
Inleiding tot de Huidige Uitgave

Oorsprong van OAHSPE met aanwijzingen voor de lezer
(zie ook Over dr. J. B. Newbrough en het Ontstaan van Oahspe)

Oahspe is een hoogst merkwaardig boek in de Engelse taal. Oahspe betekent hemelruim, aarde en 
geest en is de titel van een nieuwe bijbel, die in het jaar 1881 aan de wereld geschonken werd. 
Hoewel dit boek meer dan een eeuw oud is, twee uitgaven en vele herdrukken in de Verenigde 
Staten heeft gehad alsmede drie uitgaven en vele herdrukken in Engeland, is het weinig bekend bij 
het bijbellezend publiek. Even vreemd als het boek, is de totstandkoming ervan. 

Foto  dr. J. B. Newbrough

Een gediplomeerd medicus, zowel arts als tandarts, dr. John B. Newbrough geheten, was ook 
begaafd met een verbazend vermogen tot buitenzintuiglijke waarneming. Vele jaren lang bestond 

Oahspe - Inleiding tot de Huidige Uitgave is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - 
Pagina 21 - 22



zijn liefhebberij uit het doen van paranormaal onderzoek. Vele van de vooraanstaande mediums uit 
zijn tijd werden bij hem thuis uitgenodigd en in hun loopbaan door hem gevolgd, teneinde de 
waarheid of het bedrog van geestelijke verschijnselen te kunnen verklaren. Nadat hij verscheidene 
jaren met diverse mediums was omgegaan, walgde hij van de onzinnige zaken die ze hem vertelden,
als ze onder invloed stonden van de geesten. Overtuigd als hij was in aanraking te zijn gekomen met
geesten, boezemde de lage intelligentie die ze tentoonspreidden hem een hevige afkeer in. Dr. 
Newbrough was echter een oprecht zoeker naar geestelijke verlichting en hij was onder de indruk 
van de gedachte dat, als hij zelf zuiver zou kunnen worden, hij ook de aandacht zou kunnen trekken 
van het soort geestelijke intelligentie waarmee hij graag in contact wilde treden. De jaren tussen 
1871 en 1881 werden in geestelijke reiniging doorgebracht en gedurende die tijd werd hij zich 
bewust van een geestelijke leiding, Nadat hem was aangeraden een schrijfmachine aan te schaffen, 
die overigens kort daarvoor was uitgevonden - deed hij dit dan ook. Zodra hij een uur voordat de 
dageraad aanbrak achter het instrument plaatsnam, merkte hij dat zijn vingers buiten zijn bewuste 
wil om begonnen te typen. In feite was hij zich niet bewust wat hij typte, tenzij hij zou gaan lezen 
wat er op het papier gezet werd. Er werd hem gezegd dat hij een boek aan het schrijven was, maar 
hij moest niets lezen voordat het geheel voltooid was. Toen het manuscript na verloop van een jaar 
gereed was, werd hem gezegd het te lezen en het boek getiteld Oahspe, een nieuwe Bijbel, te 
publiceren. Oahspe beweert geschreven te zijn op gezag van God, die verklaart dat hij niet de 
Schepper is maar slechts de uitvoerend hoofddienaar (zoals de president van de Ver. Staten) van 
onze planeet aarde. Hij legt ons uit wie de Schepper is en maakt ook het verschil duidelijk tussen de
Heer, Heer God, God en de Schepper.
Dit merkwaardige boek vertelt ons dat de wereld in het jaar 1848 een nieuw tijdperk binnenging; 
waarin dit tijdperk verschilt van de voorgaande en welke veranderingen er voor de mensheid zullen 
plaatshebben in de komende jaren. Dr.George Lawton van de Columbia Universiteit verrichtte in de
dertiger jaren een studie met betrekking tot de meest belangrijke vragen van jeugdigen van 14 tot 18
jaar. De meeste vragen die ze stelden, waren: Waarom zijn we geboren en wat voor nut heeft het 
leven? Wat maakt mensen onvriendelijk, egoïstisch enz? Wat is platonische liefde of ware liefde? 
Bestaat er een god? Bestaat er zoiets als reïncarnatie? Wat gebeurt er met ons (onze zielen) als we 
sterven? Waarom moeten er oorlogen zijn en waarom doen de mensen eraan mee? Waarom schijnt 
een nieuw voorval eerder te zijn gebeurd? Hoe komt het dat de aarde draait en waarom merken we 
dat niet? Waarom moet de mens iets aanbidden?
Niet alleen wordt elke vraag van hun lijst beantwoord in dit boek, dat we gerust het wonder van de 
eeuw kunnen noemen, maar ook de antwoorden op elke spirituele, intellectuele en economische 
vraag, die men zou kunnen stellen. Oahspe bestaat uit 36 boekdelen die de geschiedenis van de 
planeet beschrijven, de geschiedenis van het menselijk ras, de geschiedenis van elke belangrijke 
godsdienst in verleden en heden, een analyse van vandaag en voorspellingen voor morgen. De 
christenen hebben eeuwenlang gebeden: 'Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde' zonder te weten wat Gods wil is op aarde of in de hemel of hoe zijn koninkrijk
eruitziet. Oahspe geeft ons een uitgebreide en volledige beschrijving over vele van de aardse 
hemelen met een beeld van Gods koninkrijk en de verklaring, wanneer en hoe dit koninkrijk op 
aarde komen zal. In zekere zin, openlijk of bedekt, is dit Koninkrijk des hemels, het Duizendjarige 
Rijk, de Theocratische Commune, de Sociale Gemeenschap of hoe u het maar noemen wilt, een 
essentieel onderdeel van elke bestaande bijbel. Geen enkel ander boek of bijbel zal u zo'n duidelijk 
beeld geven van de gouden dagen van vrede en overvloed, die onze kinderen zullen beërven, zoals 
Oahspe dit doet. Een van de merkwaardigste delen in dit vreemde geschrift is er een met de titel 
Kosmogonie en Profetie. Hierin wordt verteld wat licht, warmte, elektriciteit, zwaartekracht enz. 
zijn, en de oorzaken er van; waardoor planeten in hun baan blijven; het vermeldt de vele perioden 
die de Ouden in hun profetietafelen toepasten; het geeft de relativiteit, kromming van de ruimte, de 
lenswerking van de planetaire atmosfeer en andere ontdekkingen van de laatste tijd, die onze 
astrofysici deden. Een ander deel van Oahspe geeft de sleutels van de oude talen en veel van de 
rituelen die in de oude geheime orden toegepast werden. Een boek getiteld 'discipline' vermeldt een 
manier om geestelijke vermogens te ontwikkelen, profetische bekwaamheden en buitenzintuiglijke 
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waarnemingen. Dit boek Oahspe verscheen bijna een eeuw voor zijn tijd. Ten aanzien van het 
opvoedkundig terrein zien we, dat recente ontwikkelingen in opvoeding en psychologie reeds 
voorspeld werden en een methode werd gegeven om kinderen te oefenen, die vooruitstrevende 
opvoeders in praktijk trachten te brengen. Het zou inderdaad vreemd zijn geweest, als God de 
mensheid geen antwoord zou hebben gegeven op de talloze vragen die in deze hachelijke tijden 
naar voren komen. Om na het bestuderen van Oahspe de huidige wereldomvattende veranderingen 
gade te slaan, is als het kijken naar een toneelstuk, waarvan het thema, het verloop en het slot 
bekend zijn. Het is niet de bedoeling van Oahspe om de eerdere bijbels, Veda's of andere heilige 
boeken te vervangen, ook is Oahspe geen herziening of bijdrage voor een ervan, maar het is een 
nieuwe bijbel. Het is veeleer een bijbel, die de motieven van alle anderen samenvat en eveneens 
openbaringen van de hemelen geeft. Andere bijbels waren slechts voor een volksstam of een ras 
bedoeld; deze is voor alle rassen en volkeren van de aarde en toont aan dat de vroegere gewijde 
boeken delen waren van een groots opgezet plan van onze Vader om licht te schenken aan de 
stervelingen. Door Oahspe leren we, waarom de Chinezen volgelingen van Confucius werden, de 
Hindoes brahmanen en boeddhisten en waarom de naar het westen getrokken mensen joden en 
christenen werden. In Oahspe ontdekken we de noodzaak voor deze openbaring, die voorziet in een 
broederschap van alle volkeren. Het is ook de enige bijbel die de aangelegenheden bekendmaakt 
van de engelen in de hemel; wat zij doen, hoe ze leven en reizen en de rollen, die velen van hen met
de stervelingen vervullen. In feite openbaart het ons een hemel die waard is om voor te leven.
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