
Hoofdstuk 17 

 

De nieuwe godsdienst en levenswijze 

 

1. En toen hij nu Gods woord strikt ten uitvoer had gebracht en daarvandaan weer terugkeerde naar de 

zijnen, die met een zeer groot verlangen in hun hart op hem gewacht hadden, en ook het offer had 

gebracht volgens de opdracht van de eeuwige Liefde en de lege pot op de manier en in de betekenis 

zoals hem bevolen was aan Adam overgedragen had, opende de eeuwige Liefde weer de mond van de 

engel en zei: 

2. "Abel, zeer gehoorzame zoon van Mijn gezegende barmhartige liefde, jou benoem Ik nu tot priester 

en leraar van al je broers en zusters en tot een trooster van je ouders. En daarom moet je op de ochtend 

van iedere sabbat, als de zon opgaat, een offer brengen van de mooiste en zuiverste vruchten, die Ik op 

een later tijdstip nog nauwkeuriger zal aanduiden. En je moet dat 's avonds als de zon ondergaat, 

aansteken met het vuur van de liefde en Ik zal je tonen hoe het op een natuurlijke wijze in een steen 

verborgen is en hoe men het altijd daaruit kan opwekken! En je mag van middernacht tot aan de 

daarop volgende middernacht je hoofd niet bedekken, opdat je hoofd vrij mag zijn om Mijn grote 

genade te ontvangen; maar al je broers moeten hun hoofd pas 's morgens ontbloten en moeten het 's 

avonds weer bedekken. Je lijfelijke zusters moeten echter hun aangezicht en hun hoofd gedurende de 

hele heilige dag verhullen; slechts Eva mag op het midden van de dag driemaal naar het altaar van 

God opzien.  

3. Maar Adam mag zijn hoofd gedurende de hele tijd van zijn bestaan nooit bedekken als teken dat hij 

de vader is van je vlees, opdat jullie hem altijd aan zijn hoofd kunnen herkennen en hem overal 

eerbied en liefde kunnen betonen. 

4. Wee degene die het ooit zou wagen om zijn vader iets in de weg te leggen! Die zal Ik met ogen vol 

toorn aanzien, want het hoofd van de vader is als de heiligheid van God. Iedereen kan verhoord 

worden als hij in zijn hart berouw heeft; maar degene die ook maar het geringste deel van Mijn 

heiligheid aantast, zal door het onblusbare vuur daarvan aangegrepen worden en iedere druppel van 

zijn tranen van berouw zal verloren gaan en hij zal voor eeuwig vernietigd worden! 

5. En wie met een boos hart zijn moeder iets aandoet en zich tegen haar liefde keert, zal Ik in al zijn 

nood nooit meer aanzien. Want de moeder is als de liefde in Mij; wie deze versmaadt zal slechts 

moeizaam vooruitkomen op de vurige wegen van Jehova. 

6. Hetzelfde geldt voor een broer die zich tegen de andere keert; hij zal Mijn genade verliezen en Mijn 

erbarmen zal verre van hem zijn; en als iemand zijn zuster minacht, zal Mijn hart gesloten worden. 

7. Want jullie broers zijn ook broers van Mijn liefde en jullie zusters zijn de lust voor het oog van 

Mijn liefde. 

8. Daarom, eer je vader en bemin je moeder en wees in alle liefde ondergeschikt aan elkaar, opdat 

jullie Mijn naam Jehova zullen vrezen en opdat jullie Mijn liefde kunnen beminnen en je door de grote 

heiligheid van Mijn geest drievoudig kunt laten leiden op de dag van Mijn grote heiligheid om 

wijsheid te verwerven en zevenvoudig voor de zes dagen van liefde teneinde voor Mijn ogen gerecht 

te handelen. 

9. En nu moet jij, Abel, ook aan al je broers verscheidene werkzaamheden leren, aan ieder een andere, 

zodat zij elkaar in liefde kunnen dienen en elkaar raad kunnen geven op vele gebieden van de 

wijsheid. 

10. En je moet je zusters leren uit gras en planten vezels te maken, en je moet ze ook leren deze in 

brede stroken te vlechten om daaruit kleren te , vervaardigen voor hun broers en daarna ook voor 

zichzelf, opdat de orde van de liefde gehandhaafd zal blijven. 



11. Ik zal van boven aan Adam, Eva en aan jou verschillend gekleurde kleren geven, - voor Adam 

witte, voor Eva rode en voor jou blauwe afgezet met geel. Niemand anders echter zal deze kleuren 

voor zijn kledij nemen, maar hij zal zijn kleren bont verven; maar er mag geen zwarte vlek op 

voorkomen en er mag ook geen scheur in zijn, - afgezien van degene die gezondigd zou hebben; die 

moet in zijn berouw zijn kleren verscheuren en ze met verkoold hout bestrijken en as op zijn hoofd 

strooien, ten teken dat hij een zondaar is voor Mij en dat hij het kleed van de genade heeft verscheurd 

omdat hij zich besmeurd heeft met de kleur van de ongehoorzaamheid en de dood over hem is 

gekomen! 

12. Maar Kaïn zal zijn mooiste zuster begeren, die 'Ahar' heet of 'de schoonheid van Eva' en zal met 

haar naar de velden trekken en er voren in de aarde maken met het werktuig dat hij daar reeds in 

gereedheid zal vinden; hij moet in de voren de graankorrels strooien die hij daar in grote hoeveelheid 

zal aantreffen en de vrucht ervan moet hij 'tarwe' noemen. Als deze rijp geworden is, dat is wanneer de 

korrels hard geworden zijn en de aren bruin, dan moet hij die graankorrels zorgvuldig uit de aren 

verwijderen en ze tussen stenen fijn wrijven. Het meel moet hij met flink wat water vermengen en 

daaruit een deeg kneden. Daarna moet hij het deeg op een platte steen leggen, die in de zon heet 

geworden is. Daarop moet het deeg gedurende een derde deel van de dag blijven liggen en dan moet 

hij het eraf pakken en het de naam 'brood' geven. Dan echter moet hij dat brood nemen, het breken, 

God ervoor danken en het daarna met zijn vrouw Ahar nuttigen.  

13. En zo dikwijls hij van zijn akkers zal oogsten, zo vaak moet hij ook de eerste tien garven aan Mij 

offeren. 

14. Als hij Mij getrouw zal blijven, zal Ik altijd zijn offer van af de aarde welgevallig aannemen; maar 

als hij Mij vergeet, zal zijn offer niet aangenomen worden en niet naar de hemel opstijgen, maar het 

zal aan zijn voeten op de grond blijven liggen. 

15. En zo moet hij leven en zijn geslacht vermeerderen; maar hij moet Mij van tevoren driemaal zijn 

eigen hart en zevenmaal Ahars hart offeren. Indien hij dat mocht nalaten, dan zal zijn ontrouw aan het 

daglicht komen en zal hij een booswicht worden en de slang zal door hem leven en zal daarna steeds 

verder leven in al zijn dochters, die daardoor aan de buitenkant mooi worden, maar des te lelijker van 

binnen en zij zullen al zijn zonen in het verderf storten en de kinderen van Mijn liefde met hun gif 

besmetten en Mij Mijn zonen afhandig maken. 

16. En Ik zal eens zijn geslacht geheel van de aarde verdelgen! Zeg hem dat alles zeer duidelijk en 

herinner hem daarbij aan Mijn heilige naam Jehova en aan Mijn dag: de sabbat! 

17. Jou, Mijn vrome Abel, zal Ik een kudde tamme dieren tonen en je die geven om te weiden. En de 

naam die jij ze zult geven, zal de juiste naam zijn; en als je die bij hun naam zult roepen, zullen zij je 

als hun herder herkennen en ze zullen je stem altijd volgen. 

18. En je moet Mij in het vervolg geen vruchten meer offeren, zoals na de terugkeer van de berg van 

Jehova, maar de eerstelingen van je kudde en dat zullen de mooiste en de zuiverste vruchten zijn, 

waarover Ik je reeds vroeger verteld heb. 

19. Van tevoren dien je droog hout dwars over de plaats te leggen waar het vuur wordt gemaakt, 

daarna leg je het bloedige offer erop, dan dank je Mij en steek je het vuur aan zoals Ik je heb laten 

zien, het vuur dat in de steen woont en dat je daaraan op Mijn aanwijzing moet onttrekken.  

20. En als teken dat je offer Mij welgevallig is, zal de rook ervan altijd snel naar de hemel opstijgen, 

alsof het grote haast zou hebben. De as echter, die je met een steen moet afdekken, dien je drie dagen 

lang op het altaar te laten liggen; op de derde dag moet je ernaartoe gaan en de steen van de as tillen en 

zie, een mooie vogel met glanzende veren zal zich uit de as verheffen en naar de hemel opstijgen. En 

dan zal er een wind komen en deze zal de as naar alle windstreken van de aarde blazen als teken van 

de toekomstige opstanding van alle vlees, wat het werk zal zijn van de ware liefde door de wijsheid 



van de Heilige Geest, welke gegeven wordt aan de kinderen in de grote tijd der tijden en aan alle 

vreemdelingen die ernaar zullen hunkeren. 

21. Jullie moeten 's morgens, op het midden van de dag en 's avonds gezamenlijk eten, - maar wees 

altijd zeer matig en steeds in grote vreze voor de Heer, en je moet Hem altijd van tevoren en erna 

danken, zodat de spijzen gezegend zijn en daardoor de dood eraan ontnomen is. 

22. Zodra iemand dit ooit mocht nalaten, zal hij spoedig daarop de slechte gevolgen ervan 

ondervinden. Wie het driemaal zal vergeten, die zal Ik met een lange slaap bestraffen; maar wie het uit 

traagheid en luiheid zal nalaten, die wordt zo dik als een os, zo vet als een zwijn en zo dom als een 

ezel en de kinderen zullen hem bespotten en uit volle borst lachen om zijn walgelijke gedaante. En zo 

zal hij weer willen worden als degenen die altijd gehoorzaam zijn, en daarvoor zal hij veel moeten 

vasten en droog brood eten. 

23. Maar degene die het uit koppige ongehoorzaamheid zal nalaten en uit minachting voor Mijn 

gemakkelijke gebod uit liefde voor jullie, over hem zal de begeerte tot ontucht en allerlei hoererij 

komen omdat hij gemakkelijk tot zonde kan vervallen en daardoor tot de dood en dan zal hij een harde 

strijd te verduren hebben met het bevechten van de slang die Eva verleidde en Ik zal hem niet eerder 

aanzien, dan tot hij vol berouw de overwinning behaald heeft over zijn vlees. 

24. 's Morgens moeten jullie vruchten van de bomen eten; op het midden van de dag moet je echter 

van de boom des levens eten; en 's avonds moet je melk en honing drinken. De honing zal Ik voor 

jullie laten vergaren op de takken van de bomen door vele diertjes uit de hemelse lucht, die je 'celie' 

zult noemen (jullie noemen ze heden ten dage 'bijen'). De naam 'celie' wil zo ongeveer zeggen 'de zorg 

van de hemel'. En op de derde dag voor de sabbat moeten jullie een schaap slachten, het van zijn bloed 

reinigen, het gedurende de dag op het met de stenen aangestoken vuur braden en het 's avonds met 

genoegen opeten. 

25. En dan moeten ook Kaïn en zijn vrouw Ahar bij je komen en van het vlees van het tamme dier 

mee-eten; maar voor het overige moet hij op het veld blijven en daar zijn brood eten met de vruchten 

die daar zijn. 

26. En nu weten jullie alles wat je op dit moment nodig hebt. En wanneer er een koude tijd op aarde 

zal komen om deze te sterken, dan zal Ik je van boven kleren sturen die voor Adam, Eva en jou zijn 

gemaakt van schaapsvellen; de vellen van de voor het avondmaal geslachte schapen moeten door je 

broers verzameld worden en zij moeten ze in de zon laten drogen en ze bewaren om hun lichaam te 

bedekken in koude tijden naar het voorbeeld dat Ik je van boven zal geven. En als de huiden droog zijn 

geworden, moeten zij die zevenmaal in zuiver water wassen, waardoor de huiden zacht en schoon 

worden; _ en dan heel goed geschikt zijn om door jullie gebruikt te worden." 

 

 


