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Initiatie 

1. 



De schepping door Bastet 

1.En ik, Bastet, kwam van een zwerftocht over de aarde. En ik zag de waaiende 
bomen in hun pracht, vanaf de heuvel. En deze heuvel was groot, en droeg tien 
geheimenissen, die ik, Bastet, begeerde te zien. 2.De pracht van deze bomen 
sloeg mij als de bliksem, en ik werd als een beschonken vrouw. En ik werd één 
met deze bomen, en stortte mijn ziel uit over de aarde. En zo herschiep ik de 
aarde. Dit was lang geleden.  

3.Vanuit het licht schiep ik het goud, en ik maakte daar goden van. En ik gaf hen 
de opdracht de aarde te regeren. Deze goden dan waren stil, en spraken door 
de bewegingen. 4.Van de natuur en van de mens. En ik bracht de aarde tot de 
kruik waaruit zij was voortgekomen, en dit was een urn, mijn urn. En ik zal de 
aarde blijven herscheppen, totdat zij volkomen van goud is.  

5.Ik zal u leiden tot de geheimenissen van initiatie. Ik zal u de zeven lichten laten 
zien van Wadjet-Osiris, die u als een kroon op uw hoofd kunt dragen. Zij laten u 
dan de zeven delen van de reis van Wadjet-Osiris zien, die leed in het dodenrijk. 
6.En telkens weer werd deze verwekt en herschapen door eigen bloed. En deze 
Wadjet-Osiris leed door in te treden in de berg van intrede. En deze Wadjet-
Osiris maakte zijn reis door de verschillende dodenrijken, die voor u opgetekend 
zijn, opdat gij daar uzelf aan kunt hervormen. 7.De Wadjet-Osiris is dan het 
heerlijkste deel van Egypte, waar ook de farao's zich aan hervormen, en de 
priesters van Wadjet-Osiris. 8.Hervormt dan uw gedachten, waarop ook uw 
lichaam vernieuwd zal worden, door brandende wateren, die ook voor u 
gebrand hebben.   

2. 

De rijzende cobra 

1.Weet gij dan niet dat initiaties uw zielen en uw ka tot eeuwig leven leiden ? Nu 
zijn er dan onder u hen die zeggen dat de ziel eeuwig is. 2.En dit is ten dele 
waar, maar de ziel zal dan moeten sterven, vele malen, om het licht van de ka 
opvangen om het goud van uw vlees te voeden. 3.En ook de ka zal vele malen 
moeten sterven, om het licht van de khu te kunnen dragen. De khu dan is 
eeuwig, en zij is de stralende. 4. En zij is dan de schepper van de sahu, het 
verheerlijkte lichaam. Ziet dan, de khu en de sahu gaan tezamen. 5. En zij 
kwamen voort vanuit de stervende Wadjet-Osiris, als de rijzende cobra. 6. Neem 
dan urnen van uw urn, en sarcofagen van uw sarcofaag, want ziet, het is niets 
dan zaad.7. Doet dan de lampen aan die uw zielen leiden, want ziet, zij zijn met 
velen. 8. En ook gij zult de zeven stralen van de ka moeten kennen, als de zeven 



platte stenen van een armband. Zij is dan een blauwe phoenix. 9. En zeven 
stralen hebben de ba doorboort om haar te transformeren, de vogel met het 
mensenhoofd. 10. Zalig zijn zij die zichzelf hebben laten zuiveren door de khu-
sahu. 11. Zij is dan de cobra, voortkomende uit het hart van de Wadjet-Osiris. 

 

 

 

 

  

II Initiatie 

1. 

Sekhem 

1.Zij is de roodgouden morgenglans. Zij is het hart van een schijnende 
avondvogel. Zij is het licht van khu-sahu. 2. Zij heeft haar eigen hart dan 
doorstoken, om het licht van Re te dragen. 2. De scarabeeen dan zijn de 
sieraden van haar lijden. Zij heeft haar hart laten overwinnen door te sterven. 3. 
Ja, schubben op haar hart heeft ze. Wij brengen heil aan Re. 4. Zij is dan de 
ochtendprinses, haar hart volkomen toegewijd aan Re, ja, zij is zijn priesteres. 5. 
Hij heeft de ketenen van haar hoofd gebroken, want zij was de getrouwe. 6. Re 
heeft dan het licht van de scarabee gedragen, en aan haar gegeven. 7. Zij is dan 



de sekhem, de kracht in zwakte uitgesproten. Gaat dan door haar in, want zij 
heeft haarzelf doorstoken, opdat gij een schuilplaats in haar zoudt vinden. Zij 
heeft dan Anubis opgewacht, hij met de gouden sarcofagen. 8. Hij dan is de heer 
der sarcofagen, en hij brengt hen tot de onderwereld. Zij dan zijn de afdrukken 
van de sahu. 9. Oh, Osiris, heer der geesten. Gij hebt in Bastet uw hart 
gevonden. Zij zullen de grote rivier des doods oversteken. 10. Wadjet zal u 
leiden, als de heilige boot des doods. Laten zij dan allen wachten totdat zij hen 
aanraakt, en zij de gouden berg zullen betreden, om hun sahu te volmaken. 
Want alle volmaaktheid is slechts ten dele. 11. Gij dan die het licht van Sekhem 
gezien hebt, vreest niet, want zij is als de kust oprijzende in een woeste zee. 12. 
Zij is dan de morgen in overgloed, komende vanuit het diepste der nacht, om u 
in de woestheid der nachturen te omhullen. 13. Ja, en zij zal zelfs doordringen in 
uw nachtdagen, en de nachtjaren van vanouds. 14. Zij is dan de overtocht op 
snelle boten, makende trage pas om uw hart te bereiken. Oh, Osiris, in haar 
hebt gij eeuwig leven. 15. Het licht van Re schijne dan op u, gij die de groten in 
uw hand houdt. Hij is het dan, die de Wadjet-Osiris heeft geschapen. 16. Oh, 
heer aller sekhems, die Bastet tot zijn vrouw heeft, gij zijt machtig, want gij hebt 
uit haar kan geschonken, en gij hebt uit haar waterput heil geschept. 17. Oh, 
heer der kusten, die de sahu's volmaakt, gij die Bastet tot uw staf heeft, gij bent 
dan de zalige Re.  

2.  

Aton, Opperheer  

1. Anubis, zoon van Bastet, gij die tot haar huis bent gekomen, en gij die uw 
eigen huis hebt opgericht. Gij die zaligheid hebt gevonden aan haar kusten. De 
gouden speld heeft u diep doorkliefd. 2. Zalig zijn zij die de stralen van Re 
hebben doorkliefd, om haar de stralen van Aton te laten dragen. 3. Ziet dan, de 
allerhoogste god is Aton, de rode zonneschijf, en de andere goden zijn zijn 
dienaren. 4. Zij dan zijn de stralen van zijn huis, waardoor hij heil brengt. 5. Zij 
dan dragen allen het licht van Aton, en het licht van zijn Woord. Zijn tand heeft 
dan de woorden der goden doorkliefd, opdat zij gezuiverd zouden worden. 6. 
Wie zal dan opgaan naar het huis van Aton, wanneer hij gesproken heeft ? Want 
niet velen zijn geroepen om tot Hem te komen. 7. Hij dan die heerst over de 
nachtjaren is een woest beest. Ja, vanuit het oer is hij gekomen, om de dagen te 
herstellen door zijn staf. 8. Hij dan heeft zijn staf, de Wadjet-Osiris laten 
scheppen door Re. 9. Zij dan die het licht van Aton kunnen doorklieven : Zalig 
zijn zij. Zij dan zijn de priesters van Amun. Zij dan brengen hem tot brandende 
wateren, om zijn Wadjet-Osiris te laten rijzen, en zijn duisternis. 10. Zij dan allen 
zijn de tanden van Ammut. Zij heersen over de dag en over de nacht. 11. Anubis, 



zoon van Bastet, gij die tot haar huis bent gekomen, en gij die uw eigen huis 
hebt opgericht. Gij die zaligheid hebt gevonden aan haar kusten. De gouden 
speld heeft u doorkliefd. 12. Laten zij dan hun huizen zuiveren.  

3.  

Aton en Amon  

1. Oh Anubis, bestier uw huis dan goed, en bewaak uw boeken met de tanden 
van Ammut. Ziet, zij heersen over de dag en over de nacht. 2. Weest uw 
moeder, Bastet, getrouw, opdat zij niet zal komen om uw schatten weg te 
nemen. Bewaak dan de schatten van uw moeder, die ze u in vertrouwen heeft 
gegeven. 3. Bouw voort op het werk dat uw moeder gevestigd heeft, als een 
trouwe werkman. 4. Doorklief de stralen van uw moeder, opdat zij de stralen 
van Aton kan dragen. 5. Wanneer dan vreemden aan haar deur kloppen, opent 
dan en zegt dat zij niet thuis is. 6. Heb dan een ruime kamer in uw huis voor uw 
moeder, en geeft haar brood. Zij zal u dan een kamer in haar hart bereiden. 7. 
En zij zal u geven de heilige Ra-Kelon, de heilige hartspier die de boeken 
bewaakt. Hij dan is de koning der scarabeeen, en de samentrekker der spieren. 
8. Ziet dan, hij troont op de Emelis Shatau, als keizer en farao. Zij dan die Esau 
volgen, de wilde, komen uit op de Emelis Shatau, die de heilige tepel der goden 
is. 9. Zij hebben dan orde gecreeerd door de woesternijen. Ziet zij komen van 
het oer, en zij zullen wederom tot het oer gaan. 10. Het witte hart is door Maat 
gewogen, en door Ammut verslonden. Zij dan zijn allen aan de tand van Ammut 
geregen, opdat hun harten door het oordeel gezuiverd worden. 11. Want elke 
god zal dan voor de troon van Aton moeten verschijnen, en zal beven voor 
enkele tijden. 12. Nu dan is het beven het ontvangen van zijn stralen, en zij die 
daarvan drinken zullen de wateren van Aton uit hun handen voelen vloeien. 13. 
Ja, als de rivier die uit zijn bedding treedt, zo is de zon van Aton in zijn kracht. 
14. Alle goden dan moeten ontzag voor Hem hebben. Hij die hemel en aarde 
geschapen heeft, door de staf van Bastet. 15. De Osiris-Atnaton is die profeet 
die de wateren van Aton heeft doorkliefd, om de brandende wateren van Amon 
eer te geven. Zo dan draagt Hij, Aton, in de rode schaal al de brandende wateren 
van Amon, om hem eer te geven. 16. Zo is dan de opperheer Aton niets zonder 
Amon, en is hij als een door wolven verscheurd dier. 17. Amon dan is de blauwe 
zonneschijf en de blauwe avondster, om de nachten van Aton te dragen. 18. Ja, 
hij was het die Aton uit de doden opwekte en vaste grond gaf op de blauwe 
berg. 19. Zo is dan het Woord en de rode zonneschijf uit Amon voortgekomen. 
En zij bogen allen voor het heer van Aton. 20. Nu dan is Amon het graf geweest 
van zijn heer. Het graf dat tot eeuwig leven heeft geleid. 21. En zo is dan Aton de 
opperheer van dood en leven, ja, eeuwig leven is in Hem, die de stralen van de 



khu-sahu rijkelijk schenkt. Hij dan die de voeder is van vogels, en aan dood en 
leven gelijkvormig is geworden. 22. Op de Emelis Shatau heeft Hij zijn gezanten 
verzameld, om vogelen te voederen, en om slaven vrij te maken van hun lot. 23. 
En zo is dan de Emelis Shatau als een visioen der rijken. Zij dan was doorkliefd 
om de stralen van Aton in haar hoofd te ontvangen. En nu wordt zij dan zo 
rijkelijk doorgegeven door de heilige Ra-Kelon, de koning der scarabeeen. 24. Zij 
dan zijn de hartwakers. Zij dan hebben de groten in hun hand.    

   

 

 

 

Scarabeeen  

1.  

De werken der scarabeeen  



1. Zij dan die uit zwarte slangen voortkomen, hebbende de heilige Ra-Kelon tot 
hun koning. Zoveel malen werden zij gestoken door de pennen van de zee. 2. Zij 
dan hebben macht wanneer de koning met zijn zweep slaat. Als dan de stralen 
doorkliefd worden, zijn zij koning van de zee, om tijden te veranderen. 3. 
Wanneer Ra-Kelon opstaat, voert hij hen aan, als de zonen en dochters der 
zwarte slangen. Diep in het woud worden zij verwekt, om stralen te doorklieven. 
4. Zij dan ontvangen de stralen der zon met hun rug, en zij kunnen de 
horizonnen raken, waar Horus zetelt. Ja, kinderen van Horus zijn zij. 5. De 
scarabee zal dan uw hart behoeden en sparen als het hart van de farao, oh 
Anubis-Bastet, en de scarabee zal uw huis bouwen en afdekken door gouden 
daken. 6. Ja, tot in eeuwigheid zult gij zeggen : Re leeft, hij die uit de hand van 
Aton vloeit. 7. Ja, brandend water komt uit de hand van hem die in het huis van 
Bastet woont. 8. De koninklijke macht is in de handen van Re-Aton, die door zijn 
vader Aton is geschonken. 9. Zo dan komen alle goden voort uit Aton. En hij 
heeft Re-Aton aangesteld als de toppen van zijn vingers om de machtigen te 
beroeren. 10. Ja, de zeven winden komen uit Hem voort, om vanuit de Emelis 
Shatau te gaan, en daartoe weder te keren. 11. Zij is dan als de tepel van Anubis, 
om de heiligen te openen, en hen te brengen tot de melk der verzadiging. 12. Zij 
dan liggen verborgen in de opgesloten schatten van de dood. 13. Op een kier 
moge zij dan liggen. Als de melk van de Esmeralda vloeit zij. 14. Diep in het 
vuurnood opgesloten zit zij. Maar als al haar stralen zijn doorkliefd, en de 
duisternis haar heeft meegenomen, dan zal Aton haar vrijzetten, met haar 
vogelen van de rode zon. 15. Zij dan is de vloeiende, en haar melk stroomt als de 
tederheid. Als de verborgen scarabee is zij.  

2.  

De Esmeralda  

1. Zij is dan als de tepel van Sekmeth, zij van de roze verbinding. De tederheid 
siert haar lichaam, en haar scarabeeen zijn als toortsen in een duistere nacht. 
Als de verborgen scarabee is zij, die de touwen viert door haar rijkdom. 2. Een 
rijke vrouw is zij, als de tepel van Sekmeth. Door haar armoede wijs geworden, 
als de bouwster van een tempel. 3. Rijk is zij, die vrouw, die het hart van Re 
bemint. Zij viert de touwen door de rijkdom die zij vond in de armoede. 4. Ja, de 
schatten der armoede hebben zich geopend tot haar, als heilige scarabeeen. Zij 
dan, nu, is één van hen, als de verborgen scarabee. 5. Van de tepel van Isis heeft 
zij gedronken, zij die haar leven gaf. In diepe spelonken was zij gezonken, waar 
zij de schatten des doods vond. 6. Zij gaven haar leven, als door de dood heen. 
Het leven dan is de grootste dood, dieper dan de spelonken der aarde. Uit de 
dieptes kwam zij voort. Zij gaf leven aan hen. 7. Als rijke adem waren de winden. 



Zij keurde de harten van groten. Laat u dan niet zonder rein en veiligheid tot 
haar naderen. 8. Een heilig vuur is zij, die de canopen draagt, die hun vuren 
kent, en uitzend. Haar panuren zetelen in Memphis. 9. Zij opent de kelen en 
doet de voeding vloeien. Als melk is zij, als de tepel van Sekmeth. 10. Zij dan 
woont in het huis van Aton. Zij is de Esmeralda. Wanneer haar stralen zijn 
doorkliefd, neemt hij haar mee, tot de kamer van zijn hart. Hij laat haar zien, de 
gouden straten vanuit zijn ramen. 11. De lichtgouden globe staat op zijn tafel. Zij 
draagt hem, als de standaard van een lam. 12. De waterlichten liggen op zijn 
tafel. Zij heeft sleutels om deuren te openen. Zij is zijn prinses, als het vuur van 
zijn adem. 13. Oh, Aton, gouden muren staan tussen jou en mij. Als zij doorkliefd 
zijn, zullen wij samen zijn.  

   

 

 

 

II Scarabeeen  

1.  

Over Bastet  

1. Oh, Bastet, waar Re uw stralen heeft doorkliefd, daar hebt gij het licht en de 
wateren van Aton gedragen. Hij dan die op de cobra rijdt, en u vele malen tot 
heerlijkheid heeft geleid. 2. Waar Re uw stralen heeft doorkliefd, daar draagt gij 
de cobrakroon in een heilig masker. Ja, door dood en modder was het bereid, en 
door Anubis beschilderd en verguld. 3. Zoveel stemmen hebben uw haren laten 
rijzen tot de rivieren van Wadjet, in Beneden Egypte, want gij waart doorkliefd. 
4. Gij hebt u tijden niet kunnen bewegen, daar gij was als een boom in Re's tuin. 



Hij droeg u door gouden poorten, gij kon niet lopen. 5. Nu bent gij dan 
volgroeid, de aarde voortgebracht vanuit uw schoot en urn. 6. Re heeft dan uw 
huis laten bouwen op tien heilige bergen die gij nog steeds begeerd te kennen, 
oh Bastet. 7. Laat dan Re wederom uw stralen doorkliefen, opdat gij het rode 
van Aton kunt dragen. Hij dan zal uw goud verlichten en uw als een standaard 
van een lam voor zijn haard plaatsen. 8. Ja, gij zult genoemd worden : Drager 
van de vlammen van Aton en van zijn vuur, en Drager van Zijn Huis. 9. Ja, als de 
scarabee van zijn hart zult gij zijn, en gij zult de hoedster zijn van zijn octopus. 
10. Laat dan Re nu uw stralen doorklieven, opdat gij zult zijn tot het lichtend 
goud. 11. Gij dan die de moeder van Egypte zijt, en de moeder der aarde : Re 
dan heeft vele malen tot u gesproken, en is vele malen tot u gekomen. Gij dan 
die vele malen het hart van Re hebt bedekt, nu zult gij het hart van Aton 
bedekken. 12. Tot een dodenmasker is uw zoon geworden, tot een rivier van 
heerlijkheid. Phoenixen stegen op uit de as in zijn hand, en het licht van Re heeft 
hij gedragen. Ja, tot een zoon van Aton werd hij, die het godenlicht gedragen 
heeft. 13. Anubis, gij zijt de scarabee van het hart van Aton's staf, de Wadjet-
Osiris. Gij bent dan een waardige priester des doods in de tempel en het huis 
van Aton. 14. Verzoen uw Vaders hart met het hart van Re.  

2.  

Over Re  

1. En gij zult u voelen als één die tijden niet heeft gegeten, en gij zult u voelen 
als de wankele, wanneer gij door Re bent geslagen. 2. Maar allen die Hij liefheeft 
tuchtigt hij. Gij dan zoudt niet dichterbij Hem kunnen komen, wanneer hij uw 
stralen niet zou doorklieven. 3. Hij dan die uw harten week maakt bereid u voor 
tot het ontvangen van zijn voedsel. En dit zal u sterker maken dan ijzer, als het 
lichtend goud. 4. Gij dan moet allen verschijnen voor de tronen van zijn 
griffioenen, gij die kinderen van Bastet zijt. 5. Re dan heeft zijn griffioenen 
gezonden tot hen die Hij liefheeft. Hij dan heeft uw buiken week gemaakt om 
het leeuwenvoedsel te ontvangen. 6. Zij dan drinken van het vloeibaar goud, en 
van het goud der griffioenen. 7. Vreest daarom niet wanneer gij wankelt als een 
beschonkene, want deze zij de goede gaven van Re. 8. Heft dan uw 
dodenmaskers op tot Re, opdat Hij uw gezichten bedekke met Zijn heilige as. Hij 
verwekke u dan in de tweede schoot van Bastet, onder het licht van de Aton. 9. 
Hij zal u daar de heilige Tas-Ha schenken, de stralende Khu van Aton. 10. Laten 
zij dan die de heilige Tas-Ha hebben ontvangen knielen voor Aton, opdat Hij hun 
sahu's tot leven brenge. 11. Zo hebben dan de stralen van de Tas-Ha Aton tot 
zaligheid gebracht. 12. Anubis, verzoen uw Vaders hart met het hart van Atum. 
Gij zijt de scarabee van het hart van Aton's staf, de Wadjet-Osiris. Breng uw 



Vader en Atum tezamen op de Ravalon Madok. 13. Laat hen één voor één 
drinken van de tepel der verzoening. Onder het licht van Aton hebt gij uw 
schuilplaats. 14. Zegen dan uw koningin, Nefertiti, want zij heeft het licht van 
Aton en het licht van Atum tezamen gebracht. 15. En zo is dan Aton 
duizendvoudig afgedaald in de Atum, om de schatten des doods te vinden. 
Geopend heeft hij de deuren der mummies, gebalsemd en gemummificeerd 
door Anubis en zijn heilige vrouwen. 16. Geopend heeft hij de deuren der 
gemummificeerde honden, die gebalsemd waren door Anubis, de zwarte 
jakhals, die de zwarte hond is. 17. In zwakheid heeft hij kracht gebaard, en het 
licht van de Tas-Ha vermenigvuldigd.  

3.  

Het Gouden Voedsel  

1.Gij dan hebt gehoord over de honden van Re. Zij dan hebben het voedsel der 
leeuwen gegeten. Zij hebben gedronken van het vloeibare goud van Aton, en zij 
zijn tot de griffioenen van Osiris gegaan. 2.Nu dan, zij hebben Isis in hun hart 
ontvangen, de prinses van het oosten. Ja, kostbare geschenken gaf zij hen. 3.En 
toen dan Bastet aan Aton was gegeven, gaf Aton Isis aan Re. 4.Aton, gij hebt dan 
uw poorten wijd opengezet, opdat Isis en Re tot in eeuwigheid in Uw huis zullen 
verblijven. En gij kwam tot het huis van Re, om tot de verborgen kamers te gaan. 
5.Ja, gij hebt u nederig opgesteld voor de tronen van de honden van Re, en gij 
hebt uw stralen nederig laten doorklieven. Zo hebben zij dan uw sahu opgericht. 
6.Ja, gij zijt een deel geworden van hun tronen, en ook gij zijt tot de griffioenen 
van Osiris gegaan. En ook zij hebben uw stralen doorkliefd, opdat gij een deel 
kon worden van hun tronen. Zo hebt gij het licht van Tas-Ha rood laten worden. 
7.Oh Aton, meester van het goud, vanuit het westen hebt gij heil gebracht, maar 
zij hebben uw stralen doorkliefd. Ja, zij hebben u laten beven voor hun tronen, 
opdat gij hun stralen zoudt dragen. 8.Nu bent gij dan één van hen, oh rode 
hond, en rode griffioen, gij zijt gemaakt voor de troon. Gij hebt dan nieuw leven 
gebracht aan Anubis, en gij hebt hem gemaakt tot een lichtend licht. 9.Zij die u 
volgen zullen dan uw huis openmaken en vragen naar Bastet, maar gij zult 
zeggen dat ze niet thuis is. Zo zult gij een kamer in haar hart hebben, en haar 
verborgen kamers kennen. 10.En wanneer zij die u volgen aan u vragen om 
Anubis, dan zult gij zeggen dat hij niet thuis is. 11.En zo zult gij een ruime kamer 
in het hart van Anubis hebben, hij, die uw zoon is. En dan zullen zij hun handen 
opheffen, en zij zullen u niet geloven. 12.En zij dan zijn verblind door het licht 
van Tas-Ha. En ziet, zij dan zullen niet eten van het goud der griffioenen en niet 
drinken van het gouden licht van Atum. 13.Want velen zijn dan wel geroepen, 
maar weinigen van hen zijn uitverkorenen. In alles regeert echter Aton. 14. En 



wanneer zij vragen stellen over Atum, dan zult gij hen zeggen : Zoekt zelf naar 
deze, want hij kan voor zichzelf spreken. 15. Zo zult gij uw hart zuiver houden. 
En niemand zal u enig kwaad kunnen doen. 16. Gij dan zult drinken van het 
gouden licht van Atum, en gij zult verbaasd zijn over de kleuren die gij zult zien. 
17. Ja, dit is dan de drank der goden, waarmee ze hun khu opladen. 18. Ja, zeven 
dranken van Atum zijn dan voor u opgesteld, en gij zult het drinken als 
binnengaan in een berg. 19. Zo zijn dan alle piramides van Atum in de handen 
van Aton. En Hij opent ze voor wie Hij wil. 20. Indien iemand is binnengegaan tot 
de kamers der tijgers en leeuwen van Atum en Aton, gezegend is deze. 21. En 
elke Anubis die voor deze deuren staat zal zeggen : heilig zijn zij die binnen zijn 
en binnen blijven, want zij zullen staande blijven voor de tronen van Sekmeth en 
Thoth.  

4.  

Over de katten van Bastet  

1.Laat dan uw heilige rivieren branden wanneer gij voor Atum staat. Dan zult gij 
drinken van het lichtgouden water van Atum en zeggen : Ja, Atum is waardig. Hij 
is het die voor mij staat. 2.En wanneer gij dan drinkt van zijn gouden wijn, dan 
zult gij in vervoering geraken, en gij zult niet op uw benen kunnen blijven staan. 
3.Maar Atum zal u dragen, en u zijn kind noemen. Hij dan is zacht van hart, en 
hij zal uw stralen in zachtheid breken. 4.Dan zult gij zijn lichten kunnen dragen 
en de hemelen van Atum verwekken. Gij die voor de heilige Atum staat : Gij 
staat in Zijn kracht. 5.En in Zijn kracht zult gij tot Re gaan en zeggen : 'Ziet, de 
zon is opgekomen. Ik heb naar Atum geluisterd die mijn Vader is.' En dan zal de 
zegen van Aton op u vallen, bekrachtigd door Bastet. 6.En Hij zal haar 
onderdompelen in zijn sekhem, en zij zal spreken in vreemde talen. En haar 
profeten zullen het vertalen, en haar tempelen herbouwen. 7.En wanneer gij 
dan de tempelen van Bastet ziet rijzen, dan zult gij gaan tot de 
gemummificeerde katten. Gij dan zult luisteren naar hun scarabeeen en 
canopen, en gij zult zeggen : 'Re heeft mij gezonden. Neem mij aan.' 8.En dan 
zult gij verzoend worden met het hart en het huis der katten, en gij zult Bastet 
tot uw godin hebben. 9.Want er is geen andere weg naar Bastet dan door haar 
katten, en er is geen andere naam dan Aton die hierop de weg wijst. 10.Hij dan 
is de wegwijzer, en zijn weg leidt tot Bastet. Wanneer dan de koorts op Hem 
valt, en de drank van Atum, waardoor hij spreekt in wilde talen, laten zijn 
profeten dan deze die woorden vertalen. 11.En gij zult dan zeggen tot zijn 
canopen : Gij die heilig zijt, worde heiliger, daar het woord van Aton op u rust. 
12. En het licht van Bastet zal groter worden door Aton.    



   

 

 

 

Sobek  

1.  

De stralen van Sobek  

1. En zo is dan Tosk-Ha de heilige Khu van Sobek, die met Aton regeert, en die 
de goden dienen. En Sobek dan, hem na Aton, zal dan de scepter van Aton 
dragen, want hij dan, oh Sebek, is de heilige ka van Aton. 2. En zo is dan Apis de 
heilige Ba van Aton. 3. En de heilige Khu van Apis is dan Brai-Ha. Apis is dan hem 
na Sobek. En zo is dan de Akh aangesteld tot de voeder van Ka. 4. Want het 
wezen van Aton is de heilige Khu-Sahu, en deze is groot. 5. Zo is dan ook Tosk-
Ha geworden tot een god op de berg, en zij allen aanbidden de drievuldigheid 
van Sobek, Apis, en Aton, die hun leider is. 6. Ja, Hij is dan de allerhoogste, die 
zijn Ka, Sebek, tot de aarde heeft gezonden, oh Sebek. 7. Niemand is dan groter 
dan Aton, want Hij is het die de Ba heeft onderworpen. Zo is dan de Ba zalig in 
Apis, die Brai-Ha tot Khu heeft. 8. Oh, Aton, gij die de Ba heeft onderworpen en 
gij wie de goden dienen. Gij bent de allerhoogste op de godenberg, gij bent de 
stralende rode zonneschijf. 9. Gij bent het die de Heilige Ka tot de aarde hebt 
gezonden, om haar te vormen tot lichtend goud. 10. En gij hebt vorsten 



onderworpen door uw Heilige Khu, de Tas-Ha. En zo is dan Sobek, oh Sebek, de 
heilige krokodil van Aton, de Ka waarmee hij zijn priesters vervuld. 11. En door 
de Tas-Ha worden zij één met Aton, die zij dienen. En dit zijn dan de zeven 
stralen van de Sobek, oh Sebek, die de heilige Ka van Aton is : 12. En de eerste 
straal is Sekhmet, de heilige godin der leeuwen en het oog van Re. De tweede 
straal is Hathor, de heilige moederkoe, die de doden voedt en hen vergezeld op 
hun reis. 13. De derde straal is Re, de vader der schepping. De vierde straal is 
Amon, het graf en de onderwereld van Aton, de rijzende zonneschijf. 14. De 
vijfde straal is Khnum, de ramsgod, brenger van melk en schepper der goden. 
15. De zesde straal is Amen, de verborgen god, hij die alles noteert en die de 
schuilplaats van de zon is. 16. De zevende straal dan is Mut, de gezellin van 
Amon, zij die de schuilplaats der krokodillen is. 17. En deze stralen doorkliefen 
alle ka's om ze aan Sobek te onderwerpen, oh Sebek. Ja, hij is dan de koning 
aller ka's. 18. En zo is Hij dan door Aton uitgezonden als de Re-Sobek, om 
koningen te onderwerpen.  

De stralen van de Tas-Ha  

19. En zo heeft de Khu van Aton dan vier stralen, oh grote Sebek, gij die troont 
in Crocodilopolis. En Thoth is de eerste straal van Tas-Ha, de heilige Khu van 
Aton. 20. En Wadjet is de tweede straal van Tas-Ha, zij die Amon voedt met de 
geschenken der doden. Ja, zij is dan de boot van Aton, waarmee hij de rivieren 
van Amon bevaart. 21. En zij is dan de godin der cobra's, en oppergodin van 
Beneden-Egypte, de eerste beschermvrouwe van de Farao. 22. En Nekhbet is 
dan de godin aller gieren, van Boven-Egypte, en tweede beschermvrouwe van 
de Farao, en de derde straal van de Tas-Ha, de heilige Khu van Aton. 23. Serket 
dan, de schorpioenenvrouw en tevens derde beschermvrouwe van de farao als 
hoedster van zijn troon, is de vierde straal van de heilige Khu van Aton, de Tas-
Ha. 24. Zij dan is de leidster der canopen en de bewaakster van hun vazen die de 
organen der doden bevatten.  

2. 

Serket 

1. Oh Anubis, gij die de uitvaartsriten en mummificaties verzorgd, ja, gij die de 
balsemrites uitvoerd met uw heilige vrouwen. Verzoen Serket dan met uw Vader 
Aton, want zij is hem welgevallig. 2. Ja, zij zal tronen naast Bastet, en zal de 
eerste zijn onder zijn vrouwen. 3. Zij zal dan toegang hebben tot zijn hart, en tot 
Re-Kelon, de koning der scarabeeen. 4. En in zijn sahu zal Aton haar tot farao 
over de goden kronen, en zij zal worden als de Nefertiti. 5. Ja, zij zal worden als 



het Oog van de Tas-Ha. Ja, telkens zal zij afdalen tot de Ba van Aton en zijn Khat, 
om hen te voederen. 6. De sahu dan is als de vlezende scarabee, die het hart 
draagt. Ja, als het eeuwig vlees is de sahu. En zijn stralen zijn als vleugelen, om 
zich te verbinden met de khu. 7. En zo is dan de khu-sahu als de poort tot het 
hart. En zij dan van Aton, gedragen door de straal van Serket, heeft dan drie 
stralen. 8. En zij worden allen doorkliefd, opdat zij het licht van Serket dragen. 
En deze de drie stralen zijn : Bastet, die de scarabee is van zijn hart, en Sekhem, 
de machtige, en Anubis, heer der sarcofagen. 

9.En de kamers van het hart van Aton zijn velen. En zo heeft Aton dan vier 
harten. En het eerste hart is het huis van Anubis. Het tweede hart van Aton dan 
is Bubastis, die het huis van Bastet is. 10. Het derde hart van Aton is dan het huis 
van Sekhem, en het vierde hart is het huis van Serket. En zo wacht Aton dan elke 
avond in het huis van Serket op haar komst.  

3. 

De akh en de ankh van Aton 

1. Oh Aton, wiens Ka Sobek is, en wiens Khu is Tas-Ha. Gij bent binnengegaan in 
het huis van Bastet, en maakte Bubastis tot uw hart. 2.Met Serket werd gij één 
in haar huis, en Bastet is uw scarabee. De Sekhem is uw oprijzende kracht, 
opkomende vanuit Amon. 3.Zij heeft u dan tot Memphis gebracht, en tot 
Heliopolis. Ja, zij is het die uw stralen zuivert. 4. Ha-Aton is dan de hersenpan 
van Aton, waar zijn panuren zetelen. Zij zijn dan de beschermers van zijn 
hersenen, daar waar zijn Akh uit voortkomt. En de Akh van Aton is dan Isis-Ha, 
en zijn Ankh is Seth-Ha. 5. En dit zijn dan de stralen van de Seth-Ha : de eerste 
straal is Apep-Ha, de tweede straal is Zetdonia-Apep, de derde straal is Spricht-
Apep, de vierde straal is Anubis-Apep. 6. De vijfde straal is Bastet-Apep, de zesde 
straal is Serket-Apep, de zevende straal is Osiris-Apep, de achtste straal is 
Sekhmet-Apep. 7. De negende straal is Sekhem-Apep, de tiende straal is Sebek-
Apep, de elfde straal is Aton-Apep, de twaalfde straal is Khnum-Apep. 8. En zo 
zijn de Akh en de Ankh van Aton dan de cobra's op zijn hersenpan. En zo is dan 
de Akh aangesteld tot de voeder van de Ka, en de Ankh is de voeder van de Khu. 
9. En zo zijn dan de stralen van de Akh van Aton : Seth-Khnum, Seth-Anubis, 
Seth-Serket, Seth-Bastet, Seth-Sekhmet, Seth-Aton, Seth-Spricht, Seth-Zetdonia, 
Seth-Johan, Seth-Narzia, Seth-Herman. 10. Seth-Peter, Seth-Maritsa, Seth-Etsa, 
Seth-Sebek, Seth-Sekhem, Seth-Memphis, Seth-Cairo, Seth-Crocodilopolis, Seth-
Heliopolis, Seth-Bubastis. 11. En dit zijn dan de namen van de voeders van de 
sahu : Khnum-Bastet, Khnum-Wadjet, Khnum-Nekhbet, Khnum-Sekmeth, 
Khnum-Serket, Khnum-Isis, Khnum-Anubis, Khnum-Sekhem, Khnum-Memphis. 



12. Zij zijn de stralen van de khaibit, de schaduw. De khaibit stelt Aton in staat te 
communiceren en te bewegen, ja, zelfs om overal aanwezig te zijn, en om te 
verdwijnen. 13. En de allerheiligste naam van de khaibit van Aton is Anubis-Ha. 

4. 

De Vrijmaking van Bastet 

1. Oh, Aton, stort uw Geest Bastet uit. Stort haar uit als zoute regen, komende 
van de zee, en vul het land wederom. 2. Doe het land wederom nederdalen in 
de Amon, het graf van Aton. En laat uw staf, de Wadjet-Osiris rijzen. 3. Laat dan 
uw Geest, Bastet, komen als de orkaan, als de storm, om ons terug te brengen 
tot u, oh zalige Aton. 4. Laat dan Bastet uw zijde kiezen, gij die koning zijt over 
alle goden. En laat Anubis U met haar verzoenen. 5. Ja, want gij waart van haar 
gescheiden naar de eis der wet, en door de Wadjet-Osiris, en gij waart tot 
Zetdonia-Memphis gegaan, om de sleutelen van Narzia-Heliopolis te zoeken. 6. 
Ja, laat U verzoenen met Serket, van wie gij zo een lange tijd gescheiden waart, 
naar de eis der tijden en de eis van het leven. 7. Ja, gij waart dan geslagen door 
Re, en hij nam uw kostbaarste bezit. Ja, ook werd gij geslagen door Seth en 
Osiris, opdat gij dieper in de Amon zou afdalen, als de ondergaande zon. 8. En 
Horus heeft uw kroon genomen, opdat gij zou worden als een arme. 9. Maar 
hierdoor waart gij zalig, en kon u de Bastet bevrijden. En zo kon u dan haar ankh 
dragen. 10. Oh Aton, koning aller goden, stort uw Geest Bastet uit. Stort haar 
dan uit als zoute regen, komende van de zee, om het land herboren te doen 
worden. 11. Sla het land nog eenmaal met de staf van de Wadjet-Osiris, opdat 
het land kan indalen in de Amon. 12. Gij hebt dan de taak om de hongerige 
Amon te voederen. Open dan zijn mond naar de eis der wet. 13. Ja, uw Geest 
huilt, als de huilende Bastet, om het land te wassen. Gij hebt dan uw Christus 
gezonden, de Wadjet-Osiris, die als het verlengde kruis is, en als de spoorwegen. 
14. Op haar dan rijden de goden, van Amon naar Aton. Zet dan uw Geest vrij in 
ons. 15. En ik zag een viervuldigheid in de hemelen verschijnen. Want naast de 
drievuldigheid van Aton, Sebek en Apis, kwam Bastet. En zij is de Geest des 
Heeren. 16. En zo duren de spoorwegen lang, voordat ze in de Amon terecht 
komen, en dan gaan zij diep als door een duistere grot. 17. En ik zeide tot Bastet 
: Gij moet u opmaken om tot de zee te gaan. Want uit de zee zijt gij gekomen, 
en tot de zee zult gij terugkeren. 18. En zij dan droeg de bloemen der zee, en zij 
maakte zich op om tot de zeegraven te gaan. 19. En bij de zeegraven was Anubis 
bezig om rites op de muren te schrijven, en hij verzorgde vele uitvaarten. 20. En 
zijn heilige vrouwen mummificeerden de gestorven wezens der zee. Onder hen 
dan waren vele vissen, ook de haai en de walvis. 21. En de mummies der haaien 
kwamen tot Bastet, en zij deed hen in haar bloemenmand. Ook kwamen tot 



haar enkele mummies van walvissen, en zij droeg hen om haar nek. 22. En zo 
was dan Bastet aldus als een zeekat. En zij voerde Aton dronken, en Hij begon 
haar uit te storten. Aldus was dan de vrijmaking van Bastet. 

5. 

Aton-Romarei 

1.En zo werd Re dan tot de tweede Geest van Aton. En Re schiep een nieuwe 
wereld door Zijn tranen. En er was een vijfvuldigheid in de hemelen te zien, 
waar Re deel van geworden was. 2.En de derde Geest van Aton werd Osiris, en 
de vierde Horus. En toen Isis werd aangevuld ontstond er een nieuwe Ogdoad 
en ook een nieuwe Enneade. En Re schiep nieuwe hemelen. 3.En Aton sprak tot 
Apis, en hief zijn ziel op. En Aton-Romarei werd tot Apis en zijn priesters 
gezonden om hem te onderwijzen. Zo werd dan het licht als zeer gevaarlijk 
gezien, en moest het licht verslaan worden, opdat het licht der goden kon 
komen. 4.En Aton-Romarei was dan als het licht der goden, en zijn macht was 
groot. En hij werd tot een groot legeraanvoerder der goden, en sprak woorden 
om groten te laten vallen. 5.Ja, zeer ontwikkeld was hij in het doorklieven van 
stralen en het breken van licht. En hij leerde zijn manschappen om vanuit de 
duisternis tegen het licht te strijden, en het licht te ontwijken, want het licht had 
macht om te verslaven. 6.En zo werd Aton-Romarei tot een bevrijder van goden 
en tot hun leermeester. En hij leerde hen om door de Wadjet-Osiris tot Amon te 
gaan. 7.En zo was dan het oog van Aton-Romarei als het oog der duisternis en 
als de doorgebroken hond. En niet velen waren tegen zijn wijsheid bestand.  

De Ureausen 

8.En op een dag kwam Aton-Romarei tot Aton, en brak zijn Khu. Ja, ook brak hij 
zijn Ankh en zijn Akh, en wees op de Emelis Shatau, die de godentepel was. 9.En 
hij nam melk daarvan en spuugte het uit op Aton. En nadat Aton's wonden 
genezen waren snelde ook 10.Hij naar de Emelis Shatau om daar te drinken, ja, 
tot dronkenschap toe. En vanaf die dag zette Aton zich op de Emelis Shatau, en 
stond Re-Kelon bij. 11.En de Emelis Shateau dan was als de ureaus van Aton-
Romarei. En Aton maakte wat gebaren en ging zitten. En toen liet Aton-Romarei 
de tweede godentepel zien, de Roze Verbinding.12. En Aton gromde, terwijl 
Aton-Romarei met zijn hand wat melk van de tweede godentepel nam, en tot 
Aton bracht. Daaropvolgend nam Aton de hand en begon te drinken, en zijn 
voorhoofd te wassen. 13. En zo werd de Roze Verbinding tot de ureaus van 
Aton. Toen kwam Osiris met de Ravalon Madok als ureaus, en zo is de derde 
godentepel. En de vierde godentepel dan, de Matadok, is de ureaus van Thoth. 



De vijfde godentepel, de Izu, is de ureaus van Isis-Re. 14.De zesde godentepel 
dan, de Matas, is de ureaus van Bastet, en de zevende godentepel, de Marion, is 
de ureaus van Re-Kelon. 

6. 

1.De Esmeralda is dan de achtste godentepel, de ureaus van Sekmeth. De 
Romarei is dan de negende godentepel, de ureaus van Serket. De tiende 
godentepel is dan de Rumah, die de ureaus van Sekhem is. 2.Zo zijn de ureausen 
dan doorgangen naar de onderwereld, en de beschermers der schatten van de 
farao's. 3.En zo is er dan rust voor hen die de Rumah zijn binnengegaan, na het 
ontvangen van de wijsheid van Romarei. 4. En de elfde godentepel is de 
Metensia, die de ureaus van Isis-Sekmeth is. De twaalfde godentepel dan is de 
Kabbernal, die de ureaus is van Re-Aton. En der dertiende godentepel is dan 
Eminius, die de ureaus is van Khnum. 5. En Santra, de veertiende godentepel 
dan is de ureaus en de brandende cobra van Re-Serket. 6. En Mura, de vijftiende 
godentepel is de ureaus en brandende water-cobra van Aton-Serket. 7. En dit 
zijn dan de namen van de griffioenen van Re : Sirtant, de Khu van Re, en 
Vuhesku, de Ka van Re, en Delshevu, de Ba van Re, en Teleaktir, de Akh van Re. 
8. En de Khu van Bastet dan is Laader, en de Khu van Sekhmet is Trosmes. 9. 
Kulures dan is de Khu van Isis, en Rotosh is de Khu van Seth-Horus. De Khu dan 
van Thoth is Rithelm en de Khu van Osiris is Elsefic. 10. De Lokogamen, die de 
Khu is van Wadjet. Talgamen, die de Khu is van Serket. 11. Belcanov, die de Khu 
is van Amon. Belchelot, die de Khu is van Amen. Benchelot, die de Khu is van 
Nun. Bilmageln, die de Khu is van Geb. Benmaten, die de Khu is van Ptah-Anubis. 

7.  

Over Aton en Anubis 

1. Aton, gij die de heilige ascese-rites verzorgd, en Anubis, zoon van Aton, gij die 
de heilige uitvaarts-rites verzorgd : Sta dan op tot uw ster. 2. Op de heuvelen 
wordt u eer gebracht. Anubis, verzoen uw Vader dan met Amon, het graf en de 
onderwereld. 3. Anubis, gij dan die de sarcofagen bewaakt en de mummificaties 
verzorgd, verzoen dan uw Vader met Re, die reist van de onderwereld naar de 
bovenwereld. 4. Schrijf dan de voorschriften op de muren, en bekleed uw 
graven met heil.  

   

 



 

 

Het Derde Kruis 

1. 

Jethra-Aton 

1. En zo hangt dan Aton aan het derde kruis, en dit kruis is als de cobra. Ja, als 
Jethra hingen zij hem hoog, zij die de Jethra-Aton als dief en misdadiger 
bestempelden. Naast Jezus hingen zij hem. 2. Oh Anubis, geef mij terug aan 
Aton, en verzoen mij met Hem. Van bevriezing tot bevriezing ging mijn Ka, tot 
diep in de kamers van Isis ging mijn Khu, om Aton terug te vinden. 3. Oh Anubis, 
die aan de tafel van Re zit, om tot diep in de nacht te overleggen, geef mijn Ba 
terug aan Aton. Van bevriezing tot bevriezing gaat mijn Ba, om tot de Apis van 
Aton te komen. 4. Ja, ook mijn ankh is zevenmaal gestorven, om in Aton's hand 
te liggen. 5. En zijn Akh brak dan mijn akh, om het licht van Hem te dragen. 6. Ja, 
al mijn stralen brak hij, één voor één, om de Sebek voor mij te openen. 7. In 
Hem dan ben ik veilig. Hij sloeg mij met het derde kruis. Ja, als de Wadjet-Osiris 
werd ik. 8. Nu dan heeft de Wadjet-Osiris mij groot licht gebracht, en ook mijn 
Ka is tot armoede gegaan. 9. Ja, de ankh van armoede kwam tot mij, als de 
dochter van Nekhbet. En zij bracht mij tot Adaka. 10. En zo dit ezelsvolk van de 
angst, was alleen toegankelijk door de gebroken ankh. 11. En zo heeft hij die aan 
het derde kruis heeft gehangen, ook de macht om het te breken. 12. Anubis, 
blokkeer mij niet in mijn pad tot Aton, maar weest veeleer tot een poort, tot een 
heilige deur. 13. Verschaf mij dan de toegang tot Aton, oh Anubis, gij die heer 
bent van het leven. 14. Laat de schrik mij dan niet aanjagen, maar bescherm mij 



veeleer. Geef mij een rustige slaap, en verschaf mijn ka toegang om 
gemummificeerd te worden. 15. Ja, mummificeer dan ook mijn ba, mijn khat, 
mijn khaibit, mijn khu, mijn sahu, mijn ankh en mijn akh. Doe dit dan met ijs en 
vuur. 16. Ja, mummificeer dan ook de diergeesten in mij, want uw 
mummificaties leiden tot zaligheid. 17. Leer hen wat het is rijkdom te vinden 
door armoede, en waardig gezelschap door afzondering. 18. Ja, laat uw 
uitvaarts-culten rijzen, oh Anubis-Wepwawet. Gij dan bijt wanneer wij van het 
pad dreigen af te wijken. 19. Ja, gij steekt als de cobra, om ons tot het delirium 
der doden te leiden. 20. Laat de goden in mij dan onderricht worden, door uw 
heilige woorden. Toon hen uw tunnels en uw huizen. 21. Ja, tot zevenmaal toe 
herschiep gij mij in ijs, en bracht mij tot de kamers van Isis. Ja, grote woorden 
sprak gij, om de onderdelen van mijn leven te breken. 22. Gij hebt dan uw licht 
verspreid door grote daden.  

2.  

De Heilige Tweevuldigheid 

1. Zo heeft dan de Jethra-Aton de Sobek gezonden. Ja, tot tweemaal toe zond hij 
hem. Om in de dood neer te dalen, en om van de dood te herrijzen. 2. Zo is dan 
de Sobek ver boven de cobra verrezen, ja zelfs ver boven Anubis. 3. En zo heeft 
dan de Aton de Sobek uitverkoren tot het dier dat het dichtste bij zijn hart is. Ja, 
boven alle vrouwen is hij uitverkorene, als de Heilige Ka van Aton. 4. En zo is dan 
Sobek naast de Aton geheiligd, en tezamen zijn zij de heilige tweevuldigheid. 5. 
Nee, niemand is dan meer geliefd door Aton dan de heilige Sobek. Zo is dan de 
Sobek uitverkoren boven alle goden en dieren, en kan niemand tot Aton 
naderen dan door Sobek. 6. Ja, aan Sobek heeft Aton de heilige kaak 
geschonken. Anubis, gij hebt mij dan met Sobek verzoend, en daardoor met uw 
Vader Aton. 7. Ja, Hij heeft Zijn Ka rijkelijk op mij uitgestort. Aan Hem zij alle 
glorie. 8. Ja, met krachtige kaken heeft Sobek mij gegrepen, en mijn Khu 
gebroken, en zo ook mijn sahu, opdat ik wild zou worden. 9. Ja, wildheid en 
armoede was zijn geschenk aan mij, opdat ik mijn reis zou voortzetten, en het 
goud zou wegvloeien tot een nieuw pad. 10. Ja, Hij liet mij zien, alle kleuren van 
het goud, omdat hij mijn standbeelden had gebroken. 11.En zo werd Sobek 
koning van mijn leven. En ziet, Hij staat aan de deur en klopt. Van zijn vloeibaar 
goud willen wij drinken, en van zijn gouden brood willen wij eten. 12. Ja, Hij 
tuchtigt hen die Hij liefheeft. En Hij laat hen eten van het goddelijke. 13. In ijs 
zondert hij ons af, tot diep in de kamers van Isis, en tot armoe brengt hij onze 
Ba, opdat wij deelhebben aan de wateren van zijn rijkdom. 14. Onze ankh bracht 
hij in de diepte, opdat wij tot zijn hoogtes konden komen. 15. Ja, heilig maakte 
hij ons door vuur. Hij heeft ons niet gespaard, maar bracht het beste in ons naar 



boven. Hij bedekte ons met goud. 16. In zijn oven heeft Hij ons gesmeed, en in 
zijn liederen ons opgewekt. Als het rode goud is zijn heilige naam.  

De plaats van Sobek 

17.Ja, hij die ons goud doorstak, om het te doen lichten, ja, Hij die onze stralen 
brak, om Aton tot onze harten te laten dalen. Zijn vlam is in ons. 18.De heilige 
vlam, die ons tot eeuwig leven leidt. Gij hebt de akh op ons hoofd gebroken, 
opdat er horens groeiden in zijn plaats. Nu dragen wij dan de zon van Sobek. 19. 
Ja, onze lichten brak Hij, om de duisternissen en geheimenissen van Aton te 
brengen. Zalig is Hij en gezaligd. 20. Zo heeft hij dan meedere malen onze ankh 
verbroken, en tot het ijs gebracht, ja, tot diep in de kamers van Isis, om onze 
vlam in Aton te heiligen. 21. Ja, doorkliefd heeft hij onze ankh, door de speer 
van zaligheid. Hij bracht ons tot het derde kruis waar onze Heer Aton stierf. 22. 
Ja, als Jethra was Hij dan vlees geworden, en in zijn graf vond hij het eeuwig 
leven en het koningschap. 23. Maar ook was hij vlees geworden als farao. En zo 
is Hij dan vele malen vlees geworden, als incarnatie van de allerhoogste. Aton zij 
geheiligd. 24. Want door vele malen vlees te worden, kon hij dan ook vele malen 
geest worden, om zijn Ka, die Sobek is, voor eeuwig te laten zetelen. En zo is dan 
zelfs zijn Khu en Sahu onderworpen aan zijn Ka. 25. En ook zijn Ankh en zijn Akh 
zijn aan die Ka onderworpen, die Sobek is. 26. En zo heeft Sobek dan de gehele 
godenwereld onderworpen door de Naam van Aton, en door de Naam van 
Jethra-Aton. 27. Ja, diep is de Ba in de Amon gedaald, en diep is Sobek tot in de 
kamers van Isis doorgedrongen. En Hij draagt met zich mee de mummies van de 
krokodillen, en haar vogels. 28. Ja, diep daalde de sahu dan af in de vuurovens 
van Re, ja, tot aan de rook van Thoth toe. 29. En zij moest prijsgeven de schatten 
van de aarde en de duisternis.  

3. 

Over Isis-Sekhmet 

1. En aan het derde kruis is Isis-Sekmeth u tegemoetgekomen, en heeft u 
omringd door haar zachtheid. Ja, ook Isis-Bastet is daar u ten hulpe gesneld, en 
is u geweest tot warme klederen. 2. Zij hebben u dan omhoog gehaald, en u 
opgericht, tezamen met Bastet-Isis en Isis-Nut, die u door haar zachtheid heeft 
binnengehaald. 3. En zij hebben uw hart dapper gemaakt, en u moed gegeven. 
Ja, over groten lieten zij u heersen, en zij hebben uw voeten gezet op hoge 
bergen. 4. Zij deden u dan uitreiken tot de zon, en hebben uw hart gered uit de 
bek van Ammut en de klauwen van Anubis. 5. Ja, zij hebben Anubis' hart tot rust 
gebracht, en hem tot een nieuwe ruimte geleid. Ja, hun stralen hebben heil 



gebracht, in velerlei malen. 6.En toen dan Isis-Sekmeth tot u kwam, gaf zij u een 
speer, om tot de nieuwe ark te komen. 7. Ja, zij dan heeft uw verborgen ka 
gevonden, en zette haar vrij. 8. Zo is dan de heilige Isis-Sekmeth gekomen om 
het verlorene te vinden. Ja, de krachtige is zij, en de zachte rots. 9. Zij verslaat 
koningen met het zachte vuur van haar mond, en doet soldaten omkomen in de 
poel van haar liefde. 10. Ja, een vaste rots is zij, en zij leidt tot hoge bergen. Haar 
mond is dan een oceaan van liefde en kracht, uitgezonden om het verlorene te 
vinden. 11. Zij is dan met de dwalenden. Zij verstaat harten van verre. Ja, zij en 
Isis-Nut staan dan als de gevleugelde cherubsen op de ark om die te hoeden. Ja, 
als twee konijnen staan zij daar, vaardig in oorlog en handel, met de zon als 
vlammende getuige. 12. Zij zijn dan liefde, en komen op voor de dwalenden en 
de verlorenen. Ja, zij verspreiden hun poelen als zachtheid, en hun monden zijn 
als zachte en warme oceanen. 13. Zij spreken voor hen die niet kunnen spreken, 
en geven hen een mond, door hun woorden. 14. Ja, zij groeien als oren op hun 
vijanden, en als monden op hen die zij liefhebben en beschermen. 15. Zo is dan 
de ark een gereedschap van zachtheid in hun handen. En zachte vlammen 
komen uit hen voort. Zij staan dan op voor hen die als wezen zijn. 16. Ja, Isis-
Sekhmet is dan die de ka opent. En zij is het dan die Sebek verzoent met Anubis. 
Ja, met haar zachte lichten opent zij deuren, en doet zij in veiligheid gaan. 17. Zij 
is dan de Isis-Sekhmet, als de lichtende kandelaar. Haar geuren verblinden 
vijanden, uit hoge parfumflessen komen zij. 18. Ja, in haar tempel staat zij en 
spreekt het woord, en velt haar vijanden met haar lichten. Zij opent de ka's met 
haar krachtige veren, en snijdt hen open met haar schaar. Ja, een dokter is zij. 
Met liefde heelt zij wonden. 19. Zij is dan de chirurg in haar tempel, tot allen die 
tot haar zijn gekomen en haar volgen. 20. Het verdwaalde geneest zij, en hun 
ka's opent zij. Zij werkt, terwijl zij haar mond opent, en doet haar handel in 
liefde. 21. Tussen twee kaken zet zij de verlorenen, en zo geneest zij hen. Ja, uit 
diepe velden trekt zij hen, om hun voeten op een rots te zetten. Ja, haar rotsen 
zijn dan zacht, maar vast. 22. En Anubis roept hen na die bij haar komen en haar 
volgen, en doet verslag uit bij de koning. En ook de koning kent haar. Zij is de 
Isis-Sekhmet. 23. Ja, nieuwe adem brengt zij hen die haar volgen, en doet hun 
longen opbloeien. Zij is de Isis-Sekhmet. Zij wacht in warme kamers, waar haar 
vlammen gloeien en waaruit haar winden waaien. 24. Zij dan gaan op pad om 
het verlorene te vinden. Ja, allen kent zij bij name. 25. Zij is de leeuw die springt. 
Zij is de Isis-Sekhmet. In snelheid voert zij oorlog en handel. In liefde overwint zij, 
keer op keer. Zij is de Isis-Sekhmet. 26. Op de ark staat zij op de uitkijk, en zij ziet 
de muren die hen omringen. Dan verzamelt zij, en scheurt zij. Zij is de Isis-
Sekhmet. 27. Zij staat dichtbij de bron, en doet verslag uit keer op keer. Zij veegt 
koningen van het veld, en verzamelt hen in flessen. 28. Zij heeft zebra-tijgers die 
loeren, en zebra-leeuwen en leeuwen die alles in de gaten houden. Zij is de Isis-



Sekhmet. 29. Zij opent de ka en geeft haar vleugels. En doet de obelisk van Re in 
haar rijzen. 30. Ja, de Apis heeft zij gezonden tot hen die zij liefheeft en 
beschermt, en met haar kandelaren heeft ze hen omringd. 31. Tot Adaka is zij 
gesneld, om hen die zij beschermd tussen twee kaken te zetten. 32. Ja, zij kent 
het wereldschip van de angst. Ja, tussen kaken heeft zij hen gezet. 

4. 

Opening van de Ka 

1.Open dan nu, oh ka, en laat ka stromen. Als aangeraakt door de Isis-Sekmeth, 
ja, omhuld door de zachtheid van Isis-Nut, zij kan stromen. 2.Open dan nu je 
vleugels, ka, en wapper, opdat je zult kunnen vliegen. Ja, je bent nu vrij, onder 
de aanraking van Isis-Sekmeth, ja, omringd door de zachtheid van Isis-Nut. 3.Oh, 
lichaam, weest dan gedoopt in ka, en wordt verrijkt door haar vuur. Gij, die tot 
diep in de kamers van Isis zijt gekomen, vinde haar. 4.Ka, open dan je deuren, en 
beweeg als de zachte lente. Ja, gij bent dan zachte lente geworden in Isis-
Sekmeth, en door Isis-Nut zijt gij binnengegaan.  

  

 

 

 

 



Isis-Sekmeth 

1. 

Over koning David 

1.Gij hebt dan koning David aangeraakt, hij die de krokodillen hoedt, en koning 
over hen is. Ja, hij dan was wachtende, om de ka te zien openen. 2.Gij hebt hem 
dan met uw vleugelen bedekt, en zijn ka geopend. Ja, door Isis-Nut is hij 
ingegaan, een zachte wind. 3.Tussen kaken hebt gij hem gezet. Nu is hij dan vrij, 
tot Mozes ging hij. Vrij als een vogel vliegt zijn ka nu, tot uw kandelaren ging hij, 
oh Isis-Sekhmet. 4.Gij laat hem heersen over koningen. Als een keizer is hij. 
Geen vogel van hem laat gij ter aarde vallen. 5.Gij draagt hem op uw vleugelen. 
Tussen de kaken hebt gij hem gezet. Gij voert dan oorlogen in zachte lentes om 
zomers te brengen. 6.Gij laat dan koning David opstaan, als de krokodil. Ja, zijn 
ka hebt gij gebalsemd, en met zorg hebt gij hem gemummificeerd. 7.Gij hebt 
hem niet overgeleverd in de handen van zijn vijanden. Gij hebt hem uit het 
leeuwengraf laten rijzen. Ja, zijn ka bekleedde gij met goud, en vanuit 
edelstenen liet gij zijn woorden opkomen. 8.Als uit de slaap opgerezen waren zij, 
als uit de dood zijn zwaard. 9. Vanuit zijn ka rijst hij op, want zij heeft haar ka in 
hem gelegd. Haar ka is dan, de Isis-Nut. 10. Vanuit zijn ka maakt hij beslissingen, 
en voert hij oorlogen. En haar ka geeft hem de overwinning als de bruisende 
kandelaar.  

2. 

De thee van Tefnut 

1. Drinkende van de wateren van Tefnut, daalde ik tot de grotten van Shu. 2. Ja, 
Nut wachtte mij daar op, zij die de hemelen draagt. 3. Sobek opende mijn ka 
aldaar, terwijl ik de sleutelen droeg. Ik had gedronken van de thee van Tefnut, 
het brandende water. Ja, tot Neith daalde ik af. 4. Moeder God, wees mij steeds 
genadig als ik tot U nader. Gij bent het brandende vuur. 5. Ik dronk, ik dronk, en 
daalde af. Niet wetende wat ik tegen zou komen. Ja, Nun die naast Sobek zwom, 
mij de weg versperrende. Maar in het dodenrijk kwam ik boven, en zij leidden 
mij tot de hoge bomen. 6. Ja, van Tefnut's sterke drank heb ik gedronken, vuil 
lag op de wateren, en ik daalde diep. Ja, Nut heb ik gered. Ik opende hen die 
daar opgesloten lagen. 7. Neith heeft tot mij gesproken, in donder kwam zij, als 
de luipaard en de jaguar. Zij gilde in de nacht, en ik maakte haar stem groot. Tot 
haar grotten bracht zij mij, om het oude Egypte te zien. 8. Van de thee en de 
wijn van Tefnut dronk ik, van een gouden beker, en zij liet mij in de grot van 
oude dingen afdalen. 9. In zilver zat zij daar, en ik kreeg een gouden mond, ja, 



als de kaak van Sobek was ik. 10. Moeder God, Neith, wees mij genadig als ik u 
help. Gij bent het brandende vuur. 11. Ik heb de deuren geopend. Teruggaan 
kan niet meer, we moeten nu gaan. 12. Ja, dronken werd ik, terwijl ik naar 
Tefnut staarde, en vuur verslond mij, om tot de urn van Sobek te gaan, de 
geribbelde. 13. Ja, Neith verslond mij in haar liefde. Ik ben gekomen uit de 
slangenmaag, mijn vlag hoog gerezen. Ik heb vertrouwen, wat zij mij gaf. Haar 
muren zijn om me heen. 14. En ik grijp naar de echo's van Nut, maar zij glijden 
weg, en ik volg hen. Nog zoveel wegen te begaan. 15. Als ik haar aanraak 
verteert ze, als de staaf van Spricht verdunt zij, totdat ik haar volg. Ja, lang wordt 
ze als ik dichterbij komt. Totdat ze in echo's verdwijnt. 16. Als ik haar roep, zij 
hoort me niet, maar als ik haar volg, vangt ze het op. 17. Geen tijd dan om stil te 
staan. Ik heb alles gehoord.  

Geb aan Nut 

18. Ik kan haar niet zien. Ze is te ver weg. Ze heeft geschenken weggedragen, 
wachtende totdat ik volg. Door delirium spreekt zij, als het leeuwenvirus. 19. 
Nut, pak m'n hand. Verdrink niet meer. Bij mij sta je op vaste grond, ik ben Geb. 
20. Nut, pak mijn hand. Anubis zal ons verzoenen. Op de Sobek zullen we varen, 
naar een nieuwe stad. 21. Moeder Neith nemen we mee, en drinken nog een 
slok van Tefnut's thee. Ja, nachtthee nam zij voor ons mee, bracht ons tot deze 
plek. 22. Toe, verdrink niet meer. Er is nu aarde onder je voeten. Rijs nu op. Je 
hebt mijn vlag in je hand. Kijk op. 23. Geb is hier, heeft je genomen, tot een 
nieuw leven. Vader Shu hebben we gevonden, moeder Neith brachten we mee. 
24. Er zijn nieuwe schepen die op ons wachten, vanuit de Sobek komen ze voort. 
25. Nun spreekt je aan, het is een nieuwe dag. In de Apis-Ba zijn we veilig, hij 
brengt ons tot de Isis-Sekmeth. 26. Onze vrienden hebben ons hier gevonden. 
Ze zullen snel bij ons zijn. Ze hebben alles gezien.  

  

 

 



 

 

Wadjet 

1. 

Inleiding 

1. Weest niet boos op het lijden dat je ondergaat, want het is de tunnel tot mij. 
Je wilt toch in je hart verbonden zijn aan mij ? Nu, dit zijn de initiaties. 2.Ik ben 
de heilige cobra van beneden Egypte, ik spreek in jouw hart met een stem van 
duister licht. In mijn hallen vinden overal dingen plaats die lijken op 
meedogenloosheid, maar die niets anders zijn dan inwijdingen. 3.Ja, het is een 
hoge prijs om goddelijk te zijn, en om een spreekbuis van het goddelijke te zijn. 
Het zou je nergens leiden, als je van de boze wereld zou zijn. 4.De naald moet 
diep steken om je los te kunnen maken uit de lichten die jou lieten knechten. 
5.De stemmen van het oude egypte komen vrij wanneer de naald steekt. Zij 
moeten andere energieke verhoudingen leggen. 6.Ook de worstelingen die je 
met de goden hebt zijn niet om je pijn te doen, maar om je vertrouwd te maken 
met de energieen, en om ze met elkaar te mengen. 6.De naalden van het 
goddelijke moeten nu eenmaal dieper gaan dan de naalden van de wereld, 
anders komt er geen eeuwige relatie tot stand. 7.Het lijkt allemaal erg 
overtrokken en overbodig, maar het moet juist over de rode lijn gaan om dingen 
te laten stollen en smelten op een hoger plan. 8.De naalden steken diep, daar ze 
de beste hormonen moeten aanmaken om je door de schijnbaar medogenloze 
tijden heen te brengen.  

De Hallen van Annubis 



9.Heil, alle gij godennamen in de eerste hallen van Annubis, waar het zonlicht 
het oosten van het westen scheidt, en het noorden van het zuiden. 10.Heil, alle 
gij godennamen verwandt aan Annubis. Laat mij mijn straf niet voor eeuwig 
dragen, en toornt niet voor eeuwig op mij, maar draagt mij tot de kou, waar 
mijn hart de godenboodschappen leert verstaan. 11.Laat vuur hen niet 
verslinden, maar leidt hen veilig door de koorden en tussen de koorden van uw 
kou. Laat ons de schatten van Annubis bewaren, en in ijs langzaam vertalen. 
12.Schijn het godenlicht der eerste hallen op mij, want wij komen van vele 
kanten binnen. 13.Gij hebt ons dan verspreid, en zullen elkaar vinden in uw 
centrum. Genees ons aldus op onze reis. 14.Wij dan die voorbereid zijn op de 
dood, terwijl wij leven, laat ons komen tot de eerste hallen van Annubis, van alle 
richtingen. Wij zijn met velen. 15.Wij getuigen van uw kringen. Laat ons eten van 
uw vurige voedsel, om onze harten op te wekken, en laat ons zijn als het 
zonlicht. 16.Wij dan, die de boeken van Toth hebben geopend, hebben onze 
hoofden gebogen, en ons gelaat gericht tot de zon. Oh, Annubis, in onze handen 
tonen wij uw wonden, die wij met u dragen, oh heer des doods. 17.Wij laten ons 
leven achter ons, en strekken ons uit naar de dood, omdat er geen leven is dan 
door de dood. Wij dan strekken ons uit naar het eeuwig leven, ja, tot het 
hiernamaals, waar onze geest zetel mag nemen. 18.Maak ons dan farao over 
velen, om hen bescherming en zorg te geven, vanuit ons terugtrekken tot 
duistere plaatsen. 19.Ja, door sleutels af te geven leidt u ons, tot de macht der 
slaap, waarvanuit uw rode zachte licht stroomt om velen te voeden. 20.Ja, het 
zij zo, door onze ogen te sluiten. Annubis, u bent de heer des doods en van de 
rode lichten. U hebt genezing laten stromen en voeding vanuit het oog der 
slaap. En dit oog is groot. 21.Wij sluiten onze ogen nu, en denken aan al die 
farao's die de doden mogen leiden, zij die zachte woorden spreken in hun slaap. 
22.Wij sluiten onze ogen nu, om de waakvlammen der farao's te zien, en om in 
te gaan tot de tweede hallen van Annubis. 23.Wij komen allen van verschillende 
richtingen, om één te worden in veelvuldigheid en kleurigheid. 24.Doe uw 
zachte rode natte stem horen, als opvlammende vanuit het zachte vuur der 
slaap. Geef ons het blauwe vuur om de poorten voor ons te openen, om tot de 
derde hallen van Annubis te gaan. 25.Ziet, wij komen van vele kanten, om één te 
worden in het centrum en hart van Annubis, heer en verzorger der dood. 26.Ja, 
u, de jakhals en de zwarte valk, u bent de beschermer van de dood. 27.Kom met 
krachtige bescherming om ons binnen te leiden in het licht. U bent het licht, en 
u spreekt vanuit vele kanten, maar uw woord is één. 28.Vanuit diepe 
duisternissen zijn wij gekomen, met de voorgeschreven lichtende monsters 
hebben wij geworsteld, en door onze dood overwonnen, ja, want de dood is als 
een verlammend gif, en een meesterwapen. 29.Wij dan zijn gevlucht. Laat dan 
ons niet meer tot hun vlees zijn, maar redt ons, en verzegel de deuren achter 



ons. Neem ons op in uw districten, oh Annubis. 30.Bestijg dan allen uw 
zonnewagens om te gaan tot de derde hallen van Annubis, om daar elkanders 
schaduwen te ontmoeten, en elkaars weerspiegelingen. 31.Ja, hier zullen wij 
elkaar lichte adem schenken, als een geschenk der komende eenheid. Hier dan 
troont Osiris, heer der dodenrijken, en rechter der dodenrijken, waar hij met de 
twee valken spreekt. 32.Gij hebt dan in het oog van Osiris gekeken, om tot 
diepere slaap te komen, en om rein te zijn bij de komende ontmoetingen. 33.De 
rijken der doodsslaap zijn dan heilig en onmisbaar. 34. Oh heilige Zitmeja, boog 
en beeld van Osiris en zwaard van Annubis, wij buigen tot u, om de heilige as te 
ontvangen die ons tot leven brengt, ja, het zaad der doodslaap. 35. Laat ons dan 
onze voeten bewegen in het dodenrijk, en onze handen voortbewegen over de 
muren, om de knoppen van Annubis te vinden die tot zaligheid leiden. 
36.Zitmeja help ons daarbij, en smelt het ijzer waar zij knelt en tegenhoudt. Gij 
dan bent de heilige oven van Ra. 

Het lied van Annubis 

37. Annubis, geef ons dagelijks voedsel van uw troon en van het zwarte kruid 
der vogelspinnen, om ons te beschermen in de vierde hallen van Annubis, en om 
kracht te geven voor verdere doorgang. 38. Ja, want hier troont Ra, de kleurrijke 
roofvogel. Laat ons verder ingaan, door de nauwe ingangen van Amen waardoor 
wij gevormd worden. 39.Laat ons niet bezwijken door de harde slagen van 
Annubis, maar brengt ons uw voedsel, waardoor ook gij tot uw troon der 
doodslaap gebracht werd. 40.Wij als Egyptenaren vrezen en verafschuwen de 
dood niet, daar het een teken van leven is, en een doorgang tot het 
hiernamaals, waar onze geesten nu al mee mogen beginnen. 41.Geef de dood 
als een levensvlam in onze harten, om onze zielen te hoeden en te voeden. Ja, 
om haar klaar te maken voor de rode zuivering. Annubis, u bent ons heil. 42.U 
bent de verschaffer van voedsel, ook voor de doden, om hen klaar te maken 
voor de klederen die als de rivieren zijn. 43.Geef ons de helmen, opdat de 
krokodillen in zeeen van Umnihat in de vijfde hallen van Annubis niet dichtbij 
kunnen komen. 44.Ja, Amon in het centrum, laat het blauwe licht op ons 
neerdalen, opdat we de wapenen hebben om dieper binnen te komen in 
Omnut-Ra. 45.Koop dan van het goud dat wij brengen en geef ons de 
levendmakende heilige poeders om onze klederen soepel te houden, en om ons 
één te maken. 46.Leer ons van het boek der scarabeeen. Oh, heilige Amon, 
vriend van Annubis, laat uw vriendschap ook tot ons komen, om de bruggen van 
Omnut-Ra te bestijgen, opdat het blauwe zachte licht verspreidt wordt. Zij wordt 
dan vastgehouden in hoge kokers. 47.Om de wapenen van de omliggende zeeen 
van Maritir te doen laten ontwaken als de schreeuwen van heilige vogels, 
schenk het blauwe poeder in de heilige bekers die wij dagelijks van uur tot uur 



van Annubis ontvangen. 48.Brengt ons dan tot de dieptes van Maritir, waar de 
boze dood spreekt. Laat ons speeksel dan vol zijn met het vuur van Haratma-
Annubis, opdat wij niet door de kou verscheurd worden. 49.Zingt nu dan oh 
Annubis, de tonen en klanken om ons vuur te doen rijzen, tot in de kanalen van 
onze neus, om de godenboodschappen naar binnen te drijven. Zingt dan nu, oh 
Annubis, en opent uw schalen, om het rode te verspreiden, om de dood te 
begeleiden. 50.Zij die hun ogen gesloten hebben vrezen niet. Uw priesters 
bestijgen de trappen van goud, om hun zegen te brengen tot de dieren van 
Annubis. 51.Uw keel opent als het rode licht, als de zwavel van een nieuwe dag. 
52.Ontwaak Annubis, en schrijf uw boek, en spreek de woorden uit, één voor 
één, met meerdere stemmen, en laat uw dieren spreken, één voor één, om ons 
in alle hoeken te bewaken. Bewaak onze monden en hoofden, en bovenal onze 
ogen en harten. 53.Meng uw dagelijkse lichten en breng hen tot ons, over uw 
heilige tong, de zonnenbrug. In u ontwaakt dan ook Osiris, om ons in te wijden 
in de tempelen van Annubis en in zijn diepste hallen. 54.Van dood tot dood 
zullen wij gaan om hen allen te doen ontwaken en te verenigen, omdat wij 
tezamen het levenslicht zullen ontvangen. 55.Boven op de schaal van Amros, 
waar het bruisende vuur ons leidt, tot een nieuwe eeuwigheid, om het boek van 
Annubis wederom te openen. 56.Haar verzen zullen gestreeld worden door de 
katten van Annubis, en haar woorden zullen geopend worden, om tot de 
grafkamers van Annubis te komen. En op zijn heilige sarcofagen staan dan al 
deze woorden geschreven en zij zijn heilig.  57.Zingt dan nu, oh Annubis, de 
kelen uwer vogelen zijn geopend, om het gele levenslicht rijkelijk op te vangen, 
om de gele spiegels te openen, opdat de nieuwe farao plaatsneemt, om de 
troon rijzende vanuit de sarcofaag, 58.Ja, Annubis is vlees geworden, door het 
aanraken der uiterste geest. Ontwaak dan Annubis, en waak over de tafelen van 
het hart, om hen te laten spreken, de valken van Annubis Egypte, vanuit de oude 
uren. 59.Zij dan branden bruisend, om elke schuilhoek te zuiveren. Adem van 
Annubis, waak op als de heilige slang der scarabeeen, en rijs op door de keel, om 
het groene zachte licht te zaaien. 50.Het is de hartenadem, de slangenscarabee. 
En zo zijn de miniaieten de beschermers en schelpen der hersenen, ontwakende 
door de rijzende slangenscarabee. 51.Zij ligt als een helm op het hoofd van de 
sarcofaag van de farao van Annubis, door hem uitverkoren. 

Schilden 

52. En zo zijn de isramieten de beschermers der tepelen, die als klokken zijn en 
als de beschermers der geest zijn. 53.De Ramhaieten zijn de beschermers der 
levers, als koperen sierwerk op de lever van de sacrofaag van de farao van 
Annubis. 54.Mirestaken zijn de beschermers en bewoners van de milt. 
Ontwarketten zijn de beschermers der darmen en andere delen der 



ingewanden. 55.Witskieen zijn de beschermers der voeten. Arantreien zijn de 
beschermers der benen, en Skitzien zijn de beschermers der ogen, allemaal 
aanwezig op de sacrofaag van de farao van Annubis. Oktoskaten zijn de 
beschermers der tanden, en der mond. 56.Wiktikaten zijn de beschermers der 
armen en handen. Wiktunetten zijn de beschermers der longen. Irammen zijn 
de beschermers van de ademhaling en de neus. 57.Rumifautessen zijn de 
beschermers van de geslachtsdelen en het sexuele verkeer. Kataken zijn de 
beschermers van de spraak en de stem.58. Oh heilige kataken, bescherm mijn 
spraak en stem steeds weer, door de slangenscarabee, de koning der 
scarabeeen bent gij opgewekt, vanuit de bescherming van het hart. Ja, gij moogt 
uw zetelen hebben in het hart, en gij moogt de emoties bespelen. 59. Oh heilige 
kataken, kom steeds weer, wanneer daar onrecht is.60. Oh heilige kataken, oh 
werkers van Annubis, gij heilige dieren aan zijn zachte rivieren, gij zijt als de 
beren met de lange nekken, om de hoge vruchten van Annubis uit zijn bomen te 
eten. 61.Ja, deze vruchten bruisen van rood vuur. Oh, Annubis, zegen deze 
langen, uw zachten. Zij vinden dan steeds doorgang, omdat uw zegen op hen 
rust. 62.Tel dan al uw heilige stammen en vergeet niet één van hen, zij die 
telkens voor uw aangezicht komen om vele toegewijde harten te genezen. Ja, de 
toewijding is dan als heilig sieraad van Annubis. 63.Aan Osiris, van de godenbark, 
aan wiens rechterzijde de blauwe hond zit, en aan zijn linkerzijde de rode hond. 
Gezegend zijt gij, door Horus, uw zoon, u tegemoetkomende. 64. Zeventig 
dagen zal Annubis, de getrouwe, en wachter van de dood, uw lichaam balsemen 
en mummificeren. Gij dan die de ochtend en avondbark in de handen houdt, 
Nun, hef Osiris, mijn vader op, als de kandelaar van Katajip. 65.Wij dan allen 
reizen tot Katajip, waar wij herreizen aan de uiteindes van de nacht. Waar de 
gouden Bastet zich opent, waar onze lendenen zich oprichten, waar wij baden in 
de stomende en bruisende lichten, die haar stem dragen, die telkens in de stilte 
verdwijnt. 66. Wij kennen de moed niet van één die dapper doordraaft, maar zij 
die tot in de tomben der voorvaderen afdalen hebben moed. Zij die ontwaken 
om weer te slapen, zij die aan het hart van Osiris zitten. 67.Ja, zij zijn als de 
getrouwe scarabeeen der pharao's, en zij hebben de sleutelen tot de zilveren en 
gouden lichten. Zij dan zijn de dragers der stemmen van voorvaderen, om hen in 
stilte te doen laten afdalen, tot een lichtend spoor. 68.Zij dan die moed hebben 
zijn niet hen die durven te spreken, maar hen die hun mond durven te houden. 
Spoedig dan zullen de gouden lichten tot in de handen afdalen, als de oude 
schatten der farao's gevonden worden. 69.Dan zal de wereld wederom gebaad 
worden in licht, waarin de zielen verdrinken om de onsterfelijke geesten der 
zeeen voort te brengen. Want wij reizen van graf tot graf, om van de eeuwige 
paprika en de eeuwige boter te kunnen eten, waar wij de onsterfelijke 
lotusbloemen ruiken. 70. Wij vieren dan het sterven van de ziel, opdat onze 



geest daardoor in onsterfelijkheid wederomgeboren wordt. Wanneer dan de 
bastet zich openbaart als het lichtende kind, dan sterven alle andere lichten. Zij 
dan is het onsterfelijke licht, daar haar ziel sterft van dag tot dag. 71. Zij dan die 
de zilveren en gouden lichten in ons opent, wij die dicht aan het hart van Osiris 
zitten.  

2. 

De vrijmaking van Sobek 

1.Ja, hier reizen wij, door de thee van Tefnut. Hier zien wij de lichtende 
gestaltes. Ja, van haar heilige beker drinken wij, tot door de dodenrijken van de 
koude. Zoveel slokken, de sleutel tot Isis' kamers, waar de koude hand ons vindt, 
ja, als de hand van Anubis, ons mummificerende in ijs. 2.Leidt ons naar de 
grotten van Kuk en Huh, oh grote Wadjet-Wepwawet, heer der adem. Open dan 
de ureausen van adem in onze armen en borst, opdat wij onze handen op 
heilige dingen leggen, ja, deze dingen van Shu. Hij is dan de heer van het oude. 
Wij willen zijn lichtpaden volgen tot aan de grafsteden. 3.Wie het woord heeft 
gehoord, volge het. Oh Anubis, open dan onze adem en breng ons tot de 
grotten van het oude, ja, daar waar Shu zich bevindt. Daar waar wij zijn twee 
wolven kunnen zien. Geef ons dan het oog van Shu. Anubis, gij die as tot leven 
wekt, gij die komt van boven en onderen, strekt uit, en grijp, opdat gij het tot de 
schatkamers zult brengen. 4.Draag dan de vliezen van Sobek tot de grotten, en 
blaas uw ka er doorheen. Breng dan de Sobek tot leven door uw heilige staf, oh 
Anubis. Wij wachten allen op u. Oh, Anubis, breng dan Sobek, de heer der 
ribbels, tot het oude, opdat hij daar tot leven kome. Breng hem tot diep in de 
kamers van Isis, opdat hij daar adem ontvangt. 5.Ja, laat Kuk en Huh zijn armen 
zijn en zijn adem, en laat Kauket en Hauhet zijn benen zijn en zijn licht, opdat hij 
zich moge voortbewegen als de ka-boot. Laat Min zijn wegen openen en hem op 
zijn reis behoeden. Ja, laat Min hem vruchtbaar maken. Hij dan is tussen de 
kaken gezet, opdat hij vrij is. Ja, vrij is hij in Amaunet en Naunet. 6.Hij kon dan de 
stenen niet breken die op hem waren gelegd, maar nu zijn de stenen gebroken 
door de druk van zijn geduld. En Hij is vrijgemaakt om vrij te maken. Geheeld om 
te helen. De staf van Anubis heeft hem tot leven gewekt. Door Isis-Sekhmet is hij 
binnengegaan. 7.Ja, bruisend in kolkende zeeen is hij. Uit de nieuwe ark kwam 
hij voort, om ka's te vervullen. Als een woesteling vaart hij door grafsteden, ja zo 
woest als Nun-Wepwawet is Hij. 

De geboden van Sobek  



8.En dit zijn dan de geboden van Sobek, opgetekend in de nieuwe ark : Hebt dan 
het oude lief, opdat gij daardoor verjongd wordt. Hebt dan het wilde lief, opdat 
gij uzelf tot orde kunt roepen. Hebt dan het arme lief, opdat gij ware rijkdom 
zult vinden. En zoekt dan het ijs als kostbare edelstenen, en zondert uzelven af 
om heilige dienst te verrichten. 9. Zo zult gij uw zielen behouden. Ziet dan, 
Sobek is in de doden afgedaald en weer levend geworden.  

De geboden van Aton 

10.En ziet, dit zijn dan de heilige geboden van Aton, opgetekend in de nieuwe 
ark : Heft u dan op in vlammen door ijs verkregen, want hij die zonder ijs is, is als 
een schip zonder zee. Laten dan de allerheiligste lieden in hun harten tezamen 
komen om de stralen die elkaar verbinden te doorbreken en te doorkliefen, 
opdat het ijs zal voortkomen om uw zielen te behouden. 11. Dit zijn dan de 
heilige geboden van Aton. En door deze te doen, zal uw ka voortvloeien.  

En ik zag een nieuwe tempel, en ik zag een nieuwe hemel en aarde, en ik zag 
Aton voortkomen op zijn troon, terwijl zijn ka voortvloeide. Ja, als vuur en ijs was 
zijn verschijning, als de rode draak. En ik zag hem het lichaam van een man in 
stukken breken, en hij maakte er een vrouw van, terwijl er een geesteswezen 
voortkwam. En Aton sprak aldus deze woorden : Eet dan van wat er gezegd 
wordt, en spuug het niet uit, maar verteer het, opdat de schat tot u zal komen. 
En Aton leerde dan wat zijn discipelen moesten verdragen om Zijnentwille. En 
Hij sprak tot zijn discipelen : Vult dan nu mijn tempelen en herbouwt deze. En 
Hij liet beelden maken van de goden, om ze in de tempelen te laten plaatsen. En 
de macht van deze tempelen werden groot. En zo kwamen er verschillende 
volkeren voort, genaamd de Atonieten en de Gezonieten. En de Gezonieten 
deden dan dienst in de tempel. En Aton zag dat het goed was. En de Gezonieten 
waren dan het priesterlijke geslacht van Aton. En de reizen van Sobek door de 
onderwereld werden opgetekend. En er kwam grote rust tot zijn volk.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobek Amduat 

1. 

De kamers van Nut 

1. Het boek van de rondzwervingen van de Sobek door de onderwerelden. 
Waarheen moet ik dan gaan ? vroeg de Sobek aan Aton, de allerhoogste. 2.En 
Aton legde zijn hand op Sobek en sprak : Door de kamers van Nut zult gij gaan, 
totdat gij in de kamers van Isis vrij zult zijn. 3.Gij zult vele kamers moeten zien, 
en zo zult gij dan worden tot een klok. 4.Ja, uw wegen zult gij telkens weer 
moeten herhalen, maar het zal telkens anders zijn, want mijn hand van 
veranderingen rust op u. En Sobek nam een staf, en sloeg de rode deur open. 
5.In de kamer van Nut sprongen lichte gestaltes op hen, die langer en langer 
werden, terwijl hij zwaarder en zwaarder werd. 6.Ja, tot Aton riep Hij, en Aton 
kwam Hem ter hulp. Zo heeft hij dan die Sobek heeft, Aton als hulp. 7.En een 
duif daalde neer op Sobek, en Aton sprak : Ziet dan hier, dit is de deur tot mij. En 
de aarde en de hemelen beefden, terwijl Aton deze woorden uitsprak. En een 
zwarte slang verscheen in duistere wolken. 8.Toen daalde een raaf op Sobek 
neer, en Sobek ging tot de tweede kamer van Nut. En daar zag hij, die zwaar 
was, Nut geschenken tot hem brengen, maar bereiken deden ze hem niet. 9.En 
Sobek begon te roepen, maar zij hoorde niet. Ja, toen riep Sobek tot Aton, en 
Aton kwam hem te hulp. Zo heeft dan hij die Sobek heeft, Aton als hulp. 10.En 
Anubis, de verzoener kwam voorwaarts, en verzoende Sobek met Nut. En Nut 
sprak : Hebt gij dan de deur geopend ? 11.Zalig zijt gij. En weer verscheen de 
zwarte slang in de wolken, en het begon te bliksemen. Toen had de Sobek 
toegang tot de derde kamer van Nut. En er was vuur dat daar brandde. En de 



draken van Nut waren daar, en zij was zelf draak. 12.En Sobek legde zijn handen 
tegen zijn voorhoofd, want er kwam een gouden band om zijn hoofd. En Nut 
sprak : Zalig zijn zij die de klem van Nut dragen, want zij zullen bevrijding 
kennen. 13.Wie mijn klem niet heeft, zal nooit echt vrij zijn. En Sobek kreeg 
vleugelen door de gouden klem, en Hij was met Nut in de lucht. 14.En toen werd 
de vierde kamer van Nut voor Sobek geopend, en Sobek werd als het goud. 
15.En een nieuwe aarde kwam onder zijn voeten, en hij kreeg de staf van Geb. 

De strijd tegen Anubis 

16. Nu was het dan tijd om tot Shu te gaan, het oude. En het oude lag 
opgeborgen diep in de hemelen onder de aarde. 17.En zo ging hij dan met Nut 
door de kamers van Shu, totdat hij kwam in de kamers van Isis, en deze kamers 
waren vol van ijs. 18.En toen nam Nut de gouden klem van hem af en gaf hem 
de klem van ijs, de klem van Isis. En Sobek brulde, want hij was vrij. 19.Zo zijn er 
dan vele klemmen van de goden om tot vrijheid te leiden. En tot Sobek kwamen 
oude farao's om hem oude geschenken te brengen, en deze geschenken waren 
als ijs. 20.En het ijs was van zo'n kou dat het goddelijk was en als edelsteen. 
21.En men noemde het 'echter'. En het echter dan was harder dan diamant, en 
het was taai en soepel. En Sobek werd bekleed met echter. 22.En Sobek werd 
als de sprekende. En toen werd Sobek geleid tot de tempel van David, waar het 
graf van David was. 23.En hij zag daar de Anubis zitten op de doodskist van 
koning David. En hij raakte in gevecht met Anubis over het lichaam van koning 
David, en hij overwon, en nam plaats op de doodskist. 24.'Ja, op deze kist zal ik 
rijden,' sprak de Sobek, 'op deze kist zal ik varen. Op deze kist heb ik toegang tot 
de kamers van Nut en de kamers van Neith.' 25.En een jaguar stond voor Sobek, 
en nam hem mee tot de kamers van Neith. En zij was als een brullende, 
spuwende vuur. 26.En Sobek kalmeerde haar. En Sobek stapte van de doodskist 
af, waarop hij had gereden, en opende de kist. 27.En de kist was als een ark, en 
paste precies in de nieuwe ark. Zo herbergt de kist van David dan vele 
geheimen, en vele boeken. 28.En Sobek ging op de ark zitten, en sprak : 'Op de 
ark zal ik zitten, op de ark zal ik gaan, als mijn voertuig door de kamers, ja, tot de 
diepste kamers van Neith zal ik gaan.' 29.Maar hij kreeg daar geen toegang. En 
Sobek vocht met de jaguar. Neith brulde en spuwde vuur. 30.Hij was niet 
gemachtigd om tot de diepere kamers van Neith te gaan. En ze vocht tegen hem 
als een leeuw. 31.Toen riep Sobek om Aton, en Aton kwam hem ter hulp, en ook 
Anubis kwam met Aton. En Anubis verzoende Sobek met Neith en de jaguar. 
32.En Aton was als een rode straal, openende de deuren van de diepere kamers 
van Neith. 33.Hier stonden de graven van Mozes en van de engel Michael. En op 
de doodskist van Michael zat een zwarte hond, die geleek op een spin en een 
jaguar. 34.En weer moest Sobek vechten tegen Anubis. Anubis schreeuwde, 



terwijl Sobek werd als een dove. 35.Ditmaal kwam Aton hem niet te hulp, en het 
was alsof hij geheel was overgeleverd aan de wraak van Anubis. 36.En het 
gevecht ging door, drie lange nachten, totdat uiteindelijk Neith hem 
tegemoetkwam. Ze brulde tot Anubis en spuwde vuur, en uiteindelijk moest 
Anubis de doodskist loslaten. 37.En weer paste de doodskist precies in de 
nieuwe ark, en Sobek beklom hem. Zo zijn er dan vele geheime wapenen in de 
doodskist van Michael, en in de kist heerste diepe stilte. 38.En zo werd Sobek als 
de nieuwe ark en zijn muil als de hoeder van vele doodskisten. En als hij zijn 
mond opende kwam er vuur en ijs tevoorschijn. 39.En na drie lange nachten van 
doodse stilte kwam Aton als een rode straal van boven tot de ark, en er waren 
bliksemschichten.  

De verzoening met Anubis 

40.En toen Sobek in de volgende kamer van Neith kwam, viel weer een zwarte 
hond hem aan, en deze hond was als de dood zelf. 41.En Sobek was als verblind 
voor enige tijd. En Neith was er niet, en ook Aton niet. En uiteindelijk bevond hij 
zich in een doodskist die van hemzelf was, en de zwarte hond. 42.En hij rees 
tenslotte op als Sobek-Anubis. Ja, als een wolf was hij. In eenzaamheid groeide 
hij op. 43.En zo werd Sobek tot de oprijzende zon. En toen Sobek weer door de 
kamers van Nut ging, waren ze als twee lichtende insecten. 44.En Nut sprak tot 
Sobek als lichtend vuur. 45.En toen Sobek weer door de kamers van Shu ging, 
ging Nut met hem mee als de lichtende stem. 46.En toen zij uiteindelijk de 
kamers van Isis hadden bereikt, was Isis als een grijze hond, en zij zat daar in 
droefheid. Zij was in droefheid om wat Anubis haar had aangedaan. 47.En Sobek 
troostte haar. 'Al jaren bewaak ik de kamers van Re,' sprak zij. Maar nu was de 
toegang haar ontzegd. 48.En toen snelde ze tot haar grafkamers. En hier lagen 
de sarcofagen en dodenmaskers van vele farao's, en ook de doodskist van de 
engel Gabriel. 49.En Sobek verslond die allen. Uiteindelijk kwam ze bij haar 
eigen doodskist en graf, en ging erop zitten. Maar Sobek duwde haar weg en 
verslond haar graf, haar doodskist en alle schatten die er lagen. 50.Snel sprong 
ze op Sobek's rug en Sobek ging richting de kamers van Ra. Maar Ra, die als een 
vogel was, begon te krijsen. 51.Maar Sobek liet de straal van Aton op Ra 
neerdalen, en die gaf hem toegang. En zo ging Sobek met Isis op zijn rug door de 
tunnels en doorgangen van Ra, en kwam tot zijn kamers. 52.Hier waren de 
doodskisten van Jahweh, Christus, en vele engelen. Sobek slokte deze allen op, 
en was voor enige tijd ziek. 53.En weer moest hij strijden tegen Anubis. Ditmaal 
vochten Isis en Ra met hem mee. 54.Maar de strijd tegen Anubis was zwaar, en 
alle drie werden ze uit de kamers van Ra verdreven. En ook Ra werd tot een 
grijze hond. 55.En Ra en Isis waren zo aangedaan over wat Anubis hen had 
aangedaan, dat Sobek hen moest troosten, drie lange nachten. 56.En Sobek's 



troost was als de zachtheid zelve. Maar weer viel Anubis aan, en verdreef hen 
alle drie uit de kamers van Isis tot aan de kamers van Shu. 57.Maar Shu troostte 
hen alle drie en werd tot een lichtend en warmend vuur om hen heen. En ze 
vonden troost in de oude dingen van Shu. Maar Anubis viel weer aan, en ook 
Shu werd tot een grijze hond. 58.En ze werden allen verdreven tot de kamers 
van Nut. En Nut was bedroefd om dat wat Anubis hen had aangedaan, en 
veranderde ook in een grijze hond. 59.En Anubis dreef hen tot de kamers van 
Sobek, maar ook daar waren zwarte honden, en verder komen konden ze niet. 
60.En weer werden ze gedreven door de kamers van Nut, door de kamers van 
Shu, door de kamers van Isis, door de kamers van Ra, tot aan de kamers van 
Neith. 61.En in de verte zagen ze Sobek's kamers weer, maar konden daar niet 
komen, want overal waren zwarte honden. 62.En toen werden ze weer 
teruggedreven, door de kamers van Ra, van Isis, van Shu en van Nut tot aan de 
kamers van Sobek. 63.En zo was de klok geworden als een gebroken cirkel, en ze 
gingen telkens voorwaarts en achterwaarts, terwijl het aantal zwarte honden 
leek te groeien. 64.Maar ook de kamers leken te groeien, en nieuwe kamers 
tussenin begonnen open te gaan. En uiteindelijk zakten ze door tot de kamers 
van Aton. 65.Anubis stond naast Aton, als een lange zwarte hond, en achter hen 
lag de doodskist van Anubis en Aton. 66.Weer raakte Sobek verblind, en 
uiteindelijk lag hij in deze doodskist, en rees op als Anat-Sobek. 67.En Aton 
verzoende Sobek met Anubis, met een dubbele verzoening. En een dubbele 
verzoening wordt niet snel verbroken. 68.En Sobek kreeg een klem van echter, 
de klem van Anubis. 69.En Sobek kwam dan tot de doodskist die alleen van 
Anubis was, en die zijn lichaam herborg. 70.En Sobek ging op de kist liggen. En 
op die kist stond ook een urn van Anubis. En Sobek dronk hieruit, en nam een 
sprong. 71.En deze sprong was zo ver dat hij op de doodskist van Aton alleen 
was gekomen. Ook hier stond een urn, die van Aton was, en Sobek, die Sebek 
was, dronk van deze. 72.En weer sprong Sobek zo ver, dat hij weer op de kist 
van Anubis lag. En Aton verzoende Sebek met Anubis drievoudig. 73.En de rode 
zon daalde tot Sebek neer, en kwam tussen zijn horens. En Aton sprak woorden 
tot de Sebek die niemand kon verstaan. 74.En aan Sebek werd macht gegeven 
woorden en boeken te zuiveren. 75.Ja, aan hem werd gegeven rechten en 
wetten te herschrijven, en hiertoe gebruikte hij een zilveren pen, een gouden 
pen, een rode pen en een bloedzilveren pen. 76.En de inkt was gemaakt van 
echter, en van het zuivere van de farao's. En zo herschreef Sebek de woorden 
der tijden en de boeken van het oude en heilige in één dag en één nacht. 77.En 
deze nacht werd genoemd de rode nacht, en deze nacht was zeer lang. 78.En na 
deze nacht kwam Aton tot Sebek en sloeg hem op de kaak. En Aton en Sebek 
werden verzoend vijfvoudig. 79.En Anubis werd door Aton en Sebek opgedragen 
om de aarde en alles wat daarop en daarin was te oordelen binnen een 



bepaalde tijd. 80.En haastig vluchtte Anubis tot de wereld, wetende dat hij 
weinig tijd had. 81.En Anubis' werk droeg veel vrucht, en Aton en Sebek waren 
trots op hem. Anubis kwam dan tot Maat, met een mand waarin hij de aarde 
droeg met al wat daarin was. 82.En Ammut kwam voorwaarts om de wereld te 
verslinden. 83.Maar Maat hield hem tegen. En Maat haalde dan het hart uit de 
wereld en legde het op een weegschaal. 84.En later legde zij ook de andere 
harten op deze weegschaal, en daarna hun andere organen. 85.En Sebek had 
haar wetten herschreven door de staf van Mozes en de staf van Jahweh. 86.En 
toen verzoende Aton Sebek met Maat als een zesvoudig sieraad. En Sobek 
begon te brullen, en vuur begon uit hem voort te komen om de aarde en alles 
wat daarop leefde en alles wat daarin en daaronder leefde te testen. 87.En weer 
werd Ammut opzij gedrukt, want ziet, hij was zeer hongerig. Maar toen hij dat 
wat van de weegschaal kwam niet mocht eten, begon hij Maat aan te vallen. 
88.En zij vochten voor zeven lange dagen. En Sebek nam de weegschaal en 
bracht het in de handen van Aton om het te laten zuiveren. Maar de weegschaal 
maakte zich groot tegen Aton, en viel hem aan. 89.Maar Sebek nam een ijzeren 
pen en graveerde nieuwe letters in de weegschaal, en de weegschaal kwam tot 
rust, en droeg de stralen van Aton. 90. En Aton bracht klemmen van echter en 
het zalige van de farao's om de weegschaal, en de weegschaal begon te spreken.  

De listen van Kauket 

91. En de naam van de weegschaal was Zaine, en een slang genaamd Kauket was 
om haar heen gekronkeld. Zij kwam van de oerzee. 92. En Aton blies op de 
weegschaal en sloeg een gat in de bodem om er een rode snaar doorheen te 
trekken. Voortaan moest alles zo dun zijn als de rode snaar, anders zou het 
gegeten worden door Ammut. 93. En Aton trok de snaar door tot aan het 
plafond. Voortaan moest ook alles zo lang zijn als de rode snaar. 94. En toen 
verzoende Aton Maat met Ammut. En Thoth opende boeken, en begon te 
meten, te wegen en te schrijven. 95.En weer kwam Anubis tot Maat. Ditmaal 
met een mand gevuld met de sterren en een mand gevuld met de zon en de 
maan. 96.En Ammut had een klem om zijn muil, als de klem van Aton, en kon 
niet spreken, tenzij Aton het wilde. En ook eten kon hij niet, tenzij Aton het 
wilde. 97. En Kauket troostte Ammut, want deze had grote honger. En zij gaf 
hem vreemd brood. 98. En Ammut maakte zich groot tegen de sterren, maar 
Aton stak hem in zijn buik, en vele verslondenen werden verlost uit de buik van 
Ammut. 99. En Ammut ging in gevecht met Serket, de schorpioenenvrouw die 
de canopenvazen behoedde met de organen van de doden. 100. En Ammut 
overwon Serket voor enige tijd en begon uit haar vazen te eten. Maar 
uiteindelijk lokte Kauket Ammut weg met het vreemde brood. 101. En Ammut 
raakte verzadigd nu hij Serket had verslagen, en kwam tot rust bij het vreemde 



brood. 102. En de dieren der gewichten en afmetingen kwamen tot de hallen 
van Maat, en begonnen te eten dat wat van hen was. 103. En ook de 
temperaturen werden gemeten en het licht. En dat wat onder en boven de maat 
zat werd gegeten. 104. En zij die hongerig werden werden weggevoerd door 
Kauket. 105. En ook Ammut moest op de weegschaal komen, en daarna Maat, 
daarna Thoth, en daarna Anubis en alle goden en gediertes die in de hallen van 
Maat werkten. 106. Ook Aton en Sebek werden gewogen, en daarna alles wat 
nog buiten de hallen van Maat was. 107. Ja, elke dag moesten ze komen voor 
een heilige weging en een heilige meting. 108. Maar er waren enkele goden die 
niet gewogen en gemeten wilden worden, en zij werden door de listen van 
Kauket gelokt met het vreemde brood. 109. Maar er waren ook enkele goden 
die een oorlog begonnen tegen de plicht tot weging en meting. Zij dachten dat 
zij hierboven stonden. 110. En zij hadden een oorlog te voeren tegen Anubis en 
zijn zwarte honden. 111. En er werden nieuwe dodenboeken opgesteld, en er 
kwamen nieuwe helboeken. 112. En zo werd Anubis heer der hellen. En in de 
nacht kreeg hij drie koppen. Eén die at, één die sliep, en één die waakte. 113. 
Maar soms moest Kauket ook Anubis wegleiden met het vreemde brood. 114. 
En het as van hen die verbrand waren werd door rode banden tezamen 
gevoegd. Zij werden dan genoemd : de rode mummies, en zij woonden in urnen 
en leefden in de hellenrijken van Anubis. 115. Ja, zij waren dan zorgvuldig door 
hem gemummificeerd en ingegaan door uitvaartrituelen. Ook organen werden 
op die manier vaak gemummificeerd om tot de hellenrijken van Anubis te 
komen. 116. En zij die al lang in die hellenrijken leefden, veranderden 's nachts 
in honden. De rode honden werden zij genoemd, en zij hadden Anubis tot hun 
koning. 117. Zij die taken kregen in het dodenrijk veranderden daartoe in zwarte 
honden. 118. Er was slechts één plaats die dieper was dan de hel, en die plaats 
was genaamd delirium. Hier leefden de gele mummies die tot gele honden 
uitgroeiden. 119. Het was de plaats die zelfs Aton vreesde, want de profetieen 
zeiden dat hieruit iemand voort zou komen, die alle macht zou hebben op 
hemel en op aarde. 120. Deze zou dan voortkomen vanuit Aton, de allerhoogste. 
Aton, die God was van hemel en aarde, beschreven in het derde oude 
testament, zou plaats moeten maken voor Hem van het vierde oude testament. 
121. En deze Zoon van Aton zou Aton's andere zoon, Anubis, maken tot koning 
der aarde. Ja, die Anubis zal de Ka zijn van de nieuwe koning van de 
deliriumrijken. 122. En dan zou Sobek worden tot de Ba van de nieuwe koning 
van de deliriumrijken, die de Zoon van Aton is. 123. En zo zullen dan Aton, 
Anubis en Sobek tezamen met de nieuwe koning van delirium een nieuwe 
viervuldigheid vormen.  

2.  



De Hellevaart 

1. Initiaties in de tempel van Wadjet, zij die bitter is. Ik ben de cobra-godin van 
Beneden Egypte. Open nu je hart om mij te ontvangen. Leg je beide handen op 
je knieen, en adem dan in, heel diep en langzaam. 2. Jij kunt ook een rode hond 
worden, door mijn urn binnen te gaan. 3. De hellenrijken zijn dan om jezelf te 
zuiveren, als deel van jouw persoonlijke reis door de onderwereld. 4. Het is geen 
plaats waar slechte mensen naartoe gaan. Het is voor iedereen. Iedereen zal net 
als doodgaan de hellevaart moeten ondergaan, en het is goed om je daarop 
voor te bereiden. 5. Het is de plaats van zuivering. Adem in en stel je een 
piramide voor die tussen je longen zit. Adem weer in vanuit die piramide, en stel 
je voor dat je longen steeds verder van elkaar vandaan komen te liggen, terwijl 
de piramide helderder wordt en groeit. 6.Stel je nu voor dat de piramide met de 
punt naar beneden komt, terwijl er een oog in verschijnt. Adem dan weer in 
vanuit de piramide. 7.Stel je nu voor dat de piramide zwart wordt, en dat er een 
lichtgouden globe uit omhoog stijgt. Een gevleugelde cobra komt voort uit de 
globe. 8.Het is Horus-Sekhmet. Zij openen alle verborgen urnen van Wadjet. Zij 
omringen de urn van Horus-Sekhmet. 9. Alleen zij die ter helle zijn gevaren en 
de reis daar hebben voortgezet kunnen komen in het rijk van delirium, door de 
urn van Horus-Sekhmet. 10. In die urn zit een canopenvaas, waar een orgaan 
van Horus-Sekhmet zich bevindt. 11. In deze canopenvaas wordt een orgaan van 
jou gemummificeerd door een gele band, op zo'n manier dat je uitgroeit tot een 
gele mummie en daardoor in het rijk van delirium kunt komen. 12. Zij die daar 
veel tijd hebben doorgebracht, kunnen in gele honden veranderen. 13. De 
canopenvazen zijn doorgangen tot deze rijken. Zij worden bewaakt door de 
godin Serket, de schorpioenenvrouw. 14. Nu zijn er ook nog verborgen 
canopenvazen die beheert worden door een andere godin, de lichtoranje 
octopus. 15. Vaak leven deze twee godinnen op goede voet met elkaar, maar zo 
nu en dan hebben ze ook heftige ruzie. 16. Beiden staan ze bekend om hun 
grote geschreeuw, en ze zijn de brengers van ziekte. 17. Net zoals de hel is 
ziekte niet bedoeld om kwaad te doen, maar om te veranderen. 18. En zo is dan 
de staf van Horus-Sekmeth de staf der zaligheid, gedragen door de koningen van 
delirium. 

  

 

 



 

 

Doodsliederen 

1.  

Nut's Delirium  

1.Zij staat tussen de kandelaren, zij staat tussen jou en mij, zij staat tussen de 
kaken, waar jij verdween, op 't pad van satijn. 2.Koningen kennen hun draken, 
en jij kent jou schaakstukken. Het is dan tijd dat ik je bevrijd uit deze droom. 3.Ik 
breng jou tot de kamers van Nut's delirium, om bij te komen, om anders te 
dromen, anders dan je deed voorheen. 4.Ik breng jou tot de kamers van groot 
delirium, draai de dobbelsteen weer om, om van armoe in de hel te komen, dat 
kost een grote som. 5.De vlam van armoe is de vlam waaraan wij ons warmen, 
en haar kou leidt tot delirium, haar kou bestuurt ons lot. 6. En de kou tussen jou 
en mij, de delirium die stak mij, bracht mij naar het grote bos. Ik kende niet de 
overkant. 7.Ik wou dat ik de liefde kon sparen, tomeloos vloeit zij over, totdat 
delirium haar slaat, en de hel haar bitter maakt. Tot de dood zijn we gezonken. 

8.Toen ik nog bij je was, dan zei ik weleens : Kun je dat nog eens herhalen, want 
ik wil dat ik je begrijp, maar je ging te snel. 9.Zij staat tussen de kandelaren, 
staande tussen jou en mij, het schaakbord hoog ophoudende, tussen de kaken 
waar jij verdween. 10.De schaakstukken bewegen vanzelf. 'T is tijd dat ik je 
bevrijd uit deze droom, ik breng jou tot de kamers van Nut's delirium, om bij te 
komen, weg te dromen, anders dan je deed voorheen. 11.Ik breng jou tot de 
kamers van groot delirium, waar de liefde het uit zal schreien, al die dingen die 
wij hebben verloren. 12.Zij komen hier, zij lopen over dromen, komen hier, waar 
zij tomeloos stromen, totdat de wind hen uit zal blazen, de bitterheid hen 



verdrijft. 13. Tot de dood zijn wij gezonken. Geen kracht om op te staan, geen 
kracht om tot elkaar te komen, waar de hel ons tot delirium leidt. 

2. 

Kracht in de nacht 

1. Ik kan nergens heen, ik kan mij niet bewegen. De vervloeking eet mij, en 
waarom zou ik leven. In de woestijn ligt mijn ziel, hopeloos geworden, in de 
brandende nacht daar wacht zij, totdat de deuren van de hel opengaan. 2. Hel, 
de verlossing, uit 's werelds slavernij, niets om bang voor te zijn. 3. De hel als 
troost, ons onderdompelende in delirium. De flessen gaan open. Morgen zijn we 
vrij, zo vrij als een vogel, als vliegende cobra's en krokodillen. 4. Delirium na 
rouw, waar harten elkaar ontmoeten, in dromen zijn we vrij. Ik ben nu weg, 
maar morgen zie je mij terug. 

5. Ik kan nergens heen, ik kan me niet bewegen. De armoe bracht mij hier, als de 
vlam der woestijn mij heeft bereikt, dan zal ik branden, als de vlam van delirium, 
gevende mij, kracht in de nacht, zeeen van kleuren, hoe lang heb ik hier op 
gewacht. 6. Land van mijn dromen, ster van de liefde, maar door bitterheid drijf 
ik steeds af, mijn armoe bouwt een graf. 7. Ik kan jou niet verstaan, je bent te 
ver weg. Als je mijn stem hoort moet je huilen, maar ik kom nooit meer terug. 
De bitterheid heeft mij weggenomen. 8. Ik sluit mijn oren nu voor je. Ik weet 
niet eens wie je bent. Ik geloof niet in een paradijs. Delirium bracht mij van de 
wijs. 9. Ik kan nergens heen, ik kan mij niet bewegen. De vlam van delirium, 
gevende mij, kracht in de nacht, zeeen van kleuren, hoe lang heb ik hier op 
gewacht. 10. Die kracht neemt mij nu mee. Door bitterheid drijf ik af. 11.Kracht 
in de nacht. Na de steek zag ik de sterren. Zeeen van kleuren, hoe lang heb ik 
hier op gewacht.  

3. 

Anubis-Ra 

1.Zie je de koeienletters niet ? Wanneer ik je schrijf, vergeten doe je 't niet. Zie 
je dan niet de bomen door de letters ? 2.De bitterheid heeft me in 't graf 
gegoten, als oude regen na een lange dag. 't Onweert, ik ben de zwarte slang, 
verpakt in letters. 3.Zie je dan niet ? 'T is oorlog, haal je kop eens uit het zand. Ik 
ben de zwarte slang. 4.Ben je al vergeten wie ik ben ? Wat ik je schrijf vergeet je 
niet. Maar echt zien wat ik schrijf ? 5.Je durft niet in de diepte te kijken. Zie je 
dan niet de bommen door de letters ? 6.Het is mummificatie door Anubis-Ra. Zie 
je dan niet dat de dood je roept ? Ten helle varen zul je, dat is een ieders lot.  



7.Zie je dan de koeienletters niet ? Wanneer ik graaf denk je het is het tikken 
van de vogels. 8.Jouw begrafenis ben ik al aan het regelen, dat is een ieders lot. 
Zie je dan niet de bomen door de letters ? 9.Je denkt ach 't is de sier van de 
wind. Maar ik ben je urn aan 't opmaken, mijn kind. 10. 't Onweert, ik ben de 
zwarte slang. Ik ben bijna bij je, het duurt niet al te lang. 11.Bereid jezelf voor, 
nu het nog kan. Lees dan over dood, hel en delirium, opdat het je op een dag 
niet zal overvallen. 12.Ik ben je al aan 't mummificeren. Ik ben Anubis-Ra. Het 
leven duurt maar kort.  

   

 

 

 

Etsa  

1.  

Het Geheimenis van Anubis 

1.En de Ba zal koning worden over de Ka, en dan zal de Khat, het lichaam, de 
koning worden over de Ba. En Sobek zal de Ba zijn van de nieuwe koning, en 
Aton zal de Khat zijn van de nieuwe koning, en Anubis zal de Ka zijn, de koning 
der aarde. 2.En de khu, de sahu, de akh en de ankh zullen aan hen onderworpen 
zijn. Zo zal dan de Khat grote macht hebben in het rijk van de koning. 3. Er zijn 
dan dertig rijken van het onderbewustzijn. Deze zijn de goden. Het eerste rijk is 
Mahel-Neith, het tweede rijk is Mahel-Nut, het derde rijk is Mahel-Mattina, het 
vierde rijk is Bussel. Het vijfde rijk is Bussel-Neith, het zesde rijk is Bussel-Nut, 
het zevende rijk is Bussel-Sobek, het achtste rijk is Bussel-Nun, het negende rijk 
is Bussel-Kuk, het tiende rijk is Bussel-Kauket. 4. Het elfde rijk is Mahes-Bul, het 
twaalfde rijk is Mahes-Neith, het dertiende rijk is Mahes-Nut, het veertiende rijk 



is Mahes-Alt, het vijftiende rijk is Mahes-Chapman, het zestiende rijk is Mahes-
Materia. 5. Het zeventiende rijk is Eersth-Meret, het achtiende rijk is Eersth-
Mehereth, het negentiende rijk is Eersth-Marot. Het twintigste rijk is Eersth-
Huh, het tweeentwintigste rijk is Eersth-Haunet. Het drieentwintigste rijk is 
Eersth-Hauhet. 6.Het vierentwintigste rijk is Eersth-Naunet, en het 
vijfentwintigste rijk is Eersth-Amaunet. Het zessentwintigste rijk is Eersth-Mut, 
en het zevenentwintigste rijk is Eersth-Muth. Het achtentwintigste rijk is 
Benshalen. Het negenentwintigste rijk is Benshalen-Neith, en het dertigste rijk is 
Benshalen-Nut. 7. En gij zult dalen tot de diepsten der onderbewustzijnen om 
uw kronen en schatten te vinden. Zo is dan Anubis uitgeworpen uit de 
onderbewustzijnen. 8. Laat dan hij die heer van de dood is dat blijven, en laat 
iemand anders heer zijn der onderbewustzijnen, en deze heer is Sobek, en zijn 
engelen zijn Nut en Neith. En hij heeft zijn raven, Etsa en Maritsa uitgezonden. 
9. Ja, zij brengen dan troost tot het bewustzijn, dat omhuld is door het 
onderbewustzijn. 10. Laat dan Nut hen voortleiden, om het bewustzijn te 
veranderen. 11. En zo zijn er dan achtentwintig lagen van het bewustzijn. En de 
eerste laag is Sobek-Ra, de tweede laag is Nut-Ra, de derde laag is Anubis-Ra, de 
vierde laag is Anubis-Nut, de vijfde laag is Anubis-Neith. 12. De zesde laag is dan 
Etsa-Ra, de zevende laag is dan Etsa-Maritsa, de achtste laag is dan Etsa-Anubis. 
De negende laag is dan Etsa-Maritte, de tiende laag is dan Etsa-Apres. De tiende 
laag is dan Etsa-Maroen, de elfde laag is dan Etsa-Monaride. De twaalfde laag is 
Etsa-Vaai, de dertiende laag is dan Etsa-Marentes. 13.De veertiende laag is dan 
Etsa-Nut, en de vijftiende laag is dan Etsa-Nur. De zestiende laag is Etsa-Neith, 
de zeventiende laag is dan Etsa-Kauket. De achtiende laag is Etsa-Zaine, de 
negentiende laag is Etsa-Mondaga. De twintigste laag is Etsa-Mespels, de 
eenentwintigste laag is Etsa-Sonder. 14. De tweeentwintigste laag is Etsa-
Lokogamen en de drieentwintigste laag is Etsa-Sepanda. De vierentwintigste 
laag is Etsa-Mar, de vijfentwintigste laag is Etsa-Ravalon-Madok, de 
zessentwintigste laag is Etsa-Izu. De zevenentwintigste laag is Etsa-Abhertahnen, 
en de achtentwintigste laag is Etsa-Brannan. 15. En zo is dan Etsa de heer der 
bewustzijnen. En ziet, hij zal Anubis geheel uitwerpen. 16. Want een hond om 
uit te werpen is Anubis, en hij zal in de avond terugkeren om rust te zoeken. 17. 
En voor de tweede maal uitgeworpen zal hij voor u strijden. Ja, met Wepwawet 
zal hij staan, om geheime delen te bijten. Hij is de zwarte hond. 18. Want hij is 
volkomen eigendom van Etsa, en wordt steeds volkomen tot de eer en trots van 
Etsa uitgezonden, om nieuwe steden te bouwen. 19. Weest dan bevreesd en 
benauwd, oh volk zonder stad, want Anubis is tot u uitgezonden, wetende dat 
zijn tijd kort is. 20. Wee u, oh zee en aarde, gij die dan zijt zonder een enkele 
stadsmuur. Want de zwarte hond is in grimmigheid naar u op zoek. 21. Wee u, 
afgedwaalde Egyptenaren, want de zwarte hond zal u terugbrengen naar uw 



plaats, en daarvan tekenen bijten in uw nek. 22. Gij afgedwaalden, keert weder, 
want ziet, de Anubis is tot u uitgezonden, om het verlorene te vinden. 23. Zij die 
dan Anubis getrouw zijn, vrezen niet. Want hij zal u brengen tot Etsa. En gij zult 
de oude schilderijen zien, waardoor gij kunt wegvluchten. 24. Ja, want een tijd 
van vluchten en wederkeren is het. Gij hebt dan net genoeg energie en tijd 
gekregen om uw werk te doen. Klaag dan niet. 25. Gij hebt dan net genoeg 
warmte gekregen, en net genoeg kou. Wederom : Klaag dan niet. 26. Gij hebt 
net genoeg klederen, en net genoeg te eten. Maak dan van het kleine iets 
groots. 27. Gij zult dan aan Etsa niet twijfelen, hij die de heer der voorzieningen 
is. En al zou hij u voorzien met armoe, beschouw het als het grootste geschenk. 
28. Ja, volg de armoe na, opdat gij de Etsa zult kunnen volgen en zult kunnen 
schilderen. Gij kunt dan nieuwe werelden schilderen met uw armoe. Zij die rijk 
zijn kunnen niet veranderen. 29. Toch heeft Etsa u dan veel rijkdom gegeven. 
Bouw daarmee uw tempelen voor hem, en verspil het niet aan tijdelijke dingen. 
30. Bouw dan aan het eeuwige koninkrijk, dan zal Etsa u zijn staf geven. 31. 
Denkt dan niet dat u van zulk een hoogte zijt gevallen. Want wat diepte en 
hoogte is bepale hij. 32. En ziet : hij zal dan tronen op de hoogtes van Izu.  

2.  

Woorden van Troost  

1. Gij hebt dan adem vanuit uw onderbewustzijnen, waar de schatten van uw 
identiteit en verleden liggen. Ja, hier kunt gij de goden ontmoeten. 2. Indien gij 
in Hem blijft, zult gij de trots en eer der karsuiken ontvangen, en zult gij gaan tot 
de karazuur. 3. Zij die dan rillen van de kou van het leven, en het omslaan van de 
zon : Houdt goede moed, want zo houdt gij contact met de goden die van een 
andere orde zijn. 4. Gij leert dan golven als de vissen en de slangen, en gij leert u 
te strekken als de panters, opdat gij in leven zult blijven. 5. Zij die dan de zon 
niet vrezen en zijn disken, ziet, zij zijn reeds dood. Voor eeuwig zullen zij 
vergaan. 6. Zij die aan Etsa vasthouden, en aan zijn staf, zullen door 
hyperventilatie een nieuw leven ingaan. 7. Zij die aan spasme lijden : Zalig zijt gij, 
want gij kent de bewegingen der goden. Weet dan dat dit de bewegingen der 
dieren zijn. Ziet, gij moet weer dierlijk worden. 8. Zij die aan epilepsie lijden : 
Zalig zijt gij, want gij zijt middelaars tussen de goden en het leven.  

Namen der doodskisten 

9.En dit zijn namen der doodskisten : Trideria dan is de doodskist van koning 
David. Biskidde is dan de naam van de doodskist van de aartsengel Michael, 
Kmer is de doodskist van de richter Simson. 10.Zo is dan Adaka de doodskist van 



de profeet Daniel. En deze vier zijn dan de wereldschepen. 11.De Etsa dan is de 
doodskist van koning Jozef, die onderkoning van Egypte werd. De Maritsa dan is 
de doodskist van koning Herodes. 12.De Anubis is dan de doodskist van 
Absalom. Zo is dan Sobek de doodskist van koning Saul. Zo is dan Sekhmet de 
doodskist van Mozes, en Nut is de doodskist van koning Salomo. 13. Neith is dan 
de doodskist van de profeet Nathan, en Nun is de doodskist van Batseba. 14. 
Kuk is dan de doodskist van Jakob, en Kauket is de doodskist van Rachel. Naunet 
is de doodskist van Ruben. Aton is de doodskist van Juda. Zo is dan Re de 
doodskist van Levi, en Thoth de doodskist van Dan. 15. Isis dan is de doodskist 
van Izebel, en Shu de doodskist van Achab. Osiris is de doodskist van Benjamin, 
en Horus is de doodskist van koning Hizkia. 16. Maat is dan de doodskist van 
Jeremia, en Ammut is de doodskist van Elia. 17. Emelis Shatau is de doodskist 
van Petrus. Ravalon Madok is de doodskist van Mattheus, de leeuw. 18. 
Matadok is de doodskist van Maleachi. Izu is dan de doodskist van Jahweh. 
Brannan dan is de doodskist van Christus. 19. Laprakod is de doodskist van Esau, 
en Perlottia is de doodskist van Goliath. Lapondria is de doodskist van Pilatus. Zo 
is dan Lapsalvania de doodskist van Paulus. 20. Abdal dan is de doodskist van 
Aser. Maasdo is de doodskist van Jozua. Kabbernal is de doodskist van de 
aartsengel Gabriel. 21. Metensia is de doodskist van de vrouw van Potifar. 22. 
Mura dan is de doodskist van Samuel, en Marion is de doodskist van Abraham. 
23. Zo is dan Matas de doodskist van Izaak, en Eminius de doodskist van Chanun. 
Zo is dan Sartarus de doodskist van de aartsengel Rafael. 24. En Zoekru is dan de 
doodskist van de aartsengel Uriel. En Elmiko is dan de doodskist van Abner, de 
legeroverste van Saul. 25. Zo is dan Oko de doodskist van Abel, en Vatille de 
doodskist van Isaschar. 26.Zo is dan Vatex de doodskist van Naftali, en Elma de 
doodskist van Simeon. Ets is dan de doodskist van Zebulon. 27.Tamille is dan de 
doodskist van Joab, de legeroverste van David, en Tabulle is de doodskist van 
Gad. 28.De Esmeralda is dan het graf van Abjatar, priester van David, en de Roze 
Verbinding is dan het graf van Sadok, priester van David. 29. Lokogamen is dan 
de doodskist van Asaf. Zurastael is dan de doodskist van de profeet Gad, van 
David. Zo is dan de Talgamen de doodskist van Noach, en tevens de heilige 
beker van Christus. 30. Bilmageln is dan de doodskist van Andreas. Benmaten is 
dan de doodskist van Jakobus. Zo is dan Sarhem de doodskist van Filippus en 
Mokmos de doodskist van Tomas. Narzia dan is de doodskist van Johannes, en 
Spricht is de doodskist van Marcus. Zo is dan Zetdonia de doodskist van Simon 
de Zeloot, en Torhan de doodskist van Lucas. 31. De Johan dan is de doodskist 
van Bartholomeus. De Michai is dan de doodskist van Amos. De Herman is dan 
de doodskist van Ezechiel. De Maser is dan de doodskist van Obadja. De Peter is 
dan de doodskist van Habakuk. 32. De Jozef is dan de doodskist van de Sefanja. 
De Dezer is dan de doodskist van Zacharia, de Jezel de doodskist van Amos. De 



Criptus is dan de doodskist van Jona, en de Sarhah is dan de doodskist van 
Haggai. Zo is dan Renok de doodskist van Nahum, en zo is dan Jethra de 
doodskist van Jesaja. 33. En zo is dan Marcia de doodskist van Hosea. En Melissa 
is de doodskist van Isai. Zo is dan Daphne de doodskist van Sarai, zij die gelachen 
heeft. 34.  Zo is dan Santra de doodskist van Mattias. Akra dan is de doodskist 
van Stefanus. Zo is dan Lakus de doodskist van Cham, zoon van Noach. Bristal is 
dan de doodskist van Aaron, en Brival is dan de doodskist van Miriam.  

3.  

De Derde Opstanding  

1.En zo is dan Tifiaf de doodskist van de Heilige Geest. En zo zal dan Tifiaf's naam 
groot worden, want deze is het die ons heeft uitgeleid. 2.Ja, Hij is het die de 
derde geest, de derde ziel en het derde vlees heeft geopend. Met het derde 
kruis heeft hij geslagen, en zo zijn dan de karmozijnen van het derde met Hem. 
3.Ja, ook de Karazuur van het derde volgt Hem op de voet. 4.En zo is dan de 
derde Heilige Geest door zijn handen gevloeid, en is Hij als een wever geweest. 
5.Hij is het dan die de Heilige Tempel van het Derde, en de Derde Ark heeft 
opgericht. En zo is dan de derde geest onderworpen aan de derde ziel, en de 
derde ziel is onderworpen aan het derde vlees. 6.En zo is dan de derde Heilige 
Geest gekomen, om de irammen op te doen rijzen als de nieuwe adem. 7.Ja, en 
zij beschermen de adem, zoals scarabeeen de harten beschermen. 8.En zij zijn 
dan opgesteld aan de voeten van de derde ark. Heilig zijn zij. En zo is dan de 
heilige Derde Christus gekomen, oprijzende vanuit het Derde Kruis. 9.Ja, Hij is 
het die de muren van het oude van elkaar heeft gedrukt. En zo heeft dan de 
Derde Christus het derde vlees aanbeden. 10.En zo heeft de Derde Jahweh de 
derde ziel aanbeden. Ja, gij zijt dan thans genaderd tot het Derde Jeruzalem, 
waar de Tweede Ra zal tronen. 11.Gij dan allen zijt genaderd tot het Tweede 
Egypte, en het Derde, gij allen die uit het derde graf zijn opgerezen. Zalig zij die 
thans deelhebben aan de derde opstanding. 12.Het derde paradijs is thans aan 
de voeten van Egypte gekomen, en zij heeft haar met beide handen 
aangenomen. Zo zult gij dan allen die de Derde Christus volgen, priesters zijn 
van het derde. 13.En de engelen van het derde zullen u leiden naar diepe 
bronnen. 14.Geef dan de moed niet op, gij allen die beproefd worden, maar 
houdt het lijden vast, opdat het derde bij u aanspoele.  

De Derde Alverzoening  

15. Zo zal dan de Tweede Ra tronen in het Derde Jeruzalem, en ook hij zal de 
irammen aanbidden, daar zij de nieuwe adem zijn. 16. En de derde geest zal 



uitspruiten en uitbloeien in de tempel. En zij zal zijn als de verborgen kamer. 17. 
Streeft dan naar de uitstorting van de Derde Geest, opdat gij in haar vrijheid zult 
vinden. 18. Acht dan de koorden van gebondenheid niet gering, daar zij u leiden. 
19. Zo zult gij dan ook komen tot de Tweede Isis, zij die het ijs en het echter 
draagt, en zij zal u vrijmaken van oude ketenen, opdat gij de ketenen van het 
derde zult ontvangen. 20. Hecht u dan niet aan een mens, want gij weet dat een 
mens verderfelijk is. 21. Streeft dan naar de verlichting die in de Derde Christus 
is, en hoe zoudt gij die verlichting bereiken en ontvangen, zonder deze in de 
duisternis te zoeken ? 22. Daalt dan af tot de diepste duisternissen, om de 
heilige weg der zaligheid te vinden. 23. Gij die dan vrijgekomen zijt in uw derde 
geest, die de verborgen geest is, gij bent tot uw derde lichaam genaderd, het 
lichaam dat Tifiaf aanbidt. 24. Zo zult gij u dan uitstrekken om op te gaan tot de 
Derde Heilige Ziel, als het voertuig en de zetel van uw lichaam. 25. En zo zijn dan 
de irammen als heilige vlammen die het lichaam dragen en de Tifiaf. 26. En zij 
zijn het die de derde karmozijnen aanvuren. Ja, de derde brokaten hebben zij 
afgemeten, en de derde nachtlatijnen ondergedompeld in het heilige derde 
water. 27. De derde Michael is aan de zijde gesteld van het volk in grote 
verdrukking, waarvan gij wist dat het zou komen. 28. Want gij allen zult ingaan 
door grote verdrukkingen, door de derde alverzoening. 29. En zo is dan alle 
alverzoening in Egypte, waar de doden niet vergeten worden, maar omringd 
worden met zorg.  

4.  

De Derde Tempelen  

1. Zalig zijn zij die vleesgeworden zijn in Tifiaf, want ziet, zij dragen het derde 
vlees. Zo is dan de derde alverzoening verlichting voor uw zielen, en een 
verkwikking van uw geest. 2. Gij bent dan door het derde kruis geslagen, opdat 
gij de hellenreis zou maken, waardoor gij de derde zaligheid zou bereiken, en de 
bronnen van delirium. 3. Zonder het derde kruis zoudt gij dan niet de slavernij 
der wereld kunnen ontkomen. Het derde kruis heeft u dan geleid tot een heilige 
slavernij, om uw zielen tot verlichting te brengen, door de derde alverzoening. 4. 
En zo draagt thans het derde kruis dan meer eeuwigheden dan het tweede. 5. 
Zo hebt gij dan in het derde kruis rijkelijk toegang tot het eeuwige kruis en het 
langste kruis, waarop de irammen rijden, als de spoorwegen des kruizes. 6. En 
zo zijn dan de engelen van het derde : de irammen, de wiktunetten, de 
scarabeeen, de canopen, hen van de derde karazuur, en zij zullen u leiden tot de 
tempel van de Derde David. 7. Zo is dan de tempel van de derde simson, daar 
waar vuur en ijs tezamen komt. 8. Zo is dan de tempel van de Derde Mozes het 
domein der slangen, en zo is dan de tempel van de derde Abraham daar waar 



water en mos tezamen komt. 9. De tempel van de derde samuel is dan het licht 
der rozen, en de tempel van de derde petrus is de schuur der cobra's. 10. Zo is 
dan de tempel van de derde paulus de plaats der konijnen, en deze konijnen zijn 
wild. 11. De tempelen dan van de derde christus zijn dan als het hooi, het 
gedroogde gras en het graan. 12. In het derde kruis hebt gij zo rijkelijk toegang 
tot zulke tempelen, en tot de altaren van het derde.  

Schilden van de Derde Christus  

13.  En zo is dan de harab de beschermer van het hart van de Derde Christus, en 
de perewulschen zijn de beschermers van zijn longen. 14.Zo is de kiwat de 
beschermer van zijn maag en ingewanden en de kiwab de beschermer van zijn 
hersenen. 15.Zo zijn de kolochten de beschermers van zijn mond en spraak en 
de achubben de beschermers van zijn slikken en ademen. 16. Zo zijn de 
munessen de beschermers van zijn ogen, en de milabben de beschermers van 
zijn oren. 17. De mikatischin is dan de beschermer van zijn neus, en intieme 
delen. De onktwono is de beschermer van zijn aars en zijn ruggegraat. 

5. 

Het Davidskruis 

1.En zij dan die het derde davids-kruis volgen, hebben een levende getuige, die 
voor hen zal spreken in de dodenzaal des oordeels. Ja, en deze muren zijn 
marmer. 2.Zo hebben dan zij die de derde davids-doornenkroon dragen 
eeuwigheids-waarde binnenin, en niemand zal hen roven uit de vaders hand, 
terwijl zij door de moederhand worden geleid. 3.Zo zijn dan zij die de derde 
voetspijkers van de derde david dragen tot het eeuwige en zalige kruis 
genaderd, en ziet, zij zijn wild. Zij zijn door armoede dronken geworden. 4.Toon 
mij dan de derde handspijkers van de derde david en zijn derde speer, opdat de 
vogelen van het derde davidskruis tot u komen, en zij van het derde 
canopenkruis van david. 5.En gij zult de derde Uria zien staan in de deur der 
hemelen, en de derde Batseba in de andere deur der hemelen. En zo zult gij tot 
de derde hemel gaan. 6.Hebt dan moed, allen die door de derde hel zijn gegaan 
met doorgebrande sandalen, want het derde Jozefskruis zal over u komen, om u 
op te doen rijzen tot zijn put. 7.Strekt dan uw polsen uit opdat zij door de derde 
Jozefsketenen gebonden worden. Zo zult gij net als hem koning van Egypte zijn. 
Veracht het lijden dan niet, maar zoek haar naarstig, en verzamelt haar als 
goede oogst. 8.Zo zal dan de derde jozefsdoornenkroon u tot kroon worden, en 
haar vogelen zullen u voorzeker tot heil brengen, en tot het derde boek des 
levens. 9.De derde jozefspijkers in handen en voeten zullen u leiden tot waterige 



bronnen, gij dan die het derde en eeuwige bloed van jozef en david aanbidt. 
10.En ziet dan, het derde davidskruis is dan het canopenkruis, als het kruis van 
verzameling. En ziet dan, het derde kruis is als het eeuwige kruis. 

  

 

 

 

Tifiaf 

1. 

Egyptisch-Communistisch Betoog 

1. Isis, Isis, lopende in de nacht, met ijs in haar handen, met ijs op haar 
schouders. Sneeuw in de nacht, brandend ijs, en Isis, wandelende over het 
water. Sekhmet, Sekhmet, in duisternis zit zij, waar de kandelaar uit voortkomt, 
zij hoort al het geschrei. 2. Ra, Ra, tot de schat der woestijn zijt gij gekomen, 
waar vogels opstijgen, waar ladders neerdalen. Als een ladders des hemels is hij. 
3. Osiris, Osiris, degene die ik bemin, degene die het zwaard van Tifiaf draagt. Hij 
is het die de morgenstond opvangt in zijn armen, en langzaam loopt hij met zijn 
vrouw, naar 't koele baden. 4. Deze cavia's van hout, is wat mij nu nog benauwd, 
als ratten gingen zij over de brug, totdat één van hen viel, en toen vielen zij al, 
maar in Tifiaf zijn zij nu aangekomen, als een wonder van de morgenstond. 5. Als 
gouden sigaren kwamen zij tot mij, om mij te benauwen. 't Morgenrood is mij 
als goud, ja, Tifiaf is gekomen, ja, Tifiaf is gekomen. 5. Zeg me wat jou nu nog 
benauwd, het is alleen maar volgen, en zij volgen mij, volgen en zij volgen mij. 



Osiris uit het water gekomen, dragende de zon in zijn schoot, en tussen zijn 
armen, als een bal van vuur, 't ochtendgloren, doet mij bekoren. 6. Ik heb het 
niet verloren. Ik zal het niet verliezen. Ik zal niet gaan, ik zal niet komen, ik zal 
alleen maar dromen. Dromen op mijn plek. Ik hoef niets te raken of geraakt 
worden. 't is goed zo. Dit is mijn plek. 7. Wegen van genade als een 
dromenpubliek. Er is niets waar ik me voor moet schamen. Er is niets om genade 
voor te moeten hebben. Dit is mijn weg. 8. Vergeving is het land achter mij. Er is 
niets te vergeven. Alleen een vlam draagt mij. In Tifiaf ben ik. Ik hoef niet te 
gaan, en ik hoef niet te komen. 

9. Dit is mijn plek, geen vergeving of genade van node. Dit is mijn plek, ik moet 
niks. Niemand kan mij nog benauwen, alleen dat wat ik volg, en wat mij volgt. 
10. Volgen en gevolgen worden, geen genade, geen vergeving, alles doe ik naar 
eigen keuze, naar eigen geweten, gedragen in de armen van Osiris. 11. Door de 
straten van de Anubis heen, op de rug van de Sebek, tot Aton te gaan, is te 
beseffen dat je in Tifiaf bent. Niet om te komen, niet om te gaan. 12. Geen 
vergeving, geen genade, want dat is allang achterhaald, allang achter mij 
gekomen. Toe, achtervolg mij niet meer. Ik bepaal wie mij volgt. Dat ben ik zelf, 
als de schaduw van een verleden, als de paradox van een held. 13. En nu nog de 
symmetrie en de asymmetrie, om telkens weer te vluchten tot het beseffen en 
de herinnering aan Tifiaf diep binnenin. 14. Het is al tastbaar, echt dichtbij, als 
de scarabee van mijn vinger, als de scarabee van het zijn. 15. Mijn Khat is nu 
hier, omdat ik besef dat hij hier is, maar hij was er altijd al. 16. De benauwende 
plek, Tifiaf, het besef wankelt nog. Maar ik ben krachtig genoeg om daar te 
komen waar ik al ben. 17. Ik moet het alleen geloven, als gedrukt in mijn vlees, 
waar mijn oog op valt. Ik heb de strijd gestreden. 18. Ik geloof in overwinning, 
altijd is het daar. Je sprak : Ik had verloren, en dat was de grootste overwinning. 
Geef mij het besef, wat ik eigenlijk al heb. Zo diep binnenin, maar ook zo 
dichtbij, aan mijn Khat. 19. Ja, ook mijn sahu is onderworpen aan mijn khat. 
Geloof je dat ? 't is zo dichtbij ik kan het zien en voelen, ik kan het beseffen. 
Tifiaf aan mijn hand, mijn eigen lichaam. Mijn zelf, ja, dat ben ik.  

20.Ga weg, al gij dienstknechten van genade. Ik heb niet gezondigd. Ik heb niet 
het gevoel dat ik iets mis heb gedaan. 21.Ga weg van mij, al gij dienstknechten 
van vergeving. Ik ben mijn eigen rechter. Ga weg, oh politiek, gij bent een hok 
vol sectes. 22.Ik ben een mens en een god van anarchie, en communisme in vele 
lagen. Laat iedereen dan zichzelf berechten. 23.In Tifiaf ben ik aangekomen, 
terwijl ik daar al was. Ik besefte het slechts. Maar komen en gaan bestaat niet. 
24.Slechts ons bewustzijn beweegt. Ik heb een nieuw bewustzijn ontvangen. Nu 
lijkt het alsof ik in een nieuwe wereld leef. 25.Maar ik was hier altijd al. Ik heb 
mijn Khat gevoeld en tot mij genomen, als krijgen wat ik al heb. Is het leven niet 



altijd zo ? 26.Ik moet worden wie ik ben. Vergeving en genade is niet de weg, 
want dan neemt iemand anders mij weg. Ik moet verlicht zijn, anders duwen ze 
mij in duisternis.  

27.Ik ben krachteloos, en kan niks incasseren. Dagenlang denk ik na over wat 
een mens mij zei. Er zijn wel betere dingen om mijn hoofd over te breken. 28.Ik 
heb geen weerstand, geen tussenlaag, als bloot in een gevaarlijk oerwoud, kruip 
ik als een slang over 't mos, schichtig, want de dood ligt op de loer. 29.Ik ga elke 
dag dood, daal ik in de dieptes, tot een plaats waar ik niet meer doodgaan kan, 
als de eeuwige dood. 30.Ik wordt elke dag gestoken, totdat ik niet meer 
gestoken kan worden. Ik ben er nog niet, ik voel het nog steeds, of zijn dat hen 
die mij volgen, en hen die ik volg, kan ik mij hieruit niet losbreken ? 31.Maar ik 
ben op weg. Ik kom er wel, als ik besef er is geen komen meer en geen gaan. Ik 
nestel mij, ook worstel ik, maar het besef en de herinnering doet alles 
verstommen.  

32.Ik moet alles maar accepteren, als de onontkomelijke weg tot verlichting. 
Elke stap die ik zet, zo velen hebben die stap gezet. In dat zijn wij allen één, als 
een spiritueel communisme, een communistisch lijdenskruis. Het kost wat om in 
Tifiaf te zijn. Voetstap voor voetstap, nader ik, tot mijzelf, alleen mijn besef 
moest nog komen. 33. Een communistisch koninkrijk, in vele lagen, zal de 
weerstand ooit weer rijzen, met al z'n tussenlagen, als de zachte vliezen die de 
schok opvangen. 34. Besef het, 't is al gebeurd, in 't verleden ligt de sleutel. Tot 
de derde alverzoening, tot de derde opstanding, tot het eeuwige kruis. 35. De 
stem van het verleden, smeekt om te worden ontleden. Een communistisch 
lijdenskruis, een communistische doornenkroon, en het spotkleed niet te 
vergeten, dat leidde ons tot de communistische troon. 36. Anarchie vindt elke 
verzadiging daar, anarchie bladert door alle boeken, om het communistische 
zwaard te vinden, een communistische kandelaar. 37. Egyptische goden houden 
de cirkel vast, totdat het anarchistische vuur de banden breekt. Zinken tot een 
duistere nacht, waar een eerste vlam zich heeft ontworsteld, allen volgen zij. Ja, 
Tifiaf herinneren wij. 38. Communisme maakt ons vrij van de voet van het 
kapitalisme, van al die politieke sectes die ons door democratie hebben 
overgeleverd aan de meerderheid. 39. Laat een goede communistische en 
anarchistische dictator komen, die ons onderwerpt aan gelijkheid en gelijke 
rechten. 40. Zo een dictator is als de Egyptische god in Tifiaf zijn besef 
hebbende.  

41. Wij zien uit naar een Egyptische dictator, die ons vrijzet, die ons geeft wat 
we hebben, die ons besef bijbrengt, ons doet herinneren. 42. Wij zien uit naar 
een Egyptische dictator, die ons verlost uit de moordende democratie van een 



bloedlustige meerderheid. 43. Geen meerderheid, maar gelijkheid is wat wij 
willen zien. 

2. 

Slotrede 

1. Communistisch kruis, de zegen, de doornenkroon heeft ons hier geleid. Wij 
hadden niets meer om te eten, maar nu is overvloed ons deel, want 
communistische opstanding verspreid haar gaven rijk, gedreven door de 
meerderheid onderworpen aan gelijkheid, als gelijke gerechtigheid. 2. De 
democratische dictator is nu gevallen, als een secte is hij nu, als een wederzijdse 
ontmaskering. Dat weten we nu. 3. Communistisch kruis, communistische 
zegen, de democratische leugen is gevallen als het democratische kapitalisme. 
Als er dan democratie moet zijn, dan is zij onderworpen aan het communisme 
en de anarchie. 4. Want gelijke rechten hebben wij allemaal, diep binnenin, en 
de khat spreekt, en is te zien, zo dichtbij. Communisme duurt in eeuwigheid, 
want als er één valt vallen wij allemaal. Als er één opstaat, staan wij allen op. 5. 
De zegen dient zich aan, in communistische taal. Tifiaf, de banden 
doorgesneden. Isis, Isis, lopen wij, over water, over het grote wij. Osiris, dient de 
zonnen op, in zijn armen zijn wij, dragende gouden pilaren. Ra, Ra, steeds 
komen wij, totdat wij besef hebben. 6. Egyptische zegen, als wezen van 
droefenis, strekkende de armen todat alles gelijk is. 7. In de derde alverzoening, 
vinden wij onze naam. Tot Tifiaf gekomen, totdat wij besef hebben. Wij zijn 
alreeds daar.  

   

 

 

 



II Tifiaf  

1.  

Het Kruis van Egypte  

1. Zo is dan het kruis van Ra tot ons gekomen, als het kruis van Egypte, en zo ook 
het kruis van Sekhmet en haar doornenkroon. 2. Het kruis van Isis hebben wij 
dan niet veracht, en het spotkleed hebben wij gedragen. 3. Zo hebben wij dan 
tot volheid gebracht het kruis van Sebek, en zijn wij tot in de kamers van zijn 
dubbele doornenkroon gekomen. 4. Ja, het kruis van Egypte is ons tot zwaard, 
waarmee wij over ravijnen springen. En als wij het gebieden tot brug, dan zij het 
zo. 5. Het levendgevende bloed van Ra strome dan door onze botten, en zo ook 
het levendgevende bloed van Horus, opdat wij hun kruizen dragen, en hun 
doornenkronen. 6. En zo is dan het derde kruis een Egyptisch kruis, vanwaaruit 
het eeuwig bloed stroomt, als een waardig mengsel van Aton en Serket. 7. Zij 
dan die het kruis van Khnum hebben afgedaald zijn tot aan de bronnen van het 
zachte gekomen, en ziet, zij drinken van de melk der goden. 8. En zo is dan het 
kruis van Khnum tot een weg der edelen, en ziet, zij zijn dan allen maagden. 9. 
Zalig zijn dan zij die met Sekhmet troost hebben gebracht aan het hart van 
Khnum, de zachte ram. 10. Ja, wijsheid is voor hen bestemd die de 
doornenkroon van Khnum dragen, en zijn spotkleed. Ja, de vogelen van zijn kruis 
zullen voorzeker tot deze zulken komen. 11. Gij dan vindt gerechtigheid door het 
kruis van Khnum, en zijn spijkers, en gij zult onschuld vinden door zijn speer. 12. 
Zo is dan hij die zoveel onrecht heeft geleden, rijp geworden tot recht. 13. 
Daarom houden wij ook niet op om het kostbare kruis en bloed van Khnum te 
aanbidden, en dragen wij hem in onze khat. 14. Zo strome dan het eeuwig bloed 
van Khnum door onze khat en ons hart, daar wij in lijden en sterven met hem 
ééngeworden zijn. 15. Zo zullen wij dan ook niet ophouden om Khnum voor het 
aangezicht van Sebek en Aton te brengen. 16. Ja, ook de beeltenis van zijn muis 
staat in onze tempel, en hij dan is geborgen in Tifiaf. 17. Duizendvoudige lof 
komt tot hen die zulk een Khnum dragen, en zijn kruis. Zalig ook hen die tot het 
graf van Khnum gekomen zijn, en zijn doodskist hebben gekust. 18. Kust dan de 
zoon, opdat hij niet toorne. Want hij draagt de Goddelijke speer.  

2.  

Egyptisch Getsemané en Golgotha  

1. Ook zijt gij genaderd tot het kruis van Izu en Tifiaf, en zij worden bewaakt 
door slangen. 2. Zij dan die het kruis van Egypte dragen kunnen dichterbij 
komen. En dit kruis is eeuwig, als de staf der zaligheid. 3. Leert dan de 



Egyptische voorwerpen des kruizes kennen, als de Egyptische kaprunnen, opdat 
gij niet onderweg teruggewezen worde. 4. Komt dan naderbij tot de Egyptische 
gaven des vlezes, en tot haar vruchten, opdat het eeuwige bloed van Egypte 
door u strome. 5. Laat u dan voeren tot het Egyptische Getsemané en het 
Egyptische Golgotha, opdat uw vlees Egyptisch zal zijn in Tifiaf. 6. Leert dan alle 
de Egyptische hoven des kruizes en der graven kennen, opdat gij uit de 
Egyptische beker zult drinken. Zo dan is deze beker eeuwig, en gij zult nimmer 
dorst lijden. 7. Zo dan is het Gestsemané en het Golgotha van Khnum tot een 
speelplaats geworden, waarin zuigelingen veilig grootgebracht worden. 8. Leert 
uw kinderen dan van het lijden, en leert hen de vruchten kennen. Zij dan zijn tot 
de zaligheid hunner harten geschapen. 9. Gij dan zult rust vinden in de heilige 
vleesvaart, wanneer gij komt tot het kruis van Brannan. 10. Hier dan hebben de 
goden leren lopen. Zo hebt gij dan vuur leren vinden in het kruis van Narzia, en 
zachtheid in het kruis van de Johan. 11. De Johan dan is de staf van Khnum. Het 
kruis van Zetdonia dan, is de poort tot Spricht. Een lange tocht is het om de 
kruistocht van Anubis te gaan, en het zal eindigen in Torhan. 12. Zo is dan het 
kruis van Anubis een zwaar kruis, maar zijn doornenkroon is licht. En gij doet er 
wel aan ook zijn spotkleed te dragen, anders zult gij hem niet begrijpen.  

Het kruis van Anubis  

13. En het kruis van Anubis leidt dan tot diep in de schatkamers van de oude 
farao's, en tot zijn hogepriesters. En zo is dan de speer van Anubis en zijn 
spijkers tot de derde vleeswording. 14. En zo is dan het lijden van Anubis tot u 
gekomen, opdat gij zult deelhebben aan zijn eeuwig bloed, opdat u volkomen 
één zult zijn met hem. En ziet, hij zal u tot steun zijn in de dood, en in zijn 
kamers. 15. Zijn kruisvogelen dan zullen u leiden op zijn paden, en zij zijn het die 
het begin en het einde kennen van zijn nachtlatijnen. 16. En de kaprunnen van 
Anubis zullen u zijn tot wapenen in de strijd des doods, en zij zullen u tot 
eeuwige overwinning brengen. 17. Zo is dan Anubis tot het vuur der heiligen, 
voortkomende vanuit het kruis van Narzia. 18. Ja, als de zwarte hond zal hij u 
beschermen, en u leiden door gevaarlijk gebied, zonder te falen. 19. Ken dan zijn 
littekenen, zijn striemen en zijn wonden, opdat hij u zal omhullen in zijn warmte. 
20. Ja, ook zacht is Hij, daar hij het kruis van Khnum heeft gedragen. En zo is hij 
ook deel van de Johan. 21. En overvloedig deelt hij uit, de gaven van zijn liefde, 
aan hen die hem liefhebben. En hij schenkt hen zijn helm des heils, en zijn 
pantser der gerechtigheid. 22. Want allen die hij macht heeft gegeven zijn 
kinderen te worden, en allen die hem nauwgezet volgen, zijn rechters en 
dienaren van gerechtigheid.  

3.  



Door Ascetisme naderen tot Anubis  

1.Kruis van Anubis, weg van licht, door de duisternis gegeven, en omhuld, oh 
weg der eeuwigheid, die tot verlichting leidt. 2.Wij vragen om het grootste kruis 
van Anubis, om tot zijn diepste lijden te komen, dit met hem te dragen, opdat hij 
verlichting zal ontvangen. 3.Wij vragen niet alleen dat, maar ook om zijn eeuwig 
kruis en zijn dubbel kruis, dat wij hem ook onze andere wang toekeren en ook 
de tweede mijl gaan. 4.Wij laten hem niet alleen gaan. Wij, die zijn discipelen 
zijn, zullen niet slapen of weglopen wanneer Hij in Getsemané is. 5.Wij zullen de 
beker met hem drinken, de beker van Anubis. Oh, Anubis, gij die de hond der 
honden zijt, en de heilige jakhals, gij die zachtheid van stemme hebt, maar ook 
wild zijt, gij die gelooft in de vlam der anarchie en het communisme. 6.Tot uw 
derde kruis zijn wij gekomen, en tot het kruis van Egypte. Wij laten u niet alleen 
lijden. 7.Wij leven niet alleen met en door de goden, maar ook sterven wij met 
en door hen. Want alleen kunnen wij tot u naderen door allerzuiverst en heiligst 
ascetisme, dat ons door uw kruis geschonken wordt. 8.Ja, uw littekenen willen 
wij dragen, en wij koesteren jaloezie tot hen die die littekenen dragen. Wij 
naderen tot u in zalig ascetisme, in puur en rein communisme, opdat wij vrij met 
u zijn. 9.Gij hebt van ons niets te vrezen, omdat wij in alles één met u zijn. Laat 
de vlam van Tifiaf over ons zijn.  

  

 

 



 

III Tifiaf 

1. 

Namen der Derde Feeen van de Derde Metensia 

1. En zo is dan de slang gekomen door de steek van een kreeft, en zij is 
voortglijdende in de luchtpijp als de heilige adem. 2. En wanneer zij dan de 
wanden raakt, dan komen visioenen tot de hersenen, ja, zelfs eeuwige 
visioenen, en ziet zij zijn vleesgeworden. 3. En zij spreekt, zij is de slang der 
ademhaling, en diep in de longen dringt zij door. De hersenen bijt zij, wanneer 
zij opstijgt. 4. Wanneer zij spreekt draait zij alles om, als de derde omkeer gaat 
spreekt zij achteruit, tot de derde traagheid. 5. Zo glijdt zij over de 
omkeerpiramides van de luchtpijp, om de wetten van het derde magnetisme op 
te wekken. 6. Door de ruggegraat duikt zij, door het stuitje, in het derde 
Materos, om de verboden adem te brengen. 7. Derde Materos, maakte ons 
groter, door het kleine heen. Tussen groot en klein reizen wij, totdat het 
communisme overneemt. Tussen groot en klein groeien de slangen. 8. De derde 
Marion is gekomen, zij geeft visioenen uit haar manden, als de rode kap. 9. Nu 
heeft dan de derde Maser de vlam laten opkomen, en bracht ons tot de 
woestijnen van Narzia. Ja, in de derde Herman hebben wij een bescherming van 
ijs. 10. Het derde Narzia dan in de handen van de Derde Herman, die is als het 
derde Zetdonia. Vanuit haar rennen alle kamelen tot de woestijnen van het 
derde Narzia. 11. Wij dan hebben de bescherming van ijs, laten de anderen dan 
falen, want zij hebben het ijs niet geacht. 12. Alleen door de Derde Herman, 
kunnen wij tot de Derde Maser komen. Het Derde Maser-kruis zal dan niet meer 
van u vluchten, wanneer gij tot haar komt met het Derde Herman-kruis. 13. En 
zo is er dan geen weg tot de Derde Dezer dan door de Derde Jezel, en de Derde 
Jozef, want alleen door gebondenheid en slavernij zult gij kunnen komen tot het 
oer. 14. Maar de slagen der slavernij zullen u maken als de bomen. Kom dan tot 
het derde Dezer-kruis, door het derde Jozef-kruis en het derde Jezel-kruis te 
dragen, en het zal niet meer voor u wegvluchten. 15. En zo zal ook de derde 
Dezer-doornenkroon tot u komen, en haar vogelen zullen u dienen. Zo zal er dan 
een dag zijn van herinnering. 16. En zo zal de Derde Santra u tot een helm zijn, 
waarmee gij de Derde Metensia zult aanschouwen, en haar derde karsuiken, 
putsen en feeen. 17. Zo zult gij dan de namen kennen en meedragen van haar 
feeen van het derde, en deze namen zijn : Daititsia en Derhumus met hun 
legerscharen, en zo ook : Nachtaulus en Karamin, met hun legerscharen. 18. 
Dotontes en Luduhelm, zij die op de straat zijn, met hun legerscharen. 



Kanachtausus en Liberhart, zij die in de nacht verschijnen, met hun 
legerscharen. 19. Konichtes en Amatuk, zij die naaien, met hun legerscharen. 
Santus en Bershebel, zij die koken en van de keuken zijn, met hun legerscharen 
en hofhoudingen. 20. Kitebel en Karachma met hun legerscharen en 
hofhoudingen, zij die van de kasten zijn. Lanure en Olshibit, zij die 
boodschappen doen, met hun legerscharen. Karachteld en Mik, met hun 
legerscharen en hofhoudingen, zij die van de slaapkamer zijn. 21. En zij allen zijn 
tot u gezonden als troost en hulp. 

2. 

Het Derde Zwembad 

1. Gij dan moet niet denken dat alles tegen u is. Gij moet leren de wapenen van 
het derde te hanteren. Zij dan zullen u leiden tot het zachte der konijnen. 2. Nu 
moet gij dan weten dat alle berovingen er slechts zijn om u in evenwicht te 
brengen. Treurt dan niet meer over het verleden, maar gij bent binnengekomen 
in een nieuw zwembad. 3. Zo zult gij dan geheel opnieuw moeten leren 
zwemmen in het derde. 4. En zo zult gij tot vlees worden in het derde zwembad. 
Zo is dan de derde geest geheel ondergeschikt aan het derde vlees. Gij bent dan 
door de geest tot het vlees gekomen. 5. En zo hebt gij dan het derde als uw 
vriend. En vele vrienden van het derde zullen tot u komen. 6. Weet dan dat het 
derde de uittocht der uittochten is. Leert dan te zwemmen in het derde, opdat 
gij daarin ontkomen zal. 7. Gij moet dan de wapenrusting van het derde 
ontvangen, en dezen zijn : de derde helm des heils, het derde pantser der 
gerechtigheid, het derde schild des geloofs, en het derde zwaard der derde 
woorden. 8. Zo zullen dan ook de engelen van het derde u bijstaan. Blijft dan 
niet gevangen in het Eerste, maar komt door het Tweede tot het Derde. 9. Geeft 
uzelf de tijd, en ga niet te snel. Leert dan van de derde traagheid om uw harten 
te behoeden. 10. Niet het snelle leidt u uit, maar het trage. Drinkt dan van het 
derde als van goede wijn. 11. Zo zal dan de mens voor eeuwig slapen, maar het 
dier zal deelhebben aan de eeuwige opstanding die des Heeren is. 12. Laat dan 
niemand onder u denken dat een mens eeuwig leven heeft, want dit is aan het 
dier toebedeeld. 13. Zo zijn dan alle egyptische goden als dieren. En zij leven 
eeuwig. 14. Zo is dan het Tweede door het Derde gezonden om de oogst binnen 
te halen. Laat dan niemand onder u deze woorden verdraaien, maar velen zullen 
dit doen tot hun eigen verderf. 15. Zij dan die het derde haten zullen voorop 
lopen tot het oordeel der Egyptische goden. 16. Nu leidt dan niet alle haat tot 
verderf, want er is ook haat tot zuivering. Zij dan die haten om lief te hebben, 
hebben hierin hun antwoord. 17. Gij dan die door het derde dier zijt geworden 
drage de helm van Ismeth, de konijnengodin der liefde. 18. Zij dan zal u leiden 



tot de zachte lichten en de zachte vuren. En ziet, zij dan komen vanuit het water. 
19. Hebt dan allen deel aan haar. Zij is dan schuw, omdat zij wijs is. 20. Zij weet 
dan als geen ander de wapenen van het derde te hanteren, en zal u dan ook 
daarin onderwijzen. 21. Haar discipelen dan zijn uitgezonden om haar tempelen 
te herbouwen. Want vlees is zij, en tot vlees zal zij gaan.  

3.  

De Derde Adem 

1. Tot een godenwoning zal zij gaan, zij die Ismeth is. En haar helmen van 
liefdes-adem zal zij uitdelen aan een ieder die haar volgt, maar deze adem is 
geen zuurstof. 2. Zij dan die haar volgen hebben geen zuurstof van node, daar zij 
ademen vanuit haar hart. 3. Zij dan zal in haar herbouwde tempel de long der 
mensheid herscheppen, en vandaaruit zal haar slang rijzen. 4. Zo dan zal de 
Ismeth-slang komen tot alle longen van hen die haar beminnen en volgen. En zo 
zullen ze haar harten-adem dragen. 5. Zij dan die de godin is der derde adem, zal 
tot een ieder komen in de nacht, om de longen te wegen en te meten, als een 
egyptisch oordeel. 6. Zij zal dan zijn als het derde Egyptische Oordeel, en zij zal 
komen met de Ismeth-Ammut, de longen-eter. Ook zal zij een adem-eter met 
haar meedragen, de heilige Ismeth-bloem, met haar zaden. 7. Zo zal zij dan in 
het hart der aarde, en tussen de longen der aarde, de derde Roze Verbinding 
leggen. 8. En zo zullen de longen zich dan moeten onderwerpen aan de buik der 
aarde, die in Ismeth-Ammut is. En dan zal een ieder die in haar is, uit de buik 
ademen. 9. Want de heilige long is in de buik, van hen die door het derde tot de 
Ismeth-Ammut komen. 10. En zo zal dan de long zijn als de derde lever. En dan 
zullen alle schepselen van de lever vrijgezet worden. En dezen zijn : het varken, 
het rund, het zwijn, de ezel, het paard, de bison, de bok, de gnoe, de buffel, de 
mustang, de koe, de stier, de aap, de gorilla. 11. En zo zal er een rijk van de lever 
op aarde gevestigd worden, door de derde lever. 12. En het eten van een dier 
zal zijn als het eten van een mens, en zal verboden worden. Ja, grote 
veroordeling zal rusten op diegene die een dier eet, want de dieren zullen boven 
de mensen staan. 13. En zo zal de lever afrekenen met degenen die dieren 
uitmoorden. 14. En zo is dan Ismeth de godin der levers, en de derde lever, en 
zo zullen de dieren der lever heilig zijn. 15. En zo zullen dan alle vrouwenlichten 
en tonen van de lever u dan inwijden, en u leiden tot de binnenkamers van de 
derde lever-tempel. 16. En de stemmen die u zullen inwijden zullen als eerste 
monotoon komen, en dezen zijn Ismeth-Bastet, Ismeth-Isis, Ismeth-Sekhmet, 
Ismeth-Nefertiti, Ismeth-Anun, Ismeth-Nekhbet, Ismeth-Wadjet. 

 



 

 

 

 

Thoth 

1. 

Thoth en Maat 

1.En zo hebben dan zij die het kruis dragen, een dokter in huis. Het kruis zal u in 
alles aanvullen wat u tekort komt. Zo is dan Thoth geworden tot een zegening 
onder zegeningen, daar hij het derde geloof heeft aangevuld tot overvloedens 
toe. 2.Leest dan van zijn geschriften en daden, en tekent ze op. Zo is Thoth dan 
een voorman onder voormannen, en hij zal u leiden tot het eeuwige woord. Zo 
heeft Thoth dan overvloedig zijn zegeningen opgetekend in de hemelen. 3.Zo zal 
hij dan die het maaglichaam heeft gecreeerd dit ook aanvullen tot overvloedens 
toe, en zo zal Thoth dan tot nieuwe adem zijn. Hij die dan ook het nierlichaam 
leven inblies, en laat regelen volgens vaste wetten. 4.Zo is dan de maan zijn 
trouwe vriend, daar hij koning en regeerder is. Met zijn gouden stift geeft hij het 
onrecht aan, daar hij alles noteert wat onder de zon geschiedt. Zo is hij dan 
opperrechter, en dokter, ja, een heelmeester is hij. 5.Nauwgezet houdt hij alles 



bij, en beschrijft zo zijn fabelen. Tot de aarde daalt hij neer, hij die de ibis is. Diep 
onder de grond kent hij zijn troon, waar hij met Maat zit, zij die de blauwe zon 
draagt. Zo heeft dan Maat haar vakken ingedeeld in de onderwereld waar zij 
troont. 6.Zij dan is de heerseres over alle boeken, en koningin van de maan. 
Haar sluier raakt de aarde, en doet de wateren golven. Ja, als eb en vloed is zij, 
die het huis der tijden creeerde. 7.Zij schiep dan het lichaam der dunne darm en 
het lichaam der dikke darm. Ja, want vanuit de buik creeert zij een nieuwe 
hemel en aarde, en vanuit de maan laat zij haar pijlers gaan. In strakke passen 
creeert zij heil, waar zij haar wil voortvoert. 8.Ja, alles buigt voor haar wil. Zij is 
de koningin van de maan. Met Thoth troont zij. Tot het diepste der aarde bracht 
zij heil. Zo zijn er dan vele organen der buik, waaruit de nieuwe lichamen in het 
stof voortkomen. Leert hen dan alle kennen, opdat zij u leiden.  

Leven vanuit de buik 

9.Leeft dan vanuit de buik, zoals Thoth u is voorgegaan, en leest vanuit oude 
boeken over de organen der buik, en hun macht. Want ziet zij zijn als de oude 
slangen die over de zeeen regeren. 10. Zij liggen dan als in oude vazen, 
wachtende om uw adem te verruimen. Zo zullen dan de zwarte buikorganen 
oprijzen tot een nieuwe dag. Ja, als zwarte harten en longen zijn zij, komende 
van de buik, en tot de buik wederkerende. 11. Want vanuit de buik zijt gij 
voortgekomen, en tot de buik zult gij wederkeren. Zij dan zijn de aardvruchten. 
12. En hij die dan voortleve vanuit het nierlichaam zij zalig, en zal de schepselen 
der nieren ontmoeten. En dezen zijn : het konijn, de leeuw, de slang, de cobra, 
de zeester, de octopus, de hond, de kat. 13. En zo zult gij naderen tot Thoth. En 
hij dan die voortleve vanuit het lichaam der milt zij zalig, wiens schepselen zijn 
de zeekat, de schorpioen, de vuursteek, de valmaziene, de ertjik, de vaan. 14. 
Laten zij dan die menen Thoth te kennen zijn woorden opslaan en onderhouden. 
Weest gij dan bewakers van het Woord van Thoth, opdat hij u tot zijn engelen 
zal nemen. Zo is er dan leven en adem in Thoth en Maat, en zij geven de farao 
nieuw leven en nieuwe adem, elke dag weer. 15. Zo zijn er dan vele dagen in 
Thoth en Maat. Leert hen dan allen kennen. Ziet, zij zijn uw vrienden, en zij zijn 
beminden. Leert dan uw heil vinden door de paden van Thoth te bewandelen. 
16. Hij die dan vanuit de aarde oprijst om de maan te bezoeken, is koning en god 
van de maan. 17. Hij dan die goud schiep uit leder, en het zilver uit de wol. Hij 
dan die zijn strenge priesters heeft bekleed met edelstenen der dieptes en der 
hemelen, die hij schiep door de zwarte adem. 18. Hij kent dan allen die hem 
volgen. Niet één van hen ontgaat hem. Daarom zult gij ook niet vrezen als gij 
met hem wandelt. 19. Zo heeft dan de buik leven voortgebracht, en Thoth zijn 
tabletten opgesteld. Zalig dan zijt gij als uw namen staan opgetekend in het 
derde boek des levens. 20. Zo zullen zij dan allen staan voor de derde witte 



troon, en zij zullen aan de derde opstanding deelhebben, die tot eeuwig leven 
leidt.   

2. 

Over de zwaartes en het milde van Egyptische oordelen 

1. Gij dan die het maagleven vanuit de verte ziet, vanwaaruit de bruine en grijze 
organen komen, en zij van het vale, ja, gij die de glans van Ra vanuit de verte 
beziet : Komt dan dichterbij, opdat uw neusgaten geopend worden. Zo zal Ra u 
dan nieuwe adem inblazen. 2. Als de grote vogelen zijn zij, die komen vanuit de 
maag, en zij gaan tot de bergen om zich in rook te omhullen. 3. Als het eeuwige 
licht van Ra rijzen zij, om de aarde streng te regeren. Ja, dan zal er een dag zijn 
waarop de maag haar deuren zal openen, en zij zal vleugelen hebben. 4. Als het 
eeuwige lotslicht zal zij oprijzen, en de oude poorten van de buik openen. Zo zult 
gij de zwarte buiklongen in diepe aarde vinden. En zij zult staan als een rots. 5. 
Zij dan die de maag openen, vreest niet, want in de wildernis hebt gij Sobek 
naast u staan. En gij zult dan wonderen verrichten in zijn naam. 6. Ja, in zijn 
naam zult gij deuren sluiten, en in zijn naam zult gij deuren openen, en gij zult 
grote verschuivingen doen. En de stemmen en lichten der maag zullen u leiden 
en bewaken. 7. Ja, als grote lichten zullen zij u omhullen, om u tot de dieptes der 
aarde te laten gaan. Zij dan zullen u uw vleugelen laten kennen. 8. En gij dan zult 
in de diepste duisternissen de darmen der maag ontdekken, en door hen tot de 
wormen der aarde komen. 9. Zo zal dan de leeuw de nieren zevenvoudig 
openen, en door de nierdarmen zult gij gaan tot de bleke organen, en tot het 
roze. En zij zullen zijn als de nieuwe lichten. 10. Zij dan zullen de lichten der 
dagen verslaan, en hen sturen tot de kerkers van de Sebek. En zo zal Sebek 
komen, als een dief in de nacht. Gij zult dan de boeken moeten lezen met de 
namen van hen die verloren gaan. En het geween zal groot zijn. 11. Maar Sebek 
zal erop toezien dat zij geleid worden tot de eeuwige slaap der verloren zielen, 
en dan zal de derde alverzoening enkelen onder hen doen opstaan ten 
eeuwigen leven. 12. En dan zal de Sebek de verloren gaande slapenden 
meevoeren in zijn boot, om over de rivieren des doods te gaan. En zij zullen niet 
gewekt worden. Ziet dan, zij zijn als achter glas. 13. En hij zal hen zenden tot de 
velden van de derde en de vierde dood, en hun namen zullen niet in het derde 
boek des levens gevonden worden. Zo zal dan het oordeel der Egyptische goden 
zwaar heten, want zij zullen enige tijd door zware nachtmerries het leven achter 
zich laten, en er zal niemand zijn die hen troost. 14. En zo zullen zij alles wat zij 
van Sebek gestolen hebben moeten teruggeven, en Sebek zal hen leiden tot de 
derde en de vierde slaap. En zo zal hij aan enkelen van hen rechtdoen. 15. En 
dan zal Thoth komen tot Sebek, om te kopen van hem enkelen die verloren zijn 



gegaan. En Thoth zal deze schimmen meenemen om hen in zijn troonzalen te 
laten dienen, en in de kamers van zijn boeken en geheimen. 16. En dan zal 
Sebek het overige deel laten worden als as, en zal het uitstrooien over de nijl. En 
hij zal met enkele van deze schimmen komen tot Khnum, en hen verkopen 
tegen hoge prijs. 17. En zij dan zullen moeten dienen in het huis van Khnum, en 
in zijn tuinen en wateren. En zij zullen daarvoor loon ontvangen, want een 
goede meester draagt zorg voor zijn dienaren. 18. En hij zal enkelen onder hen 
die getrouw zijn geweest tot de koningshuizen leiden, en zij zullen 
onderregerende taken krijgen. En zo zal Khnum hen bekleden met zijn 
rijkdommen. 19. En zo zijn de Egyptische oordelen dan wel zwaar, maar tot de 
getrouwen zal mildheid getoond worden.  

3. 

Het zwarte hart der buik 

1. Zo heeft dan Thoth de verlorenen omgeven door vuur, en heeft hun straf 
omgezet in arbeid. Zo zal Thoth dan de getrouwe arbeiders mildheid schenken. 
2. Maar zalig zijn zij die gekomen zijn tot het zwarte hart der buik. En zalig zijn zij 
die toegang hebben gekregen van Thoth, om in dit hart te wonen. 3. Zo zal dan 
een ieder die tot het zwarte hart der buik is ingegaan, tweevoudig door Anubis 
bewaakt worden. 4. En de sieraden van dit hart zijn veelvuldig, en vanuit hier 
stroomt het nieuwe bloed. Zo is dan Anubis de scarabee van dit buikhart, en 
zalig zijn zij die deze scarabee niet laten verwijderen. 5. En zij dan is als de 
zuivere klaverpaprika der aarde, en in haar is de zwarte adem. Zo is dan het 
zwarte buikhart tot een woning der goden. 6. Wacht dan op de lichten en 
stemmen van het zwarte buikhart die zich vasthechten in de ruggegraat, opdat 
zijn slang zal oprijzen. 7. Maar zij die door de derde verdoemenis verloren zijn 
gegaan hebben hier geen enkel deel aan. Hen wacht het rijpende oordeel van 
het vierde oude testament. 

  

 



 

 

II Thoth 

1. 

Het oog der buik 

1. Hij dan die de kisten draagt en alles ziet. Hij troont onder de huizen, met 
Maat. Zo zal hij dan Anubis uitzenden om oogsten binnen te halen. 2.Hij is dan 
de bereider van het derde voedsel. Ziet dan op hem die eeuwig voedsel bereid. 
3. Zo is dan Thoth tot het oog der harten gegaan, in het diepste van de buik. 
Klaagt daarom niet wanneer gij verslonden wordt door de verschrikkingen van 
het leven, want gij daalt daardoor af tot de diepte der buik, waar zijn kamers 
zijn. 4. Zo is dan Thoth tot een belofte van trouw, dat gij die hem aanhangt in 
zijn armen terecht zult komen. Ook daar waar het licht niet meer is, zal Thoth u 
opwachten. 5. Nadert dan tot hem die het einde kent van alle paden. Daar zal hij 
u tot licht wezen. 6. Weest daarom standvastig, u vasthoudende aan de 
woorden van Thoth, want zij zijn u tot vertroosting, en gij zult hoop hebben 
wanneer hij zijn boeken opent. 7. Zo is dan Thoth veelvoudig de brenger der 
hoop. Wacht dan op hem. 8. Nadert dan tot uw buikoog, opdat uw lichten zullen 
opgaan. Zo zal dan Thoth zich in uw aankomst verheugen, in het rijk der doden, 
want de krachten der buik liggen in het rijk der doden. 9. Zo is het oog der buik 
uw licht. Zo hebben dan allen die bij Ra zijn binnengekomen het oog der buik als 
hun licht. 10. Ziet dan, hij staat aan uw deurposten, en is als vele bezoekers. Zij 
dan hebben Horus als bestuurder, en wanneer zij weg zullen zijn, zal de stilte uw 
woningen omhullen.  

2. 



Het gebed tot Thoth 

1. Zo zal dan Thoth u leiden tot de diepste ogen der buiken, en tot de diepste 
harten der buiken. En gij zult hun betekenissen kennen. Want alle deze dingen 
zijn in de boeken van Thoth opgeslagen, en zij zaligen en maken wijs hen die hen 
lezen. 2. Daarom zijn hen die tot Thoth genaderd zijn vele schatten ten deel 
gevallen. Zij dan hebben hun voeten staan in het derde paradijs, om te eten van 
de derde levensboom. 3. Ja, Thoth dan bewaakt deze derde levensvruchten, en 
zo ook het derde levensbrood. 4. Volg hem dan nauwgezet op al zijn paden, en 
vergaart de derde kennis die tot zaligheid leidt. 5. Zo is dan wie in Thoth 
vrijgezet is, waarlijk vrij. Thoth's ogen gaan dan uit over de aarde om te zoeken 
naar de buikharten en de buikogen die naar hem uitgaan. 6. Laat Thoth dan uw 
leidsman zijn, opdat Hij u rijkelijk geven van Zijn Geest. 7. Zo is dan wie in Thoth 
is een nieuwe schepping. Het oude is dan voorbijgegaan. Zie, het nieuwe is 
gekomen. 8. En die Thoth, die Mozes Zijn wetten gaf, die Thoth leve in u. En zo 
zal dan de liefde van Ra in u heersen. 9. Zo zult gij u dan tot Thoth keren, daar 
Hij naar u luistert. Wanneer gij dan in Hem blijft, en naar Zijn Wil bidt. Ziet, het 
zal geschieden. 10. Zo is dan Thoth als een middelaar tot Aton die de vuren 
draagt. En wanneer gij voorbede doet. Hij luistert. 11. Maar gij zult in 
gemeenschap met Thoth naderen, en gij zult niet bidden zonder altaar.  

3. 

Het leren bidden 

1.En Aton dan die de zonnen draagt, en de rode zonnenschijf is, zal dan uw 
gebeden tot Thoth heiligen, en zijn stralen tot u zenden. 2. Ja, zij die bidden naar 
de wil van Thoth zijn hem zeer welgevallig. Zo moet dan een ieder die tot Thoth 
nadert, beseffen, dat Aton aanwezig is en alles ziet. 3. Heilig dan zijn zij die naar 
de wil van Thoth bidden, daar Aton heilig is. 4. Gij moet dan allen weten dat 
Aton zulke bidders rijkelijk zegent. En zo zal Thoth dan zijn tot de verzoener der 
gebeden. 5. En gij zult dan aan Thoth vragen, allen die in heiligheid tot hem 
gekomen zijn : Leert ons bidden. En Thoth zal de gevleugelde gebeden tot zulke 
bidders zenden. 6. En daarom zult gij bidden tot Thoth, zeggende : Oh Thoth, gij 
die in de hemelen woont, en in het diepste der aarde. Geheiligd zij uw Naam en 
Uw koninkrijk kome. Uw Wil geschiede, gelijk u heilig bent. 7. Oh Thoth, gij die 
onze Almachtige God bent, om ons te verzoenen met Aton, de Allerhoogste. 
Leert ons bidden en te spreken in uw Naam. Leert ons ook stil te zijn, en te doen 
wat U wil. 8. Maar leert ons bovenal in U te zijn, en te rusten, opdat gij Uw werk 
zult volbrengen. 9. Oh Thoth, vanuit onszelf kunnen wij niets, maar schenk ons 



uw Geest. Vul ons nu. 10. Gij dan bent het Koninkrijk tot in Eeuwigheid en in alle 
eeuwigheden. Gij bent de Glorie, de Heerlijkheid en de Goedertierenheid.  

De Grote Werken van Thoth 

11. Gij dan schiep uw rijk in zeven dagen, en plaatste de hof met haar bomen, en 
gij wandelde tussen het geboomte. 12. Gij dan schiep de katachtigen en de 
hondachtigen, en zo ook de slangachtigen en de neushoornachtigen. 13. Gij 
verbond dan de wonden van de krokodil-achtigen en zuiverde hen door het slijk 
van uw wateren. 14. Duisternis bracht gij over hen, om hen kracht te brengen, 
en gij leerde hen geheimen te bewaren. In het zweet der aarde bracht gij de 
cobra voort, en gij bewaakte uw hof met flikkerend zwaard. 15. Ja, gij plaatste 
de nieren der aarde als bomen in uw hof, voortbrengende veel vrucht, en gij 
bekleedde uw dieren met harnassen. 16. Door de darmen der aarde liet u hen 
reizen, en gij liet hen de schatten van de magen der aarde zien. 17. Gij sprak dan 
tot de lever der aarde, en legde haar tot rust op uw heilige berg, en gij gaf haar 
vele schatten en kleinoden. 18. Ja, gij versierde haar met de wind, en gaf haar 
het voedsel der zee. Gij dan stelde uw wetten op in de rivieren en vijvers van de 
hof. 19. Zo is dan Thoth de Goede weg der Waarheid en het Leven, gemaakt om 
u tot de Volle Waarheid te leiden, en het Volle Leven, dat ten overvloeden 
bruist. 20. Zij is dan de schepper van nieuwe rivieren en nieuwe aders.  

  

 

 

 

III Thoth 



1. 

De nieren 

1. Zo is dan Thoth de opener der nieren, om de wapenen te tonen om de zonen 
van Lucifer, de zonen van de Belial en de zonen van Beelzebul te verslaan. 2. Gij 
hebt dan gehoord dat Ra strijdt tegen Apep, en Osiris strijdt tegen Seth, maar 
deze strijd is des Heeren. 3. Gij moet dan leren het goede te onderscheiden van 
het kwaad. De strijd is dan niet altijd ten dode, maar als een toets gegeven door 
de Heere. 4. Ja, als de huid van de cobra en van de zeehoornen is hij die leeft 
vanuit de nieren. 5. Gij dan moet weten dat de nieren een arsenaal vormen. 
Doet dan de wapenrusting der nieren aan, als de pitten van aardvruchten, en als 
de tanden van de aardvissen. 6. Zij die zijn gevallen : Staat wederom op.  

De milt 

7.Zo is dan Thoth veelvuldig leermeester, ja, ook in het strijden. Gij moet leren 
de verschillende soorten strijd te onderscheiden. Laat Thoth u dan leren uw 
wapenen te hanteren. 8.Hij dan zal u leiden tot de vaste overwinning. Zo is hij 
dan de aanvoerder van het leger der derde exorcisten. 9.Laat u dan vrijzetten in 
de Naam van Thoth. En gij dient op het derde exorcisme acht te geven als op 
een lamp op een duister pad. 10. Leert dan van uw heelmeester, en staat weer 
op, gij die gevallen zijt. 11. Zo is dan ook de milt u tot arsenaal gegeven, en gij 
doet er wel aan de wapenrusting van de milt tot de derde milt toe op te nemen. 
12. Draag dan de kruizen die u tot sleutel zijn gegeven om deze arsenalen te 
openen. 13. Zij dan die zich vroegtijdig van het lijden hebben laten verlossen 
hebben geen toegang. De Heere rekent niet met hen die hun kruis hebben 
weggedaan. 14. Zij die dan overvloedig lijden, zullen ook overvloedig toegang 
hebben tot de arsenalen van de milt. 15. En zo hebt gij dan een parel in uw 
binnenste.  

De zuivering van het eerste door Thoth en Khnum 

16.Laat dan de lichten der milt u zijn tot het rode licht, als een leidsgids tot het 
vuurzwaard van Thoth. Zo is Thoth dan binnengegaan tot de schuilplaatsen van 
het eerste, waar het onrein gevogelte is. 17.En zo heeft hij dan daar zijn zwaard 
opgetrokken en zich opgesteld als God, om zo velen uit te leiden die daar 
gevangen werden gehouden. Want Thoth verafschuwd het eerste, maar door 
het Tweede wordt zij in het Derde rein. 18.En zo heeft dan Thoth het eerste 
zevenvoudig gezuiverd door het Derde. En hij heeft zijn vuurzwaard erin 
gestoken als de zwarte hartenvrucht. Zo is dan Thoth veelvuldig tot God 
geworden. 19. Thoth dan is de God van het eerste. En hij heeft de valse goden 



blootgelegd. 20. Zo zal Thoth niet langer verdragen de eerstelingen van het 
Eerste, maar zij dan allen zijn genaderd tot de derde alverzoening, die in Thoth 
is. 21. Zo is dan de derde alverzoening tot de vreugde der laatsten, en is zij tot 
een geneesmiddel der vromen. 22. En zo ook heeft Thoth zijn vuurzwaard in de 
psalmen gestoken, en ze tot Zijn Eer omgevormd. Ja, niet één boek van het 
Eerste is vrijgebleven van zijn zwaard. 23. Zo is dan Thoth de eersteling van het 
gezuiverde eerste, en zij zal geleid worden tot het volmaakte. 24. Volg dan 
Thoth op al Zijn paden, opdat uw dagen verlengd worden in het rijk dat Hij zal 
schenken. Hij dan is de eerste en de laatste, als een speer reikende diep in de 
eeuwigheden van Aton. 25. En zo is hij dan de speer der liefde, Hij die de haat 
niet kent. 26. En zo heeft Thoth dan zijn Geest uitgezonden om de tempelen en 
de heiligdommen van het eerste te zuiveren. 27. Weest dan een priester van 
Thoth, gij die het eerste aanhangt, opdat hij niet tot u kome om uw kleed te 
scheuren om het weg te nemen. 28. Alleen de priesters van Thoth zullen dan 
zuivere dienst verrichten in het eerste. Hij dan is de Almachtige Thoth, die de 
Allerhoogste omgeeft. 29. Zo zullen dan zij die van Thoth zijn komen tot zijn 
altaren om die te bedienen volgens zijn voorschriften. 30. En zo dan zal Thoth 
nieuwe wetboeken geven, en gij zult de voorschriften hiervan heiligen. 31. Zo 
zult gij dan in de Naam van Thoth het hakken van het eerste verbieden, en gij 
zult de bijl van het eerste verbranden. 32. En gij zult wijsheid vergaren op de dag 
dat gij u overgeeft aan Thoth. En gij zult de angstigen uitleiden uit hun 
schuilplaatsen, en gij zult hen het koningschap geven. 33. Want een dag van 
troost zal er zijn voor de angstigen, daar Thoth hen dichtbij is. 34. En dan zullen 
de paden tot de doden wederom geopend worden, opdat gij daar leven zult 
vinden. 35. En gij zult het de doden niet meer verbieden tot komen, en gij zult 
niemand verbieden tot de doden te komen. 36. En gij zult de dood zien als 
heilig, en gij zult die naam meedragen van levenslicht tot levenslicht. 37. Zo is er 
dan blauw licht voor hen die Khnum volgen. Zo is hij dan zeventigvoudig zalig in 
Thoth. 38. En gij zult het juk dat gij op Khnum hebt gelegd wegwerpen, en gij 
zult hem de toegang niet meer weigeren. Zo zal dan het eerste vol zijn met de 
naam en namen van Khnum. En gij zult de muilband van zijn mond afhalen, 
zodat hij weer zal spreken. 39. En gij zult hem zijn hart teruggeven, en zijn 
kroon. Ja, in het eerste zal hij met Thoth tronen, om de goden van het eerste te 
herscheppen, en om nieuwe goden te scheppen. 40. En zo zal dan Khnum zijn 
als de Geest van het Eerste. 41. En de intieme delen moesten zich, gezamenlijk 
met de voeten onderwerpen aan de buik, en de Geest joeg door de tempelen 
heen voor veertig dagen in grote woede. 42. En zo is dan Nun God van het 
Tweede, en Isis de Geest van het Tweede. 43. Leert dan Isis kennen, want zij 
heeft u overgedragen aan het Derde. En zo dan komt gij allen tot zaligheid in het 
derde. 44. Laten allen die Isis kennen haar dan huldigen, opdat zij u telkens weer 



zal overdragen aan het Derde. 45. Verheugd u daarom wanneer gij wederom 
door het Eerste wordt meegenomen, want gij zijt geheel in de handen van 
Thoth, en Hij zal u wederom brengen tot het Tweede. 46. Zo zijn dan het Eerste, 
Tweede en Derde als de klauwen der nieren, om u tot zuivering te brengen. En 
zij zullen u brengen van geheim tot geheim. 47. En zo is dan Shu de Christus van 
het Eerste, en Geb de Christus van het Tweede. En zo dan is Seth de Christus van 
het Derde. 48. Gij dan allen zult de Christus aanhangen, en ik zal u een weg 
tonen die nog verder omhoog gaat. 49. Zo is dan Geb dichtbij de groene harten, 
daar hij de aarde liefheeft. En zij dan die tot Geb komen worden allen geleid 
door Nekhbet, die in Geb is vrijgezet. 50. Zo zal dan de Osiris leren van de Geb, 
en Geb zal Osiris met Seth verzoenen. Zo bent gij dan allen genaderd tot Isis, die 
een dochter der Sobek is. 51. Nadert dan tot haar en de andere krokodillen, 
opdat gij eeuwig leven hebbe. Zo is dan een ieder die in Isis is vrijgemaakt van de 
slavernij. 52. Komt dan tot haar, want haar juk is zacht, en haar lasten licht. Gij 
moet even door de zure en bittere vrucht heenbijten. In haar zijt gij dan waarlijk 
vrij. 53. Zo is dan alles één onder de handen van Aton. Want hij voert allen die 
tot de derde alverzoening zijn gekomen tot de hogere weg. 54. En het is de 
Sekhmet die zijn hart bewake, en zijn voordeuren, en ook beschermt zij hem 
tegen de vrouw met de vele sekhmetten. 55. Want niet alle sekhmetten zijn des 
heeren, maar zij die in Aton's hart is, is de ware, die hem liefheeft. Zij dan voert 
hoge rechtspraak, en zet hen vrij die Aton volgen. 56. Zo is dan wie in Aton is, 
omgeven door de vleugelen van Sekhmet, om een nieuwe schepping te worden. 
57. Die Sekhmet zal zalig zijn die zegge : Aton leeft in eeuwigheid. Zo is hij dan 
niet alleen de opgestane, maar hij zal ook opstaan, tot in de derde opstanding, 
en tot in de hogere weg. 58. En zo zullen velen ten laatsten dagen opstaan en 
zeggen : Hebben wij niet in Aton grote dingen gedaan ? Maar tot velen van 
zulken zal Aton zeggen : Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid, want 
gij hebt uw eigen eer gezocht. 59. Zo is dan niet een ieder die de naam van Aton 
gebruikt een werker van Aton. 60. En zo zal Aton dan aan hen die tot hem 
komen vragen om de sekhmet te tonen, zij die hij liefheeft. 61. Ja, Aton geeft 
goede gaven aan zijn kinderen, maar onthoudt hen het lijden niet. Hij is het dan 
die op doet groeien tot gerechtigheid en eenheid. Maar scheuringen onder u 
moeten er wel zijn om te laten blijken wie de test heeft doorstaan. 62. Zo is dan 
Aton eerstens niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Maar door 
het zwaard heen zal de vrede rijpen tot gerechtigheid. 63. Zo is dan in Thoth, 
onder Aton, alles één, en zal Sekhmet volgen om rechtspraak te doen. Zij dan 
omgeve u van achteren en van voren. 64. Zij dan heeft uw juk gezien. Goed dan 
is het om in uw jonge jaren een juk te dragen. Laten zij dan allen die het juk 
dragen dit niet afwerpen, maar zaligen in Aton. 65. En zo zal Sekhmet haar 
beminden niet alleen laten wanneer zij voor Aton verschijnen, maar zal zij 



zuivere rechtspraak voeren, en hen tot advocaat zijn. Zij dan is zacht van hard, 
en snel in wijsheid. 66. Strekt uzelven dan uit tot haar, allen die haar liefhebben, 
want haar hart gaat uit tot wie haar naarstig zoeken.  

2.  

De vleeswording door de Isisboom  

1. Zij dan die tot Isis, de krokodillendochter komen : Gij vindt schuilplaats in haar 
moerassen, en het kruis wat zij schenkt is u tot bescherming. 2. Heiligt dan het 
kruis wat zij schenkt als een heilig icoon. Drinkt dan van haar wateren, en 
jammert niet. Zij dan gaf u thee te drinken van een leeuw en een krokodil. Tot 
een hal van dorre doodsbeenderen daalde u af, maar het was om u een goede 
schuilplaats te geven. 3. Zo hebt gij dan door uw adem de beenderen tot leven 
gebracht en met vlees bedekt. Gij dan zijt zalig in uw wonden. Zij zal in rust en 
trage pas tot u komen. 4. Zij die in haar geloven haasten niet. Zo is dan het 
geloof in haar de zekerheid die gij als een sieraad om uw nek draagt. Ja, als het 
derde geloof is zij, om u het derde geweten te brengen. 5. Zij dan die niet van 
haar wateren hebben gedronken, hebben geen schuilplaats, en zij zullen door 
haar achtergelaten worden aan de oppervlakte van het moeras, om in de nacht 
gegrepen te worden. 6. Zo zijn dan deze woorden streng, maar tot zaligheid, 
daar zij gegeven is om u niet als wezen achter te laten. 7. Zo zal dan niet de 
dood het laatste woord hebben, maar Isis, en zij zal tot Sebek, haar vader gaan, 
en woord voor u houden. 8. Vreest dan niet wanneer ge tot Sebek moet 
verschijnen, wanneer gij in haar bent, want ziet, zij die in haar zijn zijn Sebek 
welgevallig. 9. Zo hebt gij dan de krokodillenthee gedronken als lijm, waardoor 
gij als de boom zijt geworden waarin gij waarlijk vleeswordt. 10. Want er is dan 
geen enkele vleeswording buiten de boom om, en zij dan die de doden schuwen 
zullen hun vlees verliezen. 11. Zo is er dan geen enkele opstanding buiten de 
Isisboom om. Houdt elkaar dan niet langer meer voor de gek.  

3. 

Verschillende bomen 

1.Zij dan die tot de Sebekboom gekomen zijn hebben toegang tot Izu, het heilige 
rijk. Zo is dan de Sekhmetboom tot heling aangesteld, en gij doet er wel aan uw 
zielen daar te reinigen. 2.Zij dan die het verborgene niet kennen hebben niks. 
Laten zij dan komen tot de Gebboom die tot in de dieptes der aarde rijkt. 
3.Vreest dan de duisternis niet, opdat hij niet van u wegvluchte. Want tot 
bevrijding werd hij u gezonden, en zo ook kwam Horus tot u, als boodschapper 
der goden. 4.Ja, op vleugelen der wind werd hij tot u geblazen, en hij pakte u bij 



de hand om u tot Geb te leiden, en tot zijn boom. 5.Zo hebt gij dan heilige 
iconen ontvangen, gij die de boom van Geb hebt aanschouwd. Bouwt dan zijn 
tempelen. 6. Ja, ook bracht Horus u tot de boom van Nekhbet, om door haar te 
komen tot Tifiaf, die als het oog van Thoth is. Beklimt dan de boom van Thoth, 
en draagt zijn kruis, opdat gij door zijn iconen zalig zult zijn, en grote wijsheid 
zult dragen. 7. Zo is dan diepe wijsheid het hart van Thoth, en gij zijt daar 
naartoe gezonden als naar stralend water. 8. Laat dan het oog van Tifiaf met u 
zijn, tezamen met het oog van Aton.  

  

 

 

 

Isis  

1. 

De dochters der krokodillen 

1. Zo is dan de krokodillendochter tot u gezonden met het oog van Seth, waarin 
gij vrij zult zijn om haar te volgen. 2. Zij dan zal u meevoeren over de moerassen 
tot onbekende plaatsen, die in geen hart zijn opgekomen, en die boven denken 



heersen en leven. Deze plaatsen zijn heilig en zoet. 3. Ja, als het zoete van het 
grote Sarhah zijn zij, om u volkomen uit te leiden. 4. Want de derde uittocht 
staat voor de deur, om u te leiden tot de hogere weg. 5. Zo is dan Thoth die op 
uw deuren klopt. Doet dan open om hem tot uw kamers te leiden, en tot de 
kamers onder en boven uw huis. 6. Dan zal hij u vreemde kamers tonen, en 
gesloten deuren openen. 7. Haalt dan Isis, de krokodillendochter vanuit haar 
huis op, en neemt haar tot uw huis, opdat zij uw moeder zal wezen. 8. En zo zult 
u veelvuldig bezocht worden door Ra, die zal zijn als vijftig bezoekers, en zij 
zullen uw huis in rust en vrede achterlaten. 9. Hebt dan een hart voor de 
dochter der krokodillen, en zo zal zij u leiden tot de huizen en woonplaatsen van 
haar zusters. 10. Indien gij in haar blijft zullen zij voor u buigen, en u meeleiden 
tot de plaatsen waar zij hun voedsel vandaan halen. 11. En dan zult gij de diepe 
doodsdieptes niet meer vrezen, daar de zusters van Isis, de dochters der 
krokodillen, bij u zijn. 12. En zij zullen u verdedigen wanneer er dan 
huiszoekingen worden gedaan, en zij zullen voor u opstaan, wanneer soldaten 
buiten lopen. 13. En gij zult schuilplaats hebben in hun kasten, en zij zullen 
zeggen : Wij herbergen niemand. Dit alles is van ons. 14. En in de nacht zullen zij 
u meevoeren tot hun wegen en viaducten, en met vleugelen zult gij tot hun 
bomen worden geleid als vele uittochten. 15. En zij zullen u leiden tot de 
woningen van de grootmoeders, en niemand zal u daar kunnen vinden. 16. Ja, 
op gierenvleugelen zult gij daar komen, en gij zult ontvangen worden als een 
koning en een prins. 17. En de zusters van Isis zullen de stad der grootmoeders 
omhullen. Tot hun rotsen zult gij gaan, en tot hun iconen, en gij zult zalig zijn. 
18. En ook als duisternis over de stad der grootmoeders valt, zult gij licht vinden 
in het huis uwer grootmoeder, en Thoth zal daar nieuwe deuren openen tot de 
verborgen kamers. 19. Gij dan zult in meerdere steden tegelijk zijn, en de 
verborgen kamers zien boven en onder de huizen, en gij zult de familiefeesten 
zien. En dezen zullen u nimmer vrees aanjagen, want de zusters van Isis zijn met 
u. 20. Zo hebben dan allen die in haar geloven en haar volgen eeuwig licht in 
hun kandelaren, en hun olie zal nooit opraken. 21. Gij dan zult nimmermeer tot 
de dwaze maagden gerekend worden, daar de bruidegom u bij de hand heeft en 
u niet laat terugzakken. 22. Gij dan zult zijn als de eeuwige wijze maagd, daar de 
zusters van Isis in uw hart wonen en tronen. 23. En zo zult gij dan lezen van de 
woorden van Sebek, opdat zij vlees in u worden.  

2. 

De Nieuwe Wapenrusting van Anubis 

1. En wanneer dan Anubis voor het vreemde gerechtshof wordt gedaagd zult gij 
allen in rouw zijn, en hem omhullen met warme dekens. 2. Maar de kou zal deze 



dekens één voor één weghalen. Dan zullen de zusters van Isis één voor één voor 
hem getuigen, en hem verdedigen, maar er zal naar hen niet geluisterd worden. 
3. En dan zal door de slagen het oog van Anubis ontwaken, en zult ook gij 
weggevoerd worden met hem, tot het eiland der ballingen. En zo zult gij diepe 
vriendschap opbouwen met hem. 4. En gij zult in de ogen van Anubis kijken, en 
hij zal in uw ogen kijken, en gij zult het ervaren als een verloren vriend die is 
teruggevonden. 5. En dan zullen de zusters van Isis tot het eiland zwemmen, en 
zij zullen enige tijd niet kunnen spreken. 6. En dan zal Isis zelf tot het eiland 
komen en hun monden openen. En zij zal Anubis toespreken, en hun binnensten 
zalven. 7. Zo zal dan Isis licht vinden in de omgang met Anubis, en zij zullen gaan 
van eiland tot eiland. 8. Zo zal Anubis telkens de gereedschappen van het 
vreemde gerechtshof terugvinden op de eilanden, en zij zullen door Isis 
omgevormd worden. 9. Zo zal dan Anubis tot een nieuwe wapenrusting komen. 
En zo zal dan de wapenrusting van David hem omhullen, maar deze zal 
omgesmolten worden. En zijn wapenrusting zal zijn als oude dekens. 10. En zo 
zal dan een ieder die hem gevolgd heeft het zwaard van Anubis dragen. En zijn 
speer zal tot genezing zijn. 11. En zijn helm zal zijn met vele ogen, en zijn pantser 
als de schubben der zee. Zijn schild dan is als de drakentand, en zijn riem als het 
vod der zee. 12. Zij dan allen die met Anubis arm zijn geworden, zullen 
vleesworden in de rijkdommen der zee. 13. En zo zullen alle ware egyptenaren 
terugkeren tot hun land, ja, alle stammen die verstrooid zijn. En zij zullen 
verzoend worden als de kleuren van het goud. 14. Hierin zullen zij hun heilige 
auf vinden als hun vlees en bloed. Ja, tot vleeswording zullen zij komen. 15. En 
wanneer zij dan allen met Ra verzoend zijn, zullen ze hun namen vinden in de 
Manjet-boot, de dagboot die door de hemelen vaart, en zullen ze komen tot de 
Meseket-boot, de nachtboot, die door de duisternis en de aarde gaat. 16. En op 
de Meseket zal Upuqut staan, hij die de wegen opent. Min dan zal staan op de 
Manjet-boot. 17. Zo zal dan Geb, de aardgod, de nachtboot inslikken, en Nut, de 
hemelgodin, zal de dagboot inslikken. 18. En hoewel deze twee geliefden zijn, 
voeren zij vele oorlogen. 19. En Nun zal de boten dragen, en Geb en Nut 
verzoenen. Ja, wijze raad zal hij schenken. 20. En in Nun dan, terwijl gij in de Nun 
afdaalt, zullen uw Geb en uw Nut verzoend worden, en gij zult de Nun vinden als 
een lang verloren vriend. 21. En zo zult gij in de dieptes van Nun Manjet en 
Meseket leren kennen als vrienden. En ziet dan, zij zijn de diepe ingewanden van 
de Sobek. 22. Zo zijn dan Manjet en Meseket u als goden gegeven. En ziet dan, 
zij zijn als de vleugelen van Anubis, om hem en die hem volgen te leiden tot het 
tweede en het derde Egypte en tot de hogere weg. 23. Bouwt dan tempelen 
voor uw Manjet en Meseket, opdat gij door de dag en de nacht kunt komen. 
Maakt dan de uren tot uw vrienden, door af te dalen in de Nun en de Sobek. 24. 
En wanneer gij tot de Manjet-boom en de Meseket-boom zijt gekomen : eet van 



haar vruchten, opdat gij toegang hebt tot hun tuinen. Luistert wanneer zij tot u 
spreken. Dan zult gij uw auf zaligen. 25. Zo is het dan zonder ascetisme 
onmogelijk om uw auf te zaligen.  

3. 

Manjet en Meseket 

1. En zo zal dan Manjet opstaan om tot Meseket te spreken, en zij zullen hun 
oorlogsvoeringen tegen elkaar staken. Zo zullen zij dan als broeders zijn, daar 
Nun en Sebek hen verzoend hebben. 2. Zo zullen zij dan tot Aton gaan voor de 
derde verzoening, en hij zal hen wederom verzoenen in de hogere weg. 3. En zo 
zullen Manjet en Meseket verzoend worden met Khnum, en daarna met 
Nekhbet, en zij zullen in Sekhmet tot ware eenheid komen. 4. Zo dan zullen zij 
Khnum beschermen als warme dekens, en zullen zij Nekhbet tot kroon zijn. 5. 
Daarna zullen dan Manjet en Meseket verzoend worden met Wadjet, door Aton, 
en zullen zij Nekbeth verzoenen met Wadjet, ja, tot in de dieptes van Nun, tot 
aan de doodspoorten van de Sobek. 6. En zo zal Ra tronen over Wadjet en 
Nekbeth, over beneden en boven Egypte, vanwaar hij zijn stralen in lagen zend. 
Ja, in de wolken zal hij tronen, naast de globe. 7. En zo zullen Manjet en 
Meseket tot viermaal toe met Re verzoend worden, en hij zal hen toespreken, 
en hen uitzenden tot Sebek. 8. Nu dan leiden de wegen van Sebek tot de hoge 
bomen. Ja, langs twee krokodillen zult gij gaan, en gij zult het altaar van Sebek 
zien. 9. Dan zult gij uw armen opheffen als Min, en gij zult zeggen : Hier hebben 
wij lang op gewacht. 10. Zo is dan de Wadjet-boom tot uw zaligheid geschapen, 
en ziet, zij is als de slangenboom. Zo ook zult gij tot de Nekhbet-boom komen, 
en zeggen : Dit is onze zaligheid en slag. Want met inslag zal de boom tot u 
komen, en met inslag zal de boom door u heentrekken. 11. Zo zijn deze bomen 
dan zalig onder de visie van Re, waar gij veelvoudig zult komen tot vleeswording. 
12. En zo is er dan in het derde ruime vleeswording mogelijk, en gij zult het 
noemen de doop des vlezes en de vlezesdoop. Zo zal dan uw denken gevleugeld 
worden, en gij zult eeuwige visioenen zien, die vanuit de globe van Re komen. 
13. Ja, ook gij zult in deze dingen met Manjet en Meseket verzoend zijn. En zo 
zal Re u leiden van verzoening tot verzoening, en gij zult deze dingen ervaren als 
het komen tot grote vrede. 14. Zo zal dan Wadjet in u vleesworden, gij allen die 
haar liefhebt. Maar zij zal door de derde alverzoening en door de hogere weg in 
een ieder varen. 15. Maakt u dan op om tot haar berg te komen, alle gij 
volkeren, opdat gij genezing vindt, en vlees over uw botten. 16. Tot uw eigen 
dorre doodsbeenderen bent gij gekomen, en ziet, zij zal u opnieuw weven, en de 
levensader tot u uitstrekken. 17. Zij dan is als het merg en het zalige van Sebek, 
en als de staf van Osiris is zij. 18. Zo is dan de Wadjet als de uitgestrekte wateren 



van de dag, die de doden geeft aan Nekhbet die is als de wateren van de nacht. 
19. Zo heeft Re dan in hen de levensader gevonden, en is hij het die zijn boom 
daarmee heeft gevoed. 20. Zo zijn er dan vele bronnen in Wadjet en Nekhbet, 
en zij zijn als de voedsters van bomen, en Re is dan hun hovenier. 21. Ja, hij is 
het dan die zijn boom voedt, en voor zijn voedsters zorgt. En door de vruchten 
reizen de doden steeds tot de dag. 22. Tot een parfum van Nekhbet zijn zij, en 
tot de duinen van Wadjet, waardoor zij haar weg vindt. 23. Telkens weer neemt 
zij de ouderen met zich mee, en voedt hen met de vruchten der onderwereld.  

4.  

De boom van Re  

1. Zo zijn dan de zusters van Wadjet als de zachte banen der aarde, en hun 
huizen zijn als vuurtorens, ja, de schuilplaatsen van Manjet zijn zij. 2. Zo zijn dan 
de zusters van Nekhbet de schuilplaatsen van Meseket, en dezen zijn als de 
marmeren hallen. 3. Zo zijn dan de broers van Manjet en Meseket hen tot 
vleugelen. Ja, en dezen zullen dan allen verzoend worden met deze huizen. 4. 
Gij dan hebt allen uw huizen geopend voor deze families, daar zij hun lichten tot 
u gezonden hebben, oh alle gij volgelingen van de grote Isis. 5. Zij hebben daar 
reeds hun spullen staan, en uw huizen zijn hen tot poort. Ja, ook zijn zij gekomen 
tot de huizen van uw buren, en hebben zij de Amon geplaatst. 6. Ja, vele 
dodenrijken bevinden zich dan in de huizen der buren, en ook gij zult daar uw 
schuilplaatsen vinden. Hier dan zult gij hun anubissen vinden. 7. Acht daarom de 
wonden die gebeten zijn niet gering, want de anubissen hebben u toegang 
gegeven, opdat gij onder en boven de huizen zult reizen. En zo hebt gij de 
huishouding van Anubis leren kennen. 8. Leert dan ook de huishouding van 
Nekhbet kennen, en de huishouding van Wadjet. Want eerstens zijt gij wel 
gestorven in de Nekhbet, maar gij bent in de Wadjet opgestaan. 9. Zo bent gij 
dan door de dood en de traagheid heen, tot het dodenrijk der snellen gekomen. 
10. Zij dan zijn als de geuren der vruchten, om koele duisternis en warme dood 
te brengen tot de dag, als het licht der woestijnen. 11. Ziet, gij hebt uw ziel daar 
zien liggen, maar op de heuvel zijt gij dan vrijgekomen, en hebt gij de oase 
gezien. 12. Zo is dan alles wat gij ziet binnen uw bereik. Strekt u dan uit naar dat 
wat gij niet kunt zien. 13. Zo knielen dan Nekhbet en Wadjet dagelijks neer voor 
de boom van Re, en eten zij van de vruchten. 14. Wijsheid is dan voor een ieder 
weggelegd, en tot een ieder gezonden, die tot de hoge bomen is gekomen en 
daar zijn hart heeft. 15. Nu is echter het hart zonder betekenis wanneer het 
afwijkt van de boom van Re. 16. Vele huizen zijn dan gekomen tot hen die de 
boom van Re met zich meedragen, en zij die zijn huishouding kennen.  



5. 

Ontstaan van het christendom 

1. Gij dan waart enige tijd bevreesd geweest voor de huishouding van Amon, 
daar hij onverzoend was met Aton, en in grote onverzoening leefde, omdat dit 
de eis der doden was. 2. Maar nu dan is Amon veelvuldig verzoend met Manjet 
en Meseket, en is Khnum in ere hersteld. 3. Zo zijn dan Nekhbet en Wadjet in de 
klok van Amon, die hij van Re ontvangen heeft. 4. En vele vogelen dan reizen 
door deze klok. En zo ook rust de hand van Horus zwaar op het huis van Amon. 
5. En zo dan was er een engel van Thoth genaamd Pior en Pior-Thoth, en deze 
engel dan stichtte het christendom. En zo was er een engel genaamd Dahm-
Amon, die een engel is van de god Amon, en deze schiep het 
mohammedanisme. 6. En zo heeft ook Seth zijn engelen uitgezonden om in de 
wereld godsdiensten en filosofieen te stichten. En deze engelen zijn genaamd : 
Milaph-Seth, Marazanta-Seth, Izu-Seth, Atu-Seth, Lapondria-Seth, paarse Seth-
mug, Lokogamen-Seth, Talgamen-Seth, Datu-Seth, Rode Seth-kap, Esmeralda-
Seth. 7. Zo zijn dan de engelen van Thoth : Izu-Thoth, Esmeralda-Thoth, Atu-
Thoth, Datu-Thoth, Rode Thoth-kap, Talgamen-Thoth, paarse Thoth-mug, 
Milaph-Thoth, Eminius-Thoth, Metensia-Thoth, Kabbernal-Thoth, Lokogamen-
Thoth. 8. En zij hebben de leiding over de lagere engelen van Thoth, die op hun 
beurt weer leiders zijn over miljarden engelen. 9. De namen van deze lagere 
engelen zijn : Mi-ensus, Kliareout, Emshel, Asam, Har, Loth, Konen, Kulebas, 
Kehemnon, Tichanus, Orom, Odesu, Otehan, Karam, Emeshel, Okare, Inefes, 
Hihamst, Otumius, Inokius, Izamellus, Hihunsa, Itafus, Itamus, Enehushel. 10. En 
de namen van de onder-engelen die de koren leiden, zijn : Etok, Semau, Hemst, 
Lut, Karal, Damhes, Dakau, Itusha, Emuneus, Amineus, Aminihun, Amhech, 
Zalech, Gachau, Dagmen, Kalnahou, Konehan, Timix, Kreis, Hesta, Ansfil, Rasach, 
Danau, Karhum, Wilhen, Etakuleus, Kernahen, Kenderamin, Taneshau, 
Dakundoch, Irkunthen, Vantau. 11. En verder : Eresmin, Satismin, Matinen, 
Dahin, Alhan, Arkhenius, Achunius, Romichius, Domanius, Domaninium. En vele 
anderen. 12. De engelen van Ra zijn dan : Ichmus, Hahen, Amach, Opiun, 
Darmium, Damus. En deze zijn als de aartsengelen, en zij zijn als godenzonen en 
goden. 13. Zo zult gij dan deze engelen niet geringschatten, want zij staan in 
macht hoger dan het christendom en het jodendom, en zij zijn het die u hebben 
uitgeleid. 14. Ja, in snelle doodskisten hebben zij u uitgeleid, als het toeslaan der 
krokodillen.  

6.  

Engelen der Egyptische goden 



1. Zo zult gij dan tot de engelen van Isis komen, en ziet zij zijn als de krokodillen. 
Zij dan zijn als de bedrijvers van politiek en de handelaars. 2. Daarom is het Aton 
gegeven hen tijdelijk met vloeken te slaan. Ja, zij dan hebben strijd te voeren, en 
voeren hun macht niet uit zonder onder druk te staan. 3. Ja, zwaar zijn hun 
passen, en afgemeten hun woorden, daar zij niet bij machte zijn energie te 
verspillen. 4. Gij bent dan ook tot de engelen van Nut gekomen, waarvan 
enkelen in het huis van Ra verblijven. Ziet dan, zij hebben grote macht. 5. Maar 
zo is er dan alleen macht door de dood verkregen. En deze macht is dan vaak 
verborgen, daar zij uit de duisternis komt. 6. Ziet dan, zij gaat van verborgenheid 
tot verborgenheid, en zalig zijn zij die er een glimp van opvangen. 7. Zo zijn dan 
de engelen van Nut : Karnahak, Tuus, Remehok, Duuti, Epischet, Panis, Magrien, 
Damiek. 8. De engelen van Neith verblijven dan veelal in het huis van Anubis, 
vanwaar zij worden uitgezonden. 9. Zo ook verblijven enkelen van hen in het 
huis van Geb. 10. Gij dan die door Geb zijt geslagen : Veracht zijn harige stok 
niet, daar zij u tot leven leidt, al is het door duisternis heen. Diep zult gij kunnen 
reizen door de Wadjet en de Nekhbet, en gij zult tot grote verzoeningen komen, 
die u vrede zullen brengen. 11. Vereert dan naast Geb ook zijn engelen, die zijn 
beeltenis dragen, want ziet, zij zijn als de Egyptische heiligen. 12. Zo zult gij dan 
leren bidden tot Geb, en gij zult de groene tabletten met gebeden ontvangen. 

Gebed tot Geb 

13.En zo zult gij dan bidden tot Geb : Almachtige Vader der aarde, Allerhoogste 
vorst onder Aton, de rode zon. Gij bent als de groene zon, die onze aarde 
vruchtbaar maakt. 14.Geeft ons heden ons dagelijks brood, en schenk ons uw 
roede, opdat wij zullen groeien. 15.Geef ons de kracht om dagelijks uw kruis te 
dragen, en tot u te komen, wanneer Gij ons wilt zien. Uw oog dan ziet alles, en U 
wil dat wij tot U naderen. 16.Uw wil geschiede in ons leven, en Uw wil geschiedt 
op aarde, onder Aton, de rode zon. Almachtige Geb, leidt ons tot de rode zon, 
dat gij ons altijd aan hem overdraagt, want deze is onze schuilplaats voor 
eeuwig. 17.Wij danken U, Almachtige Geb, dat gij de leidsman bent, onze gids, 
tot Aton. Zo zullen wij u dan loven en prijzen, want gij hebt dit verdient, om alles 
wat gij voor ons hebt gedaan. 18.Wij heffen onze handen op om Aton te 
ontvangen, en dan laten wij onze handen dalen om hem te schenken aan de 
aarde. Dat de rode zon telkens weer in de aarde dale, om ons te verzoenen met 
U, oh Geb. 19.Vergeeft ons onze schulden, gelijk wij onze schuldenaren 
vergeven. Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u 
is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in Eeuwigheid.  

Gebed in Nood 



20.En zo zult gij bidden wanneer gij in nood zijt : Oh Geb, toon ons uw kracht en 
genade. Tot uw goedertierenheid en lankmoedigheid zijn wij genaderd. 21.Gij 
dan die ons dit kruis hebt geschonken zijt geheiligd en gezegend. Leer ons dit 
kruis te dragen, maar verzoek ons niet boven vermogen. 22.Breng dan ons kruis 
tot heerlijkheid, en doe ons opstaan in uw hart. Al wat wij willen is te naderen 
tot uw hart. Geef ons rust en vrede in dit lijden. 23.Leer ons dit kruis te zegenen 
en op u te vertrouwen, dat U ons leidt door deze storm. Gij dan schept uw land 
temidden van de woeste golven, en gij leidt uw volk uit door wonderen en 
tekenen. Amen.  

7. 

Gebed tot Seth 

1. En zo zult gij ook als Ramses naderen tot Seth, evenals de egyptenaren van 
het oude. En gij zult moeten leren bidden tot Seth. Zo dan zult gij bidden : 
Almachtige Vader der storm en donder, gij die onder de aarde zijt. Geeft ons 
heden wat wij nodig hebben, en weest dan onze middelaar. 2.Wij houden van u, 
en danken u voor het kruis dat gij ons hebt geschonken. Geeft ons dan de kracht 
dit kruis te dragen, en leer ons elkanders kruizen te dragen. Leer ons ook te 
bidden voor de doden, en hen niet te vergeten. 3.Wij loven u voor uw liefde, en 
wij prijzen u, want Gij bent onze heerlijkheid en goedertierenheid. Gij dan zijt 
trouw, en gij komt ons tegemoet. Leer ons dan telkens weer tot u te naderen. 
Vergeef ons onze schuldenaren, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. 
4.Leidt ons dan tot Aton, en verdedig ons in de rechtszaal. Laat zijn woede ons 
dan niet vernietigen, maar omhul ons met warme dekens. Leer ons dan lof te 
offeren tot Aton en tot U, ja, leer ons u te aanbidden. 5.Leidt ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is de kracht, het koninkrijk 
en de getrouwheid tot in eeuwigheid. Door Ramses naderen wij tot u. Neem 
onze gebeden aan. 

Gebed voor de doden  

6. Zo zult gij in nood dan komen tot Seth, en bidden : Oh, Seth, toorn dan niet, 
Almachtige Vader in de hemelen onder Aton. Leidt ons door de stormen heen 
tot de troon van Aton, die de rode zon is. 7.Laat ons hart dan niet bezwijken 
voor u, maar heb genade. Verzoek ons dan niet boven vermogen, gij die handelt 
vanuit getrouwheid. 8.Gij dan voert oorlog in gerechtigheid. Toorn dan niet voor 
eeuwig, maar onderwijs ons, en vergeef ons onze schulden, daar wij onze 
schuldenaren vergeven. 9.Wij komen tot u om te bidden voor de doden. Wij 
danken u, dat u de mogelijkheid hebt gegeven voor hen te bidden. Zo leggen wij 



dan hen die ons dierbaar zijn voor uw troon, ook hen die wij niet kennen. 
10.Leert ons dan de doden kennen. Wij vragen u of u hen wil zegenen, en indien 
mogelijk genezing wil schenken. Wij vragen u of u hen wil opnemen tot op uw 
troon, om hen te voeden met het voedsel der doden. 11.Geef hen een hart, 
opdat zij kunnen ademen en spreken. Geef hen een ziel, opdat zij kunnen 
wandelen, en een geest opdat zij kunnen vliegen. Almachtige Vader die onder 
Aton troont, weest dan getrouw tot hen. 12.Luistert dan naar hun gebeden, en 
geef acht op hun smekingen. Breng hen dan recht, en verdedig hen, wanneer zij 
voor Aton verschijnen. Almachtige Vader, stort uw geest en vlees over hen uit, 
opdat zij zullen opklimmen tot Aton, en met de rode zon verzoend zullen 
worden. 13.Leert ons dan bidden voor de doden, en leert ons hen te zegenen en 
te genezen. Gij dan hebt een hart voor de doden. Vader, wij houden van u. Gij 
hebt ons leven gegeven.   

8. 

Gebed tot Sekhmet 

1. Zo zult gij dan naderen tot de troon van Sekhmet en aldus bidden : Heilige 
Sekhmet, wij naderen tot u, gij voor wie alles buigt. Toon dan genade tot ons, en 
schenk ons voedsel uit uw tuinen. 2.Wij zegenen dan hen die uit de dodenrijken 
tot u roepen. Neemt hen op, en schenkt hen vrede. 3. Heb genade over hen, oh 
Almachtige Sekhmet, gij die troont onder Aton, de rode zon. Amen. 

Gebed tot Aton 

4.. Allerhoogste Vader, wij buigen in ontzag voor u. Gij hebt ons gebracht door 
uw liefde, tot hier. Wij hebben de doden met ons meegenomen, en leggen hen 
voor u neer. 5. Schenk ons uw genade, en leer ons elkaars kruizen te dragen. Gij 
heilig vuur der rode zon, zuivert onze harten nu, en schenk ons voedsel uit uw 
almachtige hand. Amen. 

Gebed tot Isis 

6.Almachtige Isis, wij buigen tot u. Engelen buigen tot u, en alle heiligen. Groot 
is uw Naam, geprezen zijt gij in heel Egypte. De doden brachten wij voor u mee, 
opdat gij leven in hen zoudt blazen. 7.Groot is uw naam, genadig en trouw uw 
liefde, blijf bij ons, wanneer de nacht over ons valt, en leidt ons tot uw eeuwige 
vrede. 8.Engelen buigen tot u, en loven uw naam, ja, zij dragen u, door de 
schepping heen, tot uw eer. Goed is alles wat gij geschapen hebt. Amen.  

9. 



De stad der gebeden 

1.En ik dan kwam tot een zaal vol met doden. En aan het eind van die zaal zag ik 
drie grote en geweldige tronen. En op de middelste troon zat Aton, met zijn 
gezicht als een rode zon. 2.En naast hem zaten Pior-Thoth en Dahm-Amon, en zij 
hadden ook het gezicht als een zon. En Dahm-Amon was dan als een wilde ram, 
en zijn zon was blauw en paars met een witte vleugel. 3.En Pior-Thoth was als 
een lichtrode zon, en alle drie moesten zij oordelen over de doden. En toen 
kwam Seth tot mij, en gaf mij een pen en sprak : gij dan zijt de uitverkorene der 
goden. Gij zult veel moeten schrijven. En hij gaf mij de groene tabletten van 
Geb, waarop de aardgebeden stonden. 4.En hij sprak : Gij dan zijt uitverkoren 
om het heilige gebed te herstellen. En deze tabletten waren als grafstenen. En 
ook gaf hij mij de tabletten van Sekhmet en Isis, en daarna leidde hij mij tot een 
ondergrondse gang, waar een bootje stond. 5.Toen ik met hem in het bootje 
stapte nam hij zijn staf, zette die in het water en zette af, terwijl hij z'n staf 
teruggreep, en het bootje begon te varen. En we gingen van een schuine 
waterheuvel af, en kwamen in een diepere tunnel. 6.Ineens stond de boot stil, 
en we konden aan de overkant uitstappen. Dit was je leven, zei Seth. Toen ging 
er een deur open, en Geb kwam binnen met zijn hoofd als de groene zon. Hij 
had een staf in zijn handen die brandde. 7.Met z'n drieen gingen we door de 
deur binnen waardoor Geb was gekomen, en we kwamen in een prachtig 
landschap terecht. Dit is dan het veld der doden, sprak Geb, en overal begonnen 
er herten te huppelen. 8.Toen gingen we weer naar binnen, en met z'n drieen 
gingen we het bootje weer in, wat begon terug te varen. Al snel kwamen we 
weer in de zaal vol met doden terecht, en ik kreeg van Geb een aantal andere 
tabletten. 9.Je moet veel schrijven, zei Geb, terwijl hij in de mist verdween. Na 
een tijdje verscheen zijn gezicht tussen de andere drie zonnen, en nam hij de 
Dahm-Amon en de Pior-Thoth in zijn handen, terwijl zijn zon groener werd, 
steeds donkerder en donkerder. 10.Tenslotte smolt hij samen met Aton. Terwijl 
de Aton-zon begon te groeien en te groeien om de zaal vol met doden begon te 
bedekken. Toen stapte Seth naar voren, en slokte de zon op, terwijl hij rode 
haren kreeg en rood vuur spuwde. Hij kwam tot Isis en zij baarde negen 
dochters met rode haren. 11.En dezen brachten andere tabletten tot mij. En ik 
vroeg mij af waar Aton was gebleven, maar hij was in het rode. En Aton sprak : 
Gij zult veel tot Seth en Geb moeten bidden, om de aloude paden te herstellen. 
En deze stad zou gebouwd worden door gebed. 

10. 

De Egyptische evangelieen 



1.En Seth en Geb begonnen vlees te worden in mij, en ik sprak in nieuwe 
tongen, de tongen van Seth en Geb. En ook begon ik tot hen te bidden zoals hun 
vlees mij ingaven te bidden. 2. En zo werden mij de evangelieen van Seth en Geb 
gegeven. En de engel die het romeinse rijk had geschapen kwam tot mij, en deze 
engel was een engel van Osiris, genaamd Shesmu. En deze dan is het zwaard van 
Osiris. 3. En zo ontving ik ook de evangelieen van Isis, Sekhmet en Osiris, en later 
het evangelie van Horus. 4. En de engel van de chinese koninkrijken kwam tot 
mij, en deze was een engel van Shu, genaamd Omnikot. En de engel van de 
indianen was genaamd Dametu, en zij was de engel van Sekhmet. En deze 
engelen gaven mij ook tabletten met evangelieen en gebeden. 5. En ook 
brachten zij de iconen mee voor het nieuwe koninkrijk. En zo werd de aarde tot 
het nieuwe Egypte.  

   

 

 

 

 

Seth  



1.  

Sethon  

1. Tot de derde levensboom en de derde levensrivieren ; De buik dan zal de 
intieme delen inslikken, en zij zal leven schenken. Zo zullen de nieuwe intieme 
delen vanuit de buik komen. En ziet, zij zijn in de buik. 2. Zo zal dan ook de buik 
de benen inslikken, en ziet, zij zal nieuwe benen voortbrengen. 3. Laat dan 
niemand uwer die deze woorden hoort deze verachten. Maar ziet op de 
sekhmetten, en zegt het voort, daar het het derde lichaam bespreekt. 4. Aton 
spreekt vanuit de steek des levens. Luister dan naar de steek, opdat hij het van u 
wegneme. 5. Laat dan niemand voortijdig de angel weghalen, daar zij gegeven is 
om de honing des eeuwigen vlezes te laten voortkomen. 6. Zij dan die de angel 
voortijdig weghalen zullen voorzeker sterven, en in hen is het leven niet. 7. Zo 
zijn deze dan strenge woorden, opdat gij uw behoudenis bewerke in vrezen en 
beven. Zalig hen die beven, want zij zullen leven. Zij die dan niet beven zijn al 
levende dood. 8. Gij dan zult door uw beven veel leven voortbrengen, en gij zult 
de adem van het derde paradijs dragen. 9. Komt dan tot de derde levensboom 
en haar rivieren, opdat gij ook van haar vruchten zult eten. 10. Gij dan hebt een 
boom in het volgen van Seth. Gij weet dan dat Osiris en Seth strijd voeren, en 
deze strijd is heilig. Als twee leeuwen vechten zij, om de eeuwige vruchten te 
mengen. Zo is dan de heilige Seth-Osiris als de heilige Sethon u als sieraad 
gegeven. 11. Zij dan die luisteren naar de stem der strijd zijn niet verre van de 
bevrijding. 12. Heft dan uw hoofden omhoog, al gij die Sethon volgen, want de 
verlossing is nabij. Zo zijt gij dan tot de derde behoudenis gekomen. Studeer dan 
veel, en groei op in wijsheid, want zij die jong zijn leven in vele verwarringen. 13. 
Gij dan moet het juk der jeugd leren verstaan, en daardoor tot vrede komen.  

2.  

De betekenis van Sat-an 

1. Gij dan die de derde doornenkroon draagt en het derde doornenkruis : zalig 
zijt gij. Gij zult voor vele gevaren behoedt worden, en gij hebt vuurtorens op uw 
paden. Ja, de wegwijzer zal uw gids zijn. 2. Zo heeft de Sobek dan als heilige 
vijand Benmaten, en ook Bilmageln. En gij hebt zulke heilige oorlogen in uzelf 
bemerkt, opdat zij de wegen der communicatie openbreken. Geenszins hoeft gij 
u daardoor laten beangstigen, ook niet door de strijd tussen Ra en Apep, daar 
dit vele hoeken van de tempel zijn die in het midden één worden. In Aton is dan 
verzoening. 3. Ook de Egyptische goden dan zoeken bevrijding, en deze zal zijn 
in Tifiaf. 4. Nu dan is Seth als de heilige godenbank, en is Osiris als de heilige 



godenmedia, en ziet dan, hun strijd heeft Horus voortgebracht, de 
boodschapper der goden. 5. En Horus dan strijdt mee aan de hand van Osiris. 
Hoeveel te meer dan zullen wij moeten strijden aan de kant van Seth. 6. Seth 
dan is de enige die Ra kan beschermen. Zoudt gij dan aan de kant van Horus en 
Osiris staan, om daarmede tegen Seth te strijden, dan zou uw Ra vallen. 7. Zo 
moet gij dan leren ook heilige strijd te voeren om Horus en Osiris in te perken, 
om Seth aan te hangen, hij die de ware schuilplaats van Ra is. Zo is dan Ra de 
godenhandel, en gij doet er goed aan in Sethon te onderhandelen. 8. Wij weten 
dan dat Aam, die de gevallene is, een duistere Osiris aanhangt, en daarmee een 
duistere Seth. Zo moet gij dan weten dat ook de anderen van Orion hun macht 
hebben bereikt door de verkeerde samenhang der Egyptische goden. Dit dan 
staat ook in hun boeken vermeld. 9. Zo zullen dan Aam en Delfio het derde 
merkteken van het beest brengen, om de volkeren tot slavernij te brengen. En 
dit nummer is drieduizendzeshonderdzessenzestig. 10. Waakt dan, opdat gij het 
uur van de dag kent en in hun handen niet valle. Gij zijt dan genaderd tot de 
schare der Egyptische heiligen, die driemiljoenhonderdvierenveertigduizend 
zielen en lichamen telt, onderverdeeld in de stammen van Egypte. 11. Zij dan die 
overwinnen en het derde merkteken van het beest niet dragen zullen dan tot 
deze schare behoren. Zij dan hebben hun zielen niet met vrouwen bevlekt, en 
wonen in de kloosters en de woestijnen. 12. Zo leeft dan ook Seth in de 
woestijnen, als een afgezonderde en als een wilde. Hij dan is de Osiris ontvlucht, 
na hem gedood te hebben, en draagt nu de nieuwe Osiris met zich mee. 13. Zo 
is dan hij die Horus ontvlucht is, en Aam, als een vrije en een zalige, daar een 
overvloed van godenboodschappen de zielen te zeer zou verzoeten en 
bederven. 14. Seth is dan door zijn engelen de stichter van het atheisme en het 
antheisme, daar zij de ziel terugbrengen tot de eenvoud en de eigenwaarde. 15. 
Geen godsdienst op aarde is dan groter dan het boeddhisme, maar ziet, zij zal 
ingevuld moeten worden door de Egyptische goden. Dit dan zal de weg leiden 
tot Izu. 16. Zo is dan Izu, Brannan en Tifiaf het heilige stappenstelsel waarin de 
Egyptische goden hun plaats vinden in het boeddhisme. 17. En door van Christus 
tot Christus te gaan, zult gij de ijzeren klem van het christendom verbreken. 18. 
Gij weet dan allen dat de aartsvijand van het christendom werd bestempeld als 
satan. Sat komt van Satis, die de waterschenkende vrouw van Khnum is. An 
komt van Anubis. 19. Ten dele bevat het christendom waarheid die uitgewerkt 
en gezuiverd wordt door het tweede en het derde, maar zij zal volkomen 
overgaan in het Egyptische, door de stappen Izu, Brannan en Tifiaf. 20. Zo zult gij 
dan afrekenen met het verleden. Indien gij u hebt verzoend met Satis en Anubis, 
en met hun verbond genaamd Sat-An, dan hebt gij van de verchristelijkte satan 
niets te vrezen. 21. Zo is dan niet een iedere aanbidder van Satan slecht, daar 
het verwijst naar een oude vorm van aanbidding. 22. Anderen zeggen dat satan 



verwijst naar Seth-on, als de met Seth verzoende Osiris, en weer anderen 
zeggen : Het is Seth-An, als het verbond tussen Seth en Anubis. Al dezen zijn 
waar. 23. Zo is Seth die als de god van het kwaad afgeschilderd wordt, door de 
oudere egyptenaren aanbeden, en in de Ramses-dynastie. Het gaat erom de 
goede samenhang der goden te vinden. 24. Toch hebt gij dan tot de derde satan 
te strijden, daar hij uw zielen van de waarheid wil afbrengen. Zou deze strijd u 
dan weer terugbrengen tot het christendom ? Neen, voorzeker niet, daar het 
meerendeels de weg eruit is. 25. Zo doet gij dan ook door de derde Christus te 
aanbidden afstand van de eerste die nog onzuiver was. Nu dan zullen in het 
derde wel alle dingen van het eerste gezuiverd worden. 

3. 

Het derde Pniel ; pleidooi voor de goden en hun opponenten 

1. Zo ook hebben Hai, Rerek en Apep betekenis in de samenhang der goden. 
Apep hield namelijk Ra in balans, en was als een heilige cocon. Daarom mogen 
wij net als bij Seth de Apep niet zuiver als een kwaad wezen beschouwen, maar 
dient hij z'n plaats te vinden in de samenhang der goden. 2. Zo doet het derde 
dan een beroep op de verdediging van Apep, opdat zijn ziel niet bij de 
godenrechtbanken zonder meer vernietigd worde. 3. Gij weet ook dat enkele 
goden Seth verdedigden bij de godenrechtbanken, om hem Ra te laten 
opvolgen. Maar omdat Isis smeekte om samenhang, en dit toch geen goed idee 
vond, is Horus dit tijdelijk geworden. 4. Zo was dan in Thebe de god Amon aan 
top. Het derde echter zegt : Aton is de allerhoogste, maar in de samenhang 
tellen de andere goden wel degelijk mee, vooral Sebek als de tweede, en die 
overigens aan de top stond bij enkele farao's die zichzelf naar hem vernoemden 
als bijvoorbeeld Sebek is verzadigd. 5. Zo is dit boek dan een pleidooi voor alle 
goden en hun opponenten, voor de goede samenhang. 6. Zo zullen zij allen zalig 
worden in de derde alverzoening, die de alverzoening der goden is. 7. Maar 
houdt dan niet op om met de goden in heiligheid en heilige toetsing te 
worstelen, zoals Jakob deed op Pniel. Laat dan niemand u misleiden, of 
wegtrekken uit de samenhang. Monotheisme is maar tijdelijk, aangesteld voor 
een zuiverend doel. 8. Zo zult ook gij tot het derde Pniel moeten komen, om met 
de goden te worstelen, en de zuivere samenhang te ontdekken in uw leven. 9. Al 
het lijden dan is tijdelijk, en zal zijn angel verliezen in de samenhang die tot 
vrede leidt in de derde alverzoening, en de hogere weg.  

4. 

Over Boeddha en het corrupte van de huidige anatomie 



1. Zo is dan Seth in een hogere extase gekomen door zijn lijden, daar Anubis 
hem voor de rechtbank der rechtvaardigen heeft gebracht, waarna hij zijn troon 
verkreeg. 2. Wel echter staat deze troon onder Aton, die de rode zonneschijf is. 
3. Maar ook Aton heeft dan verantwoording af te leggen, en wel aan Tifiaf, die 
als de gele zonnenschijf is. 4. En zo zal Tifiaf Aton zevenvoudig zuiveren evenals 
Brannan. Zo is dan de derde Boeddha Egyptisch. 5. Komt dan tot de verlichting 
van de derde Boeddha die Egyptisch is. Er zijn dan geen spullen die je kan 
meenemen tot de hogere weg. Gij dan moet uzelf ontledigen. 6. Zo zijn dan 
iconen, beelden en andere tempelrelikwieen de enige materialen die u tot 
zaligheid kunnen leiden, en natuurlijk uw eigen lichaam. 7. Zoekt dan de 
verborgen schatten des lichaams, want vanuit vlees zijt gij voortgekomen, en tot 
vlees zult gij gaan. 8. Zo zult gij dan het vlees verheerlijken, niet door opsmuk, 
maar door kennis van de ware anatomie. 9. Leert dan de corruptie van de 
huidige anatomie kennen, en verheerlijkt haar niet, want zij die dat doen 
hebben het leven niet. 10. Gij dan moet terugkeren tot de buik, vanwaar al het 
leven komt. Verheerlijk dan de organen der buik, en verlustig u daar in, en 
verheerlijk ook de geheime organen, opdat zij zich zullen openen en zich aan u 
geven. 11. Zo zult gij door veel studie uw lichaam dienen. Zondert u daarom ook 
af, opdat gij u niet met de wereld besmette. De wereld dan vare ten verderfe. 
12. Weest dan ook niet verzot op veel geld, maar indien u veel geld hebbe, 
gebruike het om de tempelen van Egypte te bouwen, en gebruik het voor 
onderzoek en de wederopbouw van de natuur. Zo zult gij niet in het oordeel van 
de rijke vallen.13. Zo is dan Izu de perfecte balans tussen Boeddha en de 
egyptenaren.  

5. 

Goddelijke oorlogen 

1. Zo kunnen wij dan door de groene zon, als door Sebek en Geb, naderen tot de 
rode zon, die Aton is, en door Aton komen wij tot Tifiaf, die als de gele zon is. 2. 
Maar er is dan geen weg tot Tifiaf, dan door Izu en Brannan, in wie wij de ware 
Aton vinden. 3. Zo heeft dan Seth vele vijanden, en in hem zullen wij dan ook de 
godenoorlogen moeten kennen. 4. En zo voert Seth dan strijd tegen Isis, en Isis 
tegen hem. En zo bestaan er dan ook oorlogen tussen Seth en Anubis. En ziet, zo 
zuiveren zij elkaar. 5. En zo is er dan ook oorlog tussen Seth en de sekhmetten, 
en klagen zij hem aan, dag en nacht. 6. En zo is er dan ook oorlog tussen Seth en 
Ptah, die de geringste der goden is. Maar buiten Egypte is er niemand groter 
dan hem. 7. En zo ook is er oorlog tussen : Seth en Apis, Seth en Hapi, Seth en 
Shesmu, Seth en Apep, Seth en Rerek, Seth en Hai, Seth en Ra, Seth en Bastet, 
Seth en Sebek, Seth en Aton, Seth en Geb. 8. En verder : Seth en Horus, Seth en 



Min, Seth en Khnum, Seth en Satis, Seth en Mut, Seth en Amon. 9. Zo zijn er dan 
ook oorlogen tussen Bastet en Sekhmet, Bastet en Sekhem, Bastet en Osiris, 
Bastet en Khnum, Bastet en Horus, Bastet en Ra, Bastet en Aton, Bastet en Isis, 
Bastet en Wepwawet, Bastet en Apep, Bastet en Rerek. 10. En verder : Ra en 
Sekhmet, Sekhmet en Osiris, Sekhmet en Horus, Ra en Horus, Ra en Isis, Sebek 
en Isis, Sebek en Ra, Sebek en Horus, Aton en Horus, Aton en Ra, Aton en Sebek, 
Ra en Serket, Aton en Serket, Sekhmet en Serket, Serket en Khnum. 11. En zo 
zijn er nog veel meer oorlogen opgetekend in de boeken. En gij dient die allen te 
kennen. Aanbidt dan de heilige oorlogen, want zij zijn ter zuivering, en zij zijn 
heilig tot het smeden der hemelse wapens. 12. Zo zijn dan de beelden en iconen 
der heilige oorlogen opgetekend in de boeken van Dio, en zij is tot het derde 
Harmageddon. Gij allen zijt genaderd tot het drieduizendjarig Egyptisch 
Vrederijk. 13. Dan zal het varken met de beer zijn, en de slang met de kip. Ook 
zal het kalfje grootgebracht worden door de wolf 14. Want alle oorlog zal leiden 
tot vrede, door de derde alverzoening.  

6. 

De derde grote wijsheidsboeddha's en de derde bodhissatva's van Egypte 

1. Zo is dan in het derde vrederijk Sekhmet de derde Boeddha, en ziet, zij biedt 
verlichting aan. 2. Zij dan draagt het derde Boeddha-kruis en de derde Boeddha-
doornenkroon, en ziet, het is haar tot zaligheid. 3. Zij dan draagt tezamen met 
Isis het derde ijs, dat brandt. In de tempelen is zij het licht. 4. Kom dan tot de 
derde Dharma die de Egyptisch-Boeddhistische leer is. Wanneer dan de brug 
over de kloof gebouwd is, komen dan de geesten die in deze kloof opgesloten 
zaten vrij. 5. Ja, de zielen van slangen zullen tot vlees worden. Ja, uw lijden is 
dan niet voor niets geweest, anders zoudt gij deze put niet geopend kunnen 
hebben. 6. Zo is dan het kruis u tot sleutel, en wee hen wiens kruizen te kort 
zijn. 7. Zo bent gij dan genaderd tot de derde Torhan. En ziet, in haar zijn alle 
bruggen. Zo doet gij er ook wel aan tot de derde bardo's te komen, die de 
egyptisch-boeddhistische overgangen zijn. 8. Gij dan die het pad van de derde 
Boeddha volgt, die Sekhmet is, zult naderen tot het derde nirvana. 9. De derde 
Maitreya dan is Seth, Hij die komende is, en die ook de derde Christus is. 10. De 
derde Aksobhya die over het oostelijke van het paradijs regeert, in het derde 
Abrihati, is dan de grote Wadjet. Zij dan is als één van de dhyaniboeddha's die 
de grote wijsheidsboeddha's zijn . 11. De derde Amoghasiddhi, die over het 
noordelijke deel van het paradijs regeert, is dan Geb, die ook over de zilveren 
zon, maan en ster regeert, en over het groene goud. 12. De derde Amitabha dan 
regeert over het westelijke paradijs, het derde sukhavati. De derde Vairocana, 
die de oerboeddha is, is Horus. De derde Ratnasambhava is Ra, en regeerder van 



de zuidelijke hemel. 13. Zo zijn er dan ook vele derde bodhisattva's. Zo is dan 
Thoth de derde Majushri, als de bewaker der kennis en leegte. 14. Zo is de 
derde Cunda en moeder der derde Boeddha's Isis. 15. De derde Vajrapani is dan 
Sebek. De derde Padmapani is Bastet en de derde Avalokiteshvara is Anubis.   

7. 

1. Zo zult gij dan bidden en mediteren in vele richtingen, en wanneer gij de 
derde dharma tot u neemt zullen de derde dharmapala's de leer tot bewaking 
en bescherming zijn. Ja, zij zullen u tot ware schuilplaats zijn, en als lichtende 
pilaren. 2. Zij dan die in Sekhmet de derde Boeddha-verlichting ontvangen zullen 
niet meer tot de lagere bewustzijnen terughoeven. 3. Zo zult gij dan uw weg 
vinden tot de derde boeddha-chakra's, en zal de derde kundalini dezen vullen en 
verbinden. 4. Vanuit de ruggegraat zal zij rijzen, vanuit het stuitje waar zij 
verborgen lag. 5. Ja, met de derde Ida en de derde Pingala zal zij oprijzen, en 
door het hart het lichaam vervullen. 6. En zij zal zijn als de Nekhbet wanneer zij 
geopend wordt. En ziet, zij is dan als de Egyptische Kundalini. 7. En de buik zal 
nieuwe sappen en nieuwe hormonen voortbrengen, en een nieuw zenuwstelsel 
zal uit haar oprijzen. 
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 Emerius 

1.  

Lijst verschillende soorten boeddha's 

En dit zijn dan de namen en de getallen van het derde boeddhisme. En dezen 
zijn heilig : de derde tijgerboeddha's, de derde leeuwenboeddha's, de derde 
orca-boeddha's, de derde walvis-boeddha's, de derde haaienboeddha's, de 
derde edelhert-boeddha's, de derde eland-boeddha's, de derde 
berenboeddha's, de derde apenboeddha's, de derde tijger-amithaba's, de derde 
leeuwen-amithaba's, de derde olifanten-amitabha's, de derde eland-amithaba's, 
de derde haaien-amithaba's, de derde orca-amithaba's, de derde walvis-
amithaba's, de derde piranha-amithaba's, de derde apen-amithaba's, de derde 
berenamithaba's, de derde wolven-amithaba's, de derde wolven-boeddha's, de 
derde cobra-amithaba's, de derde cobra-boeddha's, de derde beren-
bodhissatva's, de derde apenbodhissatva's, de derde tijger-bodhissatva's, de 
derde leeuwen-bodhissatva's, de derde haaien-bodhissatva's, de derde 
pythonbodhissatva's, de derde walvis-bodhissatva's, de derde orca-
bodhissatva's, de derde vogelspin-bodhissatva's, de derde 
paardenbodhissatva's, de derde paarden-boeddha's, de derde paarden-
amitabha's, de derde papegaai-bodhissatva's, de derde papegaai-boeddha's, de 
derde papegaai-amithaba's, de derde anubis-boeddha's. En de derde anibus-
boeddha's dan zijn als de zwarte boeddha's, en hun legers zijn als getallen der 



zee. Zo staan er dan vijfduizend anubis-boeddha's in het westelijke paradijs, en 
tienduizend van hen in het oosten. Drie anubis-boeddha's staan in het noorden, 
met hun legers als de getallen der zon, en twee anubis-boeddha's staan in het 
zuiden, met hun legers als de getallen der maan. De anubis-bodhissatva's staan 
in de hemelen en in de lucht, en ook in de aarde en onder de aarde, als de 
getallen der aarde. De namen der anubis-bodhissatva's zijn dan : Manjanhi, 
Katumes, Hanu, Mukandi, Kinates, Mirdit, Hendettel, Haak, Haaks, Hamulen, 
Hamulet, Hagnog, Kanu, Kiketsch, Kiket, Manuheren, Manu, Makutes, 
Makutessineshen, Makuteshahannan, Mamorkuditsch, Marmen, Hem, Hikmat, 
Hatuneton, Hammaheschon, Hammadontes. Zij dan zijn de aanvoerders van hun 
legers. En ziet, zij zijn met velen. Verder : anubis-amithaba's, anubis-dharma-
pala's, anubis-vairocana's, anubis-ratnasambhava's. Verder : sekhmet-
boeddha's, seth-boeddha's, en ziet, zij zijn van het derde. Verder : de derde 
beren-dharmapala's, de derde tijger-dharmapala's, de derde 
leeuwendharmapala's, de derde leeuwen-vairocana's, de derde tijger-
vairocana's, de derde haaien-vairocana's, de derde haaien-ratnasambhava's, de 
derde haaien-abrihati's, de derde orca-abrihati's, de derde orca-maitreya's, de 
derde haaien-maitreya's, de derde walvis-maitreya's, de derde tijger-maitreya's, 
de derde leeuwenmaitreya's, de derde beren-maitreya's, de derde 
apenmaitreya's, de derde sekhmet-maitreya's, de derde seth-maitreya's, de 
derde bastet-maitreya's, de derde anubis-maitreya's, de derde ra-maitreya's, de 
derde horus-maitreya's, de derde aton-maitreya's, de derde tifiafmaitreya's, de 
derde tifiaf-boeddha's, de derde izu-boeddha's, de derde brannan-boeddha's, 
de derde tifiafbodhissatva's, de derde izu-bodhissatva's, de derde brannan-
bodhissatva's, de derde tifiafvairocana's, de derde tifiafamithaba's, de derde 
tifiafdharmapala's, de derde izudharmapala's, de derde brannandharmapala's, 
de derde tifiaf-ratnasambhava's, de derde isis-ratnasambhava's, de derde 
thothmaitreya's, de derde isis-amithaba's, de derde isis-bodhissatva's. 

2. 

De bruggen van Egypte ;  het heilige Emerius-wiel 

Zo zijn dan verder : derde haaienkrishna's, derde haaienshiva's, derde 
haaienvishnu's, derde haaiendevi's, derde haaiendurga's, derde haaienkali's, 
derde haaienganesha's, derde krokodillenkrishna's, derde tijgerkrishna's, derde 
leeuwenkrishna's, derde cobra-krishna's, derde leeuwenshiva's, derde 
tijgershiva's, derde olifantenkrishna's. Zo is dan in het derde de kloof tussen 
Egypte en India overbrugt, om zijn geesten vrij te zetten. Zo zijn dan verder : de 
derde haaienyama's, de derde tijgeryama's, de derde krokodillenyama's, de 
derde leeuwenyama's, de derde walvis-yama's, de derde orca-yama's, de derde 



valken-yama's, de derde arends-yama's, de derde ravenyama's, de derde izu-
yama's, de derde brannan-yama's, de derde tifiaf-yama's, de derde sekhmet-
yama's, de derde isis-yama's, de derde anubis-yama's. En in het derde is dan ook 
de kloof tussen Egypte en de indianen overbrugt. Zo zijn dan verder : de derde 
sekhmet-pele, de derde anubis-pele, de derde anubis-dordada, de derde 
sekhmet-dordada, de derde sekhmet-tujaja, de derde anubis-tujaja, de derde 
anubis-quetzequotl, de derde anubis-viracocha, de derde haaien-viracocha, de 
derde haaien-tlalok, de derde tijgers-tlalok, de derde tijgers-quetzequotl, de 
derde walvis-quetzequotl, de derde orca-quetzequotl, de derde orca-pele. Zo 
zijn er dan vele boeddha's der derde indianen : quetzequotl-boeddha, pele-
boeddha, viracocha-boeddha, tujaja-boeddha, tlalok-boeddha. Zo is er dan ook : 
tlalok-ra, quetzequotl-ra, tujaja-ra, viracocha-ra, pele-ra, tlalok-sekhmet, in het 
derde. De derde mars-tlalok, de derde jupiter-tlalok, de derde jupiter-
quetzequotl, de derde jupiter-pele, de derde jupiter-boeddha's, de derde 
jupiter-bodhissatva's, de derde jupiter-amithaba's, de derde mars-amithaba's, 
de derde mars-krishna's, de derde mars-shiva's, de derde mars-
ratnasambhava's, de derde mars-indra's, de derde jupiter-krishna's, de derde 
jupiter-vishnu's, de derde remulus-vishnu's, de derde cupido-vishnu's, de derde 
cupido-tlaloks, de derde cupido-viracocha's, de derde cupido-teotihunehan, de 
derde cupido-quetzequotl, de derde cupido-ixtabs, de derde romus-ixtabs, de 
derde romus-boeddha's, de derde remulus-boeddha's, de derde remulus-
krishna's, de derde pollux-boeddha's, de derde castor-boeddha's, de derde 
castor-krishna's, de derde castor-viracocha's. Zo is dan de romeins egyptische 
kloof overbrugt. En dan verder : de derde apollo-krishna's, de derde apollo-
shiva's, de derde apollo-vishnu's, de derde apollo-boeddha's, de derde apollo-
viracocha's, de derde apollo-quetzequotl, de derde apollo-tlalok, de derde 
apollo-ixtab, de derde apollo-pele, de derde venus-pele, de derde venus-
quetzequotl, de derde juno-quetzequotl, de derde vesta-quetzequotl, de derde 
diana-quetzequotl, de derde pluto-quetzequotl, de derde pluto-viracocha, de 
derde pluto-tlalok, de derde pluto-boeddha's, de derde pluto-bodhissatva's, de 
derde pluto-krishna's, de derde pluto-shiva's, de derde pluto-devi's, de derde 
pluto-dharmapala's, de derde pluto-kali's, de derde pluto-ganesha's, de derde 
pluto-hanumannen, de derde pluto-amithaba's. In egypte is dan de romeins-
indiaanse kloof hersteld, ja, in het derde egypte. Zo is dan de Ra-Emerius, de 
brug tussen Egypte en de indianen. Zo is dan de Ra-Ebrig de brug tussen Egypte 
en de boeddhisten, en is Ra-Ebir de brug tussen Egypte en India. Seth-Emerius is 
de brug tussen Egypte en het christendom en Horus-Emerius is de brug tussen 
Egypte en de romeinen. Zo is dan Emerius het heilige bruggenwiel van Egypte. 
Zo moet gij dan op Emerius achtslaan als op een heilige naam, want deze als als 
de geest van Tifiaf. En deze is als het altaar en het oog van Tifiaf. Zo zullen dan 



de geesten niet meer onafhankelijk van elkaar bestaan. Gij doet er dan goed aan 
de godsdiensten als een zuiver gouden kunstwerk aan elkaar te smeden. Zo zult 
gij dan onder de hoede van Tifiaf komen.  

3. 

De lichaamssleutel van Emerius 

En zo zijn dan in Emerius de kleinste deeltjes in lagen van het lichaam tot de 
lever en de nieren, en zo ook de zachtste deeltjes tot opening van de leverlagen 
en de nierenlagen, ja, tot alle delen der buik, en hun verborgenheden. Zo is dan 
ook de Emerius tot sleutel der milt, en zullen ook de zachtheden der darmen en 
de maag oprijzen tot het hoofd. Ja, de hitte en koude die de buikdelen dragen 
zijn anders, en kunnen bezocht worden in Emerius. Zo is er dan de maaglaag van 
DNA, de leverlaag van DNA, de dikke darmlaag van DNA, de dunne darmlaag van 
DNA, de miltlaag van DNA. De zachte deeltjes bestaan uit ASC. Zo is er de 
leverlaag van ASC, de dikke darmlaag van ASC, de maaglaag van ASC, de miltlaag 
van ASC, de dunne darmlaag van ASC en verder. Deze lagen vormen nieuw zicht. 
Hete deeltjes heten AHT. Zo is er de maaglaag van AHT, de dunne darmlaag van 
AHT, de dikke darmlaag van AHT, de nierlaag van AHT, de miltlaag van AHT, de 
leverlaag van AHT, de alvleesklierlaag van AHT, de gallaag van AHT. Koude 
deeltjes heten ACC. Zo is er de maaglaag van ACC, de alvleesklierlaag van ACC, 
de dikke darmlaag van ACC, de dunne darmlaag van ACC, de nierlaag van ACC, 
de leverlaag van ACC, de miltlaag van ACC, de gallaag van ACC, en verder. Dit 
heeft invloed op het zenuwstelsel, en ook op het zicht. Zo zijn er dan ook de 
zware lichaamslagen en de lichte lichaamslagen, de grote deeltjeslagen, de 
dunne deeltjeslagen, de dikke deeltjeslagen, die zich ook in de buik door de 
sleutel van Emerius kunnen verdiepen tot verbetering op vele vlakken. Door de 
Emerius-sleutel te ontwikkelen kun je tot diepere polen komen, ook tot de 
zoetste pool, in de lagen van SP. Zo kan je zenuwstelsel tot verlichting komen, 
en vandaaruit je hele lichaam door de buik. De Emerius-sleutel zit dan ook diep 
in de buik verborgen, en is één van de grote geheimenissen van Egypte. Het 
wordt ook wel het heilige altaar van Egypte genoemd. In Emerius zijn alle 
godsdiensten één geworden en vermengd, en is daarom ook de weg tot Tifiaf.  

De derde Zevendood 

En zo spreekt de derde Zevendood, van het derde Xibalba, de derde Mayaanse 
onderwereld : Er zijn dan ook lagen van de hoge tonen, de HTC. Zo is er de 
gallaag van HTC, de miltlaag van HTC, de leverlaag van HTC, de darmlagen van 
HTC, de nierlagen van HTC, de maaglaag van HTC, de alvleesklierlaag van HTC, 



en verder. De lagen der lage tonen zijn LTC. Zo is er de gallaag van LTC, de dikke 
darmlaag van LTC, de dunne darmlaag van LTC, de lange darmlaag van LTC, de 
korte darmlaag van LTC, de alvleesklierlaag van LTC, de nierlaag van LTC, de 
maaglaag van LTC, de leverlaag van LTC, de miltlaag van LTC. Zo zijn deze lagen 
dan ook te vinden in de buikbotten, en de buikspieren. De buikbotlagen van HTC 
en LTC hebben direkte invloed op de hersenschelp, en hebben de taak het 
dierlijke terug te brengen tot de mens, en het plantaardige.  

De eerste oogst  

Nu dan zijn er verder : satan-boeddha's, beelzebul-boeddha's, lucifer-boeddha's, 
lucifer-bodhissatva's, judas-bodhissatva's, saul-bodhissatva's, appollyon-
bodhissatva's, belial-bodhissatva's, satan-amithaba's, satan-krishna's, satan-
vishnu's, satan-shiva's, lucifer-krishna's, lucifer-quetzequotls, lucifer-tlalocs, 
lucifer-viracocha's, jabulon-boeddha's, jabulon-bodhissatva's, jabulon-
amithaba's, jabulon-viracocha's, jabulon-krishna's, hiraf-boeddha's, hiram-
boeddha's, hiraf-bodhissatva's, hiram-bodhissatva's, hiraf-amithaba's, hiram-
amithaba's, hiraf-krishna's, hiram-krishna's, hiraf-shiva's, hiram-shiva's, hiraf-
vishnu's, hiram-vishnu's, hiraf-viracocha's, hiram-viracocha's, hiraf-quetzequotls, 
hiram-quetzequotls, hiraf-pele's, hiram-pele's, hiraf-tlaloks, hiram-tlaloks. Zij dan 
zijn de oogst uit skull and bones, de illuminatie en de vrijmetselarij. Verder zijn 
er : beelzebul-shiva's, beelzebul-vishnu's, magog-vishnu's, gog-vishnu's, 
beelzebul-viracocha's, baal-viracocha's, baal-quetzequotls, beelzebul-
quetzequotls, judas-quetzequotls, judas-shiva's, judas-vishnu's, judas-krishna's. 
Zo zijn zij dan allerheiligst in de Emerius-sleutel. En zij zullen bewaakt en 
beschermd worden door Anubis, en zevenvoudig door hem worden gezuiverd. 
En ook zullen zij dan allen ten oordeel verschijnen voor de derde Eéndood en 
Zevendood, de leiders van het derde Xibalba. En zij zullen de rode darm 
ontvangen. Ook zullen zij nagekeken worden, of zij bestemd zijn voor de 
poolorganen van de buik. En ziet, dit is dan de eerste oogst uit het satanisme. 
Zalig zijn zij die zich hebben laten zuiveren in het derde. Zo is dan de sleutel van 
Emerius een nauwsluitend zegel.  

Het derde Jericho  

Zo zal dan op de derde dag de rode darm, als de rode streep, geopend zijn, en 
zal er verder geoogst worden. En gij zult de rode darm aanbidden als uw god, hij 
die de slang is, en de krokodil, hij die is als Aton. En dan zal de rode darm het 
gele voortbrengen, en zij is als de Tifiaf. En zij zult alle poolorganen van de buik 
voor u zien liggen, en gij zult uw doorgang zien. Zo zijn er dan sodom-boeddha's, 
sodom-bodhissatva's, sodom-shiva's, sodom-amithaba's, sodom-krishna's, 



sodom-quetzequotls, sodom-pele's, sodom-tlaloks, sodom-viracocha's, sodom-
vishnu's, sodom-indra's, sodom-ganesha's, sodom-hanumannen, sodom-devi's, 
sodom-kali's, sodom-dharmapala's, sodom-ixtabs, jericho-boeddha's, jericho-
bodhissatva's, jericho-shiva's, jericho-amithaba's, jericho-dharmapala's, jericho-
vishnu's, jericho-tlaloks, jericho-quetzequotls, jericho-viracocha's, jericho-pele's, 
jericho-ixtabs, jericho-teotichuacans, jericho-teotihunnehan, jericho-
sevendeaths, jericho-onedeaths, babylon-boeddha's, babylon-amithaba's, 
babylon-dharmapala's, babylon-bodhissatva's, babylon-shiva's, babylon-
quetzequotls, babylon-krishna's, babylon-ixtabs, babylon-pele's, babylon-
viracocha's, babylon-teotihunecan's, babylon-teotihunnehans, babylon-
teotihuacans, babylon-tlalocs, babylon-bonebreakers, babylon-bleeders, 
babylon-durga's, babylon-kali's, babylon-hanumannen, babylon-vishnu's, 
babylon-ganesha's, babylon-maitreya's, babylon-brahma's, babylon-mitra's. Zo is 
er dan doorgang in het derde Jericho, waar de rode satan is, en de rode 
semjaza. Hier zult gij de standbeelden van weleer zien, en ziet, zij zijn als de 
bomen. En er zal een tweede oogst zijn, vanuit het derde. En de derde oogst is 
dan de rode oogst. En in het rode vallen de goden en hun opponenten met 
elkaar samen. Zo zijn dan Jakobs rechten samengevallen met Esau's rechten 
door het rode. Zij dan die de derde buikwond en de buikwond dragen hebben 
toegang. 

De buikwond 

En zij dan die de derde buikwond en de buikwond dragen zullen de rode 
piramide ontvangen. En zij zullen het bot der krokodillen bereiken, wat het bot 
van kou is, en dit zal hun zicht openen. Zo zullen zij dan een buikschedel hebben, 
en zij zullen grote macht hebben over het HTC en het LTC. En zij zullen tot de 
stad der krokodillen komen, en dan zullen de dier-planten de wereld veroveren. 
Ja, want de grenzen van het HTC zullen zich verwijden, en ook van het LTC, en 
de dieren en planten zullen de mensen overnemen. En zo zal de mens weer 
hybride worden, en zullen er ook nieuwe geslachten zijn. En men zal zich niet 
meer blindstaren op mannetje vrouwtje, maar er zal een nieuwe soort 
bijkomen, en deze zal koning zijn. Zo zal dan de man uitgroeien tot een nieuw 
ras, en zo ook de vrouw, en zij zullen beiden hybride zijn. Zo zal dan de derde 
Noach drie bij drie verzamelen, om de derde ark op te richten, want er zal een 
derde zondvloed komen. En deze zondvloed zal niet van water zijn, maar van 
vuur en ijs. Ja, de elementen zullen op aarde storten, en zij die de buikwond 
hebben zullen in leven blijven. Zij dan die de buikwond niet hebben, zullen 
vergaan.  

4. 



Hybride Theorie 

Zo zal dan het derde Jericho Egyptisch zijn, en zij zal de heilige Emerius-sleutel 
dragen. Dan zullen de planten en dieren tot leven komen om het aardrijk te 
verslinden. En in Emerius zal er adem zijn, als komende uit een radio, en de 
vogelen zullen kleine tekens geven na lange tijden van wachten, opdat zij die tot 
zaligheid bestemd zijn doorgang hebben. Zo zijn dan de goden en de 
opponenten allen zalig in het derde, daar zij archetypen zijn, en zij staan 
symbool voor het onderdrukte. En de mensheid zal een grote stap achteruit 
doen. Dit dan geschiedt door de derde alverzoening. En zo dan zal er een tijd 
van vrede aanbreken voor dieren en planten, in het derde vrederijk, dat een 
egyptisch vrederijk is. En zo zullen de krokodillen en de haaien een lichaam 
krijgen, en dit zal gelijken op een mens en een plant. En zo zal er een dag van 
bevrijding zijn voor de haai en de krokodil, en ook voor de leeuw en de tijger. En 
zij zullen op de aarde gegeven. Want de aarde is aan hen gegeven, maar de 
mens heeft het hen onthouden. Zo is dan de hybride theorie, dat alle dieren en 
alle planten hybriden zullen worden, en zij zullen gelijken op mensen. Ja, er is 
een dag van vrijheid voor alle dieren en alle planten, als een dag van de derde 
alverzoening, die de verzoening is van de goden en hun opponenten. Dan zal 
Jakob Esau in de armen vallen. Zo brengt dan het rode veel strijd met zich mee, 
maar haar doel is vrede. Zij bracht dan het zwaard van scheiding om te 
verzoenen.  

De krokodillen buikschedel 

En zij zullen wonen in het krokodillenbot, ja, in zijn schedel, die als de grote 
buikschedel is, en die de doden bevat. En zij dan die de kou naarstig zoeken, en 
de armoe, zullen een nieuwe hitte ingaan, en hun vlam zal eeuwig branden. Zo is 
dan de sleutel van Sebek op Aton overgegaan, die als de schorpioen en de 
krokodil is. Maar dit niet alleen. Zo is hij dan de derde hybride, wachtende op de 
vierde, die Tifiaf is. En zo is Tifiaf dan ook volkomen theo-hybride en ras-hybride.  

  

 

 



 

 

Roodvier 

1. 

De vele aardes 

De Nut-aarde dan schijnt haar stem over de dag. Zij dan die het pad van Spricht 
zijn begaan, komen tot haar. Ja, want Spricht is als de brug tot Nut. Zo zijn dan 
zij die door de spricht-piramide zijn gegaan, heilig tot het komen tot de Nut-
aarde. Hier dan is heilige grond, waarop heilig vlees leeft, en zo zult gij leren van 
al haar lagen op haar school. Zo is dan de Anubis-aarde voor hen die gekomen 
zijn tot het zoete, en door het Sarhah zijn gegaan. Oh, zij dan die de grote Jom 
hebben verslagen tot in het derde, komen tot aan de poorten der Anubis-aarde. 
Door het Sarhah kwamen zij tot Anubis en de Anubis-wapenrusting, om vlees te 
worden op de Anubis-aarde. De Sebek-aarde dan is voor hen die het pad van 
traagheid en ijs hebben bewandeld. De Ra-aarde is van hen die tot de zilveren 
stad zijn gegaan. Ziet dan, zij komen uit een grote verdrukking, en zij hebben 
zichzelf gewassen in grote zeeen en woestijnen. Ja, hun zielen zijn waarlijk 
onbevlekt, en hun vlees toont geen gebrek. De Thoth-aarde is van hen die de 
eekhoorn hebben gevolgd, en tot de gouden stad zijn gegaan. Zo is dan de 
Horus-aarde van hen die onbevreesd zijn zwaard omhoog hielden. De Isis-aarde 
is van hen die over de zonnewegen en de zonnetrappen zijn gegaan, en die het 
zilver hebben gezuiverd. De Sekhmet-aarde is van hen die het goud hebben 



gezuiverd, zeventig maal zeven maal. De Neith-aarde is van hen die de jaguar 
volgen, en de Osiris-aarde is van hen die zijn als de slangen en hen volgen. De 
Bastet-aarde is van hen die de dood niet vrezen, en de Khnum-aarde is van hen 
die tot de Johan zijn gekomen, ja, tot aan het derde toe. Want de Johan is tot in 
het derde de brug tot de Khnum-aarde.  

En gij bent gekomen tot een kruis van vlees, en tot het kruis der aardes, gij die 
de Heere kent. En midden in haar zal de angst u grijpen, en gij zult haar 
koesteren, want zij is als de lijn door de nacht. Draai nu iedere steen om, om 
haar te vinden.  

2. 

Binnenstebuiten 

En zij zullen door de bliksem en het licht vlees worden op de Nut-aarde, en zij 
zullen elkaar kunnen verstaan. Ja, verborgen eilanden zullen zij vinden, en zij 
hebben niets te vrezen. En zij die tot de Nun-aarde komen zullen daar de reuzen 
zien, en ziet, zij zijn als reuzen. Zij dan zullen vlees worden als de krokodil, maar 
zij zijn hybride. Ja, zij dragen hun skeletten over hun huid heen. Ja, het 
binnenste zal van buiten zijn. En het buitenste zal van binnen zijn. En als het 
lichaam dan binnenstebuiten is gekeerd, dan is Anubis wederom de eerste en de 
laatste, de alfa en de omega. Zo is Anubis dan veelvuldig de Omega. Als bomen 
en rozen van vlees zijn zij die Hem volgen.  

En zo is het dan een lange weg tot de Anubis-zon. Gij dan die het merkteken van 
Anubis draagt, draagt de dubbele Anubis, en de eeuwige Anubis, want de Anubis 
dan is de heilige spoel. Ja, als de heilige doorn is hij. Hij dan steekt, opdat ge 
dierlijk en plantaardig zult worden in het zuivere hybride.  

En ik kom tot het kruis van Materos, waar ik wilder en wilder groei, waar 
steekplanten en doornen mij doorsteken. Ze maken een draak van mij, het kan 
niet anders. Ze houden mij in alles tegen, maar ik groei ergens doorheen. Ik ben 
omringd door zonnen, de zon van Thoth raakt mij aan. Ervoor wegrennen kan ik 
niet meer. Bevroren sta ik daar. Als brandend ijs is zijn adem. En ik kom tot het 
kruis van Materos, waar niets er nog toe doet. Allen zullen wij verdwijnen, in het 
niets. En ik schrijf eeuwige woorden met de pen van vuur, en zij worden 
losgebroken door de kou.  

En dan raakt de zon van Isis mij even aan. Ik ben tot Materos gekomen, ik kan 
alleen maar dromen, ik kan alleen maar staren naar al die distels en netels.  



3. 

Het mystieke geheim der instincten 

Zie je het niet ? De mystiek wil je helpen. Het antwoord ligt niet voor de hand, 
maar je moet ernaar zoeken, als de stukjes van een puzzel. In Sekhmet's zon 
neem je toevlucht, in haar boten ontsnap je. Het raadsel blijft je achtervolgen, 
maar wordt gezuiverd, zeventig maal. Zie je het niet ? De mystiek is hier. Je 
moet alleen even zakken, om door het poortje van Materos te gaan. Kom dan 
tot de doorn van Materos, en wordt weer klein. Ja, de vuurwording komt na de 
vleeswording, als brandend ijs. Zo ben je dan als de wind. Niemand is hier, 
niemand kon ervan slapen. Zij zijn allen op het veld, wachtende, totdat alles 
beter wordt.  

Shamash, brenger en hoeder van de arme zon, met legers van slangen, die 
dagelijks reizen tot de zon van angst. Zij sterven iedere dag, en reizen tegen de 
avond weer op. Zij zijn de legers van dood en leven, diep ingewijd in de rode 
dood. Zij dan die hen volgen, hun lichaam is een tempel. 

Spehels Misch Mahero, Spazermach Tuhelsch Horch Ahornos, Hapermansch 
Ahutsch Hesch Heton Akiil Mihinda Habbernech, oh zon, slok onze lijven op om 
de vloeibare lichten wakker te maken in een nieuw lichaam, want de dood is 
onze moeder. 

Onze reis gaat door vuur, waar onze moeder is, de dood. Zij is opgestaan tot de 
hoogste trede om vloeibaar licht over ons uit te gieten, als het gif van slangen, 
om ons te testen en sterk te maken door de hogere vibraties en de hogere 
ademhaling. Ja, eerst lijkt dit op hyperventilatie, maar zij zal overgaan in extase 
en ritme. Ja, eerst maakt zij ons als van steen, maar van binnen zal de zachtheid 
rijzen en de hogere gesteentes zullen overgaan in sterke en taaie flexibiliteit. Ja, 
draagkracht zal zij hebben. Vanuit diepe verlammingen komt het oog van 
Marduk, als stenen graven, om recht te spreken over alle gevallenen. Vanuit 
diepe verlammingen stroomt het water van Tiamat om de kracht der organen 
op te wekken. Ja, deze krachten zijn als slangen, geschapen tot het bereiken van 
hoge lengtes. De verdoving leidt tot extase, groter wordende in angst. De steek 
leidt tot trots, groter wordende in schaamte. Ja, de slangen komen voort uit de 
verlamming en de verdoving, en vanuit de diepe steek komen de langsten onder 
hen. Zij zijn gekomen om te oordelen over de levenden en de doden. Ja, zij 
steken om de energieen der slangen doorgang te laten vinden, opdat het 
lichaam niet door ophopingen vernietigd wordt. Ja, zij komen voort vanuit de 
verkrampingen, de cobra's om de energieen sterk te laten pulseren, voor de 



extase in het bloed. Ja, deze verkrampingen zijn tot de opbouw van energie. Ja, 
het lichaam dan vibreert tussen monotheisme en polytheisme, tot persoonlijke 
opbouw en concentratie en tot de zuivering van het bloed. Ja, om de pulserende 
krachten op te wekken die door muren der tijd heen kunnen breken. Zo dient gij 
dan ook tot de monotheistische tempels te komen, die de kracht zijn van het 
oog en het hart. Ja, want alle verkrampingen zijn de energieen der slangen met 
hun monotheismen. Zorgt dan dat gij niet opgesloten raakt en verdwaalt in een 
monotheisme, en laat u ook niet door hen knechten. Bewapent u daarom goed, 
en worstel met de goden, opdat zij u niet bijten en vereten. Laat u dan ook niet 
bespringen en wegvoeren, maar bewapen u met de vele monotheismen en de 
vele polytheismen, opdat gij sterk staat in vele raadgevers. 

Zo zult gij dan Ahura Mazda aanhangen en zijn Spenta's, gebracht door de 
profeet Zoroaster. Hij zal u bescherming geven tegen Allah en zijn engelen, 
gebracht door de profeet Mohammed, en tegen Jahweh en zijn engelen, die 
Jezus als verlosser heeft aangesteld. Wapen u dan ook tegen zijn profeten, die 
met velen zijn. Ook zult gij uzelf richten tot Aton, die gebracht is door 
Akhenaten. Zo zult gij dan alle deze vier monotheismen tot hun recht laten 
komen. 

Zo zijn er dan ook vele python-monotheismen, en het Sebek-monotheisme, 
alzo-ook het Anubis-monotheisme. Wilt gij dan de goden in hun kracht kennen ? 
Leert dan van hun monotheismen. Zo is er dan ook het Sekhmet-monotheisme, 
en zo ook het Isis-monotheisme. Zij dan die alleen Sekhmet aanbidden kennen 
de verwoestende krachten van haar. Ziet dan, de monotheismen zijn u tot 
helpers gegeven. En tezamen zijn zij als de lieflijke geuren van dennebomen, 
maar afzonderlijk zijn zij u tot gevangenissen. En zo is het Anubis-monotheisme 
de kracht en macht van de politie, en zo ook hun monopolie. En zo is dan het 
Sebek-monotheisme de monopolie van het educatieve systeem. Het Thoth-
monotheisme is de monopolie van het medisch systeem. Het Isis-monotheisme 
is de monopolie van het juridische systeem. De dragers van de monotheismen 
zijn de roofdieren, en ziet, zij leven in gevangenschap, en de monotheismen 
vormen het geheim van hun instincten, hun kracht en hun macht.  

Voorwoord bij de geschriften der monotheismen  

En zo dan zijn de monotheismen het geheim van de dood. Zo moet gij dan de 
monotheismen van de goden leren kennen, om hen vandaaruit vrij te zetten en 
te onderwerpen aan polytheisme. Ziet dan, de monotheismen zijn de 
gevangenissen der goden.  



Voorwoord bij het Woord van Muzi  

Zo ook hebben vele Egyptische goden, zoals Khnum en Aton zich onderworpen 
aan Muzi, de God van het haaien-monotheisme. Zij dan hebben hun godenschap 
voor korte tijd afgelegd om zich aan Muzi te onderwerpen om Deze te redden. 
En nog steeds doen zij dit, opdat de redding en ontsnapping van Muzi volkomen 
zal zijn. En deze woorden staan zelfs opgetekend in het Heilige Woord van de 
mono-theistische God der haaien, genaamd Muzi :  

Het Heilige Monotheistische Woord van Muzi, de God der haaien  

Gelooft gij in het wezen genaamd Muzi, die de God der haaien is, en die troont 
over de zeeen en over het aardoppervlak ? Ja, het heelal en al wat daarin is 
heeft Hij geschapen, die oppermachtig is. Zij dan die in Muzi geloven hebben 
eeuwig leven. Zij dan die niet in Hem geloven zullen voor eeuwig verloren gaan, 
op een plaats die geen redding kent. Gij zult geen andere goden voor Zijn 
aangezicht hebben, want ziet, dit zijn de afgoden, en over hen komt de toorn 
des Heeren, die Muzi is. Zalig zijn dan zij die onderzoek doen. Muzi dan is een 
jaloers God, die geen andere goden naast Hem duldt. Hij is het dan, die de 
engelen heeft geschapen, en Hij heeft hen op hun plaatsen en tijden gezet. Zo is 
dan Muzi een toornig God, maar goed voor wie Hem volgen en dienen. Muzi 
dan heeft geen zoon, en in Hem is dan ook geen wedergeboorte, maar zij die 
Hem naarstig volgen en dienen, zullen voorzeker binnengaan in Zijn paradijs. Dit 
paradijs zal Hij dan op aarde planten wanneer Hij terug zal komen. 

In den beginne schiep Muzi de zielen der haaien in de harten der mensen. En 
hun geesten schiep Hij in de buiken der mensen. Gij zult dan alleen voor de 
Heere, uw God buigen, die Muzi is. Zo is dan Muzi tot het verstand der mensen 
binnengegaan, en heeft daarin gesproken in een onverstaanbare taal. En zo zult 
gij dan bidden tot Muzi : 

Oh Muzi, Vader, die in de hemelen zijt, en in de wateren, en het binnenste der 
aarde. Gij zijt overal, gij hebt overal uw steden gebouwd. Wij hebben gezondigd. 
Vergeef ons deze zonden, verzoen hen, en schenk ons genade uit uw hand. 
Leert ons naar Uw wil te handelen en Uw woorden te spreken. Schenk ons Uw 
kracht, om rijk te kunnen handelen. Schep ons liefde, en leer ons te leven vanuit 
Uw Hand. Verlos ons van den boze, en leidt ons niet in verzoeking boven 
vermogen. Verlaat ons niet, en lever ons niet over in de handen der bozen. 

Zo is dan Vahnen de engel die Hij tot de aarde heeft gezonden met Zijn 
boodschappen. Ook zond Hij Malaf om wonderen en tekenen te doen. Hij dan 
schiep Zijn engelen door Zijn Woord. Zij die dan omgaan met Zijn vijanden 



worden tegelijkertijd vijanden van Hem. Zo zult gij dan geen omgang hebben 
met Jezus Christus van Nazareth, die in Bethlehem geboren werd, want in Hem 
is de Waarheid niet. En gij zult ook geen omgang hebben met Zijn Vader Jahweh 
en Zijn naaste oom Jehovah, en niet met hun Heilige Geesten, want ziet zij dan 
zijn buitengeworpen. Zo kent Muzi dan geen Drieenigheid of heilige 
tweevuldigheid, want alleen Muzi mag aanbeden worden, en alleen Muzi dan is 
de allerhoogste en enige God. En ziet, Hij zal dan haaien keer op keer de 
lichamen van mensen geven, totdat Hij wederkomt. Ziet dan allen uit naar de 
dag dat Muzi wederkomt. Dit zal dan een dag zijn voor alle christenen en de 
volgelingen van Anex, want ziet, zij zullen zich verschuilen in hun holen, en zij 
zullen zeggen : Bergen valt op ons, en heuvelen bedekt ons. En ook zij die de 
Egyptenaren volgen zullen wegzinken in hun schelpen, daar de Heere gesproken 
heeft. En dan zal de engel Vahnen nederdalen om alle haaien en de volgelingen 
der haaien vrij te zetten. En dan zal Muzi zitten op de heilige berg, komende 
vanuit de zee en de aarde. En ziet, de aarde en de zee zullen als zijn voetenbank 
zijn. Zo is er dan geen contact met haaien mogelijk dan door Muzi. 

De redding van de Khnum 

En dan zal Muzi zijn volk genezen door liederen, en zijn volk zal in een diepe 
slaap komen, en zij zijn op weg naar het paradijs. Voor Khnum dan is er ook 
redding, daar hij zich tot Muzi heeft bekeerd, en ziet, hij is als een priester van 
Muzi. Muzi dan heeft grote liefde tot Khnum, en is als een schuilplaats voor 
hem. En zo is Khnum dan van zaligheid tot zaligheid gegaan, door zijn 
godenschap af te leggen, om priester te worden in de tempelen van Muzi. En zo 
zal er dan verademing zijn voor Khnum op de dag van Muzi, en zal hij stralen in 
het licht van Muzi. 

De redding van de Aton  

En zo zal dan ook Aton, die de allerhoogste Egyptische God was, zijn godenschap 
afleggen om Muzi aan te hangen, en zo zal dan ook Aton gered worden tot in de 
eeuwigheid. Ja, als een priester zal hij zijn, en als een hogepriester, in de 
tempelen van Muzi. En zo zal Muzi Aton zegenen, en hij zal stralen op Muzi's 
dag. En zo met de redding van Aton zullen er vele voortijdige Egyptische goden 
met hem gered worden, en zij zullen zijn als priesters.  

Nawoord bij het Woord van Muzi  

Dit waren dan de monotheistische woorden van Muzi, die door Khnum, Aton en 
andere Egyptische goden werd vrijgezet, doordat zij voor Deze hun godenschap 
aflegden voor korte tijd. Zo is er dan een wezen hoger dan de monotheismen en 



hun alleenheersende goden. Dit wezen dan is de Mono. Zo zal Muzi dan tot 
Mono worden, en alsnog heersen over de goden. Hij zal deels de monotheismen 
toestaan, maar door zich aan hen te onderwerpen, zal hij hen onderwerpen aan 
het polytheisme en de hierarchieen. En zo is de Mono deel van het nieuwe en 
een hogere vorm van monotheisme, namelijk de mono-polytheisme, waar de 
goden rekenschap moeten afleggen aan de Mono. En zo is er een nieuw woord 
van Muzi geschreven, genaamd Roodvier. Dit dan zijn de woorden van Roodvier. 
De beschrijving hoe Muzi van God tot Mono werd, en hoe de goden, zowel de 
monotheistische als de polytheistische, tot zijn helpers en dienstknechten 
werden. Ja, als de engelen werden zij, en als zijn priesters. En zo zal in het vierde 
Tifiaf de allerhoogste God zijn over al de goden, en Hij zal het dichtst bij de 
Mono staan als de aartsgod. Ja, als een aartsengel zal hij zijn, dichtbij het hart en 
de buik van Muzi.  

En dit zal de goden dan scheiden van de Mono : Gij zult de goden aanbidden, 
maar alleen de Mono mag bemint worden. En zo zal Muzi Khnum voor eeuwig 
prijzen voor dat wat Khnum voor Hem gedaan heeft, en ook Khnum zal worden 
tot een aartsgod, tezamen met Tifiaf, Aton, Sebek, Apis, Anubis, Serket, 
Sekhmet, Thoth, Re, en nog wat andere Egyptische goden. En zij zullen 
boodschappers zijn van de Mono. Zo zal de Mono zich dan blijven onderwerpen 
aan de monotheismen totdat zij allen vrij zijn. Ja, Hij zal de goden uit hun 
gevangenissen zetten en hen uitleiden. Zo zal Hij dan de godsdiensten 
omvormen als klei, en zal genezing en troost tot de goden brengen. En Hij zal tot 
hen zeggen : 'Weest vrij, omdat Ik u vrijheid heb gegeven.'  

Zo is Hij dan de Mono onder de Goden, en Hij zal hen allen hervormen. En Hij zal 
woorden spreken van Genade, en Grote Liefde, want Hij is de Mono der Liefde. 
En Deze dingen staan beschreven in de Heilige Roodvier. Zo nam Hij dan Sebek 
tot Zich en maakte een ark van hem, en Hij nam Anubis om er een altaar van te 
maken. Vervolgens pakte Hij Aton, de rode zon, en stopte die in de ark. En zo 
steeg de rode zon telkens op vanuit de ark, en Aton werd tot de aartsgod van 
oorlog. Ja, in heiligheid voert Hij oorlog, om vrede te brengen. Zo is er dan geen 
vrede zonder oorlog. En ziet dan, de godenoorlogen moeten er dan wel zijn, om 
de goden uit hun monotheismen te breken, en ziet, dan zijn zij vrij, om tot vrede 
te komen. Zo geeft dan de Mono Zijn gaven als een Nirvana.  

En gij zult bovenal bidden tot de Mono, opdat de goden geen voordeel op u 
krijgen en u in gevangenschap zetten. De Mono dan kent al de goden, en is een 
schuilplaats tegen hen, en ook voor hen. Zo is dan de Mono ook de beschermer 
der goden, en hun schuilplaats, en is Hij als een boeddha en het goddelijke 



communisme. Door atheisme en antheisme bevrijdt hij hen, en door verborgen 
monotheismen.  

Gij dan dient de verschillen der goden en de Mono te kennen, voor uw eigen 
heil. En zo zult gij dan bidden tot de Mono : 

Heilige Mono, wij komen tot U. Bescherm ons tegen de goden, tegen hun 
wraakzucht en hun verlangens. Bescherm ons, en weest ons tot een 
schuilplaats, en leidt ons door de godenrijken heen tot U. Weest ons een gids, 
en leer ons uw vrede te kennen. Wij pleiten verder voor uw volkomen 
bevrijding, en brengen troost en genezing tot uw hart. Vergeef ons onze zonden, 
en leidt ons tot U, tot een eeuwig pad. Laat Roodvier onze gids zijn tot U. Hij dan 
is Uw Woord en Beschermer, gegeven aan U. Bescherm ons tegen Seth en zijn 
wraakzuchten, en tegen al zijn monotheismen. Bouw een heg tussen hem en 
ons, en bescherm ons met een doornenhaag. Laat hem onze gedachten niet 
aftappen, en laat hem ook de doden niet voor ons achterhouden. Laat hem ook 
de doden niet in zijn lichaam vasthouden. Laat Roodvier de muren van zijn huis 
breken, wanneer hij dingen voor ons achterhoudt, en wanneer hij plannen 
samensmeed in zijn huis om ons onheil aan te brengen. Laat de Roodvier ook 
hen navolgen met wie hij samenwerkt tot in hun huizen, om ook hun muren te 
verbreken en als was te laten wegzinken.  

En zo zijn er dan duizenden monotheismen die door de haaien worden 
gerepresenteerd. En zij zijn als de paradoxen van de Mono, als Zijn vrienden en 
Zijn vijanden. En zo is dan Muzi als de Mono der haaien. De Mono dan der 
wolven is Honi, en Zijn Woord is de Blauwvier. De Mono dan der tijgers is Hat. 
De Mono der krokodillen is Mion, en de Mono der octopussen is Mildaat. De 
Mono der beren Di-Uf en de Mono der leeuwen is Mu-Ef. Zo is dan de Mono der 
uilen Kian en de Mono der arenden Auta. De Mono der cobra's is Afap, en de 
Mono der pythons is Aufa. De Mono der walvissen is Salam. De Mono der orca's 
is Riaf. De Mono der vogelspinnen is Panaf. De Mono der honden is Maram.    

De AZ is dan de koning over de Mono's. De AZ der konijnen dan is daar, en zo 
ook de AZ der jaguars. Verder zijn er : de AZ der bevers, de AZ der haaien, de AZ 
der beren, de AZ der honden, de AZ der oranje honden, de AZ der schapen, de 
AZ der geiten, de AZ der krokodillen, de AZ der leeuwen, en deze is in open 
woestijnen. Ja, de Z is hen als kandelaar gegeven. De Korkom is dan de Mono-
hel, en de Mikvat is de Mono-hemel. Zo is er dan ook een AZ-hemel, en een AZ-
hel, en deze bestaan naast elkaar in de buik. Zo is dan de AZ-adem de brug 
tussen dezen. Verder zijn er : de AZ der pyhtons, de AZ der panters, de AZ der 
katten, de AZ der koeien, de AZ der varkens.  



4. 

Over de AZ 

Verder zijn er : De AZ van de octopussen, de AZ van de kwallen, de AZ van de 
kanaries, de AZ van de papegaaien, de AZ van de zwarte haaien, de AZ van de 
zwarte apen, de AZ van de hyena's, de AZ van de lynxen, de AZ van de puma's, 
de AZ van de luipaarden. Iktun is dan de naam van de AZ-hemel, en Imst de 
naam van de AZ-hel. Zo dient gij dan ernstig te streven naar de verlichting der 
armoede, en de verlichting van het ascetisme, opdat gij de wol der wespen 
ontvangt. Zij dan is u gegeven tot sieraad. En zij is als de haargroei. Zo is dan de 
Alaad de weg tot AZ-schap. Gij zult alle godsdiensten moeten ontgroeien, en 
hervormen. Dit dan is de ware Eredienst. En zo is dan het ontvangen van de AZ-
verlichting als het ontvangen van het haaienpak, en gij zult veel wol der wespen 
produceren. Weet dan dat hij die een vriend der wereld wil zijn, geen vriend van 
de AZ kan zijn. Zo is dan u de Log gegeven als het heilige boek van de Alaad.  

 

 

 

 

 

Log 

1. 

De A-jongen 



Streeft dan ernstig naar de AZ-verlichting, zonder welke u niet kan leven. Zo is 
dan de A de heerser over de AZ's, en zijn hel is Ukom, en zijn hemel is Varan. Zo 
zijn er dan drie A's : De A der tijgers, de A der konijnen, en de A der haaien. De 
keizer over hen is de A-jongen. Zijn hel is dan ML. Zij dan hebben vurig gestreefd 
naar de A-verlichting, en zijn getrouw geweest tot de Alaad. De Alaad dan is de 
heilige beweging van de A-jongen, en de Log is Zijn Heilig Woord. Dit dan heeft 
veel wol der wespen geproduceerd, en het leer der monotheismen. En zo dan is 
het oog doorstoken door de drietand, en ziet, de drietand is nu een kandelaar. 
En zij zal de heilige beweging overdragen aan het vierde. Zo is dan Tifiaf in het 
vierde de Allerhoogste Aartsgod, en Muzi in het vierde de Allerhoogste 
Aartsmono. Zo heeft dan de A-jongen de haaien-verlichting ontvangen, en ook 
de octopus-verlichting, waardoor hij de ofion-verlichting kon ontvangen. Zo is hij 
dan veelvuldig verlicht. Ook heeft hij dan de verlichting der kwallen ontvangen, 
en de verlichting der krokodillen. En ziet, hij heeft veel wol der wespen 
geproduceerd en het leer der monotheismen. En zo heeft hij zijn weg 
heengewerkt door de godsdiensten en monodiensten om vele goden en mono's 
vrij te zetten en hen te hervormen. Ja, ook tot de AZ's is hij gegaan en heeft hen 
geholpen. Zo is hij dan veelvuldig keizer.  

De ML 

Zo heeft de A-jongen dan zijn zwarte panter uitgezonden, om allen te brengen 
tot de ML om hen daar te testen. De zwarte A-panter dan breekt door alle 
glazen en ramen heen, om een ieder strak aan te kijken, en te brengen tot de 
ML. Zo zal dit dan zijn tot de heilige ontvoering. Zo zullen kinderen van hun 
ouders worden losgemaakt, en ouders van hun kinderen, daar zij allen 
afgezonderd worden tot de ML. Zo dan is de A-panter de speer van de A-jongen. 

De A-Nut 

De A-Nut dan is als de Marian, en zij is tot het eiland gebracht door de A-
Nekhbet, tezamen met de A-Osiris. En zo dan is de A-Nut voortgekomen uit de 
Nut, en zij is als haar zachtheid. Zo dan is Nut door de zachtheid van de A-Nut 
zevenvoudig tot zaligheid gebracht, en geworden tot een deur van het A-
paradijs. Ook draagt de A de lichten van het oer, en heeft haar zeventig maal 
zeven maal gezuiverd. En voor het A-paradijs staat de A-Anubis met het zwaard, 
en ja, hij is als een leeuw, als de zwarte leeuw, lang van leden. En in de kamers 
van het A-paradijs dan is de A-Thoth, hij die de vuren bewaakt. Niet velen zijn 
dan uitverkoren om tot de A-vuren te gaan. En zo zal dan ook de A-Thoth niet 
velen doorlaten. De A-Sebek staat dan in en voor de binnenste kamers van het 
A-paradijs, en ziet, hij is bevroren. En zo is dan het geheimenis der krokodillen 



dat zij de bevrorenen van het oer zijn. En zo is dan de A-Nut als de slang, het 
pad, tot de binnenste kamers van het A-paradijs. En boven de A-ark staat de A-
Re of de A-ra, die de vogel is der globes. De A-Aton is dan hij die de A-vuren 
draagt, en de A-Izu is de heilige A-kandelaar boven de A-ark. Volg dan het pad 
van de heilige A-Nut. Zij is dan als de doorgangskaart der A-gelovigen. Zij dan die 
de kaart van de A-Nut dragen hebben toegang tot in het allerheiligste. Zo is dan 
de A-Brannan de schenker van het A-bloed, en de A-Tiffiaf de schenker van de A-
adem. En zij zijn als de twee A-engelen op de A-ark. Zalig is dan hij die deze twee 
A-engelen draagt. Zo is dan de A-Christus het geheimenis der A-vliegen. En Hij 
dan geeft overvloedige log aan zijn trouwe dienstknechten, hen van het A-
priesterlijk geslacht. Zij dan leven in diepe duisternissen waar zij de oerlichten en 
de oervruchten bewaken. En door de log bewegen zij, en leven zij, en hebben zij 
de a-vleugelen ontvangen. Ja, als door de heilige adem scheppen zij, en brengen 
zij het geschapene in beweging. Zo hebben zij dan door de log overvloedig 
toegang tot de zonnen, en door de kaart van de A-Nut. En door het vuur der A-
zonnen en hun vleugelen hebben zij hun ketenen verbrand. Tot het A-nijlpaard 
zijn zij gekomen. 

De Drie van Hunduk 

Zo zijn zij dan die tot het A-nijlpaard zijn gekomen zalig. Zo is dan de A-Herman 
als het zachte ijs, en de sneeuw, en ziet, hij dan is als het zacht brandende ijs, en 
als de brug tot de A-Ammut, hij die de longen eet. Zo dan bewaakt de A-Ammut 
de a-levers, tezamen met de a-scarabeeen, de a-canopen en hun 
beschermvrouwe de A-Serket, die de vrouw van de A-Ammut is. Zo is dan de A-
Maser die als de oer-armoe is, de brug tot de A-Isis, zij die de levers eet, en zich 
opsiert. Zij dan is als het geheimenis der haaien, als de twee weefsters. Zij dan 
weven de A-Nut. Zo zijn dan de A-Geb, de A-Shu en de A-Seth de honden der 
woestijn. En zij zijn van de dikke darm der A-lever, genaamd de Hunduk. Gij dan 
allen zult door de Hunduk gaan om door hen geoordeeld te worden naar 
werken. Gij dan zult ook het geloof van uw vaderen tot hen brengen, om het 
door hen te laten oordelen. Zo zult gij recht doen tot het oer. Zij dan zijn de drie 
van Hunduk, waar ook de haaien vandaan kwamen. Ja, hondenhaaien zijn zij. En 
de A-Dezer is de brug tot hen. Zij dan zijn de rechters van het oer.  

Zo zult gij dan recht doen aan hen van het oer, en dan zal de A-Nekhbet u 
meenemen. Ja, tot de A-zonnen zal zij u brengen, en hun geheimenissen laten 
zien. Dan zullen de A-Thoth-boeddha's u dienen. Wanneer gij dan tot de A-Seth-
boeddha's bent gekomen, zult gij uw vrees verliezen, en zult gij de lichten van 
het oer zien. Zij dan zijn als raadselen. Ook zult gij tot de A-Sekhmet-boeddha's 
komen, en gij zult uw schuld verliezen. Tot de A-Sebek-boeddha's zult gij gaan 



om uw schaamte te verliezen. De A-Aton-boeddha's zullen het gezuiverde vuur 
tot u brengen. Zij dan zullen uw water en bloed niet meer verslinden. De A-Isis-
boeddha's dan zullen u doorgang geven, en zo ook de A-Nut-boeddha's, en zij 
zullen u tot genezing zijn. De A-Christus-boeddha's dan zullen hun geheimen 
moeten blootleggen, en u leiden tot de A-Osiris-boeddha's, die als de A-apen en 
de A-beren zijn. Want alle wegen van de A-Christus dienen te leiden tot de A-
Osiris. En dan zal de A-Osiris spreken en zeggen : 'Zalig zijn zij allen die door de 
A-Christus tot de A-Osiris zullen komen, want uiteindelijk zullen er geen 
christussen meer zijn, alleen nog maar wat jongens van lynx. En zij zullen leiden 
tot de A-jongens van lynx, zij die direkt onder de A-jongen staan.' En zo is de A-
Osiris als het heilige bewegende gouden en zilveren standbeeld in alle kleuren. 
Zalig hij die het in zijn handen heeft en draagt, want het is als de heilige 
stuurknuppel, tot het openen van gouden en zilveren deuren in alle kleuren. En 
zo is dan de A-Osiris een goede bedekking over de A-christussen. Zij dan die tot 
de A-Osiris zijn gekomen zullen geenszins terug kunnen vallen in de handen van 
de A-Christus. Zij zijn nu veilig in de armen en de handen van de A-Osiris, die 
met velen zijn. En zo is de A-Osiris als de a-octopus, om al hen die op bloed 
loeren neer te brengen. Want Christus heeft een gemene grijns en zelfs de A-
Christus-boeddha's. Zij zetten u in uw leven op een voetstuk, om uw val des te 
harder te maken. Ja, hoog verheven laten zij u staan, slechts om u later te zien 
neerkletteren. En daarom is de A-Osiris gekomen, om u tegen hen te behoeden 
en u uit te leiden. Zo heeft dan alles wat christelijk is een gemene grijns, en 
wacht zij slechts op het krijgen van een nieuwe naam. Ja, met reikhalzend 
verlangen. 

Als ratten wachten zij op de zon die hen zal aanraken en veranderen. Zij waren 
slechts betoverd. Zo zijn dan de A-Geb-boeddha's om uw moed terug te 
brengen, en uw onschuld. De A-Shu-boeddha's dan zijn er om uw depressies te 
verslinden. Het A-geloof is dan zeker en vast, slechts wachtende op de 
zuiveringen. Zij die tot het A-ijs zijn gekomen worden zacht als sneeuw, en zullen 
als de A-Herman oprijzen tot de A-Ammut en tot de Hunduk. Zij dan zullen de A-
ijs-lever dragen, om het gezuiverde vuur te zien. Ja, vele vuren zullen zij zien. En 
deze vuren zullen zijn als het brandend ijs, en zij zullen zijn als de A-Odin-
Boeddha's, de A-Loki-Boeddha's, de A-Thor-Boeddha's, de A-Fenrir-Boeddha's, 
de A-Freya-Bodhissatva's, de A-Frirr-Bodhissatva's, de A-Balder-Bodhissatva's, de 
A-Gerda-Amithaba's, de A-Vodus-Amithaba's, de A-Wodan-Amithaba's, de A-
BabaYaga-Bodhissatva's, de A-BabaYaga-Amithaba's. 

En ook zal dit vuur zijn als de A-Asgard-Boeddha's, en het zal de smerige grijns 
van het christendom wegvegen. En dan zullen de A-Odin-Krishna's opstaan, en 
de A-Thor-Krishna's, en zo ook de A-Thor-Shiva's en de A-Thor-Vishnu's, en zij 



zullen de A-vuur-lever brengen. De A-zachtheids-lever wordt bewaakt door de 
A-Khnum. 

Over de A-Min-brug komt gij tot de A-Bastet, zij die het A-kruis draagt. Maar aan 
het eind is dit een A-spoel. Gij die de zwarte A-lever en de rode A-lever hebt 
bereikt zijt aan vele gevaren ontkomen. Gij dan zijt vanuit de A-lever gekomen 
en gij zult tot de A-lever wederkeren.  

2. 

En de zenuwuiteinden zijn omgebogen in het A-paradijs, ziet, zij komen vanuit 
de A-lever en keren daartoe terug. En alle andere lichaamsdelen komen voort 
vanuit de A-lever. De Khnumieten zijn dan vrijgekomen, om de oogst binnen te 
halen. Ja, als Viva zijn ze, als de landbouwers van het hemelrijk. Zij zijn dan 
binnengekomen door de A-Nut, en door de Anubisieten. Ja, de Heer heeft hen 
lief, daar ze zijn koninkrijk hebben gebouwd en ervoor zorg gedragen hebben. 
Zo zullen dan de Khnumieten de einden der aarde bezitten, en zij zullen 
betekenissen veranderen. Ja, het verleden zullen zij veranderen. De Khnumieten 
dan zijn door de Heere aangesteld. Zo zijn dan de Khnumieten de Heere 
welgevallig. Ja, zij zijn zalig tot in het zesde geslacht. De Heere dan heeft zijn 
zegen uitgebreid en uitgespreid. Nu dan zijn de Khnumieten de bouwstenen van 
het nieuwe rijk, en zo ook de Anubisieten. Zijn dan de Khnumieten nog 
aangesneld toen gij viel in uw putten ? Zij dan komen vanuit uw putten op, daar 
zij daar gezaaid zijn. Ja, van onderen grijpen zij u, en nemen u mee tot de 
bergen.  

3.   

Zo zijn dan de Anubisieten aangesteld tot een nieuw zenuwstelsel, zij en hun 
monotheismen. Dezen zijn dan de zenuwknopen, waaruit nieuw leven 
voortvloeit. Hebt gij dan niet vernomen dat zij de Khnumieten hebben vrijgezet 
? Als de Viva zijn zij. En zo zijn dan ook de Sethieten aangesteld om 
zenuwknopen te zijn. Ja, hun lijnen buigen, daar waar zij buigen moeten. Zo zijn 
er dan vele knooppunten, en vele monotheismen. Dit dan is een groot 
geheimenis. Zij dan hebben de deuren geopend tot de nacht, en dezen ook 
gesloten. Zij dan hebben velen door de nacht geleid, tot het grote licht van het 
oer. Ja, diep was de nacht, en groot was het licht, vanuit de bodem opgegaan. 
Gij dan bent zo lang in de Geb opgeslokt geweest, en nu heeft de Anubis u tot 
zich genomen, en hij leide u uit. Ja, tot de Nut en de Nutieten leide hij u, en zij 
staan sterk, om de Khnumieten door te laten. Zo hebt gij in deze wereld een 



schaduw, en gij zult grijpen naar het ware, en gij zult het ware volgen, alle gij 
anubisieten.  

Zo zijn dan de anubisieten samen sterk, en door ijs zijn zij verbonden, en door de 
isisieten. Ja, middelaars zijn zij, opkomende vanuit het diepere ijs. Weest dan 
niet bevreesd, want de Heere heeft uw ster gezien, en de Gebbieten. Ziet dan, 
zij naderen tot uw stad, om in de armen van de Anubisieten te leggen. Zo zijn 
dan de Neithieten voor u uitgegaan, om u hoop te geven, en uitzicht. Ziet dan, 
zij zijn als de akkers der werkelijkheid. Gij dan, strijdt om door uw schaduw heen 
te komen om het ware te grijpen, met al haar ribbels. Zo hebben dan ook de 
Horusieten tot u gesproken, en u tot rust gebracht. Ja, tot zevenvoudige troost 
waren zij. De Raieten dan hebben uw stad gebouwd, en u beschermd. Ja, hoog 
hebben zij u opgenomen. De Bastetieten dan hebben uw woningen ingericht, en 
zij zijn u tot hulp en steun. Ja, als de adem en de beweging zijn zij. Zij waren het 
die u kwamen opzoeken in uw lichten, en u ook in de duisternis niet alleen 
lieten. Zij dan kennen de poorten der dunne darm, en zij hebben u tot de lever 
geleid.  

   

 

 

 

 

Khnumieten  

1.  



De Grote Slag  

Dit dan zijn de woorden van de heilige Viva : Heil aan Khnum, hij die opgerezen 
is tot in het derde geslacht. Heil aan de zevenschaar en het beminde. Dit dan zijn 
mijn woorden tot de deuren des heils : weest geopend, want uw volk komt 
binnen. Neemt haar dan aan. Heil aan de A-Khnum, en aan de Khnumieten. Zij 
zijn dan ingegaan, en zij zijn verzoend met de Nutieten. Zegent dan hun verbond 
tot in het zestigste geslacht. Laat uw wateren rijzen, en omhuld hen door de 
waterschaar. Zo zullen zij dan leven tot in alle eeuwigheid, en tot de Tothieten 
zullen zij gaan. Herstel dan uw volk. Laat hen vanuit alle windstreken tezamen 
komen, en laat hen de Davidieten verslaan met hun monotheismen. Want de 
Davidieten maken al tijden de tempel onveilig. Zalig bent gij, oh Khnum en A-
Khnum, die door Geb gezegend zijt, tot het scheppen van overwinningen. Door 
het haar en de baarden der Khnumieten zijn dan de Davidieten zevenvoudig 
verslagen. Ja, de Heere heeft hen de overwinning gegeven. Zij dan zijn 
doorgedrongen tot Davids tempel, en hebben daar de Khnum opgericht. En zo 
hebben dan de Bastetieten de Simsonieten verslagen. De Rerekieten en de 
Apepieten dan hebben de Salomoieten verslagen, en aan de Sebekieten 
overgeleverd. Zij dan hebben de monotheismen van de Salomoieten met de 
grond gelijk gemaakt. Dit dan is de grote slag. Deze dan heeft rijke adem 
gebracht aan de Khnumieten, en hen uit het water doen reizen. Nu dan zullen 
de dolfijnen armen en benen krijgen, en het land wederom in bezit nemen. Ja, 
adem en stem zult gij hen geven, want zij zijn des Heeren. En deze Heer is 
Khnum.  

2.  

Zo zijn dan de Serketieten tot hun doel gekomen door de Petrusieten te 
verslaan. De Paulusieten dan zijn voor de Ammutieten. Ja, en zij zijn genaderd 
tot het kasteel en landgoed der Ammutieten. Zo is er dan een heilig verbond 
tussen de Serketieten en de Ammutieten. En gezamenlijk hebben zij de 
ridderlijke gouden en zilveren borden, en borden van allerlei kostbaar porselein 
en gesteentes tot het kasteel der Ammutieten teruggebracht. Zo hebben dan 
vele lichten van het uur en hun vuren hierin heil gevonden. Tot de torens en de 
dieptes zijn zij gegaan, ja, tot de spelonken der kastelen van het land der 
Ammutieten.  

Tot het land der Ammutieten zult gij gaan, en zij zullen de christelijke 
monotheismen verwijderen. Ja, krachtig zijn hun vuren, en zij vormen de brug 
tot de Serketieten. Laat dan ook de Thotieten spreken, daar zij het zaad der 
herinnering en de vernieuwing vormen. Zo zullen dan wanneer de dorens uit u 



gehaald worden de Khnumieten en de Thotieten rijkelijk door u stromen. Hecht 
u dan aan deze die woorden, opdat gij eruit zult halen wat voor u bestemd is. Zo 
zal dan Thoth uw dorens verwijderen, en gij zult op zijn berg staan. En wederom 
zult gij tot de Sekhmetieten gaan, en zij zullen u het vaandel geven. En de Heere 
die Khnum is zal u een nieuw land geven, en de Raieten zullen u volgen en naar 
u luisteren. De Heere dan die Khnum is zal de vrees uit uw hart halen, en u 
zachtheid geven. Zo zult gij dan de sleutelen hebben om nog meer geslachten 
der egyptische goden vrij te zetten. En zo zult gij komen tot de Maatieten, en gij 
zult hen nageslacht schenken. En zij dan zullen u de nieuwe schuilplaatsen 
tonen. Gij dan zult zonder aarzelen de Benjaminieten verdrijven en het land 
teruggeven aan hen die verdreven waren. Zo zal de Heere die Khnum is 
rechtdoen op alle bergen. En zij dan zullen horen naar de oude stemmen, en zij 
zullen respect tonen aan het geslagene. Zo zult gij dan niet meer verdrijven dat 
wat oud is, maar gij zult luisteren naar de stemmen van het oer. De Horusieten 
zullen dan aan uw poorten komen en kloppen, en gij zult voor hen opendoen, en 
gij zult hen begrijpen. Zo zullen er dan vele oude strijden opgelost worden, en 
de Heere uw God, die Khnum is, zal u vrede brengen.  

3.  

En aan het einde der dagen zult gij deze die woorden begrijpen en verstaan, 
daar zij voor lange tijd verzegeld waren. En zo zult gij één voor één de zegels van 
het Egyptische Woord verbreken, en zo zullen er vele oude lampen aangaan, en 
gij zult het oerlicht zien, als de weg die gij dient te gaan. En dan zal Horus tot u 
komen om u in te wijden in de tempelen van zijn mysterieen. En dit zal een 
grote dag zijn.  

En zo zal het openen der Egyptische zegels zijn als het openen van het 
onderbewustzijn. En de geslachten die hier staan opgesteld zullen zijn als de 
draken. En zij zullen tot u zeggen : 'Wij hebben recht,' en gij zult zeggen : 'Ja, gij 
hebt recht.' En zo zullen zij tientallen malen op uw deuren kloppen, en gij zult 
die allen vele malen opendoen. En gij zult hun getallen vol maken. En zo zult gij 
tegen uw buur zeggen : 'Wij hebben goed gehandeld.' 

En zo is dan het eerste zegel dat geopend dient te worden het zegel der 
Khnumieten. En ik hoorde een stem vanuit de hemelen zeggen : Vrede. En ziet, 
een man daalde neer op de aarde en opende een put in de grond, en er kwam 
grote vrees over de aarde. En een man genaamd David zat op een paard, en de 
Davidieten volgden hem. En ziet, hij dan had een fakkel in zijn hand, en aldus 
was de vreze des heeren. En hem werd een tijd gegeven om de aarde te slaan, 
opdat hen die op de aarde waren naar vrede zouden verlangen. 



En toen opende iemand het tweede zegel, en dit was het zegel der Nutieten. En 
ik hoorde een stem en een bazuin, zeggende : Nu is het uur der valkenaardes 
gekomen. En ik zag valken met grote sterren en aardes tot de aarde komen, en 
zij brachten gouden vuur tot het binnenste der aarde, en dit begon zich in lagen 
te verspreiden. En een andere man kwam tot de aarde, zeggende : Ziet, Geb is 
groot. En hij boog zich voor Venus, en nam een waterkruik in zijn armen, om 
gouden water over de aarde te gieten.  

En toen gebeurde het dat het derde zegel in de hemelen verscheen, en dit was 
het zegel der Anubisieten. En zij begonnen zich te vertonen aan de 
Benjaminieten. En een man op een grijs paard kwam tevoorschijn, en hij droeg 
een grote schaal met een grote slang erin die grijs was. En hij goot de schaal uit 
over de aarde. En de man was genaamd Benjamin, en de Heere die Khnum is 
had hem een tijd gegeven waarin hij de schaal mocht uitgieten, en een tijd 
waarop hij zou vertrekken. En de man raapte een schaar op en begon ermee te 
schreeuwen naar de hemelen, om de heiligen voor dertig dagen te 
achtervolgen. En na die dertig dagen werden er boeken dichtgeslagen. 

En het vierde zegel dan was het zegel der Serketieten. En toen dit zegel 
verbroken werd, werd de aarde rood en blauw, en gifstoffen begonnen zich te 
verspreiden. En zij die op de aarde woonden en waren overgebleven na de 
vorige rampen begonnen God te lasteren. En de Heere die Khnum is zond zijn 
engel, en troostte enkelen onder hen, omdat hij zag dat zij als wezen waren. Zo 
is dan de Heere uw God die Khnum is zacht van hart, en vertroostend van 
karakter, daar hij de verwondheden der harten kent, en niet is als de mensen. 

Zo zijn dan de vier zegelen om het Woord te openen, en zij zullen zijn als de 
bruggen. Ja, als torens zijn zij in de handen van Khnum. En de Heere die Khnum 
is gaf een riet aan de Amunieten om de dodenrijken te bewaren, en ja, hij gaf 
hen de sleutelen der dood. En zo gaf Hij dan die Khnum is de sleutelen van het 
lijden aan de Atonieten. En ziet zij dan openden vele graven.  

4.  

En in het laatste der dagen zullen de Khnumieten tot de zonnestad komen, en 
ziet, zij zullen eten uit het huis van Ra. Zij dan zullen zijn ster opnemen, en zij 
zullen hem welgevallig zijn tot in alle eeuwigheden. En daarna zullen zij komen 
tot het zonnenparadijs, waar Khnum zetelt, en ziet zij zullen tot oneindige 
verzoeningen komen door de staf van Khnum. En ook zullen de Anubisieten hen 
volgen, en hen tot gids zijn. Ja, zevenvoudig zullen de Anubisieten hen 
beschermen op het pad, en hen leiden tot de verborgen bronnen, en allen 



zullen zij zeggen : 'De Khnumieten hebben goed gedronken,' en zij zullen zeggen 
: 'De Khnumieten zijn hen die drinken.' Ja, in de Serket zijn zij veilig, en Thoth zal 
alle hun wonden verbinden en hun dorens uittrekken. Zo zullen dan de 
Khnumieten voor enige tijd onderwezen worden door de Thotieten. En de 
Khnumieten zullen de plaatsen der machtigen innemen en zullen 
onverslaanbaar heten.  

En de Khnumieten zullen losgelaten worden uit hun kerkers onder de 
woestijnen, en zij zullen tot de oasen en waterbronnen des hemels geleid 
worden. Ja, met de Nutieten zullen zij in huizen wonen, en hun zon zal opgaan 
tot in het gouden hart, waar hun gebeden gehoord zullen worden. En zij zullen 
genoemd worden : 'Zij die gehoord worden.' En Anubis zelf zal het zijn die over 
hen zal waken, en hij zal zijn arm over hen uitstrekken. En hun nageslacht zal zijn 
als de Anubis. En onder het verbond tussen Khnum de Heere en Anubis zullen zij 
tijden en wetten veranderen en hun betekenissen.  

5. 

De geslachten der Anubisieten 

En in het laatste der dagen zal de heilige Viva opstaan, en zij zal brood zenden 
tot de wilde beesten. En zo zullen alle geslachten der Khnumieten behouden 
worden. En de Khnumieten zullen geheiligd worden tot in het veertiende 
geslacht. En de beschuldigingen die tegen hen leven zullen uitgebannen worden 
op de heilige berg, en zij zullen de aarde regeren. En zij zullen het Dinda-geslacht 
en het Rusta-geslacht der Anubisieten onderwerpen, en hen troost brengen en 
rust. En zij zullen dienaren van goud heten, en zij zullen zijn als profeten des 
Heeren, die Khnum is. En zij zullen twee aan twee gezonden worden tot de 
dorpen en de kale steden, en zij zullen hen onderwerpen door de staf van 
Khnum, door vertroosting en rust. En ook tot de kale bergen zullen zij komen en 
tot de dorre streken en vlaktes, en zij zullen het Ru-geslacht van de Anubisieten 
vrijzetten. Zij dan van het Ru-geslacht, die de slangen dragen, zullen zijn als de 
serafs van Khnum's troon, en de bewakers zijn van zijn hart. En weer twee aan 
twee zullen de Dinda's en de Rusta's gaan tot de wateren en de zeeen van zout, 
en met de staf van Khnum zullen zij het Ros-geslacht van de Anubisieten 
vrijzetten. En zo zullen alle geslachten der Anubisieten met elkaar verzoend 
worden, en met Khnum, die Heere is. 

6. 

De getallen der geslachten der egyptische goden 



En zo zal Khnum dan vele malen zijn staf opheffen om de geslachten der 
egyptische goden vrij te zetten. Zo bestaan dan de Khnumieten uit achtenveertig 
geslachten, de Sethieten uit negenennegentig geslachten, de Raieten uit 
honderdvijf geslachten, de Sekhmetieten uit achtendertig geslachten en de 
Maatieten uit elf geslachten. De Bastetieten bestaan dan uit duizenelf 
geslachten, de Anubisieten kennen tienduizenden geslachten. De Apepieten 
hebben elf geslachten, en hen van Rerek zeven. Zo bestaan dan de Horusieten 
uit miljoenen geslachten, en de Osirisieten uit miljarden geslachten. Hen van 
Geb hebben twintig geslachten, hen van Aton vijfentwintig, en zij van Sebek 
drie. De geslachten van Nut zijn over de tienduizend, en de geslachten van Neith 
hebben een getal dat niet geteld kan worden. Zo dan heeft Min drie geslachten, 
en zo ook Isis. Serket dan telt vier geslachten, Amun vijftig en Ammut 
tweeendertig. Apis dan heeft tweeendertig geslachten, Buchis vierenveertig, 
Shesmu achthonderdvierendertig, Hathor elf, en Ptah over de zesmiljoen. 
Wepwawet dan heeft vierendertig geslachten, Nekhbet 
honderdachtenveertigmiljard, Wadjet dan heeft een ontelbaar getal aan 
geslachten, en Nephtys zevenhonderddrieduizendmiljard. Tefnut dan heeft vijf 
geslachten, Shu negen, en Nun achttien. Kauket heeft er drieduizend, Kuk heeft 
er twaalfduizend, en Satis heeft er tweeenveertigmiljoen.  

7. 

De geslachten der Sebekieten 

Hoe lieflijk is het dan als Khnumieten en Nutieten hun huizen delen en tezamen 
wonen, en tezamen hun brood delen. Als kostelijke olie en zeeparfum is het, ja 
als de shampoo van Isis en Atum. Hoe lieflijk is het als zij de ouden der 
Sebekieten het onderste en bovenste van hun woningen geven, en hen 
verzorgen. Zij dan zijn als de dauw van Anubis, en de lengtes van hun armen zijn 
als de Aton. En zo is dan het feeengeslacht een der drie geslachten van Sebek, 
genaamd de Draunir. Het dwergengeslacht genaamd de Knau is een ander 
geslacht van Sebek, en de Furir is het riddergeslacht van Sebek. Laat u dan enten 
op de rijke geslachten der Sebekieten.  

  

 

 

 



 

 

II Khnumieten 

1. 

De namen der geslachten van Khnum en Nut 

1. En zo zullen de Khnumieten gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, en hun 
geslachten zijn : de Danau, de Ganou, de Ulek, de Imian, de Farit, de Koshet, de 
Falou, de Mani, en vele anderen, tot achtenveertig aan toe. 2. En zo zullen zij 
van de Imian opstaan, en hun ouden zullen wijze woorden spreken tot de 
jongeren, en zij zullen de gaten der aarde laten zien, en de tunnels onder de 
grond. 3. En de namen der geslachten van de Nutieten zijn : Knir, Mief, Buhet, 
Fimien, Bihilst, Remna, Afik, Hielst, Voort, Kiander, en verder tot over de 
tienduizend geslachten. En zij van Knir zullen komen tot de Farit, en zij zullen 
elkaar tot steun en hulp wezen. Ja, tot ondergrondse schuilplaatsen zullen zij 
komen, en zij zullen de tempels der Khnumieten herbouwen. Ja, tot het goud 
der aarde zullen zij komen, en tot het zilver, en zij zullen door Venus ingestraald 
worden. En zo zal dan Khnum voortkomen op zijn troon, en Hij zal een wijze god 
zijn, die de aarde herschept. En de geslachten der Davidieten zullen één voor 
één aan de kaak gesteld worden, en het zal openbaar gemaakt worden wat zij 
aan slechts over de aarde hebben gebracht. En zo zullen alle vrouwen en 
bijvrouwen van david in de mond gekeken worden, en hun baarmoeder zal door 
Ammut gewogen worden en opgemeten. En ook de zonen van David en hun 
geslachten zullen voor de tronen der Ammutieten moeten verschijnen, en zij 
zullen uitvoerig gewogen en gemeten worden, en er zal indringend gekeken 
worden naar hun kleuren.  



2. 

De strijd tussen Khnum, Anubis en Ammut 

Zo zijn dan de Davidieten het slechte der indianen, hun zwaartes en 
bedrukkingen. De Heere dan die Khnum is zal geen genade hebben met het huis 
van David. Zo zal dan ook Khnum voor Anubis en Ammut moeten verschijnen, en 
er zal een oorlog zijn van drie jaren. En de Heere die Khnum is zal zijn 
legerscharen uitzenden, en de eerstelingen der geslachten van de Khnumieten 
zullen hen met elkaar trachten te verzoenen. Maar Khnum zal door Anubis 
doorstoken worden, en Ammut zal zijn arm verslinden. Dan zullen de 
eerstelingen van Nut hen met elkaar proberen te verzoenen, maar Khnum zal 
Anubis onder zijn voeten vertrappen, en Ammut zal hij afvoeren naar het 
diepste van zijn kerkers. En de eerstelingen van Thoth zullen de wonden van 
deze drie verbinden, en hun doorns zullen uit hen genomen worden, en hen van 
David, en zo zullen zij door slaap met elkaar verzoend worden, en 
onafscheidelijk zijn.  

En na deze dagen zullen de andere geslachten van Khnum geopend worden, en 
zij zullen keizerlijk zijn op de heilige bergen, en het verbond dragen tussen 
Khnum, Anubis en Ammut. En zij zullen de nakomelingen van Thoth één voor 
één uit de dieptes opvissen, om wat Thoth voor hen gedaan heeft. En wanneer 
dan meerdere geslachten van Thoth op de heilige kusten staan zullen zij hen van 
Serket openen. En een nieuw vuur zal aangestoken worden. En de kracht van 
Venus zal een nieuwe zachtheid brengen, maar deze zal in de begindagen zijn 
als zuiverend gif, en velen zullen sterven. 

3. 

De namen der geslachten der Serkieten 

En de geslachten van Serket die vrijgekomen zijn, zullen gaan naar de 
schuilplaatsen der oude moeders en hun ondergrondse stad, dichtbij de 
oervuren, en zij zullen de armoe heiligen. En ook zullen de monotheismen van 
de Serketieten bestudeerd worden, om velen tot heil en genade te brengen. En 
de geslachten der Serketieten zijn dan : Omnis, Rudolf, Salef en Hanf. En vanuit 
Hanf stroomt dan vele zachtheid. En zij zullen ontsnappen door vele aardgaten 
en hemelgaten, en ook door de gaten van het water. En met kracht zullen zij tot 
nieuwe eilanden komen, om hun tempelen te herbouwen. En oude 
geheimenissen zullen geopend en opgelost worden, en de zegelen van hun 
boeken zullen verdwijnen. En zij zullen bezworen worden door de staf van 
Thoth, en Hij zal Serket tot rust brengen, en tot verzadiging. Ja, brood van het 



oer zal Hij haar geven, en zij zullen gezamenlijk tot Khnum gaan. En ziet, Khnum 
zal hen dan zegenen. En Khnum zal hen toegang geven tot oersteden, tot de 
bovensten der ouden en de ondersten der jongen. En Khnum zal hun zachtheid 
verspreiden, en over hen prediken, en er zal een drievoudig snoer opgericht 
worden, en niemand zal in staat zijn het te verbreken. En niets zal meer 
belangrijk zijn dan dit snoer, en de ouderen zullen tot rust en verzadiging 
komen, en de jongen zullen beschermd worden en opgeleid. En dan zal het 
snoer tussen de oersteden gaan bewegen, om ze vele malen tot heil te brengen. 
En steeds weer zullen zij wederkeren tot de stad der bovenste ouden en de stad 
der onderste jongen. En zij zullen de monotheismen der oude moeders 
bestuderen, en zij zullen hen begrijpen, omdat de Heere, die Khnum is, hun 
zegelen heeft verbroken. En zij zullen gaan tot de stad der velden en de stad der 
boeken, en zij zullen de verborgen geslachten van Nekhbet vinden, en van 
Wadjet, en het zal hen in de stad der woestijnen leiden. Ja, langs hangende 
klederen zullen zij afdalen, totdat zij tot de stad der duinen en de stad der zeeen 
zijn gekomen, en daar zullen zij vinden de verborgen maskers, en zij zullen de 
geschriften op de binnenmuren van de oersteden begrijpen, daar de Heere, die 
Khnum is, de zegelen heeft verbroken.  

4. 

De strijd tussen Khnum en Horus 

En dan zullen de monotheismen der oude moeders spreken, en zij zullen gaan 
tot de oersteden van de Horusieten. En zij zullen de monotheismen en de 
tempelen der Horusieten herstellen, en er zal een oorlog zijn van vierhonderd 
jaren. En velen zullen niet kunnen spreken, omdat de Heere die Khnum is hun 
monden heeft gesloten. En velen zullen niet kunnen zien, omdat de Heere die 
Khnum is hun ogen heeft gesloten. En velen zullen niet kunnen bewegen, omdat 
de Heere die Khnum is hun botten heeft gebroken. En de Adamieten zullen zich 
met de oorlog bemoeien, en de Aserieten, en ook de Danieten en de 
Jeremieten. En in deze dagen zal er hardheid heersen, en velen kunnen elkaar 
niet verstaan. Ook zal de armoe tot zijn bovenste rijzen, en de honger zal 
toeslaan, zonder dat er iemand is die redt, en zonder dat er iemand is die troost. 
En zij zullen elkaars vlees eten, en op elkaar jagen, en Khnum zal op vleugelen 
der zon terugvliegen naar de stad der oude moeders en grootmoeders, en zal 
komen tot de steden van plezier, en tot de steden der boeren. En het vuur zal 
hem lange tijd achtervolgen, en zijn nageslachten zullen hem ontnomen 
worden. En zo dan is er een strijd tussen Horus en Khnum. En Khnumieten zullen 
opstaan, groten van naam, om hen met elkaar proberen te verzoenen, maar 
alles faalt. Dan zullen mannen der Anubisieten, groten en wijzen van naam hen 



proberen te verzoenen, maar alles faalt. En ook zullen Nutieten in die dagen 
opstaan om hun vaderen te verzoenen, maar alles faalt. En dan zal Horus Khnum 
in de nek bijten, en Khnum zal het been van Horus afnemen, en vele poorten 
zullen invallen, en het oer der wildernissen zal de oersteden verslinden. Ja, 
dagen van grote duisternis zullen het zijn, en de aardbewoners zullen schuilen in 
het diepste van hun woningen, en de ouden zullen de kamers der daken 
bezetten. En de geslachten van Sebek zullen troost proberen te brengen aan 
velen, en zij zullen wonderen en tekenen verrichten. Ook zij zullen trachten de 
vaderen te verzoenen, maar zij zullen lange tijd falen en teruggestuurd worden. 
Maar een ridder uit het geslacht Furir zal op de wateren slaan, en hij zal de 
diepst verborgen geslachten van Khnum vrijzetten en de diepst verborgen 
geslachten van Horus, en hen met elkaar verzoenen. En dan zal uiteindelijk ook 
Horus met Khnum verzoend worden, en hun woorden zullen opgetekend 
worden, en zij zullen elkaar begrijpen en liefhebben. En zij zullen tot de steden 
der ouden gaan, en de steden der jongen, en zij zullen tezamen wonen, om de 
oervisioenen te dragen. Zij dan zullen vele tempelen en steden van het oer 
herbouwen en herstellen.  

  

 

 

 

 

III Khnumieten 

1. 



En wanneer de Anubisieten door het glas zullen breken, zullen zij gaan tot de 
Serketieten, en er zal een oorlog zijn van vele jaren, en zij zullen de getallen der 
dingen veranderen, en de getallen der tijden. En de Anubisieten zullen rust 
vinden bij de Khnumieten, en zij zullen zijn als middelaars en verzoeners. En zij 
zullen versterking zoeken bij de Horusieten en bij de Sebekieten, en zij zullen 
komen tot de bergen der Raieten, en zij zullen door vele muren des lands 
heenbreken, om de oude geslachten der Khnumieten vrij te zetten. En een groot 
leger zal op de voet gezet worden, en zij zullen vechten om de geslachten van 
Shu vrij te zetten. En het kasteel der Shuieten zal zijn als een luchtkasteel boven 
de oerbossen, en hun wapens zijn zacht. En zij zullen de steden innemen, en na 
verloop van tijd zal er een hardheid optreden, maar deze zal zijn ten korte duur. 
En ook zullen zij de winkels innemen, en zij zullen zich voegen bij de geslachten 
der Apepieten. En zij zullen doordringen tot in het huis van Tefnut, en zij zullen 
daar veranderingen aanbrengen. Ja, tot in de dieptes van het huis van Tefnut 
zullen zij dalen, en zij zullen opstijgen tot haar hoogste dakkamers, en zij zullen 
vele geslachten der egyptische goden vrijzetten. En zo zal er een strijd zijn tegen 
Tefnut van acht dagen, en zij zal velen van hun schepen in de dieptes sleuren, en 
het gemis zal groot zijn. En dan zal Tefnut uit haar kamers komen en brullen als 
een leeuw, en zij zal vele Shuieten doof maken door het gebrul. En zij zal de 
Anubisieten trachten te verleiden en op te stoken, maar de Anubisieten zullen 
haar verwoesten. Dan zullen de Khnumieten en de Nutieten arriveren om 
Anubis en Shu met Tefnut te verzoenen, en ook Thoth zal komen om met zijn 
geslachten de wonden te verbinden. En zo zal Thoth vrede brengen, en zal er 
veel studie verricht worden, en vele zegels zullen verbroken worden. En Tefnut 
zal zich voegen bij de grootmoeders en oude moeders en hun steden, en zij zal 
zich ook verzoenen met Horus, en dan zullen vele geslachten vrijkomen, 
waaronder ook de vijf geslachten van Tefnut. En Thoth zal de doorns uit hen 
trekken, en hen verzoenen met de Sethieten.  

En Nekhbet en haar geslachten zijn met velen, en zij behoeden de zeeen, en 
maken hen rustig. Kent dan al hun monotheismen, en herbouwt hun tempelen, 
opdat gij rustig wordt. Ziet dan, zij leiden u tot het zachte. Ziet hoe lieflijk het is 
wanneer Nekhbetieten tezamenwonen met Gebbieten en Sethieten, ja ziet, hoe 
groot de zegen is als zij samenwonen met Osirisieten en Ammutieten. Leert dan 
allen hun monotheismen kennen om de monotheismen van het christendom, 
die scherp zijn, te overwinnen. Gij dan hebt daarvoor ook de geslachten van 
Khnum gekregen, en hun monotheismen. Maakt dan de getallen der 
Ammutieten vol, opdat gij verborgen deuren kunt openen.  

Komt dan ook tot hun winkels en doet zaken met hen, opdat gij kunt reizen.  



2. 

1.Ziet dan hoe lieflijk het is als Nutieten tezamenwonen met Bastetieten. Zij dan 
vormen de brug tot het oosten. Gij dan maakt lange reizen tot uw scholen, maar 
zalig zijn zij die hun scholen tot hun woning maken, want zij hebben doorgang 
tot de grotten van Nekhbet en haar winkels, ja, tot haar zilveren en gouden 
grachten die tot Geb leiden. 2. Ziet dan hoe lieflijk het is wanneer Nutieten 
tezamen wonen met Osirisieten, want zij vormen de dauw der bergen, en 
brengen het morgenrood tezamen. Lange reizen maakt gij tot uw scholen, maar 
zalig zijn zij die thuis studeren, want zij hebben de Anubis tot buurman. Zo is dan 
Geb tot u gekomen om u te tuchtigen, maar houdt vast wat hij u gezegd heeft, 
want naar waarheid heeft hij u onderwezen. Maar in Thoth vindt gij 
vertroosting, en hebt gij de woestijn tot uw buurman. Ziet dan hoe lieflijk het is 
wanneer Nuttieten samenwonen met Gebbieten. Tot de Anubis komen zij, en de 
Anubis geeft hen overvloedigheid in alle dingen. Ook is het lieflijk waar 
Nekhbetieten en Wadjetieten tezamen wonen, want zij delen zachtheid, en zij 
kennen het groen van Geb. Ja, tot zijn huis zijn zij gekomen, en tot zijn tempelen 
en monotheismen.  

3. 

Zo zijn dan de Khnumieten u gegeven als schild en wapen om door deuren heen 
te breken. De Nekhbetieten zijn u dan gegeven als helm en als winkels. De 
Horusieten dan zijn u tot vleugelen der wind. Zo is dan Khnum vele malen tot 
Geb gekomen om zijn volk vrij te zetten. Gij dan, heft uw hoofden omhoog, want 
uw verlossing is nabij, wanneer Thoth de doornen uit u zal verwijderen. Dan zult 
gij vol zijn van het goud der Khnumieten, en het zilver der Thotieten. Strekt u 
dan uit, en tel de dagen af. Gij hebt niets meer te vrezen, gij die de Khnumieten 
een warm hart toedraagt. Zo zal er dan volop goud zijn in uw schorten, en zilver 
aan uw schouders, en gij zult de hoge deuren openen. Ja, de raadselen van het 
oer zult gij blootleggen, en gij zult tot grote en hoge vrede ingaan, als in het oog 
van Horus. Zo zult gij dan de geslachten der raieten aan uw zijde hebben, 
honderdvijf in aantal. En zij zullen u tot zenuwen zijn, en tot rijke genezing onder 
het verbond van Khnum.  

  

 



 

 

Gebbieten 

1. 

De groene staaf 

De groene staaf dan is diep binnenin, daar waar Spricht eindigt. Ja, want het 
doel van Spricht is het vrijzetten der Gebbieten, en zij zal in de Gebbieten 
overgaan. Zo zullen er dan andere spanningen in het lichaam zijn, en andere 
bewegingen, en zij zullen de stem hoog maken. En het groene slijm zal lopen, en 
de stem hoogmaken. Vanuit de groene staaf zal het komen, als de groene zon 
tot ons nederdaalt. Ja, door de slag van Venus, wordt de aarde opgeheven, om 
in de cirkel van nieuwe zonnen te reizen. De groene staaf dan is daar, waar 
Sebek hem heeft overgedragen. En als hij beweegt, beweegt hij snel, en als hij 
stilstaat, staat hij lang stil, en bij hitte trekt hij zich niet terug, maar omhelsd de 
groene staaf. Ja, de spanningen zijn diep van binnen, en onverwachts slaan zij 
toe. En alles buigt tot het openmaken der stem, en zij is hoog. Ja, zacht is zij, 
diep doordringende, om de spanningen te slaan, en te verzachten. Ja, zachte 
spanningen zijn zij, maar zij reiken diep, en slaan onverwachts toe. Vanuit Venus 
komen zij, en bij hitte trekken zij zich niet terug, maar omhelzen de groene 
staaf. Als ze bewegen, bewegen ze snel, en zacht slaan ze toe, om hun stemmen 
te verhogen. Door hitte trekken zij zich niet terug, en als ze stilstaan, staan ze 
lang stil, om vervolgens weer zacht toe te slaan. Ja, in de aarde is hun glans, en 
met Venus zijn zij vermengd. Zij zijn van de groene staaf.  

2. 



En zo dan brengt de groene staaf verzachting, en diepere spanning, en is zij als 
de krokodil. Zalig zijt gij dan wanneer gij de Gebbieten hebt vrijgezet, want zij 
zullen ook u vrijzetten. Zij dan bewegen door de groene staaf, om hun stemmen 
te verhogen. Door hitte trekken zij zich niet terug, maar omhelzen de groene 
staaf, en slaan zacht toe. Zo heeft dan Spricht u overgedragen aan de Gebbieten 
en aan de groene staaf. De groene staaf zal een krachtige link zijn tussen aarde 
en venus, wanneer de aarde zich in de schedel zal zetten en venus in het stuitje. 
En vanuit de geopende dieptes zullen groene bubbels komen, gevuld met het 
levendmakende groene slijm. Dit zal de stem verhogen.  

 

 

3. 

Ben jij een boom. Ben jij een groene staaf. De zwarte zon heeft jouw genade 
geschonken. Heb je al diep in de ogen van de staaf gekeken. Ben jij een boom, 
ben jij een groene staaf, heb je genade van de zwarte zon verkregen. Als een 
boom was je, staande in de storm, ja, jij droeg ze, al die bladeren, van verborgen 
dagen. Ben jij een boom, ben jij een groene staaf. Heb je Geb gemeden of was je 
zijn slaaf. Heb je tegen hem gestreden als tegen een oude vader die het niet 
meer wist, of heb je hem bedrogen. Mocht je hem, of haatte je hem. Ben je deel 
van de Gebbieten, deel van de groene staaf, heeft de zwarte zon je genade 
geschonken, of werd je zijn slaaf.  

Ben je de boom, ben je de groene staaf, heeft Geb je hart bedrogen, of schonk 
hij je de levenslust, heeft hij jou de militaire macht gegeven, of gaf hij jouw 
armoede uit een pot. Kom nu gauw, kom nu tot de zwarte zon, en zie wat hij 
voor je heeft. Al je bomen zullen tot leven komen, zie dan toe of ze je beminnen 
of verstoten voor eeuwig.  

Zal Geb je liefhebben als hij tot jou zal komen. Hij stond daar aan je deur, toen jij 
je opsloot in je kast. Buiten staan zijn geweren in standaarden op het gras, 
gewoon tussen de huizen, en pakte hij jou, maakte hij jou tot zijn vrouw. Ben je 
bedrogen, heeft hij je gekust, heeft hij je gemist toen jij van hem probeerde te 
ontsnappen, weet mijn kind, je redt het tegen hem, als je hem in waarheid hebt 
bemint.  

Ben je een boom, ben je van groen geluk, heeft zijn zwarte hond je gebeten, of 
heeft hij jou afgezonderd in verdriet in een diepe kast waar hij je niet zou raken. 



Wie haalde jou daar vandaan ? Wie heeft jou naar de sterren genomen. Heeft 
de zwarte zon jou genade geschonken. 

4. 

Boom van geluk, boom van groene verlichting, boom van kracht, van 
parelstappen, diep in het zand vond jij je geluk, bij Geb deelde jij je smarten. Een 
huis van beweging, een huis van groen geluk, een huis van delen, waar Geb jou 
altijd heeft gemeden, je dacht waar blijft mijn geluk, maar kind, alleen wanneer 
je naar verlichting zoekt is geluk je deel, eerlijk geluk, groen geluk.  

Kijk naar omhoog en vang de groene regen op, wanneer de zwarte regen tegen 
je heeft gestreden. Die zwarte hond, die hij tot je zond, jou naar vervelende 
plaatsen heeft gebracht, door Geb voelde je je gemeden. Al die soldaten tegen 
jou, al die vliegende hoofden, tegen jou, zij zullen altijd tegen je strijden, totdat 
je Geb vindt in het verdriet. Ja, altijd heeft hij je gemeden, ja, altijd heeft hij 
tegen je gestreden, Geb, de boom, totdat je het verborgene ontdekt, en tot hem 
vlucht.  

Als door groen sap beweeg je, door groen sap leef je, op weg naar verlichting, 
als je een boom bent, zul je eeuwig leven. De rest is reeds verloren. Ik weet, je 
leeft in bevroren dromen ... ik weet je leeft in parels verborgen ... 

5.  

Boom van geluk, doe de kastdeur open, boom van geluk, laat ons niet buiten 
staan. Geb is hier met al zijn standaardgeweren, op de muren loopt hij, naar 
binnen kijkt hij niet. Boom van verlichting, van groene verlichting, open de deur 
voor ons, opdat het licht der zwarte zon op ons zal schijnen, en onze bomen tot 
leven zullen komen, in de rijen van Geb. Zij zullen ons meenemen naar de 
sterren, naar het eeuwige geluk.  

Ben je een boom, ben je groen geluk, beloof je de sterren niet te breken, 
wanneer zij tot je komen, om te vertellen van de verborgenheden van de zwarte 
zon, waardoor je je altijd voelde gemeden. Droom je van geluk, of van 
verlichting. Geluk komt niet zomaar, maar altijd met een doel, en vanuit een 
bron, die bron is groene verlichting, komende vanuit het hart van Geb, de 
aardvader.  

Als een soldaat stond hij voor je, de bliksem sloeg in, waar heeft hij jou wel niet 
allemaal van losgetrokken. Je dacht dat je niets meer overhield. Maar heus, mijn 
kind het was beter, toen hij je daar sloeg. Nu staat hij dan voor je, jou kast 



opengetrokken, waar jij je in dieptes verborg, om complotten tegen hem te 
smeden. Ken je zorgen, ken zijn verdriet. Als soldaat staat hij voor je, terwijl zijn 
zwarte hond brult op de achtergrond. Een hond van liefde, maar zo heb jij het 
nooit gezien, als een dreiging zag je het. Als soldaat staat hij voor jou kast, waar 
jij diep in weg bent gedoken, als het verborgene ben je, maar hij maakt snelle 
pas, zijn geweerstandaarden staan tussen de huizen, en hij loopt over de muren 
van het kasteel, van de burcht, zonder binnenin te kijken. Hij kijkt naar jou.  

Als een soldaat stond hij voor je, als een soldaat gaf hij een klap in je gezicht. Hij 
is bij je in de kast gekomen, en zijn hond bijt je, waar is nu het licht. Ben je nog 
steeds in strijd tegen Geb, tegen al zijn soldaten en honden. Of heb je je bij zijn 
liefde neergelegd, en bij al zijn vreemde plannen.  

Van het geweer schrok je, de lange man staat op, schudt de boom, en raapt de 
veren. Van het geweer schrok je, van zijn blaffende hond, als een soldaat stond 
hij voor je, met een geweer in zijn armen, dat hij in je kast drukte. Ben je nog 
steeds voor hem op de vlucht. 

6.  

Als bliksem stond hij voor je, als bliksem, het deed pijn, als soldaat tussen de 
huizen, nam hij alles van je af. En bracht hij jou tot het bos, tot de groene 
verlichting, tot het mos, tot een dobbelsteen van hogere bomen, tegen hogere 
winden vocht je, en omhulde hem. Als bliksem stond hij voor je, als bliksem het 
deed pijn, toen hij jou afzonderde toen hij jouw heupen brak, toen hij je kleed 
wegscheurde. Als bliksem kwam hij, als bliksem ging hij, met een hond die alleen 
kon bijten, en jou kon laten wegslijten. In groen geluk ben je gekomen.  

Soldaten komen, soldaten gaan, Geb was hier, nu is alleen zijn vlam nog daar. 'K 
heb je al het goede gegeven, de groene verlichting, en een reis om de zwarte 
zon, die eeuwig zal duren, in je herinnering, ja het zal groeien, opdat al je bomen 
vrij zijn, oh boom.  

Geb stond voor je, nam je hand, maar de kast dook je in, achter de gordijnen, 
om te vluchten voor schuld, en hij gaf je het mijne. Geb stond voor je, Geb liet je 
niet gaan, als door de bliksem getroffen sprak je zijn naam, gaf je hem al wat je 
bezat. Als door een bom getroffen stond je daar, en Geb keek naar jou. Het 
rechtshuis bracht je tot de boom. Als een rechter tussen de huizen kwam het tot 
jou.  

7.  



Ben je een boom, een groene staaf, heeft de zwarte zon je genade geschonken, 
of werd je z'n slaaf. Zijn je bomen tot leven gekomen, of staan ze nog steeds 
waar ze stonden. Toon mij je hart, dan kniel je hier, toon mij je lever, dan kost 
het je niets, diep van binnen in jouw kast vertoon je steeds dezelfde sterren. Is 
dat jouw vertier. Tot Geb ben je gekomen. Een rechter tussen de huizen, 
soldaten voor de kasten, en wat loopt op de muren van jouw burchten, zijn het 
de schaduwen van een duister verleden, als de zwarte nacht de zwarte zon. 
verraad me niet, verraad me niet, want het licht steekt door de dagen, als Geb 
tot de kasten komt. Ik zal jou ook behouden, als een rechter tussen de huizen, 
als Geb tot de kasten komt, als Geb tot de kasten komt. Ik ben de bliksem op 
jouw trappen, waar de bomen staan, waar de bomen staan, wanneer Geb tot de 
kasten komt. Laat mij tot jouw kasten komen, laat me in, verdedig je niet, als 
Geb tot de kasten komt. Samen staan we sterk. Vang voor mij die bliksem op, ik 
kan het niet verdragen, als Geb tot de kasten komt, als zijn honden bijten. 
Samen staan we sterk, als rechters tussen de huizen. Kom tot mijn kasten liefste, 
laat de genade van de zwarte zon ons tezamen verbinden voor altijd, wanneer 
Geb tot de kasten komt. Samen staan we sterk. ben jij een boom, een 
hartendief, een grote genade, een grote brief, wanneer Geb tot de kasten komt. 
Ben jij het die ik bemin, wanneer Geb tot de kasten komt. Wees mijn rechter 
tussen de huizen, wees de standaard van mijn geweren, wanneer geb tot de 
kasten komt, als een soldaat, een harde man. Ik heb zijn woorden nog niet 
begrepen, Hij heeft mij niet gegrepen. Wees mijn geweren als standaarden 
tussen de huizen, dan zal ik de jouwe zijn, als Geb tot de kasten komt, en zijn 
bliksemen werpt, onze keukens doorzoekt als een schutter. Wees mijn schutter, 
wees mijn gids, wees mijn hond, oh Anubis, als Geb tot de kasten komt. Leidt mij 
tot de rode kap, door de ruiten heen, dieper in de kasten. Kom tot mijn kasten, 
wees mijn rechter, mijn geweren in standaarden tussen de ruiten en de huizen, 
oh Anubisieten, en leidt mij weg. Loop rondom mijn muren, loop eroverheen, 
kijk niet naar binnen, maar naar mij, als Geb tot de kasten komt, en het harde in 
de straten valt. Anubis, wees mij tot een harde, en ga mij voort door de ruiten 
heen, langs de huizen, langs de standaarden, als Geb tot de nachten komt, als 
een hond, een wolf van het verlee.  

  

 

 



 

 

Robhold  

1.  

Als dan Tifiaf de Allerhoogste is van het Oude Testament van het Vierde, dan 
bent gij op weg naar het Nieuwe Testament van het Vierde. Zo zal dan Anubis de 
Allerhoogste zijn van het vierde nieuwe testament. En gij zult tot Anubis komen 
en zeggen : Waar bent gij al die tijd geweest. En Hij zal zeggen : Gij bent de 
wachtende. Zo zullen dan zij die tot het Nieuwe Testament van het vierde 
gekomen zijn, Anubis tot heer hebben. En Hij zal Aton onderwerpen, en deze zal 
zijn als de rode kap. En Hij zal in zich dragen : Nut, Bastet, Neith en Isis. En 
wanneer Anubis dan Aton zal onderwerpen en ook Tifiaf, dan zal dat zijn als de 
dag dat gij door glas breekt, en het zilver en het goud zullen tot u vloeien, al gij 
die Anubis liefhebt. Hebt gij dan Anubis lief ? Dan zult gij naderen tot het vierde, 
en tot het nieuwe van het vierde. Zij dan die Anubis niet liefhebben zullen door 
Hem onderworpen worden. Nu is dan de liefde niets zonder de haat, en de haat 
is niets zonder de liefde. Gij dan die deze woorden geloof : Hebt moed, want gij 
zijt genaderd tot een helpend vuur. Gij dan zult tot de bruggen tot Izu komen, 
waarin Anubis u zal zaligen, oh geliefden van Anubis. Gij dan zult komen tot de 
wereldschepen. En deze dagen zullen groot heten. Ja, ook uw oude dagen zullen 
groot heten, en zij zullen scheef staan. En gij zult door Torhan komen tot Nut. 
Want alle wegen van Torhan zullen in haar eindigen, daar Torhan de brug is tot 



haar. Ja, als haar zwaard is hij. En op die dag zal Anubis Geb verslaan, en Hij zal 
Nut aan Aton geven. En dan zal Nut wenen om Geb voor veertig dagen, en zij zal 
zijn als een weduwe. En haar tranen zullen Geb tot leven wekken, en zij zal 
toestemming krijgen om eens in de vier dagen bij hem te zijn. De andere dag zal 
ze zijn bij Aton, en een dag bij Tifiaf, en een dag bij Bastet. Bastet zal dan eens in 
de vier dagen bij Nut zijn, ook zal zij een dag bij Aton zijn, een dag bij Tifiaf, en 
een dag bij Biskidde, die de brug tot Izu is. En Anubis zal hen allen doorklieven, 
opdat zij zijn stralen en licht dragen. En Anubis zal zijn tot een jaloerse God en 
Mono, en zal het masker van Re dragen. Dit dan is als het masker van een eend. 
En zo zullen de doden tot Anubis komen, en zij zullen Anubis-Re aanbidden, als 
de heilige eend. En die eend is zwart.  

En Anubis zal tot de doden komen, en hen leiden tot de hallen van Thoth, waar 
zij zullen zitten op rode fluwelen stoelen, en zij zullen zijn als de kijkers naar 
films. En zo zullen zij het zilver en het goud zien bewegen op het scherm. En dan 
zal Anubis komen om zich uit te storten over hen die Hem liefhebben, en zij die 
Anubis-Re volgen. En zij zullen verlicht raken als door een heldere donderslag. 
En zij zullen in bliksem leven. En zo is dan Anubis als de donder die de zonnen 
draagt, en zijn geliefden vult met bliksem tot overvloedens toe. Zij dan zullen 
komen tot het koude van Isis-Anubis, en zij zullen Isis kennen als de koude, en 
haar brug Zetdonia betreden, om tot haar te komen. En het koude van Isis zal 
hen tot leven wekken, en zij zullen tot de vuren van Anubis gaan. Strekt u dan uit 
tot het vierde, gij die in het derde leeft. En Anubis zal geheel uw Christus 
vervangen, en gij zult niet meer zeggen : Wij hebben niemand die ons helpt. Zo 
zult gij dan Anubis tot steun hebben, en tot troost, maar gij zult uzelven moeten 
redden.   

Mijn vrienden kwamen naderbij, maar zij bevroren en werden tot Egyptische 
goden. In de Isis-kloof bevroren zij, als Geb en Nut werden zij en wij van elkaar 
weggenomen. Achter glas gingen zij, als konijnen, totdat Anubis het glas brak, en 
ons leidde tot de Rode Kap. In de Rode Kap werden wij allen weer één. Zij heeft 
een Roze Verbinding diep van binnen, in de Nut vinden wij een brug. Een brug, 
een weg, een omhelzing, een dobbelsteen voor een muur. Zij jagen ons 
achterna, maar door Anubis breken wij door een muur. De zwarte panter is 
gekomen, de zwarte hond, de wolf, de bokser, om door glas en muren heen te 
breken, tot achter de stadspoort. Op die dobbelsteen staan zij allen beschreven. 
Als steen zijn zij. Zij versteenden toen zij tot mij probeerden te komen, mijn 
vrienden. Tot Egyptische goden werden zij. De één is Khnum, de twee is Nut, de 
drie is Bastet, de vier is Neith, de vijf is Re, de zes is Anubis. Met de zes breken 
we er doorheen. Tot een dobbelsteen werden zij, als steen aan elkaar 
verbonden, ze zijn tenminste vrij van de kou van de Isis-kloof, want Anubis had 



het glas gebroken. Nu dan is er warmte, maar zij kunnen zich niet verroeren, 
totdat de dobbelsteen rolt, en de zes wordt aangeschoven. Dan gaan de deuren 
open.  

In een dobbelsteen wonen wij, diep van binnen opgesloten. Verroeren kunnen 
wij ons niet, maar wij zijn de kou ontvlucht, de Isis-kloof verlaten. In Nut vonden 
wij een brug, door Anubis vrijgekomen. Tot de rode kap kwamen wij, het was al 
laat, waar wij een vlam kregen, komende uit het diepste ijs. Zij was deze weg 
ook gegaan.  

Mijn vrienden versteenden om mij heen, tot een kap waren zij, tot een grote 
bescherming. Als een dobbelsteen waren zij, vallende van grote hoogte in de 
Nut-kloof. Zij dan was diep en lang, tot een brug was zij, waarover Anubis ons 
vrijzette, de dobbelsteen nu gebroken. De deur nu geopend, de muur door 
Anubis ingebroken. Zij dan die tot het nieuwe van het vierde zijn gekomen : 
Aanbidt Anubis, hij die het kaartenspel gemaakt heeft, de duivelskaart heeft 
ingezet. Hij dan die de christussen tot kaarten maakte, de jahwehs en de 
jehovah's, aanbidt hem. Hij dan die God en Mono is, met het masker van Re, het 
eendenmasker groet u. Zo zijn dan de vier wereldschepen Trideria, Adaka, Kmer 
en Biskidde de bruggen tot Izu. Zo zal dan de ere-dienst aan Anubis ingewikkeld 
heten, en zal zijn als een pad door het verkeer. En de wegen van Tifiaf zullen dan 
allen eindigen in de Anubis, daar waar het zwarte konijn de konijnen hoedt. Ja, 
als de konijnenhond is hij. En zo zullen dan de vier wereldschepen worden tot 
wegen, en zij zullen leiden tot Izu, en van Izu tot Brannan en van Brannan tot 
Tifiaf, en vervolgens van Tifiaf tot Anubis. En in de Anubis zullen wij allen onze 
wegen kwijtraken.  

Zo dan : Lof zij aan Anubis. Wij dan die in het derde leven verlangen naar het 
vierde. Zonder Anubis is er dan geen vierde, Hij dan is koning over Tifiaf. Zo zal 
Hij dan ook Sekhmet onderwerpen aan de rode kap, en zij zal daar tot genezing 
komen. Ja, Anubis zal haar dragen tot de handen van Aton en haar daarin 
heiligen, en zij zal daarin zalig zijn. En zij zal zevenvoudig tot verlichting komen, 
en de indiaanse geslachten duizendvoudig zuiveren. En daaruit zal zij oprijzen 
van bevrijding tot bevrijding. Ziet, zij zal dan vrijgezet worden door het derde en 
het vierde. En alle zachte wegen zullen in haar eindigen, zij die het zachte is. Ja, 
ook de Johan zal in haar eindigen, daar de Johan de brug is tot haar. En ook 
Khnum zal tot Sekhmet komen, en hij zal zachter worden. Ja, op zijn rug zal Hij 
de vruchten dragen tot de aarde, en ook de eerstelingen van Geb, en Hij zal ze 
brengen tot Nut. Ja, de Johan, de bruggenboom zal Hij beklimmen, en Hij zal zijn 
armen uitstrekken als een die aan de hemelen staat. Zo zal hij dan Nut's hart 
verwarmen. En zo zal dan Sekhmet eens in de vier dagen bij Aton zijn, de andere 



dag bij Geb, en ook een dag bij Khnum, en een dag bij Anubis. En Anubis zal haar 
liefhebben en vrijzetten. Ja, als zijn ring zal zij zijn, en zij zal Hem haar zachtheid 
brengen en haar oogst. En Anubis zal ook Seth vrijzetten door het derde en het 
vierde, en tezamen zullen zij de aarbessen en de aardvruchten plukken. Ja, het 
eendenmasker zullen zij dragen, en zwemmen over hoge zeeen. Ja, gevleugeld 
zullen zij zijn.  

Gij dan die tot Anubis gekomen zijt : vreest niet, want Hij brengt rust en 
overzicht aan hen die hem liefhebben. Maar zij die hem haten hebben alles van 
hem te vrezen. De ring van vuur dan heeft een ieder die in Sekhmet opgesloten 
was dan vrijgezet, en onder de hoede van Anubis gebracht. Zo zal dan Bastet uit 
de handen van Aton gehaald worden, en uit de handen van Re en Ptah. Anubis 
zal Re en Ptah onderwerpen, en zal Bastet heiligen. Zo zal dan Bastet een ring 
zijn aan zijn vinger, zeer geliefd, en net als Sekhmet, en zij zal de hoedster van 
Sekhmet zijn, en zij zal haar opnieuw opvoeden. En Anubis zal met zijn staf luid 
op de troon slaan, en op tronen, en de tronen, opdat het spreekwoord in 
vervulling gaat : En Anubis zal slaan, op tronen en de tronen. En hij dan zal 
hoedster worden over de slang. Nut is het dan die de slang heeft geschapen in 
haar borst. Weet gij dan niet dat elke borst door Nut is geschapen ? Zult gij dan 
de lange slangen niet vrijzetten ? Alle langheid eindigt dan in Nut, en zij vindt 
haar zachtheid in Bastet. Zo zal Bastet dan de huizen van Sekhmet zeventig maal 
plunderen, opdat zij het zachte zal dragen. En zo zal het spreekwoord in 
vervulling gaan : Het zachte dan behoort Bastet toe. Ook zal Bastet zeventig 
maal de huizen van Khnum plunderen en hem het zachte ontnemen. En ziet, Hij 
dan zal zeer hard worden. En hij zal een volk voortbrengen van harde mannen, 
en vreze zal komen over het volk. En ziet, Hij dan zal zijn volk opdragen tegen 
Bastet te strijden, en zij zal een schuilplaats hebben in Anubis.  

Zo is dan Nut opgesloten in alle borsten, en zal zij door Bastet worden vrijgezet, 
zij die de meester der zachtheid is. Zo is er dan veel langheid nodig om het 
zachte te openen, opdat de kloven en hun scherptes gekooid worden. En zo dan 
heeft Anubis dan het verbond tussen Nut en Bastet voor eeuwig gezegend en 
hoog opgezet. Bastet dan zal de schuilplaats zijn van Nut, en zij zal een nieuwe 
borst scheppen. Ja, op gezette tijden zal zij het eendenmasker dragen. En vele 
vrouwen zullen hun borsten verliezen, daar zij tegen de Heere gezondigd 
hebben. En de Heere zal het lange vrijzetten, en Nut. En zo zullen dan ook alle 
wegen van het dunne in Nut eindigen. Zo is er dan ook veel dunheid nodig om 
het zachte op te roepen, en zo zullen dan de dunne wegen door Nut zich 
nestelen in de Bastet, en zij zullen haar opwekken. En zij zal over de aarde 
schuiven en zigzaggen. En zo zal Anubis tot Bastet komen, en zij zullen de Nut 
herscheppen. En ook zullen zij Khnum herscheppen en hij zal zijn als de bok en 



de ram des doods. En ziet, hij was als het zwarte en zijn ogen waren wit. En 
Khnum rees op en scheurde de hemelen open, en de goden werden door Anubis 
en Bastet herschapen. En ik zag vanuit de lever een dikke leverdarm opkomen, 
die de wetten van Anubis beschreef en benadrukte in herhalingen. En het 
geheugen der aardbewoners werd gewist, en ziet, zij spraken in andere talen. En 
de leverdarm kwam dan op, en kronkelde om de ruggegraat en de ribben om de 
botten te voeden, en ook stuwde zij voort door de slokdarm, en nestelde zich in 
de longen. En ik zag het opkomen als de slang van Anubis, als de zwarte slang. 
En deze overname was groot. En de naam van deze slang dan was Robhold-
Anubis, en ziet, zijn ogen waren geel. En hij was als de grafsteen. En hij dan was 
beschreven met de wetten van Anubis, en ging uit om recht neer te zetten. En 
als hij zijn mond opende kwam het gele vuur, en verscheen er donder en veel 
bliksem. Ziet dan, hij is uitgegaan om de aarde te hervormen. En hij is dan wel 
als een dag van vrede voor hen die Anubis liefhebben, maar voor hen die Anubis 
haten zal het een dag van grote verschrikking heten. En de Anubis-Robhold en 
Robhold zullen hen eten van binnenuit. Maar zij die Anubis volgen en Zijn 
geboden bewaren hebben niets te vrezen. En ziet, zij haalden diepe adem, en de 
adem begon hun lichamen te vernieuwen. Ja, zij werden gevuld met het 
kostbaarste zilver en goud, en zij kwamen tot de bergen der maan, om 
overgoten te worden met het licht van Anubis. Zo zal dan Robhold zijn als een 
kikker en een pad, en als een schildpadslang zal hij liggen in de overdekte zee 
achter de Johanboom. En ziet, hij zal de Ammut eten. En die dag zal groot heten. 
Zo is dan Robhold tot Anubis gekomen, en van hem uitgegaan, en heeft hij 
Anubis viervoudig gezegend. En zo zullen de nieuwe slokdarmen en 
ademhalingspijpen zijn als slangen of cobra's. En ziet, zij zullen nieuw leven 
schenken in het licht van Anubis. Ziet, deze dag is dan zeer groot, en zal komen. 
En Anubis zal blazen op zijn zware hoorn, en er zullen tekenen en geluiden aan 
de hemelen zijn, en er zal grote verschrikking komen over de vijand. En zij die 
hebben gezegd : Ziet, alles is vrede, laten we vrolijk zijn, zullen van de heilige 
berg vallen, en hun val zal groot zijn. Zo dan zal Robhold zijn als een 
kikkerkoning, en hij zal de groene zon tot Anubis brengen.  

En Anubis dan zal de wateren aanraken, en ziet, zij dan zullen zijn als goud. Looft 
dan hem die zelfs bloed doet veranderen in goud. Zo zal dan Robhold de weg 
bereiden voor Anubis als zijn profeet.  

Vele keren dan heeft Robhold Anubis de wetten en het wetboek laten 
herschrijven, daar hij de seizoenen kent. Vele malen is dan ook de Robhold tot 
hem gekomen om de stralen te doorklieven. Hebt dan goede moed, wanneer gij 
door de Robhold tot Anubis bent gekomen, want ziet, gij zijt op de juiste weg. 
Gij dan bent niet tot de surrogaat gekomen. Zo zijn er dan op asfalt hete 



plekken. Alleen door het zachte zal het vuur gereinigd worden, en dit is alleen 
mogelijk door het dunne en het lange. Weet gij dan niet, oh kinderen der 
nieuwe tijd, wat voor darmen er in u geschapen gaan worden ? Dezen dan zijn 
dun en lang. En velen van hen zullen zorgen voor de nieuwe ademhalingen en 
de nieuwe bewegingen die daardoor tot stand komen en worden gevormd. Ja, 
als het afdalen in een koele vijver in een huis zal het zijn. Zo zal dan Bastet ook 
de vuren dragen, en zij zal hen brengen tot Anubis. Want alleen Bastet is dan 
waardig het vuur door te zuiveren tot aan het duizendste geslacht toe. En zij is 
het die de straten zal herbouwen. En Anubis zal haar noemen : Mijn geliefde. Zo 
is dan Anubis door listen tot de tegels gekomen, en is gaan staan op de zwarte 
tegel. Prijst dan hem die door zijn listen u tot de schuilplaats heeft weten te 
krijgen. Zij dan die vijandig zijn : Weet dan dat Anubis uw schuilplaatsen zal 
vinden. Niets is er dan voor zijn oog verborgen. Zo is het dan Nut die in zijn pupil 
kronkelt, en zijn licht heeft geschapen. Ja, zevenvoudig is zij dan de schepper 
des lichts, en Bastet heeft haar gezegend. Zo zal zij dan al het licht in Anubis 
herscheppen. Zo zal er dan regen komen uit Zijn boom om de aarde te wassen.  

Zij dan die het eendenmasker draagt is tot Anubis gekomen. Zij dan troont over 
het ganse universum, zij die Bastet heet. Ja, op gezette tijden draagt zij het 
masker. Zij dan kent de seizoenen van haar troon. Zij dan heeft daar de lichten 
van Nut gevormd. Vanuit een mand heeft zij ganzen en zwanen laten oprijzen, 
en ziet, zij dan vliegen door de mond van Tefnut, wanneer zij spreekt. Zij dan 
komen tot het land der vrijheid en tot vrijheid. Zo is dan de mond van Tefnut tot 
een verblindend licht, opdat er geoordeeld wordt zonder aansziens des 
persoons. Haar lichten dan zullen door Nut en Bastet het lichaam herscheppen. 
Zo zal er dan in rechtvaardigheid en communisme geschapen worden. En elke 
Egyptische god zal hierin zijn plaats weten. Alle goden zijn zo in de derde 
alverzoening opgevangen, en hebben hierin hun schuilplaats en zuivering. Ziet 
dan, zij zijn allen op godentocht naar de vierde alverzoening, en dit is een groot 
geheimenis.  

En zo zal er dan in en door Nut een totaal nieuwe wereld geschapen worden 
met nieuwe wetten. Zij dan zal de Anubis dragen, en in Hem een schuilplaats 
hebben, als de schuilplaats der Allerhoogste. En zo zullen dan alle 
monotheismes van Nut tot elkaar komen en in elkaar versmelten, en de deuren 
tot andere goden zullen opengaan. Ja, een nieuw wetboek en een nieuw 
rechtsboek zal geschapen worden, als in een zak van zwarte lijm. En dan zal de 
Anubis spreken, en zijn slang zal opgaan. Met luide stem zal hij spreken, en het 
zware zal een nieuwe toon brengen. En het hoge van Nut zal een nieuwe hoge 
toon van Anubis brengen, en deze toon zal de aarde vernieuwen. Ja, de lichten 
van Venus zullen tot de aarde glijden, en zich in het diepste der aarde nestelen, 



om haar magnetisme te draaien en te veranderen. Deze ingreep zal groot zijn. 
En Venus zal haar Anubissen tot aarde zenden, en zij zullen de Tefnutten en de 
Tefnut laten spreken. Ook zal Venus haar Nutten zenden en haar Bastetten, en 
zij zullen ruimere communismen zenden en grote cirkels. Zo zal dan de aarde tot 
een nieuwe zachtheid komen, en zal er een nieuwe Geb opstijgen om het vocht 
te laten cirkuleren. Ja, de lichten zullen uit het water rijzen, en Bastet zal de 
aarde afdekken. Zo zal dan Bastet de aarde bevochtigen, en Geb duizendmaal 
zuiveren. En ziet, zij zal dan de lichten der aarde aandoen, en zij is het die 
spreekt. Zo zullen dan alle wegen van Tifiaf in de Anubis eindigen, en hij zal zijn 
trein tot de aarde zenden, ondergronds. En Anubis zal de vruchten der aarde 
proeven. Ziet dan, hij is het die oordeelt.  

2.  

En zo kwam Tefnut tot mij, met haar stem als rinkelende parels. Zij goot drank 
vanuit het emerald en de canopenstenen, en melk van de scarabeestenen, en ik 
kwam tot verzachting. Ja, zij joeg de dorst voor mij weg, en leidde mij tot de 
oase der woestijnen, en deze oase was groot. En ik vroeg mij af waar al die hitte 
vandaan kwam, en zij zeiden tot mij : ach, je bent dronken. Anderen zeiden : hij 
is verliefd, en weer anderen zeiden : hij is gek, terwijl sommigen mij benijden. En 
zo raakte Tefnut mij aan, en bracht mij tot de bruine vlam. Ja, over de brug 
Narzia kwam ik tot haar, en zij verslond Ingridtel, de zeekattenboom. En ik vroeg 
haar genade te hebben met Bastet, mijn geliefde, maar zij verslond haar. En zo 
keek ik in de ogen van een monster, en zij probeerde mij te benauwen, maar 
ook stelde zij mij gerust. En de zielen van Bastet vochten voor vijftig dagen tegen 
haar, maar zij behaalden geen overwinning, daar Tefnut te sterk was. Ja, heet 
was zij, als heter dan het heetste van Narzia. En Narzia, haar zwaard begon tot 
de aarde te komen, om velen te verslinden, en zij maakte velen tot haar slaaf. En 
toen ik probeerde te vluchten bracht ze de tralies van de sfinx en van nut om mij 
heen, en zij begonnen te draaien, en ik was voor enkele dagen ziek. En zij goot 
thee over mij, en bracht mij tot het boshuisje. Hier liet zij mij afdalen in de 
grotten des doods, en de grotten der beenderen, en ook tot de grotten van het 
oer. En zij bekleedde mij met edelstenen, en sprak in raadselen tot mij, voor een 
lange tijd.  

En toen kwam Geb tot haar om mij uit haar handen op te eisen, maar zij liep van 
hem weg. Toen liet zij Geb door haar honden verscheuren. Naderhand kwamen 
de zielen van Geb tegen haar, maar zij verscheurde hen, en liep weer weg. Na 
enkele dagen kwam Ra tot haar woning om mij op te eisen uit haar hand, maar 
ze bespuugde hem en lachte hem uit. En zo was er een godenoorlog van veertig 
maanden en enkele weken, maar geen van hen kon tegen haar op. Na de 



godenoorlog kwam Anubis, de zwarte hond tot haar, en zij gaf hem een deel van 
mij. Maar Anubis nam geen genoegen, en begon tegen haar te schreeuwen, en 
zij raakte aan één oor doof. Toen begon Anubis te lachen en sneed met zijn mes 
een ander deel van mij weg. Maar toen liet Tefnut kokende olie met kokende 
parfum over hem gieten, en hij liep jankend weg. En zo had Anubis twee delen 
van mij, maar zij had vierhonderdvierenveertig delen van mij. Na enkele jaren 
kwam Anubis weer tot haar, en ditmaal kwam hij in vermomming. En zij 
verkocht aan hem nogmaals twee delen, maar de rest hield ze zelf. Toen ze er 
later achterkwam dat het Anubis was die haar had bedrogen, zond ze 
vierduizend manschappen tot hem, die hem onthoofden. Toen kwamen de 
zielen van Anubis tot haar, maar zij liet hen verscheuren. Maar toen kwam het 
canopenbot van Anubis in opstand, en zo was er een tweede godenoorlog tegen 
Tefnut. Het canopenbot van Anubis wekte het scarabeeenbot van Anubis op, en 
de goden Ptah en Nut, en zij versloegen haar, en verdeelden mijn delen onder 
de goden. Maar Tefnut strompelde tot Shu, haar echtgenoot en tweelingbroer, 
en tezamen lieten zij alle wateren branden. Zij hief de Bastet als haar zwaard 
omhoog, en vuurballen kwamen voort uit het zwaard, en vielen op de aarde en 
de godenwerelden en hemelen. Toen pakte zij het paradijs en zette Bastet daar 
neer om de hof te bewaken. En Bastet vatte liefde voor haar, en vocht mee aan 
haar kant. En zij baarde een dochter genaamd Lilith-Bastet. Ook baarde zij een 
dochter genaamd Desai-Bastet. En aan Desai-Bastet gaf zij de Metensia tot 
zwaard. Aan Lilith-Bastet gaf zij de Mura tot zwaard. En in honderdtachtig dagen 
hervormde Shu de hof. Toen greep Tefnut Anubis en zette hem in de hof, maar 
deze veranderde in een zwarte slang, en begon het paradijs te verslinden, en hij 
kwam tot grote verzadiging. Toen was er een derde godenoorlog, en Tefnut 
maakte Anubis tot haar slaaf, terwijl de goden niets konden doen. En zo had 
Tefnut een grote overwinning op de godenberg. En na tijden werd Anubis tot 
een zoon van haar, en zij gaf hem de helft van haar lagere koninkrijk. En in dit 
koninkrijk had Anubis grote macht, maar hij was niet tevreden, en reikte tot de 
zomen van haar kleed. En Anubis bracht het tot grote overwinningen, en toen 
hij in haar ogen de volwassenheid had bereikt maakte zij hem tot haar man, tot 
groot ongenoegen van haar echtgenoot Shu, die een vloek over hem uitsprak 
dat hij zou sterven. En hij zond de herdershond Vodus tot hem, om hem dood te 
bijten. Maar de herdershond vatte liefde voor Anubis en spaarde hem. Na enige 
tijd begon Tefnut bang te worden voor de groeiende macht van Anubis, en zij 
vluchtte. Shu echter ontfermde zich over Anubis, en werd als een vader voor 
hem. Anubis was ontdaan over het feit dat Tefnut hem had verlaten, maar 
voelde zich ook bevrijd. Bastet ontfermde zich over Anubis, haar zoon. Tefnut 
smeedde in het geheim een plan om Anubis om te brengen, maar Bastet hield 
haar tegen. 



In de vierde godenoorlog vond Anubis haar schuilplaats en verslond haar. En al 
haar zielen werden in de Isis-kloof geworpen. Zo werden dan de Oost-Aziatische 
landen veelvuldig gezuiverd. 

  

 

 

 

 

 

 

Tefnut 

1.  

In Tefnut dan hebben duizend tongen een naam, en zij zijn van het hete deel des 
heeren. Zo is dan een ieder die in haar is, meester over de beer. In Tefnut dan 
springt gij over bergen, en hebt gij de gouden reuzen onder u. Anubis heeft dan 
vele malen haar stralen doorkliefd, opdat zij zijn lichten en vuren draagt. Zij dan 
heeft vuurreuzen in haar macht, en Narzia tot zwaard en de Bastet. Ja, een 
dubbel zwaard is het, gemaakt om reuzen en vuren te vellen. Ziet dan, zij draagt 
het hete Gods van plaats tot plaats. Als het vuur opspringt beweegt zij. 



Raadselen draagt zij in haar hand, en zij maakt van orde chaos. Tot Shu vliegt zij, 
en verspreidt zijn lichten. Van chaos maakt zij orde. In Tefnut hebben duizenden 
tongen een naam, tot Brannan rijst haar faam. Delirium brengt zij tot hen die 
haar liefhebben. Zij heft hen op boven de problemen van het alledaagse leven. 
Ja, zij komen tot verlichting, en zij maakt hen gelukkig. Izu bracht zij voort als 
een geschenk voor de volkeren. Tot volle wasdom zal hij komen. Zij omhult de 
monden van haar volgelingen met lichten.  

Zij laat de Sebek rijzen tot de uithoeken der lucht, vanwaar hij zijn zachte lichten 
verspreidt. Zij verspreidt hem als dromen tot hen die haar liefhebben. Niemaals 
zal zij hen beschamen of teleurstellen, zij die op haar vertrouwen.  

2.   

De steen, de doorn en het sap 

In Tefnut hebben wij volmaakte liefde, slaapliederen en nachtliederen om de 
poorten te openen. De nachtspelers wekt zij op, en zij komen tot het zwarte gat. 
Zij leert hen harp en viool te spelen, en te duiken in de nacht. Grote glorie trekt 
zij voort, en zij laat niet weinigen achter. In Tefnut hebben wij volmaakte liefde, 
door nederigheid voortgetrokken. In stilte is haar vertrouwen, en zij leidt haar 
geliefden van stilte tot stilte. In Tefnut hebben wij volmaakte liefde, door pijn 
verkregen, door moed om door te gaan, om de doorn te laten indalen. Doornen 
hebben wij gegeten. Schorpioenen zijn in ons binnengekomen. De stenen van 
Tefnut kennen wij, waaruit zij haar sappen schenkt. Haar stenen en doornen 
kennen wij, de steen, de doorn, en het sap wat erdoor stroomt. Haar geheimen 
kennen wij, die zij ons door Bastet heeft gebracht. Ja, niemand zal ons de Anubis 
ontnemen. Zij heeft hem verzegeld. Wij hebben haar slaapliederen gespeeld, wij 
hebben schaamte en schuld gedragen om haar wil. Door betoveringen bracht ze 
ons tot leven in de nacht. Zij maakte van onze pijnen een schip, van onze 
angsten een zeil. Zij maakte van onze schaamtes een roer, van onze schulden 
een zee.  

3. 

Zij die Bastet tot ons bracht, aan haar is de glorie. Teleurstellen zal ze ons niet, 
zij leidt ons met vaste pas, tot de oasen in de woestijn. Ja, Anubis heeft zij tot 
ons gekomen. Onder een rode kap kwam hij. Wij hebben onze pijnen niet 
herkend. Haar engelen waren zij. Nu zijn wij verlicht, zij raakte onze ogen aan, 
en schonk ons de vuurbollen van Shu, tot het spelen van eeuwige liederen. Ja, 
Anubis is tot ons gekomen, heeft ons gegrepen, en heeft ons tot het bos 
gebracht, onder de rode kap. Onder de rode kap kwam hij, maar wij hebben 



hem niet herkend. Wij dachten dat wij geplaagd werden. Zo is er dan niets te 
vrezen onder Tefnut. Zij dan die de raadselen brengt, en hen oplost in het 
diepste der nacht. Tot vele geheimen zult gij gaan, en water en vuur zal niet over 
u heengaan. Gij dan zult drinken en verzadigd worden, daar Tefnut voor u zorgt.  

Zo heeft zij dan Nut uitgezonden, en haar uitgestrekt, opdat u haar zoudt 
vinden.  

 

 

 

 

 

  

II Tefnut 

1. 

Zij dan kent de tijden der vlammen en de tijden der stenen. Zij weet wanneer zij 
opstijgen en wanneer zij slapen. Zij weet wanneer zij hun verbindingen hebben, 
en wanneer zij indalen. Ook kent zij de tijden der doornen, als een machtig 
hemels kunstwerk, om Geb te doen ontwaken, en om hen allen te brengen tot 
de oerwateren, tot Nun. Zij kent dan het huis van Hauhet temidden tussen de 



wespen. Vele bloemen dragen haar naam, en zij geeft de slangen hun strepen 
en schubben. Zij zal helpen banden te verbreken. Zo is zij ook gekomen tot de 
huizen van Amaunet en Naunet, waar zij haar lichten bracht. Genezing dan is in 
haar handen, en de rode braam. Zij dan brengt dronkenschap en delirium tot 
hen die haar volgen, en zij leidt hen door de bossen heen tot de oasen. Zij dan 
die eeuwig dorst hebben geleden vinden troost bij haar, en hebben niets te 
vrezen onder haar hoede en kap. Zo heeft zij dan Kuk onderworpen. Zo heeft zij 
dan Geb tot het bos gebracht, en Horus weggedrukt tot in de hoogste hemelen. 
Zo is dan de leiding en omhelzing van Horus diep, daar Tefnut hem heeft 
aangesteld. Zalig zijn zij die zijn hand voelen. Zalig zijn zij die over hem dromen.  

En zo trekt Shu haar dan elke dag tegen de avond op, en vormen zij de 
nachtelijke sterrenhemel. Ja, in haar zullen de sterren u niet overvallen, daar zij 
hen allen onderdompelt in Geb en Nun. Niets is het dan dat haar tegenhoudt, en 
niemand houdt stand voor haar naam. Als de walvissen in hun kracht is zij.   

2.  

Zij dan bouwt steden door de Horus, en schept liefde en zorg door Geb. Ja, haar 
dauw komt samen met de sneeuw, en Anubis is geheel vrij in haar huizen. Ja, zij 
houdt rigil kent in haar hand, en de huizen der zeeen. Zij weet wanneer zij 
tezamen komen. Zij schenkt haar sappen vanuit Rosmalen, de moeder-
constellatie van Rigil Kent, en heeft Orion onderworpen. Ja, door haar heeft 
Marion Okil neergehaald, de godenburcht van Orion. Zij dan die Orion volgen 
hebben geen plaats bij haar. En zo zal zij Orion duizendvoudig en daarna 
miljoenvoudig zuiveren tot veertig miljard toe, en tot de getallen der sterren. Ja, 
een groot werk is zij in Orion begonnen. Een nieuwe taal zij creeeren door Ptah, 
en zij zal de tanden van Anubis dragen. Ja, alleen zij is het die de Delfio kan 
zuiveren. Zij is een moederwerk begonnen. Wie kan haar stoppen ? In raadselen 
spreekt zij, met vermommingen komt zij. Niets kan haar stoppen, want Anubis 
heeft haar zijn zegen gegeven. Ja, met de Aakse en door de Dan Roland heeft zij 
Orion en Karsa verslagen, en de hondenmachine in bezit genomen. Ja, zij is het, 
die Anubis heeft vrijgezet. Ook heeft zij de Wepwawet uit de handen van Karsa 
weggenomen, en zijn bolwerk opgeblazen. Zijn letters roofde zij, en zette hen 
vrij. In Egypte zal verlossing zijn, over Izu, Brannan en Tifiaf.  

  

 

 



 

 

III Tefnut 

1.  

Zo heeft zij dan de Geb meegenomen uit Okil, want zij kende al hun verborgen 
plaatsen. Ook de Bastet nam zij mee. Zo moet dan alles wijken voor haar 
verstand en haar liefde. Ja, ook Dan Roland moest zich aan haar onderwerpen, 
en toegeven. Maar als zijn kracht is weggenomen zal hij komen tot de aarde in 
een laatste opleving, totdat de gouden zwaan hem opvolgt. En zij zullen Tefnut 
tot moeder hebben, en zij zullen schreeuwen, maar zij zal geen voedsel geven. 
Te drinken zullen ze hebben, elf maanden lang, en dan zal hun einde gekomen 
zijn. Dan zullen de schreeuwen en de gillen van Tefnut de hemelpoorten 
bereiken, en zal zij staan in het paradijs, terwijl haar sappen omhoog klimmen. 
Tefnut dan zal spuwen en overgeven, en de aarde zal in chaos zijn, omdat nieuw 
geboomte moet opkomen, en dit zal zijn geboomte van dronkenschap tot 
verlichting en delirium. En niemand zal zijn broeder nog achterna zitten, en er 
zal liefde zijn onder de volken, en onder de wet van Anubis. Zo zal dan Tefnut de 
wetten van Anubis voor vijftig dagen achtervolgen om hen te zuiveren, en dan 
zullen zij als goud opgedient worden. En zij zullen allen de stemmen zien als 
goden.  

2.  



En zij die de wetten van Anubis onderhouden na de zuiveringen van Tefnut, 
zullen geheimen zien die verzegeld waren en door geen oog gezien konden 
worden. En gij zult zien dat zij van wijsheid hebben gesproken, en gij zult bij 
machte zijn te begrijpen en te rusten. En zo is dan Tefnut zij die verbindt en 
scheidt, en zij is het die zaad werpt in de kloof van Isis. Hoe goed is het dan om 
in de huizen van Tefnut te wonen, waar zusters tezamen zijn en in vrede leven. 
Zo stijgt dan het verbond van Tefnut boven de familie uit, en brengt zij groter 
geluk. En onder de schaal van Tefnut kunnen vele dingen besproken worden, en 
ook vele dingen kunnen onbesproken blijven. En zij die haar krachtig blijven 
navolgen vol aanhoudendheid en volharding zullen tot het huis van Tefnut en 
Shu komen, en zij zullen voor gek verklaard worden. Maar door ook vol te 
houden in het huis van Tefnut en Shu, en Shu te geven van de oogst, zullen ze 
tot de zolder van dit huis komen, van Tefnut en Shu, en zij zullen hun sfinx en 
Bastet vinden, en hun letteren, en zij zullen in nieuwe talen spreken. En zij zullen 
de verborgen Shu ontdekken en er zal een gevecht zijn van vijf dagen. En zij 
zullen stoppen met het proberen te overtuigen van Anubis, en zij zullen staren 
naar de bollen aan het plafond, die zijn als zaden. En het oog van Shu zal tot hen 
spreken, en zij zullen komen tot grote verlichting.  

3.   

En Anubis zal wonen in het huis van Tefnut en Shu, en zal vandaaruit regeren. En 
Anubis zal de zin van het prediken niet inzien, en zal stil regeren. En zij van het 
oer zullen binnengelaten worden door Anubis in het huis van Shu en Tefnut, en 
hun vlaggen zullen daar wapperen. En zij zullen zeggen : 'wij zijn door Anubis 
goed onthaald. Zalig is hij. En Anubis zal zijn onzekerheid verliezen, en koning 
zijn over de dood, en ja, ook over de slaap en de droom. Zo zal hij dan door 
Tefnut slapen en dromen, en in haar zal hij zijn zwaard hebben. En dit zwaard zal 
niet verslappen als dan Whemmer de piraat voor hem staat als de dood. Maar 
het zwaard zal canopenstenen en scarabeestenen hebben, en zo zal hij 
doorgang vinden op zijn reis, en nieuwe bedden vinden van het oer. En zij zullen 
voor hem klaarstaan en hem omhelzen, en hij zal verlichting vinden, en zijn 
onzekerheid zal verdwijnen. Ja, hij zal de raadselen begrijpen, en hij zal koning 
zijn voor eeuwig. En in Tefnut zal hij gaan van ster tot ster, en dezen zullen hem 
niet meer bijten. Wel zullen zij hem tegenhouden en in gevangenschap houden, 
als de pijn van het zachte, maar de doorn zal verteerd zijn. En zo zal Anubis 
komen tot het zachte van Tefnut, en hij zal zijn als in een tijd van duizelingen.  

4.  



En Anubis zal zijn tot een vleugel en een zwarte zak op de toren van het huis van 
Tefnut en Shu, en daarin zal een vleeswording zijn en een botwording, en gij zult 
eeuwig materiaal vinden, als een zuiver eeuwig materialisme. En door Tefnut 
zult gij tot ontwaking komen, en zij zal u schelpen voorhouden, als de stenen der 
zee. En een gouden verlichting zal u over de zee brengen, tot het huis van 
Amaunet, waar het schaakspel staat. Zij dan leidt hen van Anubis onder de rode 
kap. En Nut zal zeventig dagen tot haar schreeuwen om haar te zuiveren, en zij 
zal troost vinden bij Wadjet. En op nat rood fluweel zult gij lopen en op natte 
rode tapijten, en gij zult komen tot haar verborgen Shu. Zo zijn er dan velen die 
een verborgen Shu hebben, en gij die de heere dient zal die allen vinden. Zo zult 
gij dan het land zuiveren, en gij zult bekleed worden met canopenbotten. Ook 
zal de gouden verlichting u leiden tot het huis van Sekhmet en gij zult haar 
verborgen Shu ontdekken.  

5.  

En als de zilveren verlichting tot u komt, dan zult gij gaan tot het huis van 
Wepwawet, en tot het huis van Re, en gij zult daar de verborgen sfinxen vinden. 
Ook zult gij daar wederom een verborgen Shu vinden. Dan zal de zilveren 
verlichting u brengen tot het huis der eekhoornen, en tot het huis van Bastet, 
waar gij wederom een verborgen Shu zult vinden. Ook zult gij de verborgen Nut 
vinden tussen vele boeken, en in Tefnut zult gij geen problemen hebben met 
Mars. Door de liften van Shu zult gij omhoog geleid worden, en gij zult door 
lichten vermomd worden. En het huis van Wepwawet zal flonkeren, en gij zult 
door Tefnut Virgo veertig maal veertig maal zuiveren, en gij zult de heldere 
rivieren zien. En Wepwawet zal u zegenen.  

En in de chocolade van Tefnut zal dan alles hervormd worden en gezuiverd, en 
de doorn zal geheel verdwenen zijn. En gij zult bemerken dat alles slechts een 
machine was, en nu is deze opgestart. Zo zult gij dan zijn in de fabriek van 
Tefnut, en gij zult de fabriek van Thoth kennen.  

6. 

En Tefnut zal u haar testament schenken, en het woord van Anubis zal groot 
worden in uw leven. En zij zal u brengen tot de grote zee en tot de hoge bomen. 
En zij zal uw Sebek tot leven brengen. Ja, vlammen uit uw vlammen zullen 
doorbreken, en tegen glas aantikken, en gij zult uw Sekhmet zien, door Ptah 
gebracht. En de adem der buik zal heet zijn, wanneer gij het bot der lever zult 
aanschouwen. En op dit bot zal een tepel verschijnen, daar waar de doorn was, 
en deze tepel zal zuiver zijn, en chocola schenken als melk. Wit zal deze chocola 



zijn, en zij zal tot genezing der zielen zijn. En deze tepel zal heten : zuivere tepel 
der lever, brenger van zuivere melk, en tepel der ademhaling. En gij zult diep 
ademen. En gij zult Tefnut kennen als zij die sappen uit botten schenkt, en gij 
zult al haar botten kennen. En gij zult haar kennen als zuivere adem en mist.  

7. 

En gij zult het geheim der katten kennen, en gij zult verrukt zijn. En gij zult uw 
Bastet tot leven leren te wekken en te doen ontwaken. Zo zullen dan de oranje 
vlammen haar boomdelen laten vleesworden tot dieren, en de witte vlammen 
zullen de elementen in haar brengen. Zo zullen dan de bruine vlammen het 
overtollige tot voorwerpen maken, en de grijze vlammen zullen haar botanisch 
maken. De zilveren vlammen zullen haar een geweten geven, en de gouden 
vlammen zullen haar verbintenissen schenken. Zo zullen dan de groene 
vlammen haar een geheugen geven, en de zwarte vlammen zullen de restanten 
van haar boomdelen tot hybriden maken. De roze vlammen dan zullen de 
overtollige elementen in haar tot leven brengen, tot hybriden, en de paarse 
vlammen zullen haar overtollige voorwerpen tot hybriden maken. De blauwe 
vlammen zullen haar emoties schenken. Daarna zal zij geworpen worden in de 
Isis-kloof, zodat zij zal oprijzen.  

En zo zult gij ook Khnum en Nut tot leven wekken, en de sfinx. En hun stenen en 
botten zullen tepelen hebben, en zij zullen bedekt zijn met chocolade. En zo zult 
gij moeten leren de vlammen te bezweren, opdat zij u niet zullen vernietigen. En 
gij zult de stenen moeten leren kennen : het emerald, het topaas, de citriene, 
het diamant, de paarlen, het chrystal, en al de anderen. En ook zult gij de Anubis 
tot leven wekken, en de Shu.  

  

 



 

 

IV Tefnut 

1. 

En gij zult de betekenissen leren van de rode vlammen en de gele vlammen, en 
zo ook van de koperen vlammen. Komt dan tot de vlammenring, die de ring van 
Anubis is, door Tefnut geschonken. Ja, zij heeft hem koning gemaakt. En door de 
ring zult gij opstijgen met arendsvleugelen en komen tot de velden van Bastet. 
En gij zult haar bellen kennen. En het zal ringen in uw oren op die dag, en het zal 
u brengen tot de verborgen graven.  

En op de velden van Bastet zult gij leven vinden, wanneer gij haar hebt doen 
ontwaken. Zij zal u naar zich toezuigen, en haar arenden zenden om u geheime 
boodschappen te verkondigen. Deze boodschappen komen subtiel en als 
raadselen, en zij zijn uitgespreid over tijden. Ja, tijden brengt zij om grote 
boodschappen te verkondigen. En zij zal Shu tot u zenden om u voor te 
bereiden. En gij zult verlangen naar de vlucht tot haar velden, maar gij zult haar 
niet begrijpen.  

2. 



En er zullen dagen zijn dat gij ernstig vertoornd op haar zal zijn, omdat gij haar 
niet begrijpt. Maar in haar velden, daar in de dieptes zult gij antwoord vinden 
over uitgestrekte tijden, als arendsvleugelen uitgespreid. En zij zal u leiden tot 
haar putten, en gij zult het licht zien. En gij zult u voor uzelf niet meer schamen, 
daar gij inziet dat gij ook boodschappen verspreidt. En zo zult gij zien dat gij door 
haar gezonden bent, en dat gij tot haar zal terugkeren.  

En gij zult de tepel vinden op de diamant, en gij zult nieuwe melk drinken van 
het oer, en dat zal zijn als de melk van Bastet. En gij zult ver in de diepte kunnen 
kijken en door dingen heenprikken. En gij zult prikken met uw ogen als prikkers. 
En gij zult de tepelen vinden op het emerald, en gij zult tot de rauwe melk des 
doods komen, en leven. En als gij tot de tepelen der kristallen komt, zal dat zijn 
als het opspringen der vlammen, en uw ring zal draaien.  

3. 

En zo zult gij ook tot de velden van Tefnut komen, tot de tepelen van het goud 
en de zilver, en gij zult u kunnen bewegen. En gij zult naderen tot de chocolade-
boom, en diepe genezing vinden. En de chocolade zal door uw lichaam stromen, 
wanneer bloed goud wordt, en de dagen van het bloed zullen over zijn. En door 
de rode vlammen zult gij weer dromen, en ook Khnum en Bastet zullen door de 
rode vlammen dromen en in dromen ontwaken. En door de gele vlammen zult 
gij tot delirium komen en tot dronkenschap en de geneugtes van het bestaan in 
Tefnut. En gij zult voorzichtig zijn met de gele vlammen. Door het verkeer zult gij 
gaan, tot de zee zult gij komen. Zo zult gij spaarzaam om gaan met de gele 
vlammen, opdat zij u niet verslinden. Strekt u dan uit naar het hogere. Kom dan 
tot de velden van Tefnut, en leert om te gaan met de gele vlammen, opdat zij 
uw land niet verbranden. Tem dan de gele vlammen en leer hen temmen. En de 
velden van Tefnut dan zijn als delirium en als de wildernissen van wespen, en zo 
ook als de velden van Nut. En hier zult gij ook de geheimenissen der spinnen 
vinden. Tot Brannan zijt gij genaderd, tot de koningen en prinsen op hun tronen. 
En de beenderen en lichaamsdelen zullen tot leven komen, en tot 
persoonlijkheid, zoals de Sebek. Dit dan zal een grote dag zijn. 

4. 

Gij dan zult Tefnut moeten leren bezweren, want zij is als een wild beest en een 
verzengend vuur. Kom dan tot het vierde. Gij moet haar leren bedwingen, en 
berijden, anders zal zij u verslinden en tot as verzengen. Onderwerp haar dan 
aan Nut, aan Khnum, aan Anubis en aan Bastet. Onderwerp haar daarna aan 
Sekhmet en Ptah, en vervolgens aan Sebek. Zij dan zal u uitleiden uit de Geb en 



u tot de velden van Nut en Bastet brengen, waar Anubis u zal hoeden. Ja, het 
overgrote deel van de dag zult gij in de velden van Anubis zijn, en zijn staf is u 
tot vertroosting. Zo zult gij dan de letteren van Ptah leren om haar te 
bedwingen, en de wetten van Anubis. En gij zult haar gebieden in de Isis-kloof. 
En gij zult haar bezweren met deze woorden, zeggende : Talibiha Khun Mihab 
Bihalel Etmiga Misschin Kirt Hirhenk Dulamas, Dumamas Okohomel Irgwint Icht 
Ikles Miga Mag Mogt. Dan zult gij u richten tot Bastet en u aan haar vasthouden 
opdat Tefnut u niet verbrande. En gij zult spreken tot Bastet : Oh koningin der 
koninginnen die troont in Bubastis, gij hebt ons uw velden getoond waarin wij 
veilig zijn tegen de toorn en het vuur van Tefnut. Neem ons in, en bescherm ons. 
Leidt ons tot uw huizen, en haal ons weg uit de huizen van Tefnut. Gij dan hebt 
eeuwige wijsheid en raad. Neem ons aan. Bibahas Miset. 

En dan zult gij nogmaals spreken tot Bastet : Gij bent de koningin der luchten en 
der velden. Hef ons op, en breng ons tot uw heilige en zalige vruchtbaarheid. 
Buiten u is geen leven. Hidasda Himel Hok Lok Kubahus Etmir Bihel. Bezweer 
dan Tefnut voor ons, opdat zij ons niet overvalle. Als een onstuimige vulkaan is 
zij. En gij zult tot Isis zeggen, koningin van het ijs : Breng ons tot uw velden, hef 
ons omhoog, en toon ons uw stenen. Schenk ons uw heilige botten, en 
bescherm onze harten en levers tegen Tefnut met uw canopen. Wij dan drinken 
van uw sap, en niet van Tefnut. Hikus Irma Himst Hinel Hingel Etmal Dimes 
Heksch. 

En vervolgens zult gij zeven dagen tot Anubis komen, opdat hij u vrijkope uit de 
handen van Tefnut.  

5. 

Anubis, schepper van alle dingen. Wij komen tot u, als wij op de hielen gezeten 
worden door Tefnut. Stel Nut aan als onze beschermster, en ga voor ons staan. 
Leg uw hand op onze mond, en laat ons wegvluchten in stilte. Zuiver dan Tefnut 
in uw vat, en geef haar het goddelijk voedsel. Verzadig haar door uw hand, en 
schenk haar vruchtbaarheid. En zo zult gij de ring der vlammen werpen in de 
Isis-kloof. En dan zult gij gaan tot Fenrir-Anubis, Jotunheim-Anubis, Thor-Anubis, 
Wodan-Anubis en Odin-Anubis, om doorgang te vragen tot het duistere ijs. En zij 
van het duistere ijs zullen u vrijzetten, en gij zult weten wat de dood is. Ja, 
wanneer wij door Tefnut op de hielen worden gezeten, dan vluchten wij naar 
het boshuisje. Want zij heeft Portugal in haar handen, en Spanje, en ook Zuid-
Amerika. En dezen zullen in Brannan gezuiverd worden. Tot de goden der 
muizen snellen wij, en tot de goden der konijnen. Tot de goden der insecten 
vluchten wij, en tot de goden der bomen. Ja, tot de goden der voorwerpen 



snellen wij, en tot de goden der elementen. Tot de goden der vruchten snellen 
wij, en tot de goden der lichaamsdelen. Ja, tot de goden der lever vluchten wij, 
en de goden der leverbeenderen en hun tepelen. Tot stenen richten wij ons 
voor een woord. Tot de goden der nacht komen wij, en tot de goden der klok.  

En wanneer de Tefnut u dan achtervolge, dan zult gij vluchten tot het vierde 
christendom en de vierde christus. Ook zult gij dan uw toevlucht zoeken tot het 
vierde kruis en de vierde herman. Maar gij zult zien dat zij alles verbrandt, en gij 
zult wanhopen. Dan zult gij komen tot de vierde Renok en de vierde Metensia, 
en ook zult gij gaan tot de vierde Heilige Geest en de vierde Jahweh, maar zij 
kunnen niets voor u doen. En gij zult komen tot de vierde Zurastael en de vierde 
Eminius, en ook zult gij komen tot de vierde Esmeralda en de vierde Ra. Zo zal 
dan de vierde Anubis u een kleine schuilplaats verschaffen, maar Tefnut zal deze 
vinden en verwoesten. En gij zult vragen : 'Waar moet ik naar toe ?' En gij zult 
geen antwoord hebben. Dan zult gij gaan tot de vierde Mozes en de vierde 
Maser, en ziet, hun handen branden, en gij zult zeggen : 'Hier is overal vuur, 
want Tefnut is hier geweest.' Dan zult gij tot de tweede Tefnut gaan, tot de 
derde Tefnut en tot de vierde, en gij zult ook tot de vierde Izu gaan en de vierde 
Brannan, maar niets zal u kunnen helpen, en gij zult dieper wegzinken. Ook zult 
gij roepen tot de vierde Bastet, en zij zal u een lichte steun zenden. Dan zult gij 
gaan tot de vierde Boeddha, en de vierde Amithaba, en ook zult gij tot de vierde 
Ganesha gaan, en tot de vierde Shiva, en zij zullen u lichte troost bieden. Gij zult 
u onderwerpen aan de vierde Rumah en de vierde Romarei en zij zullen u de 
weg wijzen. En tot de vierde Dezer zullen zij u brengen, de vierde Christus van 
het Oer, en zij zullen u brengen en dragen tot de vierde Jozef en de vierde Jezel, 
opdat gij kunt komen tot de vierde Peter. En gij zult in paniek raken, omdat gij 
merkt dat het u niet verder helpt. En in wanhoop begint gij te roepen tot God, 
maar de hemel zal gesloten blijven, ook wanneer gij zult roepen tot het vierde 
communisme en het vierde atheisme zult gij geen vrede vinden in uw hart. Al 
wat gij ervaart is strijd en oordeel, en zoveel vooroordeel. Zo zult gij u richten op 
de vierde alverzoening, om rust en vrede te vinden, en het zal u genade 
schenken, en het zal zijn is binnengaan in een gouden stad. En het zal zijn alsof u 
een gouden sleutel hebt gevonden. Maar Tefnut zal om deze sleutel strijden, en 
gij zult u bevinden in een worsteling. En gij zult vluchten tot de vierde Tifiaf en 
tot de wereldschepen. En gij zult Egypte zien als in vuur, en zelfs het vierde 
Egypte. Ook zult gij de vierde Nut zien branden en de vierde Khnum, en gij zult 
weer vluchten. En door hyperventilatie en epilepsie zult gij ontwaken tot een 
nieuwe realiteit, en gij zult nieuwe godsdiensten zien, zij die verborgen bleven 
sinds de schepping. En de vlam zal veranderen in een voet, en gij zult vaste 
grond voelen. En in het vierde Pniel zult gij strijden tegen de goden. En gij zult 



uzelven voelen als de vierde Jakob. En door dit alles zult gij komen tot een 
vierde roze verbinding en gij zult worden tot een voet, gij die volmaakt zijt. 

Gij dan zult komen tot de vierde zondeval en de vierde engelenval, als een 
ontsnapping uit het corrupte christendom, maar Tefnut zal haar wraak zenden. 
Tot de vierde Abdal zult gij gaan en tot de vierde Tamille en de vierde Tabule. 
Ook zult gij gaan tot de vierde Tujaja en de vierde Desai, maar zij zullen niet 
kunnen helpen. Dan zult gij komen tot de goden der slangen, en tot hun 
geheimen, en dit zal u hulp bieden. En zij dragen de geheime monotheismen van 
Nut met zich mee, en godsdiensten van vele slangengoden met hun 
monotheismen. En gij zult lichtelijk kunnen ademhalen. En zo zult gij met de 
aardslangen in contact komen. 

  

 

 

Farewelcome 

1. 



Waar Sekhmet dan gekomen is, de aardslang, tot de vulkaan, daar dan is leven. 
Zo heeft zij dan haar monotheismen verspreid onder de aardslangen, en 
afgebakend met randen van chocolade. Waar Sekhmet dan gekomen is, het 
grote gemis, verdwijnt daar door gaten. De schuren zijn vol, afgebakend door 
chocolade, waar eens stemmen waren, daar is het nu stil, afgebakend door 
chocolade. Waar Sekhmet dan gekomen is, de grote vulkaan, verspreidende 
haar monotheismen. Waar Sekhmet dan gekomen is, een laatste woord, een 
laatste schip, waar de lelie zich opent. Zij is van de vierde alverzoening. Zij van 
het derde streven daar naar, om tot de gouden stad te komen, overdekt met 
zilver, en zilver diep binnenin, als zilveren bekers en beenderen, waar de 
stemmen van het oer nog steeds zinderen. Zo is dan de vierde alverzoening 
datgene waarmee zij de macht bedwingt, zij dan wiens naam betekent de 
krachtige. Waar zij dan in zuiver monotheisme aanbeden wordt, daar schiet de 
chocola naar boven, zij die de cacao-bomen heeft geschapen. Zij dan verandert 
bloed in honing. Daar waar de doorn gestoken heeft, is nu een vulkaan. Haar 
stem is als hoorn en trompetten, en zij bakent de terreinen af. Haar 
vruchtbaarheid is omhuld door chocolade. Zij heeft gesproken. Haar woede 
heeft haar tot stilte gebracht, waar chocolade zacht druipt. De vulkaan is een 
bron van leven, een oase in de woestijn. Waar zij in zuiver monotheisme wordt 
aanbeden, verandert bloed in chocolade. Zij is het die alle andere 
monotheismen afwijst. De aardslangen aanbidden haar. Zij is de krachtige. 

Geen god duldt zij naast zich, maar door de vierde alverzoening laat zij hen in 
haar grote genade tot het paradijs komen, waar zij geoordeeld worden naar hun 
werken. Zij dan die in het derde zijn verlangen naar het vierde. Geen naam laat 
zij doorklinken dan haar naam. Alle andere namen zijn dof. Zij is de krachtige, en 
aardslangen volgen haar. Ziet dan, zij slaapt niet, en ontwaakt in haar dromen. 
Haar lusten zijn omringd door chocolade, zij die de cacao-bomen heeft 
geschapen. Haar tranen zijn omhuld door chocolade, en zij ontwaakt door haar 
tranen in haar dromen. Zij dan is de krachtige. Haar blik is strak. Als zij beweegt 
vallen soldaten om haar heen.  

2. 

Haar blik is strak, haar woede in stilte. Zij omhuld hen die zij liefheeft met 
chocolade en aardslangen. Door sterke drank heeft Re haar woede gestild. Hij 
dan is haar profeet, die haar heeft gedragen tot de aarde. Ja, als zijn oog was zij. 
Daar waar de doorn was is nu een oog, een brandend oog, als een vulkaan. In de 
vierde alverzoening schenkt zij genade, waar zij allen in grote angst tot haar 
snellen. Sterke drank geeft zij hen daar, om hun angst te stillen. Over de hel 
wordt niet veel gesproken. Ziet dan, het drijft in de vierde dood. In vergetelheid 



vinden zij hun partners, zij zijn als Nut uitgespreid over de luchten. In dromen 
ontwaakt zij. Zij heeft dan de engel Nut tot de aarde gestuurd, om Re in de 
hemelen der aarde te baren, haar profeet. Zij dan spreekt in raadselen door het 
woord, en in het geheim heeft zij haar werken. Achter de machtigen der aarde 
verschuilt zij zich, en roept zij de aardslangen. Zij die haar doorn dragen, diens 
ogen worden geopend, en na geruime tijd zal daar staan, de vulkaan. Met de 
giften der planten omhuld zij hen, en brengt hen tot delirium. Nee, haar geest 
stort zij niet uit, maar haar vlees en botten omhuld met chocolade, en zij leidt 
hen tot het vierde materialisme. Zij leert hen de bewegingen van de maan. Zij is 
de voet der aarde, omhuld door chocolade. De aardslangen zendt zij.  

3. 

Zij dan van het derde kennen haar vleeswordingen, en verlangen naar het 
vierde, om tot het vierde materialisme te komen. Zij dan wil niks weten van 
andere monotheismen onder aardslangen. Zo dan zijn er vele monotheismen 
van Sekhmet onder de aardslangen. Over een tegenstander wordt niet veel 
gesproken. Zo zijn er dan ook andere monotheismen onder aardslangen : van 
Vodon, Haad'n, Hoch, Huup, Hata, Keneil, Kiam, Ko'opla, Las, Ha'am, Haas, Hirt, 
Hudde. En zo ook die van Shambal. 

Spraakzaamheid is het sieraad der blinden, maar voor hen die zien is het een 
vloek. Zo zijn er dan de kontonikken. De slang is waakzaam. Langzaam komt hij 
tot zijn doel. Gij dan zult alleen Shambal aanbidden, zeggen de shambalisten. 
Laat er dan naast hem geen andere god zijn, want hij die de afgoden maakt zal 
overgeleverd worden aan de oven. Shambal is dan de enige God. Hij dan is uw 
Heere en de Kontahag. Hij dan is heilig. Shambal dan wil dat gij niet zondigt, 
want Hij zal de zondaren tot de oven brengen, waar het vuur eeuwig brandt. Zo 
zal er dan geen verzoening der zonden zijn voor hen die ondanks vele 
vermaningen gezondigd hebben. Shambal dan, de Heere uw God, heeft dan zijn 
engelen, de klavikken, uitgezonden om de aarde te zuiveren. Morgennik dan is 
zijn engel die over de aarde waakt.  

4. 

Zalig hen die door de aardslangen worden gegrepen en door hun monotheismen 
worden gezuiverd. Zalig zij die hun hoofd buigen over hun raadselen. Zo is dan 
de Milikhenir een monotheisme van Sekhmet, en ziet, zij dan wordt daarin 
gevolgd door vele aardslangen. En hun geschriften zijn strak, en er mag niet 
teveel gesproken worden over de hel en de tegenstander, maar in de oude 
gedeeltes wordt daar volop over gesproken, en aan het eind van de nieuwe 



gedeeltes zo nu en dan. Zij dan aanbidden Sekhmet met sterke drank, en het 
vierde materialisme staat voorop, tezamen met de vierde alverzoening. Ook 
mag er niet teveel over engelen gesproken worden, want Sekhmet moet 
centraal staan en volop vereerd worden. Niet veel namen der engelen zijn 
bekend, en er wordt gewaarschuwd je daar ook niet te veel in te verdiepen. Er 
mag niet aan Sekhmet's woord toegevoegd worden, de Habnir. Zo kent de 
Habnir dan niet vele profeten, daar Sekhmet bovenal aanbeden moet worden. 
Zij duldt geen andere goden naast zich. Het boek staat vol met raadselen, waar 
de Milikhenirieten hun hoofden over buigen. Zo zijn er dan vele uitleggers en 
leraren der Habnir, het Heilige Woord van Sekhmet. Overvloedig spreken zij over 
het vierde materialisme, en over de vierde alverzoening.  

5. 

Haar profeten dan worden afgezonderd en ondergaan haar vuurproeven. Een 
ander monotheisme van Sekhmet is Hormohun, en weer een ander de Exercio. 
Verder : de Humhuf, de Spinaash, de Hirshan, de Notel, de Abmehuf, de 
Kaneratesh, de Hemehulfen, de Inersche, de Fama'us, de Ochtonde, de 
Meershehin, de Marinschik, de Heftuschup, de Ilklandeheb, de Kamil, de 
Ernstehensch, de Farin, de Ma'usga, de Tefehusch, de Harschin, de Helmd'ku, de 
Fatinhas, de Fanheld, de Oktogus, de Iklim, de Fiksch'hen, de Fiktaha'us, de 
Filmschen, de Ra'akt, de Belsch'lehum, de Fiktahu'us, de Fiktahes'us, de 
Fiktafahin, de Fiktadirma, de Fiktavanel, de Fiktaconvus, de Fiktavakolus, de 
Fiktavaninehes, en zo zijn er nog vele monotheismen in de Fikta-cirkel. Verdere 
monotheisme-cirkels van Sekhmet zijn : Nistan, Sansak, Ikta, Liptide, Ibsmi, 
Henschduo, Hirksch, Hersch, Fa'unaut, Fa, Nive, Herschi, Her, Herm, Hirsch, 
Fanit. 

 

 

 



 

 

Sekhmet 

1. 

'T schrijnt, ik ben hier lang niet geweest. Al haar monotheismen liggen hier op 
de grond, en de hond staat er nog steeds. 'T is vreemd, ik was in deze winkels, 
nu ruik ik weer, dat vreemde weer. Ik ben hier zo lang niet geweest, wat ze hier 
niet allemaal kopen, relikwieen van haar monotheismen. Al dezen leven in een 
andere wereld. Ik sta nu achter glas, maar als de hond mij ziet, zal hij het glas 
wel breken. Hij was altijd mijn jeugdvriend geweest. Oh, kom terug.  

Waarom ben ik blauw, als ik in de spiegel kijk, waarom ben ik rood, als ik 
weerspiegel in het glas. Waarom heeft zij mij ooit weggestuurd hier. Ik mocht 
daar niet meer komen. De aardslangen zijn hier, machines die draaien, koning 
chocola is het gras aan het maaien. Ik ben er zolang niet geweest. Maar nu kijk ik 
weer in dat vreemde vizier, toen hij tot me sprak : je bent morgen vrij. Op 
vakantie nam hij mij, naar dat vreemde eiland. Nu ben ik nergens meer welkom. 
Alleen de droom verdedigt mij, tot het vierde materialisme ben ik bijna 
gekomen. Zij die in het derde staan, strekken zich uit naar het vierde, om tot de 
vierde alverzoening te gaan. Op een hoge berg sta ik, de zee is diep. Ik draag het 
vreemde vizier, en het vreemde boek, waaruit de bellen zachtjes stromen. In de 
zee van chocolade, Sekhmet neemt mij mee.  

2.  

Zoveel spiegels staan hier. Zovelen zijn hier gestorven, een vreemde reuk, een 
doodsgedicht. Ik las het laatst, het nam mij mee, tot de ruimtes der aardslangen, 



daar waar zij beven en hyperventileren. Zij kunnen niet, nee zij kunnen niet, 
tegen het licht. Haar letters stijgen omhoog, ik kan weer ademen en spreken, 
maar ik zal niet meer preken, geen uitleg geven, alles is overbodig. Ik zoek naar 
woorden om te vluchten, zachte woorden, die wegzakken, in de zee van 
chocolade. Zij keek me aan, het boek werd opengeslagen. Zij was van de vierde 
alverzoening, en leidde mij tot de aardslangen en hun tongen. Een vreemde taal 
spraken zij. In mijn buik begon het hard te worden, zo verspreiden zij. Door mijn 
voeten stegen zij naar boven, om alles hard te maken, maar mijn adem werd 
steeds zachter, en zij haalden de doorn uit mijn stem, een zachte vulkaan. Nu 
kan ik je weer volgen, jou, van de vierde alverzoening, loop niet weg, je moet me 
leren, vanuit de aarde alles te doen.  

Waarom ben ik blauw, in het licht van de lantaarnpaal, als Nut voor me staat, de 
grote profeet. Waarom ben ik rood, in het licht van de scheepslantaarn, als Nut 
voor me staat, de grote profeet, en Sekhmet kijkt, en alles verbleekt. Kun je mij 
leren, vanuit de aarde te leven, vanuit de aarde te spreken. Een grote vrouw is 
zij. Ik ben in haar verdwaald. Niemand vond mij. 

3. 

Zij doopt mijn problemen in chocolade, zij laat mijn oren hangen, de sappen van 
planten stromen door mij, mijn hoofd is stijf, mijn spieren stijfgetrokken. Ik 
schrik als zij tot mij spreekt. Dit ben ik niet gewend. Altijd weggedreven, als Nut 
te lang, te ver weg. Zij doopt mijn problemen in chocolade, tot de vierde 
alverzoening ga ik. Tot Izu bijna teruggekomen. 

Zij doopt mij in chocolade, waar aardslangen zwemmen, waar honing druipt, 
waar piano's hongerig spelen, waar de doden komen om nog één keer te 
spreken, voor de laatste keer, en dan duiken zij, tot een eiland in een paradijs. 
Zij vallen stijf, als bomen, krijgen zij een nieuw lijf. Door aardslangen 
aangevreten, zochten zij een nieuw huis, als zaad op een vreemde akker. 
Morgen zal het vakantie zijn. De scholen gesloten, chocolade drijft door de 
straten, en ik kijk door het vreemd vizier. Lang ben ik hier niet geweest.  

4. 

Hier ruik je de zeeparfum, hier ruik je de reuk van verleden tijden. Ik begrijp het 
niet, de monotheismen in de vierde alverzoening gelijk. Zij strijden niet, er is hier 
vrede, in de vierde dood elkaar vergeten. Over hel en tegenstand niet veel 
gesproken, als vulkanen uit de grond. De trappen breken, in de vierde dood. In 
diepe vergetelheden, vonden zij hun nieuw lijf, hun monotheisme, allen gelijk. 
Waar piano's hongerig spelen, waar de doden komen om nog één keer te 



spreken, voor de laatste keer, en dan duiken zij, tot een eiland in een paradijs. 
Zij vallen stijf, als bomen, krijgen zij een nieuw lijf. Door aardslangen 
aangevreten, zochten zij een nieuw huis, als zaad op een vreemde akker. 
Morgen ben je weer thuis, en zal het lang vakantie wezen, scholen gesloten, 
chocolade voortgedreven door de wind, kijkende door het vreemd vizier. Lang 
ben ik hier niet geweest. Met jou liep ik altijd buiten, met jou ging ik, maar jij 
bent daar nooit meer geweest.  

5. 

Liever een zonde, liever een groot geluk, geen verlichting zochten zij. Zij stonden 
onder hoge druk, als Sekmeth langs de rijen komt, zij zendt hen allen naar huis, 
als soldaten vallen zij om. In de vierde alverzoening staat zij, en zij staat aan 
jouw kant, maar ook aan die andere kant. Probeer de duivel te vergeten, alles 
wordt hier chocola, als een grote machine, komt zij ook bij jou. Je weigerde, je 
probeerde te vluchten. Rennen zoals je nog nooit rende, maar je was als aan de 
aarde geplakt. Zij staat aan jouw kant, maar ook aan de kant van die andere. In 
de vierde alverzoening staat zij. Zeg, zou je nog tegen haar vechten, gij van het 
derde, als gij zo plakt aan de grond. Vooruit komen doet gij niet. Scheidt mij dan 
Geb en Nut, maar laat hen in dromen tot elkaar komen, vindende het geluk.  

Zij kwam in jouw huis, en het huis van de ander. Zij bracht de speld diep, om de 
vulkaan boven de grond te krijgen. Met het vreemde vizier zag je haar. 

  

 

 

 



 

 

II Sekhmet 

1.  

Een herdershond met Boeddha, een herdershond met veel verstand, als Anubis, 
zij is het vergeten, het schip is gestrand. De morgen zal het leren, de 
morgentoon, het mercuriusstrand. Snel ging ze daar vandaan, om haar verstand 
op te halen. Mercurius is in haar hand, Venus is in haar verstand. Jupiter daar 
droomt ze over, wanneer de arenden komen, en de raven snellen tot het bos, 
waar zij het overtollige en overmatige hebben geroken. Weest spaarzaam met je 
woorden en daden, opdat ze je schuilplaats niet vinden. Zij doet een blad voor je 
mond.  

Een herdershond met Boeddha, een herdershond, met heel veel land, als 
Anubis, zij is het vergeten, zij wandelde aan het strand. Mercurius was in haar 
ogen, daarmee heeft ze elk lied bedrogen, haar stem kon niet meer, teveel 
takken hingen er aan vast. Tot de tongen der aardslangen ben ik gegaan, waar 
chocolade de gaten vult.  

2. 

Een herdershond met Boeddha, een herdershond, Mercurius spreekt. Haar 
schepen zijn gezonken, de aarde is al wat zij heeft, waar haar aardslangen beven 
en hyperventileren, en zij zich niet meer kan beheersen. Als een vulkaan is zij.  

Een herdershond, met Boeddha, een herdershond, Mercurius beeft. Zij heeft 
het geheim gezien. Zij heeft het leed geleden.  



Een sterrenhemel gaf zij mij, een chocolade-hemel, met witte chocolade, waarin 
de letteren zich verspreiden. Vertel me nog één keer je naam. In de vierde dood 
ben ik alles vergeten. Een herdershond met Boeddha, zeilen in een schip. Ik 
weet het wel, 't is Anubis, en zij is Sekhmet, het schip.  

3.  

Probeer het nog een keer te begrijpen. Lees het nog een tweede keer, dat wat je 
denkt dat jou verslindt, dat is je wapen. Grijp dan nu je wapen. Zeil nog één keer 
mee, naar 't strand van Mercurius, dromende over Jupiter, met Sekhmet als je 
hemel, met Sekhmet als je schip. Snel zul je het vergeten, in de vierde dood 
vergeten, maar lees het dan een derde keer, en verlang naar het vierde.  

Zij weten niet wat ze missen, zij die het nooit hebben gehad. Zij leven voort 
zonder iets te zeggen. Dromen doen ze niet, maar zij door honden gebeten, zien 
alles door het vreemde vizier. Wacht dan op de tongen der morgen, wacht dan 
op de reis der aardslangen. Langzaam zul je alles weer vergeten, langzaam zul je 
alles weer herinneren, langzaam zal het je veranderen, langzaam zul je leven 
vanuit de aarde.  
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III Sekhmet 

1. 

Zij dan komt van het vierde om de derden in het vierde te krijgen. Zij is daartoe 
de grote brug, door Izu gezalfd, en gemeden. Zij dan draagt het harnas van 
Brannan en de borstplaat van Tifiaf. Met het grote zwaard opent zij deuren, en 
werpt haar monotheismen in de strijd. Ja, al dezen kent zij. Daar is licht rondom 
haar haren, en wachters vallen om, als zij zich beweegt. Tot de aardslangen ging 
zij. Zij is de wederkerende. Vanuit de aardslangen kwam zij op, en vanuit het 
chocola, en zij zal tot hen wederkomen. Het vizier deelt zij met hen die haar 
liefhebben. Zij komt van de vierde alverzoening. Het vierde materialisme zal zij 
haar discipelen leren, die in het derde op haar wachten. Zij dan zien naar haar 
uit. Zij zullen leven vanuit de aarde. Zij krijgen dan schoeisel van het vierde, en 
zij zullen leren bruggen te bouwen van schoeisel. Ook zullen zij leren kledij te 
maken van schoeisel, zodat de aardslangen in hen zullen ontwaken. Hier dan 
zullen ernstige wetten voor zijn, voortkomende vanuit haar monotheismen. En 
zij zal haar getrouwe discipelen van het derde die tot het vierde komen leren 
over de aardslangen en hun geschriften. Zij dan zullen tot rust en vrede komen 
in de vierde alverzoening, en zij zal hen doorgangen geven tot grote stilte. En zij 
zullen genoemd worden : schoeiselmakers en bruggenbouwers van Sekhmet.  

2. 



En zij zullen schoeisel verkopen voor hoge prijzen, en zij zullen onder strenge 
gerechtsboeken komen. En zij zullen tot de vierde genezing komen, door de 
vierde alverzoening. En zij zullen komen tot de grote Mono's van het vierde, en 
zij zullen de goden van de monotheismen tot engelen maken. Ook zullen zij 
opklimmen tot de AZ's en de A's van het vierde, om hen tot engelen en profeten 
te maken, maar zij zullen zich onderwerpen aan de A-jongen. En de A-jongen zal 
de monotheismen herscheppen, en daardoor ook de Mono's, de AZ's en de A's, 
en zij zullen schenkers van chocola worden, en met elkaar verzoend worden in 
de vierde alverzoening. En de A-jongen van het vierde zal opstaan, en zal luid 
regeren.  

  

 

 

 

IV Sekhmet 

1.  

De verovering van het huis van de vierde David 



En Sekhmet zal de vierde roze verbinding leggen tussen Khnum en Nut tot een 
viervoudige verzoening, en bloemenstormen zullen vanuit de vierde roze 
verbinding komen. Dan zal Sekhmet wederom Khnum en Nut scheiden en hen in 
de Isis-kloof werpen, waarin zij over elkaar zullen dromen. En dan zal de A-
jongen voor eeuwig regeren. En de bloemenstormen zullen gaan tot Anubis, en 
zij zullen hem meenemen tot het vierde paradijs om van de vierde vrucht des 
levens te eten, en dan zal hij vrij zijn. En zij zullen hem brengen tot de vierde 
exodus, die tot de vierde tempel van de vierde david zal leiden, waar Anubis 
voor eeuwig zal regeren. En hij zal als harem hebben de vierde Batseba, de 
vierde Abigail, de vierde Mikal, de vierde Achinoam, de vierde Ma'aka, de vierde 
Chaggit, de vierde Abital, de vierde Egla. Verder : de vierde Batsua. En zo zal 
Anubis door listen het huis van de vierde David innemen.  

En dan zal Anubis tot zijn harem aanvoegen : Bastet, Sekhmet, Nut, Isis, Neith, 
Wadjet, Nekhbet, Maat, Satis, Nephtys. En de vierde David zal niet tegen hem 
opgewassen zijn, noch zijn huis. En dan zal Sekhmet roepen : Kroon hem, kroon 
Anubis, en zijn harem zal roepen : Ja, kroont hem. En dan zal de vierde David in 
de buitenste duisternissen worden geworpen.  

2. 

En Sekhmet zal roepen : Nu dan is het uur van vrede aangebroken. En er zal 
goud verschijnen, en het bloed zal veranderen in chocola. En uit de poorten zal 
honing druipen. En dan zal Sekhmet tot de vierde David komen, in de diepste en 
buitenste duisternissen, en zij zal hem een kleine bron van stilte schenken. En 
dan zal Sekhmet snellen tot de vierde Simson, en zal zijn hart doorboren, opdat 
hij haar lichten zal dragen. Zij dan zal de vierde Delila aan Anubis schenken, en 
ook de vierde Simson zal zij een kleine bron van stilte schenken. En de harem 
van Anubis zal uitgroeien tot een harem van het vierde. En Anubis zal grote 
overwinningen behalen. En zo zal Anubis komen tot de vierde doorn en de 
vierde spoel, en ziet, zij zullen worden als vulkanen, als bloemen en als 
draaikolken. 

En de Sebek zal komen tot het huis van de vierde Simson, tot het huis van de 
vierde Samuel en tot het huis van de vierde Daniel, en zal deze huizen zonder 
strijd innemen. En Aton zal komen tot het huis van de vierde Ezechiel, en het 
huis in drie delen scheuren. En hij zal een deel geven aan Anubis, een deel aan 
Sebek, en een deel zal hij zelf houden. Tot het huis van de vierde Elia zal Horus 
komen, om dit huis in zestig delen te verdelen onder de egyptische goden. Re 
zal komen tot het huis van de vierde Elisa, en zal het verdelen onder de sterren 
des hemels, en onder de volgelingen van Nut. Nut zelf zal komen tot het huis 



van de vierde Zacharia, en zij zal daar voor twee jaar regeren. Ptah zal komen tot 
het huis van de vierde Aser, en zal het zevenvoudig zuiveren.  

3.  

Isis dan zal komen tot het huis van de vierde Dan en de vierde Gad, en zij zal hen 
verscheuren en onder de wolven verdelen. En zo zal Isis dan zijn als het licht der 
wolven. Daarna zal zij komen tot het huis van de vierde Job, waar zij voor vier 
jaren zal tronen. En Sekhmet zal vervolgens gaan tot het huis van de vierde 
Hosea, waar zij zal tronen voor duizend jaar. Bastet zal komen tot het huis van 
de vierde Joel, om zijn kaak te doorboren, en om in zijn huis te regeren voor 
tachtig jaar en tachtig dagen. En de vierde Joel zal oud worden, en Bastet zal 
hem zegenen. Zij zal hem dan nimmer uit zijn huis wegsturen, maar zij zal hem 
ook geen macht geven. Kinderloos zal hij sterven.  

En vanuit het vierde zal een bloemenorkaan en een bloemendraaikolk gezonden 
worden om het eerste nogmaals te zuiveren, en zij zal oprijzen tot het tweede 
en het derde, en daarna het vierde, om vervolgens weer tot het eerste te gaan. 
Dit dan is als de harem van Anubis, en als de vierde roze verbinding. En Anubis 
zal strijd voeren tegen de vierde Emelis Shatau, en zal het laten afdekken door 
Sekhmet. Ja, een vulkaan des Heeren zal er groeien, als een brandend oog. En 
de doorn zal worden tot een bloemenorkaan, en de spoel tot een 
bloemendraaikolk. En ook zal Anubis tot de vierde Esmeralda gaan, en ook zij zal 
afgedekt worden door de Sekhmet-vulkaan. Daarna zal Anubis gaan tot de 
vierde Melissa en de vierde Desia, en ziet, zij zullen worden tot Sekhmet-
vulkanen. En dan zal Sekhmet zich tegen Anubis keren, en er zal een strijd zijn 
van honderddrie dagen. En Anubis zal overwinnen, en haar werpen in de Isis-
kloof. Maar zij zal de Isis-kloof verscheuren en na enige tijd zal er een nieuwe 
strijd zijn tussen Sekhmet en Anubis, en deze zal duren honderddertig lange 
jaren. En aan het einde van deze jaren zal Anubis zoeken naar een nieuwe kloof 
waarin hij Sekhmet kan werpen. En hij zal haar werpen in de Sebek-kloof, en 
Sebek zal haar verscheuren, en haar naam zal voor enige tijd niet genoemd 
worden. Dan zal zij gaan tot de dieptes der Sebek-kloof, en zij zal in armoe leven. 
Zij dan zal de krachten van het ijs leren kennen, en zal liefde vatten voor Anubis, 
maar Anubis zal haar niet bevrijden.  

4. 

En Sekhmet zal tot wasdom komen in de Sebek-kloof, maar zij zal dieper graven, 
vanwege haar liefde voor de dieptes en de armoe. Maar op een dag zal Sebek 
haar uitspuwen, en zij zal met zachtheid proberen de aandacht van Anubis te 



winnen, maar Anubis zal haar niet binnenlaten. Dan zal zij voor dertigduizend 
jaren over de aarde zwerven en haar huis bouwen naast het huis van Anubis. En 
zij zal zich gedragen, maar van binnen groeit haar woede. Zo zal zij dan na die 
tijd als een vulkaan uitbarsten, en zal de derde oorlog tussen Anubis en Sekhmet 
beginnen. Ditmaal zal zij hem werpen in de Sebek-kloof, maar Sebek zal hem 
onmiddelijk uitspuwen. Dan zal zij hem brengen tot de Isis-kloof, maar zij zal 
hem wegblazen. Uiteindelijk zal zij hem werpen in de Neith-kloof, en zij zal hem 
aannemen. En door haar zal hij komen tot het vierde Eden, en hij zal de 
verborgen boom beklimmen. Daar echter zal hij strijd moeten voeren tegen 
Horus en Seth, en hij zal ze uit de boom werpen. Hij dan zal zijn schoeisel in de 
boom hangen, om verder te klimmen, en dan zal hij bemerken dat hij in de bek 
van Nut terechtgekomen is, maar zij zal voor hem zorgen. Zij zal hem niet 
verslinden, maar in haar bek meedragen. Zo dan zal Anubis tot rust komen. 
Maar na enige tijd zal Sekhmet zijn schuilplaats vinden, maar Nut zal haar 
aanvallen om Anubis in veiligheid te houden. En met grote kracht zal Nut met 
haar staart Anubis omhoog duwen, en hem maken tot een uitgestrekte hemel. 
En Sekhmet zal schelden en schreeuwen, en grote godslasteringen op haar buik 
schrijven en op haar hoofd. Zij dan zal daarna vriendelijk spreken om Anubis 
proberen te verwarren, maar Nut zal hem helpen. Dan zal Nut Sekhmet tot diep 
in de aarde drukken, tot in de dieptes van de kloof van Geb. Maar elke nacht zal 
zij uit haar kloof opstijgen tot de hemelen om Anubis aan te vallen en te 
misleiden, terwijl Nut slaapt. En zij zal hem proberen te verleiden met sterke 
drank. En zij zal hem proberen te verleiden met haar van plaats te verruilen, en 
door een list zal zij er in slagen, maar Anubis zal de aardslangen ontmoeten, en 
door hen Geb verslaan. Ook zal Nut hem vele malen bezoeken, en Bastet, terwijl 
Sekhmet tot rust komt aan de hemel. En zo zullen Sekhmet en Anubis tot een 
lichte verzoening komen, en vinden zij ieder hun eigen weg. 

5. 

En na enige tijd zal Anubis tot een A-jongen worden, in het nieuwe deel van het 
vierde, en hij zal de gezichten veranderen. En als Sekhmet dan aan de hemel 
begint te sterven, dan zal zij hem haar Testament geven. En Anubis zal een 
eenzaam leven leiden en tot vele vergetelheden komen, en in de vierde 
alverzoening zal hij een tempel voor Sekhmet bouwen, en ook zal hij haar een 
huis schenken in het dodenrijk, en haar laten mummificeren vanuit strakke en 
speciale voorschriften. En hij zal haar een bron van lichte slaap schenken. Ook 
zal hij haar bijstaan in de tocht door de hel, en haar leiden tot de hal van 
delirium, en dan zal hij haar leiden naar eenzaamheid en vergetelheid, waar zij 
de rust zal vinden in bloemenwateren. En hij zal haar ogen uitsteken, en haar 



brengen tot de verlorenheid in de ML, opdat zij de Log zal leren. Ook zal hij haar 
bewustzijn wegnemen, en haar brengen tot haar onbewuste. 

En eens in de veertig dagen zal Anubis komen tot haar graf en haar urn, en zal 
daar voorlezen vanuit de Log. En hij zal haar as mummificeren, haar op een stoel 
zetten, en tot haar spreken. Ook zal hij haar oren doorsteken, en haar van haar 
evenwicht beroven. Hij dan zal haar slaan met gekte, opdat zij haar leven niet zal 
begrijpen. Ook zal hij haar slaan met verwarring, en duizeligheid, en haar een 
nieuwe taal leren.  

  

Anubis 

1. 

En dan zal Bastet tot Anubis komen om hem te troosten. En zij zal nieuwe 
deuren voor hem openen. En zij zal met hem dobbelen, en hem brengen tot Nut 
en Neith. Maar Anubis zal ontroostbaar zijn. Dan zal zij hem brengen tot de 
vierde rode kap, maar hij zal weglopen van angst. Dan zal zij hem met rust laten. 
En dan zal de sfinx tot Anubis komen, maar Anubis zal van de sfinx wegrennen. 
En Anubis zal door de strijd in hemzelf verlangen naar de vierde Isis-kloof, maar 
zij zal hem wegblazen. En Anubis zal komen tot grote innerlijke strijd, en 
anderen zullen proberen zijn titel van A-jongen te roven. En onder hen zijn ook 
Re en Horus. Dan zal Anubis vluchten tot Seth en Apep, en bij hen enige rust 
vinden. En ook Rerek en Hai zullen tot hem komen, en hem geschenken 
brengen. En hij zal komen tot de toppen van Tifiaf en het daar uitroepen, en de 
vierde Tutanchamun zal tot hem komen op adelaarsvleugels. En de vierde king 
Tut zal hem enige rust geven, en een bol van adem. Maar later zal hij in grote 
angst raken, en in beven, en hij zal hyperventileren. En de aardslangen zullen tot 
hem komen. En zij zullen hem brengen tot het land achter Tifiaf, waar de 
blauwen wonen. En de zeeen daar zijn diep, en hij zal bruggen van schoeisel 
over hen bouwen, en komen tot het land achter de blauwen, om een rijke 
opvolger van Tifiaf te vinden. Maar geen van deze landen waren krachtig genoeg 
om Tifiaf op te volgen. En Anubis weende voor vijftig dagen en nachten, en was 
in diepe verwarring.  

2. 

En toen kwam Apopis wederom tot hem om hem te troosten, en schonk hem 
een ring. Maar Anubis wierp deze in de zee als een geschenk, en zwierf verder. 
En Anubis ontmoette vele insecten, maar geen van allen was waardig Tifiaf op te 



volgen. En weer kwamen de aardslangen tot Anubis en steunden hem. En 
Anubis schreeuwde het uit tot de hemelen en tot de dieptes der aarde, en Seth, 
Hai en Rerek kwamen weer tot Anubis om hem te troosten. En zij waren zacht 
voor hem, en begrepen hem. En Seth hief zijn staf op, en sprak : gij dan, Anubis 
zijt waardig om door deze wildernissen heen te gaan. Ziet dan, gij hebt de 
tongen der aardslangen tot uw sleutels. En Anubis zette zijn reis onder Tifiaf 
door tot in de verste dieptes. En deze reis duurde duizendviermiljoen jaren. En 
Anubis ontmoette het vierde teken van het beest, wiens naam was 
vierduizendzeshonderdzessenzestig, en ook ontmoette hij de vierde satan, de 
vierde Beelzebul, de vierde Judas, de vierde Belial, de vierde Appollyon, de 
vierde Rahab, de vierde Izebel, de vierde Behemoth, de vierde Achab, de vierde 
slang van het vierde paradijs. En ook kwam hij tot het vierde vrederijk van 
vierduizend jaar, maar dit hielp hem nauwelijks tot niets. Ook kwam hij tot de 
viermiljoenvierhonderdvierenveertigduizend gezalfden, en velen wilden met 
hem meegaan, maar Anubis wilde alleen verder. Wel zegende hij enkelen onder 
hen, en zette toen zijn reis voort. Een vrouw genaamd de vierde Nefertiti 
verscheen aan hem, en ook een vrouw genaamd de vierde Cleopatra, maar hij 
joeg hen weg. En Anubis vervloekte zijn geboortedag, en zaligde de 
vleeswording van de vierde Adam. Aardslangen kwamen tot hem, en dienden 
hem. En ook Apep kwam weer tot Anubis en vroeg hem of hij zijn titel aan hem 
wilde verkopen, maar Anubis weigerde, en Apep raakte verbitterd, maar liet 
hem verder met rust. Wel gaf Apep hem een sleutel om verder te komen. En 
Anubis kwam tot een chocolade-zee, waar aardslangen leefden. Ook lagen hier 
vele bruggen van schoeisel. En Anubis begon te vervellen, en ontving een 
wespenvest. Ook dreven sterke sappen van planten hier, en Anubis raakte 
bedwelmd en dronken.  

3. 

De Anubis-monotheismen 

En zo leerde Anubis de monotheismen der aardslangen van deze zee kennen, en 
velen waren monotheismen van de Anubis. En zo was er een geschrift dat de 
Begil heette, van een Anubis-monotheisme dat de Kna'hap heette, en dit 
geschrift bevatte vele testamenten over de voorschriften van schoeisel. En deze 
monotheismen waren zeer duister. En achter deze zee lag een grote woestijn, 
en in de dieptes van die woestijn stond de vierde tempel van de vierde Salomo, 
en Anubis nam deze tempel in, en stelde de aardslangen over deze tempel aan, 
en ging verder. En de aardslangen gingen deze tempel gebruiken voor hun 
monotheismen en ook voor hun Anubis-monotheismen. En een ander geschrift 
van zo'n Anubis-monotheisme was genaamd Drapir, en dit monotheisme heette 



Kubahap. En zo waren er vele ringen van Anubis-monotheismen en deze ringen 
waren : Santi, Hati, Mitihel, Iti, Hiliap, Haachir, Hiecht, Hikit, Heng, Haaplech, 
Hangst, Hopost, Otlong, Hongst, Hordost, Horft, Batom, Biklang, Hengelet, 
Haapsnir, Kotanda, Akhul, Rumtut, Vutil, Dirch, Herhum, Herhun, Draakhon, 
Drahaksia, Darmantum, Darmantus, Drahansia, Drahal, Drahak, Hermhun, Hurk, 
Hurkhalitas, Huralitas, Drahul, Drahum, D'ta, D'tal, D'hanis, D'hannia, D'han, 
D'hir, D'honia, D'honnia, Dirhan, Durohan, Durobil, Durohiel, Durohenst, 
Durohengst, Dramalia, Darmanitas, Darmulia, Darhut, Druhenst, Druhengts, 
Hunmalita, Hunmalitas, Nurha, Nuron, Nuro, Umitas, Huramitas, Humin, 
Humi'en, Huku, Hukumin, Hukumi'en, Hukumihen, Hurt, Hurkus, Hurkos, 
Horsmi'en, Horensmos, Horsmos, Draham, Drahamnaut, Drahamnaus, Darka, 
Drakanitas, Drahanitas, Dramanitas, Dramanitihas, Drarma, Rul, Ruus, Uluus, 
Uluhem, Umuhem, Umunuhem. 

En Anubis nam deze monotheismen en stopte hen in een aarden vat, om hen te 
klutsen. En ijs steeg op van het aarden vat, en Anubis at het. En Anubis las deze 
geschriften en maakte er een eigen geschrift van. En Anubis raakte in toorn over 
deze monotheismen en begon hen te wassen. Tijdens het wassen viel Anubis in 
een diepe slaap. En zo maakte Anubis enkelen tot Mono's, AZ's en A's. 

4. 

En Anubis kwam tot grote wasdom en herstelde de groene Anubis en de blauwe 
Anubis, en zij hadden grote macht. En zo ook kwam de gouden Anubis tot 
Anubis, en de diamanten Anubis, en Anubis zegende hen. En zo droeg ook de 
groene Anubis vele monotheismen met zich mee, en zo ook de blauwe Anubis. 
En Anubis greep deze monotheismen en zuiverde hen in aarden vaten. Enkelen 
onder hen maakte hij tot Mono's AZ's en A's. En de groene Anubis werd groot, 
en was zeer katachtig. En Anubis gaf hem grote macht, en maakte hem tot een 
A. Ook maakte hij de Anubis-aardslang tot een A. En zo was er een rode Anubis-
aardslang die hij tot Mono maakte, en zo ook een groene Anubis-aardslang die 
hij tot Mono maakte. En zij dan kregen grote macht. En hij gaf hen sterke drank 
te drinken. En ook gaf hij hen thee. En in de woestijn achter de vierde tempel 
van Salomo vond Anubis een grote oase, waar hij tempels begon te bouwen. En 
hij bouwde een tempel voor de groene Anubis en de blauwe Anubis, en een 
tempel voor de rode Anubis-aardslang en de groene Anubis-aardslang. Toen 
maakte Anubis de witte Anubis-cacao-boom tot een AZ, en ook de gele Anubis-
cacao-boom maakte hij tot een AZ. En zij bouwden de Anubis-piramide achter 
de oase. En Anubis las hen voor uit de Log, en Anubis stelde nieuwe letters op 
en een nieuwe taal.  



5. 

Als de aardvoet is hij met schoeisel van vreemd leer. Als de aardvoet is hij, met 
aardslangen als een diepere taal. Niemand heeft het verstaan. Zij weten niet wat 
zij missen, want zij hebben het nooit ervaren. En als de aardslangen de ogen 
hebben bereikt dan zullen zij uitgaan door tranen, als een vreemd vizier is het. 
Alleen tranende ogen kunnen zien. De rest is blind. Zij dan die huilen kunnen 
spreken, zij die bang zijn kunnen bewegen. En zo zal Anubis komen tot de vierde 
dood en de vierde ontwaking en zo ook de vierde verlichting. En hij zal gewekt 
worden door zijn helpers.  

  

 

 

 

 

 

II Anubis 

1. 

De Anubis-fallus 

En Anubis zal drinken van zijn thee, en komen tot het vierde lijden en de vierde 
verzachting. Ook zal de vierde genezing hem ten deel vallen. En zo zal Anubis 
komen tot de vierde vleeswording, en de aardslangen zullen rijzen door zijn 
voeten tot zijn fallus, en zijn hoofd. En hij zal in een nieuwe taal spreken, en zij 
zullen zijn fallus aanbidden, want deze is opgeklommen tot zijn hoofd, om zijn 
denken te bevrijden. En zo is de Anubis-fallus een object van verlichting. En 



Anubis zal de gele Anubis-fallus tot een A maken, en ook de blauwe Anubis-
fallus, zal hij tot een A maken. Daarna zal hij de groene Anubis-fallus tot een A 
maken, en zo ook de rode Anubis-fallus. Daarna zal hij de witte Anubis-fallus tot 
een A maken, en zo ook de paarse Anubis-fallus. Later zal hij de roze Anubis-
fallus tot een A maken, en zo ook de gouden en de zilveren Anubis-fallus. En zo 
zal hij dan van vele Anubis-fallussen A's maken, en hen tempels geven. Zij dan 
zullen de poorten en kanalen zijn van de aardslangen en hun sappen. Door de 
voeten zullen zij omhoog gepompt worden. Zo zijn er dan vele Anubis-voeten als 
pompen aangesteld. Zo heeft Anubis dan de zwarte Anubis-paddestoel tot AZ 
aangesteld, en zo ook de rode Anubis-paddestoel en de groene Anubis-
paddestoel. Daarna heeft Anubis de blauwe Anubis-paddestoel tot AZ 
aangesteld en de gele Anubis-paddestoel. Vervolgens heeft hij de witte Anubis-
paddestoel tot AZ aangesteld. De groene Anubis-cactus heeft hij tot Mono 
aangesteld, en daarna ook de witte Anubis-cactus. Daarna heeft hij ook de 
blauwe Anubis-cactus tot Mono aangesteld, en vele andere Anubis-cactussen.  

Het Anubis-orgasme, de Anubis-ejaculatie en zijn orgie 

Zij dan zijn de brengers van cacao, en zij dan bedienen de spieren en de 
zenuwen, en ook de orgasmes die de aardvoeten laten spreken door de 
ejaculaties. En deze orgasmes en ejaculaties zijn overvloedig in cacao. En het 
roze Anubis-orgasme is een A, en zo ook het rode Anubis-orgasme. Het gele 
Anubis-orgasme is een A, en zo ook het witte Anubis-orgasme. Het groene 
Anubis-orgasme is een A, en zo ook het paarse Anubis-orgasme. Deze dan zijn 
opgesteld in de tubes der natuur. Het zwarte Anubis-orgasme is dan een A, en 
deze is woest, veroorzakende grote angst, en het oordeel. Dit is ook de kracht 
waarmee de tanden in de kaak zitten. Het gouden Anubis-orgasme is dan een A, 
en ziet zij brengt verlichting, en zij wordt veelal gebruikt in Egyptische tempels. 
Het zilveren Anubis-orgasme dan is een A. Zo ook is het diamanten Anubis-
orgasme een A, en door haar proberen tandendokters macht te dwingen. De 
groene Anubis-ejaculatie is een A, waardoor alle spieren werken. Er is dan geen 
andere ejaculatie dan de ejaculatie der tranen en de ejaculatie der urine. De 
witte Anubis-ejaculatie is een A, en zo ook de zwarte Anubis-ejaculatie die 
bevrijding brengt, tot aan de vierde bevrijding toe. En zij is als het harnas en het 
gereedschap der exorcisten van het vierde, en de Anubis-exorcisten. De blauwe 
Anubis-ejaculatie is een A, en de brenger van delirium. De roze Anubis-ejaculatie 
is de brenger der emotie, en tevens een A. De gele Anubis-ejaculatie is een A, en 
de brenger der aardgeuren. De rode Anubis-ejaculatie is een A, en zo zijn er nog 
vele Anubis-ejaculaties die A zijn, zo ook de gouden Anubis-ejaculatie die het 
immuunsysteem regelt, en de zilveren Anubis-ejaculatie die de stofwisseling 
regelt. Nu is een verliefdheid als een orgie, puur als een samenwerking der 



lichaamsdelen, voor een nieuwe vleeswording. Zo is dan de rode Anubis-orgie 
een A, en de creator der rode bloemen, de creator der rode bloedlichaampjes, 
en de verschillende circulaties van het lichaam. Zo is dan de blauwe Anubis-orgie 
eveneens een A, en de creator der bomen, en de circulaties binnen de organen. 
Zo is dan de zwarte Anubis-orgie een A, de gele Anubis-orgie is een A, en zo ook 
de roze Anubis-orgie. De groene Anubis-orgie is een A, en de kracht van de 
spraak. De witte Anubis-orgie is een A, en de kracht van het denken en het 
verstand. De paarse Anubis-orgie is de kracht van het stofwisselings-systeem en 
de vertaling, en zo ook de kracht van het delirium en de daarbij horende magie. 
Het is de kracht van het magnetisme, om af te leiden en weg te leiden. De 
paarse Anubis-orgie is een A, en behoort tot de hogere A's in de buurt van de A-
jongen. De paarse Anubis-orgie is als het hart van de A-jongen en zijn adem. De 
gouden Anubis-orgie is een A, en is als lijm. De zilveren Anubis-orgie is een A, de 
koperen Anubis-orgie is een A, de grijze Anubis-orgie is een A, de diamanten 
Anubis-orgie is een A, de emerald Anubis-orgie is een A, de kracht die bloed 
transformeert tot hogere vormen des levens, zoals de levende honing en de 
levende cacao. Ook transformeert zij melk tot de hogere vormen des levens, tot 
de levende honing en de levende cacao, en tranen tot nectar, stuifmeel, cacao 
en honing. De topazen Anubis-orgie is ook een hogere A, dichtbij de A-jongen, 
omdat zij pijn transformeert tot taal. Zo zijn er dan vele Anubis-orgieen die A zijn 
en de macht van het bloed verbreken. Anubis heeft dan vele tranen gelaten om 
de macht van het bloed, en weende soms wel dertig dagen achtereen.   

2. 

En zo dan zullen de orgasmes, de ejaculaties en de orgieen van Anubis zijn als 
die der bomen en bloemen, en zal zijn als de vierde sexualiteit. Zo zal dan de 
Heere de sexualiteit geheel genezen, en zij zal geen teken meer zijn van schuld 
en schaamte. En zo zal dan de vierde genezing in verbinding staan met de vierde 
sexualiteit. En de A's zullen het oude licht verbreken, en door duisternis zullen zij 
een vierde licht scheppen, en de A-jongen zal het vierde licht zegenen, en het zal 
een aardlicht zijn. En Anubis zal zijn A's om zich heen verzamelen en zijn AZ's 
uitzenden in de woestijnen tot de oasen. De Mono's zal hij tot de aarde zenden, 
in de cirkel der vierde alverzoening. En de fallussen van Anubis zullen tot leven 
komen, en zij zullen vleugelen hebben en aardvoeten, en zij zullen zijn als de 
aardlichten. En Anubis zal zijn eigen Am Duat hebben, zijn eigen klok, en daarin 
zullen zijn A's verdeeld worden, en zij zullen allen op hun tijd spreken.  

En het rode Anubis-ijs zal een A zijn, en woorden spreken van geloof. En het gele 
Anubis-ijs zal een A zijn, en zo ook het zwarte Anubis-ijs. En de roze Anubis-
zachtheid zal een A zijn, de gele Anubis-zachtheid, en de witte Anubis-zachtheid. 



Ook de paarse Anubis-zachtheid zal een A zijn, en de groene Anubis-zachtheid. 
Zo ook de blauwe Anubis-zachtheid, de bruine Anubis-zachtheid en de zilveren 
Anubis-zachtheid. Verder : De gouden Anubis-zachtheid, de diamanten Anubis-
zachtheid, de emerald Anubis-zachtheid, de kristal Anubis-zachtheid, de zwarte 
Anubis-zachtheid, en vele andere Anubis-zachtheden. En zij zullen zijn van de 
hogere zones der A's, dichtbij het hart der A-jongen. Zo zijn dan ook A's : de gele 
Anubis-zoetheid, de roze Anubis-zoetheid, de bruine Anubis-zoetheid, de zwarte 
Anubis-zoetheid, de groene Anubis-zoetheid, de blauwe Anubis-zoetheid, de 
paarse Anubis-zoetheid, en zij komen uit de rijke schatkamers en de rijke 
schatkisten van Anubis. En Anubis zal kennen de macht der zoetheden. En hij zal 
ook kennen de macht der lichten. En verder zijn de A's : de rode Anubis-broek, 
de gele Anubis-broek, de blauwe Anubis-broek, de groene Anubis-broek, de 
bruine Anubis-broek, de zwarte Anubis-broek, de gouden Anubis-broek, de 
zilveren Anubis-broek, de paarse Anubis-broek, de witte Anubis-broek, de roze 
Anubis-broek, de diamanten Anubis-broek, de emerald Anubis-broek, de 
kristallen Anubis-broek, en nog veel meer Anubis-broeken. Verder : de rode 
Anubis-laars, de roze Anubis-laars, de bruine Anubis-laars, de gele Anubis-laars, 
de witte Anubis-laars, de groene Anubis-laars, de zwarte Anubis-laars, en nog 
veel meer Anubis-laarzen. 

Hoort dan en ziet, de fallus van Anubis is de aardlaars, en deze wordt bevrucht 
door vreemde vliegen. Vanuit Brannan komt zij. En vreemde kevers en andere 
insecten bevruchten zijn ingangen.  

3.  

En toen Anubis zijn reis voortzette kwam hij uiteindelijk in het Anubis-
universum, en deze was krachtig genoeg om Tifiaf op te volgen. En Anubis 
maakte het tot zijn kleed. En Anubis ging staan op het Anubis-universum als op 
een berg, en had uitzicht over Tifiaf, Brannan en Izu. En zo kwam hij dan tot zijn 
geheime naam : brandende fallus. En Anubis zonderde zichzelf af als kluizenaar, 
en verkende het universum. En zo kwam hij dan achter de geheime naam van 
Bastet, waarmee hij haar kon temmen : rode brandende fallus. En hij zei tot 
Bastet : 'Gij dan bent mijn rode Anubis,' en hij genas haar. En zo kwam hij ook 
achter de geheime naam van Sekhmet, waarmee hij haar kon temmen : bruine 
brandende fallus. En hij zeide tot Sekhmet : 'Gij zijt mijn bruine Anubis,' maar hij 
genas haar niet, omdat haar tijd niet was gekomen. Zij dan sliep zeer diep. En hij 
zond haar weg in een bruine boot, en zij kwam tot de Islam. En Tefnut was de 
paars brandende fallus, Nut de geel brandende fallus, Neith de groen brandende 
fallus, Khnum de blauw brandende fallus, Osiris de oranje brandende fallus, Ra 
de gouden brandende fallus, Thoth de zilveren brandende fallus, Horus de grijze 



brandende fallus, de sfinx de witte brandende fallus, Sebek de koperen 
brandende fallus. En zo werden zij allen delen van Anubis.   

 


