Boek van Discipline
Het Boek van Discipline, op de volgende pagina's gereproduceerd, verscheen niet in de 1882
uitgave van Oahspe, ofschoon het deel uitmaakte van het oorspronkelijke manuscript. Het werd
echter in de herziene uitgave van 1891 ingevoegd, en het is uit die uitgave dat de gefotokopieerde
pagina's die in dit boek zijn opgenomen, werden gereproduceerd.
Ze zijn hetzelfde als die welke in alle volgende uitgaven van Oahspe verschijnen, inclusief de
Engelse editie, die nog altijd in Groot-Brittannië wordt gepubliceerd. Vanwege het belang ervan en
ten behoeve van de volledigheid, werd het Boek van Discipline voor de eerste maal opgenomen in
deze fotokopie van de originele 1882 uitgave.
Ray Palmer, Amherst, Wisconsin 54406. U.S.A.
24 april 1970
zie ook: Over dr. J. B. Newbrough en het Ontstaan van Oahspe - door Ray Palmer

HOOFDSTUK I
God onthult wie hij is.
1. Dit is het woord van de geordende hemel;
2. Luister naar de woorden van uw God, O mens - ik ben uw broeder, uit de vergankelijkheid
verrezen naar een heilige plaats in de hemel; doe uw voordeel met mijn wijsheid, en laat u
vermanen door mijn liefde.
3. Want zoals ik uw oudere broeder ben, zo zal het u vergaan, om ook te verrijzen in de toekomst,
en terug te kijken naar de stervelingen en ze naar de verheven hemelen van de Almachtige te
roepen.
4. Jehovih zij alle aanbidding en heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen!
5. Uit en door Hem komen alle leven en beweging, en kracht, de zichtbare en onzichtbare dingen.
6. Geen engel in de hemel is zo hoog, of voldoende wijs om Jehovih in Zijn geheel te bevatten,
noch Hem te zien zoals gij uw medemens ziet.
7. Want Hij is in alles; buiten en over alles:
8. Eeuwig Tegenwoordig is Hij in alle plaatsen:
9. Handelend krachtens Zijn aanwezigheid:
10. Al het levende bezielend:
11. Aanbiddelijk boven alle dingen:
12. Zoals de zon het licht van de dag is, zo is Jehovih voor het begrip van al het levende:
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13. Dit te overpeinzen is de weg van het eeuwige leven, stijgend in wijsheid, liefde en kracht tot in
eeuwigheid.
14. Luister naar uw God, 0 mens, en onderken dan dat de twee, God en Jehovih, niet dezelfden zijn;
noch is uw God meer dan hetgeen u in de toekomst zult zijn.
15. Allereerst: vergankelijkheid, vervolgens de dood, hetgeen de eerste opstanding is; zodanig zijn
de geesten der doden - engelen die bij de stervelingen op de aarde wonen, waar zij blijven,
sommigen een paar jaar, sommigen honderd jaar en anderen duizend jaar of langer.
16. Ten tweede: de organisatie van de engelen in de hemel, en hun afstand doen van de stervelingen,
hetgeen de tweede opstanding (verrijzenis) is.
17. Zoals een koninkrijk op aarde een koning heeft, die niettemin een sterveling is, zo is op dezelfde
manier de hemelse plaats van uw God een koninkrijk van engelen, en het hoofd over hen is God, die
ook een engel is.
18. Niettemin omvat het koninkrijk van uw God al de hemelen van de aarde. Zo is het ook met alle
stoffelijke werelden en hun atmosferische hemelen - een God met geordende hemelen behoort bij
elk van hen.
19. Dit is niet alles; want er bestaat een derde opstanding waarin de engelen nog hoger stijgen in
wijsheid, liefde en macht, en door uw God naar etherea gezonden worden, halverwege tussen de
planeten - de hoogste van alle hemelen waarover hoofdlieden zijn aangesteld die ook Goden en
Godinnen zijn met nog veel omvattender eigenschappen.
20. Derhalve ben ik als elke andere geest van de doden, ooit een mens op de aarde zoals u heden
bent; maar iemand in de geordende hemelen van de aarde.

HOOFDSTUK II
God verklaart de eerste en tweede verrijzenis (opstanding), en het verschil in manifestaties die
ervan afkomstig zijn.
1. Luister naar mij, O mens, en overweeg het belang van de argumenten van uw God. U hebt
gesproken met de geesten der doden; uw vader, moeder, zuster en broeder die de sterfelijkheid
achterlieten, hebben tot u gesproken in de geest, en u bent overtuigd.
2. En uw familie en uw buren hebben dat ook gedaan; ja, van oost naar west en van noord naar zuid
zijn duizenden en miljoenen in beweging gebracht door het contact met de engelen en een veelheid
van wonderen door het weten dat de zielen van de doden leven.
3. Bovendien werd u in uw jeugd geleerd om te zeggen: ik geloof in de heilige gemeenschap der
engelen.
4. En dit is naar waarheid gebeurd. En u verheugt zich met heel uw hart en ziel. U zet de oude
geschriften opzij en zegt: Waarom zou ik ze lezen? Spreek ik niet met de hemel zelf? Kijk, ik heb
mijn vader, moeder, broeder en zuster gezien die gestorven waren; zij hebben met me gesproken; er
is geen duivel of plaats voor de hel.
5. Een tijdlang heeft uw God ook dit laten gebeuren - dat de geesten zeggen dat er geen God
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bestaat; dat er geen hogere hemel is dan op de aarde te wonen, te genieten van de dingen daarop;
gereïncarneerd te worden en steeds opnieuw te leven in de vergankelijkheid.
6. Dat het bewijs van mijn woorden verwezenlijkt kon worden door uw ervaring, en u ertoe
gebracht zou worden de getuigenissen uit heden en verleden te overdenken, teneinde het plan van
Jehovih's werken en de glorie en volmaaktheid ervan te begrijpen.
7. Overdenk dan het gevolg van het contact met de engelen zoals u het gevonden hebt, en getuig
ervan dat Jehovih wijs was om eerder voor vertroosting voor de doden en de levenden te zorgen
door deze geestelijke nabijheid tot elkaar, dan voor een verafgelegen hemel.
8. Niettemin werd ook dit aan u bewezen: dat er zowel valse als wijze engelen zijn, en valse en
wijze zieners, en dat er uit hun veelheid van openbaringen noch harmonie noch goede werken zijn
voortgekomen.
9. Zij waren de slopers en opruimers van de oude openbaringen, doctrines en religies; maar zij
hebben geen gebouw van eenheid en glorie opgericht voor de Almachtige.
10. En het werd u getoond dat niet alleen de ziener, profeet, helderziende en wonderdoener
onderworpen zijn aan de invloed van de geesten der doden, maar ook alle andere mensen, ofschoon
ze zich er niet van bewust zijn.
11. En het werd aangetoond dat de geesten der doden gedurende een lange periode dezelfde
hoedanigheden en vooroordelen bezitten als toen zij nog sterfelijk waren; en aangezien er geen
harmonie of gemeenschapsleven onder de stervelingen bestaat, is er ook geen harmonie of
gemeenschapsleven of onderwijs bij de engelen die zich aan hen manifesteren.
12. Want via de ene profeet onderwijzen de engelen de ene doctrine, en via een andere profeet een
andere doctrine, op de manier van de doctrines van de profeten zelf.
13. Denk ook aan de menigte van kinderen die sterven zonder enige kennis van de aarde of de
hemel. En de menigte ongeleerden en dwazen, en verdorvenen; want zij allen zowel als de wijzen
en goeden gaan de eerste opstanding (verrijzenis) binnen.
14. En wat betreft de wijzen en goeden, die naar voortdurende verheffing streven - hoe weinigen
zijn het, vergeleken met het totaal! Zodanig is toch de relatieve verhouding van de engelen van het
licht met de engelen van de duisternis in de nabijheid van de stervelingen.
15. Zo is het altijd geweest. Niettemin werd de minderheid, die wijs en goed was, in het verre
verleden bewogen door de geest van Jehovih op hen, die zei:
16. Kom tezamen, O jullie allen, die naar een hogere hemel willen opstijgen; Mijn hemelen zijn
ervoor om de ziel voor eeuwig opwaarts te heffen.
17. En uw God bracht hen bijeen en zei tegen hen:
18. Zie, deze duisternis is meer dan we kunnen verdragen; laten we hier vandaan gaan en zelf een
hemel gaan bewonen, waar geen gekijf of valsheid of haat of godslastering tegen onze Schepper zal
zijn.
19. En zij antwoordden: Ja, laten we hier vandaan gaan. En we willen ons verbinden met Jehovih,
om nooit weer naar deze gewesten terug te keren, noch naar de stervelingen op de aarde. Want
nodigt het gedrag van de stervelingen niet eerder de duisternis uit dan het licht? Willen ze ons niet
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als dienaren - om verloren schatten of rijkdommen, of om maatschappelijke bevrediging te vinden?
Of hen te vermaken met wonderen?
20. Dus gebeurde het dat de wijste en beste engelen van de aarde wegtrokken; weg van de
stervelingen, en weg van de onharmonische aanwezigheid van de legioenen geesten van de doden,
en zij gingen een hemels gebied voor zichzelf bewonen.
21. En zij verbonden zich plechtig met Jehovih om niet alleen naar de stervelingen terug te gaan om
te dienen; noch terug te keren naar de stervelingen, behalve als zij in falanxen zouden gaan, en
alleen dan wanneer zij behoorlijk gemachtigd en geïnstrueerd zouden zijn door hun hoogste heilige
raad, en hun hoofd, die God was.
22. Zodanig was het begin van de tweede verrijzenis; en de voorwaarde tot het lidmaatschap
vereiste het afstand doen van alle verbintenissen en toestanden die daaronder waren. En de rang van
al zulke engelen was: Engelen van God, of Engelen van JEHOVIH, in tegenstelling tot de engelen
van de eerste verrijzenis, die geen organisatie omwille van gerechtigheid kenden.
23. Maar zie, opdat de stervelingen niet in de duisternis worden achtergelaten, bereidden uw God en
zijn heilige raad bepaalde regels van discipline en gedrag en geboden voor, waarbij de engelen van
de tweede verrijzenis naderhand als een eenheid in hun plichten en leringen zouden zijn.
24. Het voornaamste van deze regels was, dat de engelen van Jehovih zich nooit als individuen aan
de stervelingen zouden manifesteren, opdat de stervelingen niet ook dienaren zouden worden, en
vereerders van de geesten in plaats van de Allerhoogste, Jehovih.
25. Daarop volgt - dat, indien de engelen van Jehovih over de stervelingen zouden worden
aangesteld, dat zou zijn als beschermengelen over de kinderen, om hen innerlijk te inspireren door
middel van het natuurlijke bewustzijn, voor wat betreft hetgeen juist en goed was in verband met
het eeuwige leven. En dat zulke beschermengelen in falanxen van miljoenen en tientallen miljoenen
zouden zijn (maar steeds in innig lidmaatschap met uw God en zijn heilige raad) teneinde elkaar in
de wacht af te lossen.
26. Want, door de inspiratie van de engelen van uw God, wordt de individuele entiteit van een
sterveling geleid in zijn normale groei; maar door de engelen van de eerste verrijzenis worden de
stervelingen op abnormale wijze gebruikt, door betovering, door wonderen, of door sar'gis, orakels
of op andere manieren.
27. Opdat de engelen van God de stervelingen met dezelfde inspiratie zouden kunnen inspireren,
bereidden hij en zijn heilige raad een bepaald onderricht met regels, woorden en geboden voor,
aangepast aan het begrip van de stervelingen voor de bestwil van hun zielen, zich niet op hun aardse
verlangens richtend. Zulke woorden werden oorspronkelijk aangeduid als heilige schriften,
ofschoon ze naderhand voor het grootste deel verdraaid of uit het oog werden verloren.
28. Hoofdengelen over deze falanxen waren de Heren, maarschalken, kapiteins enzovoorts, de
tweede verrijzenis was ordelijk, gedisciplineerd en georganiseerd in zijn glorierijke werk.
29. Dus hebben mijn Heren engelen onder zich, die gemachtigd en verordineerd zijn in mijn naam,
en in de naam van Jehovih om gedurende tijden en seizoenen als beschermers en inspirators bij de
stervelingen te blijven; om te zorgen voor dromen, gedachten en visioenen in de geest van de
stervelingen, en op andere manieren te werken om hen in reinheid, liefde en wijsheid op te heffen
30. Zodanig zijn dus de engelen van God en van Jehovih. En hun leringen zijn hetzelfde als die van
mijn Heer en uw God; noch onderwijst een van hen een kwestie op de ene manier, en een ander die
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het anders onderwijst; niettemin zijn er verschillende graden en systemen, die zijn aangepast aan de
verschillende mate van intelligentie bij de verschillende volkeren op de aarde.

HOOFDSTUK III
God licht het verschil in methode tussen de eerste en tweede verrijzenis toe.
1. Open uw begrip, O mens, opdat u de schoonheid en heerlijkheid kunt waarnemen van de hemelse
plaatsen, die door uw God, Heren en beschermengelen zijn voorbereid.
2. Want zoals we tevoorschijn kwamen uit de eerste verrijzenis, die kan worden vergeleken met een
grote mengelmoes,het lawaai en de verwarring van een kolossale menigte, zo verbonden wij ons
met Jehovih om onszelf ordelijk te maken, en een eenheid in groei, manifestatie, uitdrukking en
toekomstige ontwikkeling te worden, zodat de plaats van de tweede verrijzenis niets
gemeenschappelijk zou doen met de eerste.
3. Want het gelijke bij het gelijke schiep Jehovih de stervelingen en de engelen, om elkaar aan te
trekken; en aangezien het streven en het verlangen van de meeste stervelingen betrekking heeft op
henzelf als individuen, zo beperken die twee zich tot dezelfde bezigheden en aardse verwachtingen.
4. Want al wie op aarde van rijkdommen hield, of van roem, of grote kennis, of zelfs van het kwaad,
zoals losbandigheid, dronkenschap, vraatzucht, seksuele uitspattingen, of van diefstal, gokken of
brandstichting, en iets of al deze dingen deed ter wille van zichzelf, of om het kwaad, trok
engelmetgezellen van gelijke soort aan, die door inspiratie of op andere wijze hem erin lieten lopen
om zijn hartenwensen te bereiken.
5. En het gebeurde, wanneer zulke stervelingen stierven en de eerste verrijzenis binnengingen, hun
vroegere inspirators hun metgezellen en heersers werden omdat ze, terwijl ze in de sterfelijkheid
verkeerden, hun gedachten vormden door hun werken voor het ego en de aardse oogmerken. En zij
op hun beurt werden engelinspirators voor stervelingen met gelijke karaktereigenschappen, zodat er
lange tijd overheen ging voordat de geesten die zodoende aan de aarde waren gebonden, ervan
konden worden overtuigd dat er andere hemelen waren die voor hen openstonden om te komen en
te beërven. En zo was het toen, evenals het vandaag de dag is met de geesten van de doden.
6. Zoals er goede landen op aarde zijn die nog steeds onbewoond zijn, terwijl er in andere streken
grote steden zijn met op elkaar gepakte stervelingen die verhongeren en in ellende wonen en er niet
vandaan willen, zo is ook de grote massa engelen van de duisternis samengepakt op het oppervlak
van de aarde en veel van hen willen er niet vandaan, naar de hogere hemelen van Jehovih.
7. Zoals koud metaal in contact met heet metaal de temperatuur verandert, zo gaat bij het contact
van een engel met de geest van de mens de kennis over van de een naar de ander. Zo is het ook met
de hartstochten, stemmingen, verlangens en aspiraties tussen die twee.
8. Ook daar waar de zee het land beroert en die twee altijd in contact zijn, zo is de geestelijke
wereld altijd in contact met de sterfelijke wereld (die plaats van contact werd door de Ouden de
tussenliggende wereld of plaats van reiniging - vagevuur (vert.) -genoemd, vanwaar niemand kon
opstijgen tot hij of zij organisch rein was gemaakt).
9. Daarom toont uw God u bepaalde tekens die kenmerkend zijn voor het verschil tussen de engelen
van de eerste en van de tweede verrijzenis:
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10. Van de eerste (verrijzenis); komend als individuen, hetzij namen, tekenen of geschiedenissen
voorwendend, en speciaal van de Ouden. Hun woorden gaan uit van het standpunt van de aarde,
naar boven kijkend.
11. Maar van de tweede (verrijzenis); alleen maar als licht. Hun woorden komen voort uit mijn
heilige plaatsen in de hemel, omlaag naar u.
12. Van de eerste; vleiers, om uw gunst te winnen. Hun raad heeft betrekking op u zelf en op aardse
dingen.
13. Van de tweede; om u zelfverloochening te leren, en u ertoe te brengen dat u goed doet aan
anderen, ongeacht uw eigen voordeel, er weinig om gevend of u welvarend op de aarde bent, mits u
in de toekomst zult worden verheven.
14. Want de openbaringen van de tweede verrijzenis komen vanuit het licht van mijn Heilige Raad;
zij hebben hun aardse gewoonten en verlangens achtergelaten en weten dat de weg om eeuwig op te
stijgen er een is van het voortdurend opzij zetten van de toestanden daarbeneden.
15. Uw God komt niet als een individu; noch mijn Heren (noch de heilige engelen, ofschoon ze
namens mij komen). Ik kom met legioenen van duizenden en miljoenen.
16. Evenmin verandert de inspiratie uit mijn koninkrijk één titel of jota van datgene wat het altijd is
geweest, behalve in grotere volheid, overeenkomstig de toename van het vermogen in de
stervelingen om kennis te ontvangen.
17. De geest van mijn hemelen doordringt mijn woorden; via mijn heilige engelen heb ik sinds uw
jeugd tot u gesproken; en in mijn openbaringen ontwaart u de aanraking van mijn hand.
18. Ik roep uit:: Orde, Reinheid, Discipline, Gerechtigheid en Goede Werken of: Vergelding!
19. O mens, pas op voor engelen die zeggen: In de hemel is geen organisatie, noch een God, noch
een heilige raad, noch discipline, noch orde, noch onderwijs, noch zelfverloochening, of:
20. Die zeggen: Er is geen God, geen Jehovih, geen bestuur in de hemel, of:
21. Die zeggen: Er is geen slavernij na de dood; geen plaats of toestand van lijden, of:
22. Die zeggen: Als u sterft zal uw geest het paradijs binnengaan en in eeuwigdurend gemak en
glorie wonen;
23. Die zeggen: De hemel is een eindeloos zomerland, met zilverige rivieren en gouden boten voor
allemaal, of:
24. Die zeggen: Eet, drink en vermaak uzelf voor de bevrediging van uw aardse hartstochten, want
als u dood bent, zal uw pad rechtstreeks naar de heerlijkheid leiden.
25. Die zeggen: Stapel rijkdommen op, want er is geen straf na de dood, of:
26. Die zeggen: Keer uw gedachten niet in tot uw eigen ziel om uw goddeloosheid te ontdekken,
want als u dood bent, zal uw geest zich verlustigen in gelukzaligheid, of:
27. Die zeggen: De engelwereld is een plaats van vooruitgang zonder zelfverloochening en goede
werken, of:
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28. Die zegt: Kijk naar mij, ik ben van de hoogste, meest verheven sfeer, of van een ver verwijderde
ster, of:
29. Die zegt: Ik heb de planeten bezocht, of:
30. Die zegt: De verrijzenis komt door reïncarnatie - eerst een steen, dan lood, dan zilver, dan goud,
dan een boom, dan een worm dan een dier en daarna een mens, of dat een geest opnieuw de schoot
binnengaat en opnieuw wordt geboren in de sterfelijkheid, of:
31. Die zegt: Gezegend bent u; want een schare van zeer oude geesten begeleidt u - u hebt een grote
opdracht.
32. Want dit zijn allemaal de uitingen van de eerste verrijzenis. En ofschoon zij grote
welsprekendheid en geleerde verhandelingen mogen inspireren, zijn het toch vleiers en ze zullen u
zeker in het ongeluk storten.

HOOFDSTUK IV
God licht de kenmerken van de stervelingen toe zoals ze zijn onder de invloed van de eerste of de
tweede verrijzenis.
1. Overweeg de woorden van uw God, O mens, en doe uw voordeel bij het aanwenden van uw
verstand voor de groei van uw eeuwige ziel.
2. De mens uit de eerste verrijzenis zegt: Ik ken mijn rechten en durf ze te handhaven.
3. Uit de tweede zegt hij: Ik vraag niet om rechten voor mijzelf; al wat mij wordt opgelegd, dat zal
ik dragen.
4. Uit de eerste: Niemand zal mij iets opleggen.
5. Uit de tweede: Leg mij op wat u ook maar wilt.
6. Uit de eerste: Laat ik mezelf rechtvaardigen voor wat ik heb gedaan; zie, ik ben vals beschuldigd.
7. Uit de tweede: Jehovih kent mijn situatie; noch zal ik namens mijzelf pleiten. Al wie vals
beschuldigd wordt, laat hem afwachten; na verloop van tijd zal de Vader alle dingen rechtzetten.
8. Uit de eerste: Laat niemand proberen over mij te heersen; ik zal mijn vrijheid handhaven wat er
ook gebeure.
9. Uit de tweede: Aangezien geen mens op de hele wereld de volle vrijheid heeft - waarom zou ik er
dan om vragen?
10. Uit de eerste: Maak mij tot een leider; laat mij het hoofd zijn.
11. Uit de tweede: Maak mij geen leider, opdat ik mij niet verantwoordelijk voel voor degenen die
ik leid.
12. Uit de eerste: Ik heb mijn aandeel bijgedragen, laat anderen dat ook doen.
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13. Uit de tweede: Ofschoon ik alles doe wat ik kan, schiet ik toch te kort voor Jehovih.
14. Uit de eerste: O, was ik maar rijk zoals mijn buurman, wat zou ik veel goeds kunnen doen!
15. Uit de tweede: Neem al wat ik heb, en wel onmiddellijk.
16. Uit de eerste: Mijzelf, en dan mijn familie zal ik helpen; daarna de anderen.
17. Uit de tweede: We zijn allemaal broeders en zusters; waarom zouden we aan één van Jehovih's
kinderen de voorkeur geven boven een ander?
18. Uit de eerste: Ik wil mijn tekortkomingen niet in overweging nemen, opdat ik in de geest niet
wordt ontmoedigd.
19. Uit de tweede: Leer mij, O Vader, om elke handeling, elk woord en elke gedachte van mijzelf te
onderzoeken, om mijzelf te reinigen in Uw ogen.
20. Uit de eerste: Wat zou de wereld wel zeggen? Goh! Mijn reputatie staat op het spel!
21. Uit de tweede: Wat zal Jehovih wel zeggen? Bij Hem moet ik mijn reputatie bewaren, meer dan
bij tienduizend werelden.
22. Uit de eerste: Al wie mij kwetst, zal boeten door mijn hand.
23. Uit de tweede: Laten wij degenen die ons kwetsen met het goede vergelden.

HOOFDSTUK V
God toont hoe de stervelingen inspiratie kunnen verkrijgen van Jehovih en van de engelen uit de
tweede verrijzenis.
1. Al wie over zijn eigen aardse verlangens, hartstochten, daden, woorden en gedachten heerst, en
voortdurend waakzaam is voor het hoogste licht en grootste goed, is op de juiste weg.
2. En als hij hierin volhardt totdat het een natuurlijke groei in zijn innerlijk is geworden, dan zal hij
de Stem horen.
3. Wie kunnen hem dan beoordelen, indien zij ook niet dezelfde hoge staat verworven hebben? Is
het verstandig, dat de ongeletterden redetwisten met de geleerden; of de goddelozen met de
heiligen?
4. Moet de dronken man, doortrokken van een smerige stank, de belofte ondertekenen om niet meer
te drinken, en dadelijk zeggen: Wij matige mensen! - en geloven dat hij bij de reinen woont?
5. Ik zeg u, totdat die man is gereinigd en gegroeid tot een natuurlijke gematigdheid, is hij niet
matig.
6. Let dan op de zieners en profeten (die de engelen horen) of zij natuurlijk zijn gegroeid tot
eenheid met de reinheid, wijsheid en goedheid.
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7. Want dit wordt er verlangd van degenen die veronderstellen dat zij mij en mijn heiligen horen. En
als zij dit hebben verworven, wie kan hen dan beoordelen, behalve wanneer men hetzelfde heeft
bereikt?
8. Moet iemand informeren bij de goochelaar voor wat betreft de inspiratie van de profeten van uw
God? Of de engelen uit de eerste verrijzenis raadplegen naar hun mening over mijn openbaringen,
en hun woorden voor waar aannemen, zonder bewijs?
9. Laat alle dingen worden bewezen, of ondersteund door bijbehorend getuigenis dat als waarachtig
bekendstaat. Zoals de heilige man bemerkt hoe de dingen in de hemelen daarboven behoorden te
zijn, zo zijn ze. De goddeloze man ziet de hemelse dingen slechts vaag; hij bindt zich aan oude
openbaringen die verbasterd zijn geworden.
10. Jehovih is heden net zo nabij als in de tijd van de Ouden; breng uzelf in orde, word één met
Hem, en geen boek leest zo gemakkelijk als Zijn geschapen universum.
11. Inspiratie komt minder door boeken dan door hetgeen Jehovih schreef - Zijn werelden. Leest u
Hem en Zijn werken. Breng uw spraak en uw gedachten voor Hem onder woorden; Hij zal u
antwoorden in uw eigen gedrag, en in het geluk van uw ziel.
12. Grote wijsheid kan niet in één dag worden verkregen; noch reinheid en kracht om verleiding te
overwinnen, totdat de groei uit de basis voortkomt.
13. De dwaas zal zeggen: De heilige boeken zijn niets meer dan hetgeen de mens uit eigen kennis
zou kunnen schrijven, toch heeft hij de macht van de woorden van uw God niet wijselijk nagevolgd.
14. Laat hem dit goed doen en zie, ook hij zal verklaren dat mijn woorden van mij afkomstig zijn.
Ja, hij zal ze herkennen waar hij ze ook tegenkomt.
15. Het is de wil en de wens van uw God, dat alle mensen van nature in staat worden het hoogste
licht te ontvangen en te begrijpen, en dat ze niet langer afhankelijk zullen zijn van een of andere
priester, kerk, orakel of heilig boek, of van het raadplegen van de geesten.
16. Dat hun gedrag de aarde tot een plaats van vrede mag maken, met een lang leven voor alle
mensen, voor de heerlijkheid van Jehovih.

HOOFDSTUK VI
Over Jehovih en Zijn koninkrijk op aarde.
1. O mens, breng uzelf ertoe de geest van mijn redevoering te begrijpen, want hierin zult u de
sleutel vinden tot het koninkrijk van de Vader.
2. Dit zijn de regels van de tweede verrijzenis: Een vertolker en werker te worden zonder een
geschreven formule:
3. Dat al wat vreugde verschaft aan uw buurman en vrede en goede wil aan anderen geeft - 'licht' zal
worden genoemd.
4. Dat al wat verdriet aan uw medemens geeft, of ontmoediging aan anderen - 'duisternis zal worden
genoemd.
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5. Wat betreft het vitten op een ander, of ergeren tot ongenoegen - dat zal duisternis worden
genoemd
6. Maar de last van een ander licht te maken, hem te bemoedigen tot kracht en geluk - dat zal licht
worden genoemd.
7. Voortdurend te klagen over dit of dat - zal duisternis worden genoemd.
8. Voortdurend opgewektheid te schenken - zal licht worden genoemd.
9. Al wie dus een lid van mijn koninkrijk wordt, zal licht in praktijk brengen; maar al wie duisternis
in praktijk brengt, zal uit eigen beweging weggaan uit mijn koninkrijk.
10. Ook zult u geen duisternis brengen over uw medemens voor de een of andere tekortkoming die
hij heeft.
11. Noch zult u hem berispen voor een vergissing, noch hem de schuld geven, noch uzelf aanstellen
tot inquisiteur over hem, noch aannemen dat u rechter over hem bent.
12. Vraag hem ook niet om een verontschuldiging en tracht ook niet hem te vernederen voor uw
aangezicht.
13. Noch zult u tegen hem opscheppen omdat u wijzer, sterker of meer deskundig bent.
14. Want al die inquisitie komt uit duisternis voort, en zal terugkeren naar degene die er uiting aan
geeft, in de komende tijd.
15. Liever moet u het goede in uw buurman ontdekken en hem daarvoor prijzen, want dat is de
manier om hem te verheffen.

HOOFDSTUK VII
God toont het verschil tussen de religie uit de oude tijd en die uit het heden.
1. Aan de Al Ene, Jehovih, nu en in de oude tijd, en voor al de komende tijd, zij alle eer en
heerlijkheid, tot in de eeuwen der eeuwen.
2. Het Hoogste Ideaal, het Meest Volmaakte dat het verstand zich kan voorstellen - laat zodanig uw
Jehovih zijn, evenals in de oude tijd, hetgeen de Eeuwig Tegenwoordige is waartoe gij uw hart,
verstand en ziel moet aansporen om Hem boven alle dingen lief te hebben en te verheerlijken, tot in
eeuwigheid.
3. Het Allerhoogste in uw buurman, dat hij aan de dag legt - dat moet u opmerken en erover spreken
al het andere in hem moet u niet zien of noemen.
4. Het Allerhoogste onderwerp - daar moet u over spreken - al het andere voorbij laten gaan.
5. De eerste, laagste gedachten hebben betrekking op eten en drinken; en daar vindt de mens van
duisternis genoegen in om over te praten.

Oahspe - Boek van Discipline is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1588 - 1614

6. De tweede, laagste gedachten behoren tot seksuele kwesties; en daar vindt de mens van duisternis
genoegen in om over te praten.
7. De derde, laagste gedachten hebben betrekking op het egoïsme van de mens, zoals lichamelijk
gerief en luxe, gemak en rijkdommen, wat betreft zijn hoop en verlangen voor hemzelf; en daar
schept de mens van duisternis behagen in om over te praten.
8. De vierde, laagste gedachten behoren tot het kritiseren van anderen, wat betreft doctrine, religie,
filosofie, gedrag enzovoorts, voortdurend alles stuk makend; en de mens van duisternis vindt
genoegen in zulk gepraat.
9. Zulk gepraat op te geven, en te spreken over de hoogste onderwerpen, bij voorkeur zoals
onderwijs, het bijbrengen van kennis, het voorstellen van remedies voor de ongelukkigen en
ongeletterden, voor het verbeteren van de huizen van anderen, de landbouw, werktuigkunde en
dergelijke; de verlichte mens vindt er genoegen in om zich toe te leggen op deze dingen, zowel in
woorden als in de praktijk, altijd opbouwend.
10. Bedenk dan waar uw geest naar op zoek zal gaan, opdat hij het hoogste kan navolgen. Dat is het
Allerhoogste te dienen, in plaats van duisternis.
11. Nu werden al deze dingen onderwezen in de religie van de oude tijd, en ze werden door uw God
aan de mens gegeven, om de mens op te heffen naar mijn hemelse koninkrijk.
12. Niettemin behoort deze religie tot het eigen wezen van de mens, een religie die zou worden
beantwoord, hetzij met beloning of met straf, voor hem persoonlijk. Zijn eigen verlossing was het
overheersende onderwerp bij alle andere overwegingen.
13. En zelfs waar zij broederschappen stichtten, zoals de broederschap van Brahma; de
broederschap van Boeddha, en de broederschap van Jezus, waren het niettemin slechts egoïstische
broederschappen, waarvan de doelstelling de redding van ieders eigen ego was.
14. Noch was het in de oude tijd mogelijk om de mens enige andere religie te geven, omdat het
nodig was een beroep op hem te doen tot zijn eigen voordeel, om hem te doen letten op uw God.
15. Maar nu, zie, O mens, ik kom om een grote religie te geven, maar niet om de oude opzij te
zetten; ik kom tot hen die de oude vervullen, en hen de religie te geven van de Goden zelf!
16. Tegen hen zeggend: Ga anderen redden, en bekommer u niet langer om uzelf.
17. Ga heen en zorg voor een plaats van de tweede verrijzenis op aarde, waar de mensen alle
laagstaande dingen weg zullen doen en het allerhoogste beoefenen.
18. En roep het uit tot de Uziërs om te komen en de plaats met u te beërven.
19. Niettemin is al wie slechts bezorgd is over de redding van zijn eigen ziel, nog niet gereed voor
de religie die ik u geef.
20. De mijnen zullen zich niet bekommeren om de redding van hun eigen ego; want ze geloven in
Jehovih, dat, indien zij anderen verheffen, met hun wijsheid en kracht, ze reeds gered worden, en
zonder vrees.
21. Vergelijk dan mijn tweede verrijzenis in de hemel met die, welke u wilde grondvesten op aarde
voor de heerlijkheid en eer van uw Schepper.
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22. Hoe kiest uw God zijn ingewijden? Heeft hij keurmeesters? - en zegt hij tegen al wie komt stop, u wordt ondervraagd en beproefd, om te bewijzen dat u de tweede verrijzenis waard bent?
23. Nee, zeker niet, want dit zou inquisitie betekenen - een gerechtshof van duisternis.
24. Luister, O mens, nadat de tweede verrijzenis in de hemel was gevestigd, riep ik tot al de
hemelen van de aarde en zei: Kom, jullie allen van de eerste verrijzenis, en laat ook mijn
beschermengelen omlaaggaan naar de stervelingen en het verkondigen aan alle mensen - dat het
koninkrijk van God openstaat voor allen die het verkiezen om te komen.
25. Sommigen, die niet sterk waren in het geloof in Jehovih, zeiden: Zullen we niet worden
overstroomd door engelen van de duisternis?
26. Maar uw God antwoordde hen: Dat is onze zaak niet; de onze is Jehovih te dienen door te
werken voor allen die Hij inspireert om naar ons toe te komen. Want iedereen verlangt om te komen
- dat is voldoende getuigenis dat het licht van Jehovih op hen is.
27. Anderen zeiden: Hoe staat het met de gezapigen en de onbekwamen? Zullen zij ons niet
overlopen en dus het goede waar we op doelen, opzij zetten?
28. En uw God antwoordde hen: Wanneer jullie het allerhoogste beoefenen, zullen de anderen van
je vandaan gaan.
29. Vervolgens vroegen anderen: Veronderstel dat zij die komen, duisternis in praktijk zullen
brengen
zoals laster of roddel - wat moet er dan worden gedaan?
30. En uw God antwoordde hen: Geef hen geen antwoord, opdat jullie ook geen duisternis in
praktijk brengen.
31. Weer vroegen ze: Veronderstel dat zij goed zijn, maar gezapig? Veronderstel dat zij zeggen: Laat
ons rusten en slapen, Jehovih zal voor Zijn uitverkorenen zorgen - wat zegt u van hen?
32. En uw God antwoordde en zei: Berisp hen niet, want zij zijn zwak of ziekelijk. Laat uw
voorbeeld
hen genezen. Hoort het niet bij het verbond, om goed te doen met al uw wijsheid en kracht? Omdat
zij weinig doen, ligt de kwestie dan niet tussen hen en Jehovih?
33. Ten slotte, O mens, hoe kunnen zij, die het allerhoogste leven, de eerste steen naar hun buurman
werpen?
34. Want de daad zelf zou zijn dat ze zich bezondigen aan duisternis.
35. Niettemin, al wie kracht heeft en toch zichzelf niet wil onderhouden - leert u zo'n man om zijn
eigenschappen te veranderen, en u zult worden geëerd temidden van de Goden.
36. Uw glorie bestaat eruit om zelf het allerhoogste te volbrengen. Indien allen die het kunnen, dit
willen doen, berust daarop uw geloof, dat de bezielende macht en wijsheid van Jehovih Zijn
koninkrijk zal steunen door Zijn heilige engelen.
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HOOFDSTUK VIII
God toont wat er wordt bedoeld met het volgen van het hoogste licht.
1. Wees bezorgd voor uw medemens, en overweeg de plaats waar hij staat in het oog van uw God.
2. Want de ene mens zegt: Mijn hoogste licht is het verkrijgen van geld; een ander, om aardse
genoegens te beleven; een ander, om seksuele relaties te overdenken; een ander, om grote kennis te
krijgen; een ander, om Boeddha te dienen; een ander, om Brahma te dienen; een ander, om Christus
te dienen; een ander, om bekwaam te zijn in oorlog voeren, enzovoorts, iedereen vanuit zijn eigen
standpunt.
3. Velen staan ook onder het vooroordeel van oude dingen, of de invloed van een buurman, of een
geest uit hun omgeving, of de neiging van hun eigen vlees, en ze zeggen: Ik volg ook mijn hoogste
licht.
4. Terwijl ze in alle opzichten in het duister verkeren; noch weten zij wat er wordt bedoeld met de
uitdrukking: hoogste licht - dikwijls wagen ze zich in plaats daarvan aan een mening of een vaag
vermoeden, en geloven dat ze hun hoogste licht tot uitdrukking brengen.
5. Daarom moet u verklaren, dat alleen feiten die goed bekend zijn of vergelijkenderwijs zijn
bewezen, licht zijn. Een mening is geen licht.
6. Dat ieder die het licht betuigt, de inhoud van zijn eigen kennis moet weten.
7. Dat feiten, getallen, cijfers of axioma's het licht kunnen aantonen; en dat zonder deze het
veronderstelde licht alleen maar duisternis is.
8. Volg deze filosofie en u zult gemakkelijk ontdekken wie onder u het hoogste licht bezit; en ook
welk soort oordeel de besluiten van het hoofd zal beheersen.
9. Sommigen zullen de engelen willen raadplegen voor hetgeen - in een bepaalde kwestie - het
hoogste licht is; maar ik zeg u, dat u de woorden van engelen net zo zeer moet overwegen alsof ze
van stervelingen afkomstig zijn, en soortgelijke feiten en bewijzen eisen.
10. Was het niet het raadplegen van de orakels waardoor Vind'yu (India), Socatta, Fonece
(Foenicië), Perzië, Ghem, en Griekenland vernietigd werden? Zo'n raadpleging van engelen wordt
beantwoord vanuit de eerste verrijzenis; en dat zal altijd zo zijn, behalve als men feiten en degelijk
bewijs van de engelen eist.
11. Dit zijn derhalve de regels van licht: hetgeen vanzelfsprekend is; hetgeen axiomatisch is;
hetgeen wordt onderbouwd door feiten; hetgeen een parallel heeft in bekende dingen; dingen die
leiden tot vrede, orde en de verheffing van uw buurman en uzelf.
12. Ook uzelf te disciplineren om voortdurend op te letten dat u zuiver, goed, getrouw en vriendelijk
in uw spraak bent; rechtvaardig handelen in praktijk te brengen - dit is het volgen van het hoogste
licht.
13. Dit is echter duisternis - vitterij, kritiek, afkeuring, of zelfs een mening die niet door de feiten
wordt geschraagd tot uitdrukking te brengen.
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HOOFDSTUK IX
God toont wie wel en wie niet gereed is om Jehovih's koninkrijk op aarde binnen te gaan.
1. Al wie heeft gezegd: Ik heb mijn hart en verstand gepeild en nu, voor het aangezicht van Jehovih,
verlang ik een hoger leven te leiden.
2. Ik verlang ernaar mijn egoïsme weg te doen, en mijn hartstochten, en gevoelens van
ongerechtigheid, en onreine gedachten en woorden.
3. Ik verlang ernaar anderen meer te dienen dan mijzelf.
4. Ik wens geen bezittingen, noch uitverkiezing boven een ander, noch een leider of hoofd te zijn.
5. Ik wil mijzelf disciplineren om niet over mijzelf te spreken.
6. Ik wil alleen de waarheid leren spreken.
7. Ik zou willen dat ik geaffilieerd (verbonden met anderen) was.
8. Ik verlang ernaar voortdurend goed te doen aan anderen.
9. Ik verlang naar vereniging.
10. Ik wil geen enkel persoon kritiseren, noch hem berispen of op hem vitten.
11. Ik wil mij voegen naar de riten en discipline van de broederschap.
12. Ik wil mijn verbond met Jehovih vervullen met al mijn wijsheid en kracht.
13. Ik doe afstand van afzonderlijke arbeid.
14. Ik doe afstand van de ongeorganiseerde wereld.
15. Ik doe afstand van de Uziërs.
16. Ik wijd mijzelf aan Jehovih.
17. Ik geef alles op voor Hem.
18. Wat ik van nu af aan doe, zal met en door de broederschap gebeuren in Zijn naam.
19. Dan is die persoon gereed om het koninkrijk van de Vader binnen te gaan.
20. Maar niet gereed om het koninkrijk binnen te gaan, zijn zij die zeggen: Ik wil een huis omwille
van het comfort, en waar ik een gemakkelijk leven kan leiden.
21. Ik verlang dit, omdat ik de kans zal hebben mijzelf te verbeteren.
22. Ik verlang dit, omdat ik niet voor mijzelf kan zorgen, en dat er voor mij kan worden gezorgd.
23. Waar ik me aan verantwoordelijkheden kan onttrekken.

Oahspe - Boek van Discipline is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1588 - 1614

24. Overweeg deze kwestie, O mens, en wees uw eigen rechter of u wel of niet gereed bent in hart
en ziel. Vlei uzelf er ook niet mee dat u onvoorbereid kunt komen en niet wordt ontdekt. Want
vroeg of laat zullen uw geheimste gedachten bekend worden, en zal de broederschap niet uw plaats
zijn.
25. Vleesvoeding af te schaffen is gemakkelijk, maar duistere gedachten en woorden opzij te zetten,
wie kan dat in één dag doen?

HOOFDSTUK X
God onthult het geneesmiddel tegen wroeging.
1. Wees verdraagzaam, O mens, jegens uw buurman en uw broeder.
2. Vele mensen hebben te veel gebrek aan rechtvaardigheid, en zijn zonder kracht om in die mate te
volbrengen die het verstand begrijpt;
3. En omdat ze verkeerd hebben gehandeld, lijden ze jammerlijk, zonder iemand om hen te hulp te
komen;
4. Daarom moet u hen voorzien van rechtschapen bemoediging.
5. In de oude tijd gingen zulke mensen bij een priester te biecht, en hij schonk vergiffenis, waardoor
ze werden gerustgesteld en bevrijd van grote ellende.
6. In later tijd werd er gezegd: Beken het elkander.
7. Maar in deze tijd is niets verenigbaar met het begrip van degenen die tot Jehovih's koninkrijk
zullen behoren.
8. Indien iemand berouw heeft omdat hij een broeder of buurman verkeerd heeft behandeld, moet
hij dat erkennen tegenover dit lid, en dat zal een schadeloosstelling zijn, net of het verkeerde niet
was begaan.
9. Maar indien hij de gemeenschap verkeerd heeft behandeld, dan moet hij het erkennen tegenover
de hele vergadering, en dat zal een schadeloosstelling zijn, net of het verkeerde niet was begaan.
10. En in beide gevallen moet hij geen zorgen of berouw of schaamte meer hebben, noch zal enig
lid ooit nog spreken over de kwestie, behalve om hem te bemoedigen.
11. Maar in alle gevallen zal de bekentenis in naam van Jehovih geschieden, en de vergeving
evenzo. Maar al wie zich zelf tracht te rechtvaardigen, of het doet voorkomen dat hij maar
gedeeltelijk schuldig was, of dat een ander hem ertoe bracht - die persoon zal niet worden vergeven.
12. Indien hij ertoe werd gebracht - dan weet degene het die hem ertoe bracht, en zal hem
verontschuldigen.
13. Al wie door Jehovih is geschapen in samenhang voor wat betreft tijd, land, plaats en omgang hetzelfde zal in vele gevallen niet ververwijderd zijn in de volgende wereld; en in de toekomst
zullen zij zijn als in een glazen huis, en al de handelingen die werden verricht terwijl ze sterfelijk

Oahspe - Boek van Discipline is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1588 - 1614

waren, zullen worden gelezen als uit een open boek.
14. Om die reden moet u niet te lang talmen wanneer u iemand of de gemeenschap verkeerd hebt
behandeld, maar er snel naartoe gaan en bekennen, opdat uw geest zuiver wordt in de ogen van
Jehovih.
15. Ofschoon u het betreurt en zegt: Zal ik mezelf vernederen? - zeg ik u dat het godsvrucht is, want
het is de reiniging van uzelf, en het begin van macht.
16. Maar als iemand zichzelf onrecht aandoet, zoals door bezoedeling, losbandigheid, of op andere
wijze, is dat zondigen tegen Jehovih; en aan Hem moet hij het in alle stilte belijden, en een verbond
met zijn Schepper aangaan om dat niet weer te doen - indien hij zich daaraan houdt - dan wordt het
verkeerde hem vergeven en zal hij zielenrust krijgen.

HOOFDSTUK XI
God toont dat de verzaking van de Uziërs noodzakelijk is.
1. Luister, O mens, naar de verhandeling van uw God over de tweede verrijzenis in de hemel, en
gebruikt u deze beginselen om Jehovih's koninkrijk op aarde te grondvesten.
2. Velen komen naar mijn heilige plaats en zeggen: Luister naar me, O God, ik ben de eerste
verrijzenis en de aarde moe. Open de poorten van het paradijs voor uw dienaar.
3. En ik zeg tegen hen: Ieder die al datgene opzij wil zetten wat beneden is, zal in deze hemel
wonen; maar al wie in zijn hart, verstand en ziel niet al datgene wat beneden is, wil verzaken, is niet
gereed om binnen te komen.
4. Heeft niet Jehovih over de aarde gezegd: Man en vrouw zullen het model en de sleutel van Mijn
koninkrijk zijn?
5. Zoals de vrouw haar vader, moeder, broeder en zuster verlaat en één wordt met haar echtgenoot,
zo verzaken zij die van de eerste verrijzenis zijn, heel de aarde en de laagste hemel teneinde één te
worden met het koninkrijk van uw God.
6. Want, tenzij het verstand en het hart één zijn met mijn heilige plaats, zal de liefde ook verdwijnen
uit de ziel van die mens.
7. Afzondering behoort beneden de tweede verrijzenis, maar eenheid heerst er binnenin.
8. Hij die zichzelf heeft gedisciplineerd om eerlijk te zijn in zijn eigen ogen, kan zich vergissen; hij
die ernaar streeft om goed te doen op eigen houtje, kan zich vergissen, wat betreft een hoogste
goed; en in alle gevallen is de alleenstaande mens zwak.
9. Toch kan niemand het hoogste in praktijk brengen, terwijl hij leeft met degenen die naar beneden
neigen.
10. In de tweede verrijzenis zijn de engelen bevrijd van individuele verantwoordelijkheid, alle
aangelegenheden vallen onder de wijsheid van de heilige raad, waarvan uw God het hoofd is.
11. Eerst op de aarde: monarchieën, dan republieken, vervolgens broederschappen, en dit laatste
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verkeert nu in een embryonaal stadium, en zal volgen na de beide anderen.
12. Kijk, hoe moeilijk het is voor een onwetende mens om zich een toestand zonder meester voor te
stellen, of voor de mensen van een republiek om een toestand te begrijpen zonder stemmen en
meerderheden, en een president. Toch zullen zo de broederschappen zijn.
13. Hebben zij hun colleges niet herleid tot leraren en leerlingen? Door hun superieure kennis
ontvangen deze hoofden hun plaatsen, echter niet als heersers, maar als leraren.
14. Hebben zij de jurisprudentie niet ontbonden, zodat het getuigenis de rechterlijke beslissingen
beheerst? Overeenkomstig het aangevoerde bewijs en de kennis van de rechter, zo zal hij besluiten,
en niet volgens zijn eigen wil.
15. Uit de wijsheid van het college en het gerechtshof zult u de regels van de broederschap
ontdekken, en door het aflossen van de wacht (dienst bij toerbeurt - uitg) de broederschap
beschermen tegen kastenvorming en dictatuur.
16. Let er dus op, bij het vertrek uit Uz, dat u alleen die dingen meeneemt die hebben aangetoond
dat ze goed zijn - laat de rest achter.
17. Zoals Jehovih de vrouw aan de man gaf, en de twee één werden in hun streven, hoop en arbeid,
en speciaal wat betreft hun nakomelingen, zo zullen de leden van de broederschappen die de hele
wereld hebben verzaakt, één kunnen worden met elkaar, en in het bijzonder voor het grootbrengen
van de jongeren, die het bouwwerk van de Vader op aarde worden.
18. Terwijl de echtgenoot het representatieve hoofd van het gezin is, zal hij toch geen tiran over hen
zijn, noch zich tot een afzonderlijke entiteit van de overigen maken door zijn beslissingen, (Het
Boek van Jehovih's Koninkrijk trekt een aparte grens voor kinderen beneden veertien jaar - uitg.)

HOOFDSTUK XII
God spreekt over liefde.
1. Velen zullen naar u toekomen en vragen: Wat zegt u van degenen die gehuwd zijn en eigen
kinderen hebben? Moeten zij zoveel van de broederschap en het koninkrijk van Jehovih houden, dat
ze hun kinderlijke liefde opzij zullen zetten en hun kinderen helemaal overdragen aan de leraren,
voor dag en nacht?
2. U zult hen antwoorden: Nee, laat hen heel de volheid van hun liefde aan de dag leggen voor hun
kleintjes. En laat dit een getuigenis zijn voor degenen die kinderen hebben, hoe moeilijk het is voor
vondelingen en weeskinderen die niemand hebben die van hen houdt en hen aanhaalt; dat zulke
ouders ook anderen aan hun huishouden kunnen toevoegen, en geen voorliefde tonen. En dit is de
hoogste van alle sterfelijke eigenschappen - om onpartijdig in de liefde te zijn.
3. Niet om de liefde te beperken, maar om haar uit te breiden, goddelijk, alle mensen omvattend, zo
zullen de leden van de broederschap werken met uw God en zijn heilige engelen, voor de
heerlijkheid van Jehovih.
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HOOFDSTUK XIII
Over vernietigers en bouwers.
1. Iemand trekt predikend rond tegen hemelse openbaringen, en tegen de wijsheid van Jehovih, en
zijn gewaagde toespraken en zijn goede logica vallen de fouten en missers in de geschreven
woorden aan, en hij trekt het gepeupel aan, op de manier van een gladiator.
2. Maar één zo'n man, die een broederschap heeft georganiseerd om goed te doen - de wereld heeft
hem niet gevonden.
3. Een ander persoon trekt predikend rond en houdt lofspraken over de hemelse openbaringen, en
over de heerlijkheid van Jehovih. Op de fouten in de inspiratie slaat hij geen acht; het goede
bewaart hij als een schat. Hij zal misschien maar weinigen naar zich toetrekken en zijn werk kan
gering lijken.
4. Maar in de toekomst wordt zijn werk machtig over de hele wereld. Hij organiseert zijn mensen in
liefde en kameraadschap.
5. Deze laatste is een bouwer van Jehovih's bouwwerk.
6. Laat deze twee voorbeelden u voor ogen staan; en wanneer de toespraak van de ijdele man tegen
de hemelse openbaringen is gericht en zegt: Dit is niet uit God; dat is niet uit Jehovih, of dat is niet
van de engelen dan weet u dat die man geen bouwer is.
7. Maar indien een man zegt, dat alle dingen uit Jehovih zijn, hetzij direct of indirect; wat voor
goeds er ook in zit is voor mij een genoegen - dan weet u dat die man een bouwer is.
8. Voortdurend te streven om het juiste te begrijpen, en het te doen dat is uitstekende discipline.
9. In staat te zijn het goede te beoordelen, en het steeds te beoefenen in een broederschap - dat is
godsvrucht.
10. Op de dag dat ge uzelf beoordeelt, als met het oog van uw Schepper, bent u als iemand die aan
een lange reis door een verrukkelijk land gaat beginnen.
11. Op de dag dat u het oordeel tegen uzelf hebt uitgesproken vanwege het niet in praktijk brengen
van uw hoogste licht, bent u als iemand die is vertrokken van een kust met branding naar het
midden van de oceaan - als iemand die zich van de sterfelijkheid heeft afgekeerd, naar Jehovih toe!
Als iemand die zich heeft afgekeerd van vergankelijke dingen, naar de Eeuwigheid - de Almachtige
toe.
12. En wanneer ge u met anderen tot een broederschap hebt verenigd om deze dingen te doen - dan
bent u aan de tweede verrijzenis begonnen.
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HOOFDSTUK XIV
God spreekt over het gezag van zijn eigen woorden.
1. Allereerst, de vrijheid voor alle volken op aarde, en voor de engelen van de hemel, om te denken
en te spreken zoals zij dat willen.
2. Ten tweede, aangezien geen mens kennis voor een ander kan verwerven, maar dat iedereen
kennis voor zichzelf moet verwerven, moet ge u ontdoen van hetgeen u ook maar in de weg staat.
3. Eraan denkend dat de ene mens Jehovih ziet in de bladeren en de bloemen; in de bergen en de
lucht; in de zon en de sterren; of Hem hoort in de wind en alle stoffelijke klanken; ja, hij weet zijn
Schepper in de aanwezigheid van alles onder de zon. En hij is gelukkig.
4. Een ander ziet Jehovih niet en kent Hem ook niet. Nee, ontkent dat er een Al Persoon in het
universum bestaat. Hij is niet gelukkig.
5. De ene mens onderscheidt de harmonie der klanken, en hij is verrukt.
6. Een andere persoon kan de harmonie niet onderscheiden, en hij schept er geen genoegen in.
7. Dus kan de ene mens de woorden van uw God onderscheiden, en een ander kan dat niet.
8. De openbaringen van uw God beelden de harmonie en heerlijkheid van Jehovih's scheppingen
uit, en van de geordende hemelen van Zijn heilige engelen.
9. Hetzij uzelf, of uw broeder, of uw buurman, zal verklaren de woorden van uw God te openbaren het is goed.
10. Span u hiervoor in, en u zult uzelf daarbij verbeteren.
11. In het bewaard blijven van mijn woorden gedurende duizenden jaren berust de erkenning van
mijn gezag.
12. Ik roep alle mensen tot mij en mijn koninkrijk; ik verkondig het geluk als resultaat van
rechtvaardig handelen en goede werken; al wie dit doet is één met mij in het vormen van woorden.
13. Eén te zijn met Jehovih, dat is godsvrucht; door één te zijn met uw God, is de weg open voor
alle mensen.
14. Georganiseerd te zijn voor liefde en goede werken - dat is als de broederschappen in de hemel.
15. Wie ook hiernaar streeft, heeft reeds mijn gezag; mettertijd zullen zijn woorden één met mij en
mijn werken worden.
16. Uzelf te verbeteren in deze heilige dingen staat gelijk aan uzelf te disciplineren om een
heerlijkheid voor uw Schepper te worden.
17. Laat ieder die het wil, zeggen: Aldus zegt God, of aldus zegt Jehovih, of aldus zeg ik. Waarheid
die vertolkt wordt, zal nimmer sterven; de afwijking van de waarheid is kortstondig.
18. Verbeter uzelf, O mens, om oprecht te zijn in uzelf en in al wat u doet; en, wanneer u dit bereikt
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hebt, zullen uw woorden met macht geladen zijn.
19. Gedenk uw Schepper en tracht Hem te ontdekken in de beste volmaaktheden; eraan denkend dat
de duisternis Hem niet kent, maar het Licht Hem eeuwigdurend verkondigt.
20. Want op de grondslag van een Al Persoon, en het geloof in Hem, ligt het begin en de weg van de
eeuwige verrijzenis. Zonder Hem - is niemand opgestegen.
21. Dit zijn de woorden en de discipline; in zodanige richting vormt uw God de gedachten van
miljoenen. Deze twee zijn het gezag dat bij mij berust, uw oudere broeder, door Jehovih, Heerser en
Beschikker, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen!
EINDE VAN HET BOEK VAN DISCIPLINE
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