De Stem van de Mens
1. O Jehovih, wat ben ik, dat ik U zou smeken? Ken ik mijn eigen zwakheid of begrijp ik mijn
manier van denken? U hebt de wonderlijkste scheppingen voor mijn oog geplaatst: zij maken indruk
op mij en mijn gevoelens stijgen op, in herinnering aan de Almachtige. Hoe heb ik ook maar één
gedachte ontwikkeld, dan door Uw werken te zien? Wat kan ik anders dan mijn Schepper gedenken
en in Uw scheppingen, O Jehovih, een rijke bron van meditatie vinden, al de dagen van mijn leven?
2. En toch, hoewel ik mij de aarde heb toegeëigend, ben ik met dit alles niet gelukkig of volmaakt.
Ellende, misdaad en egoïsme drukken op mijn volk.
3. Wat is mijn zwakheid, dat ik dit niet kan overwinnen? Of wat is mijn kracht, dat ik bezwijk voor
de aardse begeerten? Op U bouw ik mijn geloof en moed; maar ik struikel en val voor ik de oorzaak
van mijn zwakheid ken. Ben ik geschapen dat ik voor altijd een verwijt voor mijzelf zal zijn en een
berisping voor mijn eigen gedrag?
4. Hoe zal ik tegen deze of die mens zeggen: Wees rein en heilig, O mens! Zijn niet mijn vlees en
bloed het bewijs dat de mens niet zonder zonden kan zijn? O, dit verdorven zelf, die neiging om van
de rechte af te raken! U, O mijn Schepper, hebt voor mijn verstand bewezen, elke dag van mijn
leven, dat U alleen machtig bent, in reinheid en waarheid.
5. O, had ik toch een begin vanwaar ik Uw wonderlijke besluiten kon beoordelen; of kon ik een weg
vinden waarop ik nooit zou struikelen! Toch, O Jehovih, wil ik mij niet beklagen over Uw manier
van werken. U hebt voor mijn verstand een grens bedacht, waardoor Ik aan U denk en Uw naam
aanroep. Ik merk mijn eigen ijdelheid; dat ik door mijn eigen kennis minder verplicht aan U zou
worden!
6. Wat ben ik, O Jehovih, zonder U; of waarin zal ik de glorie van Uw scheppingen ontdekken, dan
door het licht van Uw aanschijn? U bracht mij voort uit zonde en duisternis en bekleedde mij met
licht. Ik zie mijn eigen nietigheid in Uw grote werken. U hebt mij verplicht mij op de aarde te
bewegen, te verblijven bij de dieren en alle soorten kruipende dingen. U gaf mij geen enkele
eigenschap waardoor ik boven hen kan staan, behalve in de macht tot vernietigen. Het hoge
firmament plaatste U boven mij; de sterren, maan en zon! Ik weet dat U daar bent geweest, maar ik
ben gebonden aan een kleine plaats in Uw werken. Ik heb geen macht om mij te verheffen naar Uw
verre plaatsen, noch om Uw uitgestrekte hemelen te kennen.
7. Nee, ik heb geen macht om mijn eigen afmeting en gestalte te vormen, maar alle dingen nemen
een vorm en afmeting aan, of ik het wil of niet. Op Uw eigen manier zijn de grondvesten van de
wereld gebouwd; door hun grootte ben ik beschaamd; door de majesteit van Uw hand ontsteld.
Waarom heb ik mij tevergeefs opgeworpen als het hoogste van Uw werken? Mijn gebreken zijn
erger dan van welk ander levend schepsel dan ook onder Uw zon. Ik kan mijn huis niet volmaakt
bouwen, zoals dat van de vogel; mijn vernuft kan geen spinnenweb vormen; ik kan niet in de lucht
zweven als een vogel, noch in het water leven als een vis, noch wonen in harmonie als de bij. De
helft van mijn nazaten sterft in de kindsheid; veel van mijn familieleden zijn ruziezoekers,
vechtersbazen, dronkaards en bedelaars; mijn beste zoons en dochters zijn minder trouw dan een
hond! Ik voer oorlog om mijn broeder te doden, zelfs terwijl Uw wijde aarde ruimte heeft voor
allen. Ja, ik vervloek de aarde met hongersnood, zonde en voortijdige dood. O, kon ik mezelf maar
leren niet over mijn grootheid op te scheppen, dat ik voor altijd beschaamd moet zijn voor Uw
aangezicht, Jehovih!
8. Maar ik zal mijn ongerechtigheden opbiechten; ik kan niets verbergen voor het oog van mijn
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Schepper. Luister naar mij, O Vader!
9. Ik nam de wapenen op tegen mijn broeder. Ik omsingelde hem met grote legers om hem te
plunderen.
10. Ik vermeerderde zijn weduwen en wezen door de slag van mijn zwaard; de angstkreten uit hun
mond beantwoordde ik door mijn broeders oogsten te vernietigen.
11. Ik bouwde gedenktekens voor mijn kapiteins en generaals die in het doden een grote
vaardigheid toonden. Ja, ik graveerde ze van boven tot onder met hun bloedige overwinningen.
12. En in mijn ijdelheid riep ik tot de jongeren en zei: Kijk eens naar de glorie van machtige
mannen! Deze grote monumenten heb ik voor ze opgericht.
13. En de jeugdigen in mijn huisgezin werden aangezet tot het streven naar buit. Door het voorbeeld
van mijn hand gingen ze zich oefenen in het oorlog voeren.
14. Mijn kolonels en generaals gaf ik gouden onderscheidingen. Ik zei tegen de jonge vrouwen:
Kom, ik bewijs jullie grote eer; jullie mogen dansen met de officieren des doods!
15. En ze huppelden op hun tenen, opgetogen door mijn honingzoete woorden! O Jehovih, hoe heb
ik mijn slechtheid niet verborgen; wat heb ik gefaald door het bloed van mijn broeder te laten
vloeien tot genot van satan!
16. Grote eer en glorie heb ik aan mijn vernietigende legers gegeven. Onder het voorwendsel om
vrede op te leggen hakte ik mij een weg door vlees en bloed.
17. Ik maakte aanspraken op een koninkrijk. Ik zei tegen mijn volk: we moeten een koninkrijk
hebben. Ik toonde hen geen reden hiervoor; maar ik verzocht hen de wapenen op te nemen en mij te
volgen uit vaderlandsliefde. En wat was vaderlandsliefde helemaal? Zie, ik maakte het tot iets
groters dan U en Uw gebod: GIJ ZULT NIET DODEN.
18. Ja, door mijn sluwe woorden leerde ik hen dat mijn broeder mijn vijand was; dat het
vaderlandsliefde was om hem en zijn volk aan te vallen en te vernietigen.
19. En zij haastten zich op het geluid van mijn stem, voor mijn glorie in de grootheid van mijn
koninkrijk, en zij volbrachten grote verwoesting.
20. Ja, ik bouwde hogescholen om mijn jongeren te trainen in het oorlog voeren. Ik trok een grens,
hierheen en daarheen en zei: Dit is mijn koninkrijk! Alle anderen zijn mijn vijanden.
21. Ik aaide mijn jongeren over het hoofd en zei: Jullie zijn de gesel van de oorlog! Groot zal jullie
glorie zijn.
22. En hun verstand had zich van de vrede afgekeerd; ik liet ze denken dat het terecht was om voor
mij en mijn land op te komen en mijn broeder en zijn volk te vernietigen.
23. Ze bouwden talloze forten, kastelen en arsenalen voor mij. Ik zei tegen mijn volk: Kom eens
kijken naar de glorie van mijn verdedigingswerken, die ik voor jullie bouwde!
24. En ze gaven mij geld en garnizoenen en oorlogsschepen en torpedo's en ze schreeuwden: Hoera
voor ons koninkrijk! Wij vertrouwen op deze dingen, maar niet op U, onze Schepper!
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25. Zo leidde ik hen van U vandaan. Ik liet ze de ogen op de dood richten. Door de macht van mijn
legers schafte ik de gerechtigheid af.
26. Ik overdekte de aarde met dronkaards, en weduwen en wezen; ik bracht ze tot de bedelstaf, maar
ik wekte hun trots op door te zeggen: Kijk eens wat een grote parate legers wij hebben!
27. Ik spotte tegen de man die zei: Er zal een tijd van vrede komen als Uw oorlog er niet meer voor
altijd zal zijn, en ik zei: Jij dwaas!
28. Ik ken de aanklachten tegen mij, O Vader. Ik kan mijn ongerechtigheid niet verbergen voor Uw
oog. Ik heb gezegd dat de oorlog een noodzakelijk kwaad was om een overbevolkte wereld te
voorkomen. Ik keerde mij af van de ruime, onbewoonde gebieden van de aarde. Met deze valsheid
in mijn mond stond ik voor U! Ja, ik riep uit alsof het rechtvaardig was en zei: Ik strijd voor
gerechtigheid en voor bescherming van de zwakken! Bij de vernietiging van mijn broeders trad ik
op als een moordenaar, terwijl ik deze verontschuldiging bepleitte. Koppig volhardde ik door niet
de gerechtigheid aan de andere kant te zien, terwijl ik datgene afsneed wat U levend had geschapen.
Boven het werk van Uw handen verhief ik mijzelf tot een snoeimes in Uw wijngaard.
29. Ja, meer dan dat, ik overtuigde mijn zoons en dochters ervan dat oorlog voeren voor mij was als
oorlog voeren voor onze Vader in de hemel. Door mijn godslastering leidde Ik ze in het verderf. En
toen de slag een dag lang voorbij was, riep ik uit: Aanschouw de glorie van hen die werden gedood
voor de eer van hun land. Zo stapelde ik misdaad op misdaad in Uw tegenwoordigheid, Jehovih;
zodoende vernielde ik Uw prachtige schepping. Werkelijk, ik heb tegenover U niet één woord om
mijn daden te rechtvaardigen.
30. O, was ik maar trouw aan U gebleven, Jehovih. Maar ik verzon goden tot verheerlijking van het
kwade. In de ene plaats riep ik tegen mijn zoons en dochters: wees brahmanen; Brahma redt ieder
die zijn naam belijdt. In een andere plaats zei ik: wees boeddhisten, Boeddha redt ieder die zijn
naam aanroept. In een volgende plaats zei ik: Wees christenen; Christus zal ieder behouden die zijn
naam aanroept. Ergens anders zei ik: Wees mohammedanen; hij die zegt: Er is maar één god en
Mohammed is zijn profeet, die zal bevrediging zonder zonden hebben.
31. Zo heb ik de aarde verdeeld, O Jehovih! Ik heb hen in vier grote afgoderijen gegrondvest en
allerlei soorten vernietigingswapens in hun handen gelegd; en ze zijn vreselijker tegen elkaar
geworden dan de dieren in het woud. O, kon ik deze grote ongerechtigheden, die ik als
eeuwigdurende kwellingen voor de aarde opriep, maar verwijderen. Werkelijk, er is geen verlossing
in één van hen.
32. Hun volkeren vernietigen elkaar voortdurend. Zij vechten en doden voor hun verschillende
religies, en zetten Uw gebod opzij: gij zult niet doden. Zij hebben hun eigen natie lief en haten al de
anderen. Ze zetten Uw gebod opzij: hebt uw naaste lief als uzelf.
33. Zij prediken en bidden genoeg waarheid, maar geen van deze mensen brengt in enige mate,
evenredig aan hun verstand, vrede, liefde en deugd in praktijk. Deze religies hebben geen enkele
natie of stad op heel de wereld van de zonde gered.
34. Vergeefs heb ik gezocht naar een plan tot verlossing; een plan dat de aarde tot een paradijs zou
maken, en het leven van de mens tot een heerlijkheid voor U en een vreugde voor hemzelf. Maar
helaas, de twee uitersten, rijk en arm, hebben het vooruitzicht op een duizendjarig rijk tot een
voorwerp van bespotting gemaakt.
35, Voor één man die rijk is zijn er duizend armen, en hun belangen zijn eindeloos met elkaar in
strijd. De arbeid schreeuwt zijn leed uit, maar het kapitaal treft hem met harteloze slag.
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36. Natie is tegen natie, koning tegen koning, koopman tegen koopman, consument tegen
producent; ja zelfs man tegen man, in alle dingen op de aarde.
37. Omdat de staat verdorven is, profiteert de politicus ervan; omdat de maatschappij verdorven is,
bezitten de advocaat en het gerechtshof grote rijkdom en houden overdadige feesten; omdat het
vlees van mijn volk verdorven is, haalt de dokter een overvloedige oogst binnen.
38. Nu, O Jehovih, kom ik tot U. U bezit het geheim van de vrede, de harmonie en de goede wil
onder de stervelingen. Schenk mij van Uw licht, O Vader! Wijs mij de weg naar vooruitgang, opdat
oorlog, misdaad en armoede tot een einde zullen komen. Opent U de poort naar vrede en liefde en
deugd en waarheid, opdat Uw kinderen zich mogen verheugen in het leven en U en Uw werken
mogen verheerlijken voor altijd.
39. Dit is de stem van de mens, O Jehovih! In al de naties van de aarde klinkt deze stem tot U op!
Zoals U sprak tot Zarathoestra, en tot Abraham en Mozes, hen voort leidend uit de duisternis, O
spreekt U, Jehovih!
40. Slechts in U heeft de mens vertrouwen; U alleen was toereikend in de oude tijden: Vandaag bent
alleen U toereikend voor Uw eigen schepping. Spreekt U, O Jehovih!
Hierin worden de drie grote werelden CORPOR, ATMOSFEREA en ETHEREA onthuld. Terwijl in
alle andere bijbels wordt geopenbaard dat deze wereld werd geschapen, wordt in deze bijbel
geopenbaard hoe de Schepper haar heeft geschapen. Waar andere bijbels de hemelen voor de
geesten van de doden hebben verkondigd, onthult deze bijbel waar die hemelen zijn, en de manier
van doen en de glorie en het werk waar de geesten van de doden van genieten, waardoor de
wijsheid, macht, liefde en glorie van de Almachtige worden verheerlijkt voor het verstand van de
mensen.
afb.1 zie blz.28
Apologie: "Het universum is gevuld; alle dingen zijn de leden ervan. Zij hebben een taal; verzoek
hen te spreken. U bent de griffier van hun woorden. Zodanig is de Panische (aardse) taal, de eerste
taal. Wat zegt de vogel? Het beest? De sterren? De zon? Het al? Het is hun ziel die spreekt. U hoort
de ziel, en herhaalt het. Dit licht leidt u naar de oorsprong".
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