningen van de hemellichamen; tekortkomingen in het waarnemen; vergrotende kracht van
vortexen; oorzaak van de fotosfeer; poollichten; snelheden, elektriciteit, magnetisme, leven, groei;
meteoren, nebula (nevel), wolken, wind en luchtstromingen; oceaanstromingen; hoe de temperatuur
van de aarde te regelen door de mens; hoe regenval te brengen; oorzaak van tornado's, waterhozen;
hongersnoden, epidemieën, en hoe te voorspellen door kennis van de astronomie.
blz. 954

Boek van Saphah
Taalkunde; oorsprong van de talen; hoe hun oorsprong en tijdsduur te bepalen alsmede de soort
mensen die ze spraken; hiëroglyfen en hoe ze te lezen; naspeuren van de taal vanuit het Panisch via
Yi'ha, Chinees, Vedisch, Sanskriet, Hebreeuws enz. tot aan het Engels: hoe we kunnen ontdekken
wat een Engels woord in de taal van Pan zou zijn; keelklanken en hun tijdperk; lipklanken en hun
tijdperk: neusklanken en hun tijdperk; hoe te bepalen wat de taal van de toekomst zal worden: hoe
oorspronkelijke bijbels na te gaan; hoe de spraak van een uitgestorven ras te ontdekken.
blz. 1029

De Basis van de Ezra-Bijbel
blz. 1111

De Basis van de Veda-Bijbel
blz. 1115

Bons Boek van de Lofspraken
Ongeveer in de stijl van de psalmen van David, maar voornamelijk betrekking hebbend op de
aardse hemelen en etherea.
blz. 1132

Gods Boek van Eskra
Een geestelijke geschiedenis van de tijd van Mozes tot aan de ontdekking van Amerika: ook een
geschiedenis van de aardse hemelen over hetzelfde tijdsbestek; beschrijvingen van de hemelen van
de brahmanen, de boeddhisten, de christenen en de mohammedanen, met regels en tekens om ze te
bepalen.
blz. 1152
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Boek van Es
De Dochter van Jehovih. Een gewijde geschiedenis van de mens over de laatste vierhonderd jaar tot
aan de huidige tijd en voor enige tijd in de toekomst. Bovenstaande boeken geven een verslag over
de lagere hemelen, of de geestelijke wereld gedurende dezelfde perioden. Ze beschrijven de eerste,
tweede en derde verrijzenis in atmosferea; ze vertellen wat de engelen doen, hoe ze leven, hun
training en ordelijk handelen; ze beschrijven dwalende geesten, huis-(familie)geesten, vampiers,
demonische geesten, geesten die zich aan stervelingen vastklampen en reïncarnatie onderwijzen,
geestelijke machten over stervelingen; chaotische geesten op slagvelden; dwalende geesten in
spookhuizen; bezetenheid, trancetoestand, geestverschijningen en hoe ze tot stand te brengen; hoe te
bepalen in welk gebied een geest thuishoort en wie hij is; hoe geesten de stervelingen bedriegen;
hoe zelfzuchtige geesten in de lagere hemelen hun onnozele aanhangers na de dood tot slaven
maken als ze de hemel binnenkomen; hoe de gave van profetie en zienerschap (helderziendheid) te
verkrijgen; het waanidee van de magnetische slaap; over geestcontrole en hoe de aard van
geestelijke communicaties te kennen; hoe de goden de graad van stervelingen bepalen en hun
positie in de hemel; hoe naties ten onder gaan: waarom steden worden platgebrand; hoe geesten
pestilentie en besmettelijke ziekten kunnen veroorzaken; hoe toezicht wordt gehouden op de
nakomelingen van sterfelijke mensen; hoe iedereen bepalen kan in wat voor gebied van de hemel
hij na de dood wil binnengaan; hoe de tijdsduur van zijn slavernij of vrijwording te bepalen; hoe de
plaats in de hemel te bepalen waar een koning of koningin heen zal gaan; waar een rijk man
heengaat; de tijdsduur van slavernij van elk van hen in de lagere hemelen; hoe iedereen zelf zijn
eigen graad te weten kan komen in verband met waar hij of zij heen zal gaan; hoe zij zichzelf uit de
slavernij in de laagste hemelen omhoog kunnen werken; de noodzaak om onszelf naar lichaam en
geest te zuiveren eer we op gelijke voet met zuivere engelen staan; riten en ceremoniën;
ordehandhaving en gemeenschappen in de hemel; ruimteschepen in de hogere hemelen, die
duizenden miljoenen engelen door de etherische zeeën vervoeren tijdens reizen van duizenden
jaren; het grote firmament, etherea, met daarin duizenden miljoenen etherische werelden, vanbinnen
en vanbuiten bewoonbaar; de werken van goden en godinnen; de onbeduidendheid van onze aarde
en haar hemelen, atmosferea; wat bedoeld wordt met hogere en lagere hemelen; hoe stervelingen
ernaar streven kunnen om mededelingen te ontvangen uit de eerste, de tweede en de derde
verrijzenis en zelfs van goden en godinnen; wat loutering is; hoe men zichzelf kan reinigen,
lichamelijk en geestelijk; hoe we weten dat geestelijke mededelingen afkomstig zijn uit de tweede
of de eerste verrijzenis: hoe kinderen op te voeden; het komende ras; de wereldburger, naar de
woorden van God; wie god is; wie heer is; wat vrijheid is en hoe het te verkrijgen. De valse Kriste
zet aan tot vernietiging van de Quakers (door inspiratie), Cotton Mather. Engelen van de inquisitie;
hoe ze worden aangewend door de heer. De republiek gevestigd. Over Thomas Paine, door God
geïnspireerd. Washington beschermd door Gods engelen. God werpt de vier valse goden uit.
Jehovih oordeelt de valse goden. Over de mormonen, shakers, swedenborgianen. President Lincoln
door Jehovih’s engelen aangewezen om de slaven te bevrijden.
blz. 1285

Boek van het Oordeel
Gods oordeel over de brahmanen, boeddhisten, kriste'yans (christenen), mohammedanen,
confucianen en joden. De aantallen die onder bet oordeel vallen, in de woorden van God. Over de
joden. Over verrijzenissen. Een oordeelsdag. God spreekt zich uit tegen trouweloosheid. Over het
koninkrijk van de Vader op aarde. God toont, hoe de engelen te beoordelen die stervelingen
bijstaan. Over de tweede verrijzenis. Over asceten (kluizenaars). God beoordeelt liefdadigheden.
God toont, hoe naastenliefde behoort te zijn. God oordeelt de zendelingen. God oordeelt over
heerschappijen. God spreekt oordeel over de man die alles belooft; tegen oorlog; God oordeelt over
de apartheid. China en Japan opengelegd. God verklaart zich tegen de regering van de mensen.
blz. 1334
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Boek van Inspiratie
Het begin van kennis. Hoe kennis tot de mensen komt; alles bestaat uit inspiratie. Tijden en
seizoenen van het Kosmon Tijdperk. Heilige Verbondsdag. Heilige Voorhangsdag. Heilige Dag van
het Gevallen Zwaard. Heilige Kosmondag.
met daarin:
Oud en Nieuwjaarsdag
Heilige Dag van de Sluier
Es-Dag
Dag van het Gevallen Zwaard
Dag van de Vrijheid
Heilige Kosmondag
blz. 1423

Boek van Jehovih's Koninkrijk op Aarde
met daarin:
Het Boek van Shalam ookwel genoemd Geschiedenis van Shalam
Het Heilige Verbond
Het Verbond der Broederschap
blz. 1454
Einde van Oahspe

Commentaar op Oahspe
Door Walter Lockwood 1882
blz. 1516

Bewijs van Echtheid van de Aardse Verslagen
Door Roger H. Aston
Bewerkt en Herzien door C. W. Ward en A. Frost
Met Aanvullingen van R. K. Hougée
blz. 1518

Portretten van de Profeten
blz. 1571

Over Dr. J. B. Newbrough en het Ontstaan van Oahspe
Door Ray Palmer 1960
blz. 1585
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Extra: Boek van Discipline
blz. 1589

Opmerkingen van de Uitgever
blz. 1615

Een Verklaring over het Register in deze Uitgave van Oahspe
blz. 1620

Register
blz. 1621 t/m 1730

God zei: "Ik kom niet op deze dag om de mens naastenliefde te leren, noch om de mensen te leren
wat goed en verkeerd is onder hen; deze dingen werden eerder geopenbaard, Ik kom om een nieuw
ras voort te brengen en hen te tonen hoe zij de vroegere geboden dienen te vervullen: voor anderen
te doen zoals zij zouden willen dat anderen hen doen; kwaad met goed vergelden; alles weg te
schenken en geen vrees te hebben. Reeds eerder werden deze dingen gepredikt; zie, ik kom nu om
ze in praktijk te brengen. Hierdoor zal men weten wie de uitverkorenen van Jehovih zijn. Zij hebben
gezegd: uw koninkrijk kome op aarde, zoals in de hemel! Wie zijn er voor gereed? Laat hen komen,
Jehovih’s licht is naderend. Hoedt u voor hen die nog langer voor deze dingen prediken en bidden,
maar ze niet in praktijk brengen; zij ontheiligen de naam van de Almachtige!"
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