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Het Evangelie van de Ibis Engelen 

  

  

Rode Regen 

  

1. Rode speren van regen, 

Zij beletten mij in vele dingen, 

Zij vormen voor mij een pad 

  

2. Rode speren van regen, 

En de regen is zoet, maar hard 

  

3. Rode speren van regen, 



Ik heb je niet kunnen vinden, 

Want de rode speren van regen hielden mij tegen  

  

4. Rode speren van regen, 

Dieper graven moest ik, 

Graven tot de andere kant 

  

5. Rode speren van regen, 

Zij laten zien dat wat was vergeten 

  

  

  

  

  

De Wedergeboorte van de Zee 

  

  

1. Ik wordt wedergeboren als het water, 

Als de rijzende vloed, als de overstroming, 

Het welt op vanuit het diepste der aarde 

  

2. Ik heb geen grenzen, 

Ik ben de overstroming, 

Waar ik harten overstroom, 

En uit mijn pols komt het, 



De rechter pols 

  

3. Ik ben de wedergeboorte van de zee, 

Ik ben de zee 

  

4. Stervende in de eb kom ik tot wedergeboorte in de vloed, 

Ik ben de overstroming 

  

5. Vanuit de grotten van Hapi kom ik 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De Ibis Engel I  

  

1. En ik zag de ibis engel staande op de zee, hebbende een eeuwig Woord, 

En de regenboog was rondom het hoofd van de ibis engel, 

En zij sprak deze woorden : 

  

2. Nu is het eeuwig evangelie gekomen, en het eeuwige Woord, 



Dit dan is het eindeloze evangelie, 

Schrijf deze woorden op uw hart 

  

3. En ik kon voor enige dagen niet spreken. 

  

4. En zie de ibis engel steeg op van de zee en raakte de hemelen aan met het Woord in haar 
hand, 

En zie, de hemelen begonnen te branden, en het begon te regenen. 

Dit dan is de late regen. 

  

5. En er was veel donder en bliksem, 

En schepen begonnen te zinken 

  

6. En ik zag de ibis engel rood worden als de zon, 

En zij begon op de aarde te stralen, 

En er kwam een nieuwe aarde 

  

7. En de mensen kwamen uit hun huizen, 

En hun gezichten straalden als de zon 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

De Ibis Engel II 

  

1. Isis-Ra, de ibis met het ramshoofd, 

Zij vliegt hoog boven de hemelen, 

Komende vanuit het uitspansel van water 

  

2. Ja, vanuit de zee rijst zij op, 

Om haar vleugelen uit te slaan om het Woord te brengen 

  

3. Kostbare schatten draagt zij in haar ark, 

Als een schip door de onderwereld, 

Hebt gij het gezien, de ram met de ibis-vleugels 

  

4. Zo komt zij op en daalt zij neer, 

Om dieper in te dalen, 

De ram met het ibishoofd is zij 

  

5. Aanschouw haar dan in haar vele vormen, 

Wanneer zij gaat door de nacht 

  

6. De nachturen begroet zij, 

En zo verandert zij om Haar Woord te verkondigen. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De Moeder Steen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Boven de Zee 

  

1. Ik wacht op de nachtboten, 

Ik sta hier al zo lang, 

Roepende tot mijn Isis-Jezus 

  

2. Ik sta op de uitkijk, 

Wachtende op mijn uittocht 

  

3. Daar vliegt een vogel, 

Als het morgenrood boven de zee, 

Zij heeft haar vleugels wijd uitgestrekt, 

Als tussen twee landen 

  

4. De grote brug is Zij, 

Ik moet haar volgen, 

Ik moet haar leren zien 

  

5. De grote brug is zij, 

Zij is de nachtboot, 

Tussen twee eilanden in 

  

  

  

  



  

Tot de Hemelpoorten 

  

1. Waar slaapt de morgen ? 

Ik zoek haar in het gras, 

Met haar rode lippen 

  

2. Waar slaapt de morgen, 

Pelikanen op de nachtboten, 

En zij komen, die boten 

  

3. De nachtboten komen, en jij bent daar, 

In de haven, 

Ik volg jou tot de wildernis, 

Tot de hemelpoorten 

  

  

  

  

  

  

  

De Nachtboten 

  

1. De waterzon komt van de zee, 



En er zijn pelikanen op de nachtboten, 

Ja, vanuit de storm komt de waterzon opzetten, 

Brekende de golven, brekende jou en mij 

  

2. De waterzon komt uit de afgrond, uit de diepe nacht, 

Rakende de regenbogen, als de regenbogen 

  

3. En vanuit hier breekt de grond open, 

En dan zijn er duizenden zonnen, 

De lucht is vol met zonnen 

  

4. Alsof er nooit iets verkeerds was gegaan, 

En alle tranen worden gedroogd 

  

5. Wat brengt de morgen ? 

Zij komt met bloemen, en rood op haar lippen, 

Dan kust zij mij, en leidt mij tot de wildernis 

  

6. Ik zie haar huppelen in de velden, 

En ik volg haar, 

Mijn Jezus, mijn Isis 

  

  

  

  



  

Mijn Isis 

  

1. Mijn Jezus, Mijn Isis, 

Wie heeft het toch verdraaid, 

Nu sta ik hier, met een sleutel in mijn hand, 

Nu sta ik hier, om dingen goed te maken 

  

2. Ik open jouw hart, en laat het glimmen, 

Ik open jouw ziel, en stort mijn liefde binnen, 

Als een rivier gaande tot een grote school 

  

3. De economie op de hoge school, 

Dat is wat zij onderwijst, 

Maar niemand heeft het verstaan 

  

  

  

  

  

  

Het Marsiaanse Dodenboek 

  

1. En zoveel zonnen spuiten op vanuit dit punt, 

Zij komen uit de nacht, en het spuit maar door, 



Zoveel schuim in mijn hoofd, 

En de leeuwin waakt over mij 

  

2. Zij is sterk als Isis-Sekhmet, 

En ik nader tot Haar, 

Zij is Isis-Ra, leidende mij tot het fundament  

  

3. Ja, de bron zie ik nu goed, 

Niemand is hier geweest voor een lange tijd, 

Als een verlaten eiland is het, 

Terwijl ik drink met mijn handen van de bron 

  

4. En zoveel zonnen spuiten op van dit punt, 

Als het Marsiaanse Dodenboek, 

En zij zeiden Jezus was hier eens, 

Mijn Isis 

  

5. En zoveel zonnen spuiten op van dit punt, 

Zij fluisteren mijn naam, 

Zij openen en sluiten, totdat ik weer zicht heb 

  

  

  

  

  



  

De Waterzon 

  

1. De waterzon komende uit de zee, 

En zij rijdt op de zon, 

De waterzon brekende de golven, 

En daar komt het, met sterkte 

  

2. Ik grijp ernaar, maar steeds mis ik het, 

Want ik moet waken 

  

3. De waterzon, die de regenboog raakt, 

En dan zoveel regen 

  

4. Zullen de tranen de oceanen wassen, 

en al hun eilanden ? 

Ja, ik zal je tranen drogen 

  

5. Ik ben gekomen om je te helpen, 

Om je tot inzicht te leiden, 

Ik ben Isis-Ra 

  

6. Isis-Serket is mijn fundament. 

  

  



  

  

  

  

  

Golven van Vuur 

  

  

1. Oh, golven van vuur, 

Zij breken af in uw licht, 

Zij weerkaatsen uw regenboog, 

In tropische regen, 

De nacht wordt tot bloemen 

  

2. De kooisbloem is de schoonste in de nacht, 

Van vele zijden wordt zij bezichtigd, 

En alles is altijd anders 

  

3. Oh, Isis-Ra, uw zon schijnt het hoogst, 

U bent de doorn in de nacht, 

U schiep het licht onder de zaadboom 

  

4. U maakte het licht aan de oevers van de rivier, 

Daar spon u uw kroon, 

Daar maakte u van de regenboog uw troon 



  

5. Oh, golven van vuur, 

Zij dalen af in uw licht, 

Tot de onderwereld gaan zij 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De Genezeres 

  

  

1. Ik zie golven van vuur, 

Oh Isis-Serket, gij die het fundament zijt van Isis, 

Oh, golven van vuur kwamen tot mij om mij te doorboren, 

Ja, het gif stroomde naar binnen 

  

2. Uw zee van vuur omhulde mij, en doorboorde mij, 



Uw golven van vuur kwamen binnen, 

Om uw lessen te brengen 

  

3. Ik zag het niet en snapte het niet, 

Maar u had uw bode gezonden 

  

4. Oh Isis-Serket, gij die het fundament van Isis zijt, 

Weest bij ons, 

Golven van vuur omhullen ons, 

Zij dringen ons hoofd binnen 

  

5. En dan staat alles in de vlam, 

Gij die de avondzon zijt, 

Weest ons nabij 

  

6. Oh Isis-Serket, de schorpioen steekt diep, 

En dan diepe genezing, 

Van binnen, oh Isis-Serket, 

Oh heilige 

  

7. In het verborgene van mijn hart leeft gij, 

Als de droom in de droom, 

Oh kon ik maar tot u komen, 

Maar golven van vuur houden mij tegen 

  



8. Zij brengen de late regen, 

Maar u brengen zij niet, 

Kom toch tot ons, 

Laat ons toch niet in de steek 

  

9. Oh Isis-Serket, oh droom in een droom, 

Oh wezen in een wezen, 

Wanneer u spreekt regent het 

  

10. Als het avondrood valt u op ons, 

En dan doorboren uw speren ons, 

Oh, wij moeten ontwaken, 

Om uw verhalen te horen 

  

11. U die het fundament van Isis zijt, 

U die de genezeres zijt 

  

  

  

  

  

  

De Schorpioen 

  

  



1. Isis-Serket, als het avondrood, 

Als de rode avondzon, 

Komende tot mijn raam, 

Om mij te genezen van al mijn wonden 

  

2. Zacht komt zij, 

In de poorten staat zij, 

Nu kan niemand haar meer tegenhouden 

  

3. Ja, de zon uit de onderwereld is zij, 

De zon komende uit de afgrond, 

Nu is alles genezen 

  

4. Isis-Serket, op de nachtvleugelen vliegt zij, 

Tot een eeuwig paradijs, 

Toe, breng mij daar 

  

5. Zacht brekende de golven, 

Toont zij het avondrood, 

De rode avondzon in al haar glorie, 

Komende vanuit de diepe put 

  

6. Zoveel schorpioenen hebben gestoken, 

En als schorpioenen steekt zij, 

Nee, de onrechtvaardigen laat zij niet met rust, 



Maar de rechtvaardigen vinden in haar een bron van genezing 

  

7. Zo komt zij tot de nachtzon, 

En waar zij de morgenzon raakt regent het, 

De warme, tropische regen van het oerwoud 

  

8. Ik ben tot haar gegaan, 

En nooit meer teruggekomen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De Brandende Morgenzon 

  

  

1. Isis-Kepra, de morgenzon is zij, 

Zij komt vanuit het water, 

De regenboog zon is zij, 

Waar zij het water raakt 



  

2. Isis-Kepra staat op de boot, 

De rode zon boven haar, 

Haar zon is nacht, 

Duister, koud en warm, 

Als de brandende morgenzon 

  

3.  

Zij brengt het morgenrood, 

Eindeloos staart zij in de verte, 

Eindeloos breekt zij de golven, 

Zij is Isis-Kepra 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



De Regenboog 

  

1. Eindelijk bereikt het mijn hart, 

Eindelijk bereik ik de zon in mijn hart, 

Als een ibis vliegt het daar, 

Zij is Isis-Neith 

  

2. Oh, bron van mijn hart, kom dichterbij, 

De gevleugelde zon bent u, 

De trofee voor de overwinnaars 

  

3. Gij bent Isis-Neith, de zon van mijn hart, 

Tot die bron kom ik, tot die bron ga ik, 

Door de watervallen van mijn hart ga ik heen, 

Om tot de bron te komen, 

Die bron bent u, hoog in de zee, 

Als de wateren boven de hemel 

  

4. Regen nu op mij, oh zon van mijn water, 

Verwarm mijn hart op deze dag, 

Opdat het vleugelen heeft als de ibis 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Het Oog van Isis-Nut 

  

1. De moeder steen, makende hen allen hard als steen in de nacht, 

Oh, wanneer de nacht valt, dan wordt het rode gesteente zichtbaar, 

Oh wanneer de nacht valt, dan is het witte nabij 

  

2. Op haar paard rijdt zij, sierlijk, 

Isis-Nut is zij, met haar zwarte helm en haar pluim van rood metaal erop, 

In veren is zij, en zij komt 

  

3. Zij rust op haar paard, 

De teugels zijn edele riemen, 

Ja, sierlijk zijn zij, want zij is sierlijk 

  

4. Haar rijkdom is onmetelijk, 

Zij heeft het tempelgebied gebouwd, 

En het morgenrood rust over haar oog 



  

5. Het oog van Isis-Nut is vol visioenen, 

Om de heiligen te leiden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

De Tempel van Isis 
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Het Morgenrood 

  

1. Isis-Nut, groot strijdster, 

Hoog verheven is zij in de hemelen, 

Als de ibis is zij, als het woord 

  

2. Op haar paard rijdt zij, 

En de wet rust in haar mond 

  

3. Wijsheid en kennis zijn haar wapenen, 



Haar troon is hoog en gevleugeld, 

Ja, als de ibis is haar troon 

  

4. Zij troont op het Woord, 

Zij spreekt de Wet met grote kracht, 

Een groot soeverein vorstin is Zij 

  

5. Een groot zwaard rust in haar mond, 

Om de onheiligen te verdelgen 

  

6. Een groot oorlogsvoerster is zij, 

Zij spuwt de zee uit op aarde, 

Tot een groot gif is zij 

  

7. En in de nacht wordt haar zee rood en van vuur, 

Dan verslindt zij in haar grote woede de vijand 

  

8. In het morgenrood vindt zij rust en de wederopbouw van haar tempel gebied 

  

  

  

  

  

  

Isis-Nut 



  

1. In de oorlog schept zij het morgenrood, 

Zij is Isis-Nut, 

Haar werken zijn wijs, 

Vol strategie benadert zij de vijand 

  

2. Zij lacht om de vijand en spot met hem, 

Dan achtervolgt zij hem op haar paard, 

Hoog in de hemelen zit zij 

  

3. Als de ibis achtervolgt zij haar prooi, 

En zij is hoog aan de hemelen als de zon, 

  

4. Ja, de gevleugelde zon is zij, 

en er is genezing onder haar vleugelen, 

Zij draagt het medicijn 

  

5. Een groot genezeres is zij, 

Haar hoofd hoog opgeheven, 

Aan haar troon vallen haar vijanden neer 

  

6. Tot een voetbank zijn haar vijanden, 

Waar vuur en rook opstijgt, 

En dan openbaart Zij haar Woord 

  



7. Zij voert oorlog in Haar Woord, 

door Haar wet, en met kennis en wijsheid is Zij gekroond 

  

  

  

  

  

  

  

  

Isis-Ptah 

  

1. Er is een sterke stroming in de zee, 

Zij is komende, zovelen zijn roependen, 

En zij wijzen naar de zee 

  

2. Komt toch tot haar, opdat zij u zal behoeden, 

Kom tot haar zee voor een nieuwe schepping 

  

3. Een sterke stroming sprint op in de zee, 

Als een licht dat opspringt uit de duisternis, 

Uit de onderwereld roept zij 

  

4. Haar stemmen omhullen de schepen als wateren, 

En dan zoveel donder en bliksem 



  

5. Ziet, zij brengt schepen tot zinken, 

En andere schepen richt zij op 

  

6. Zij is de opspringende zeestroom, 

Van diep beneden komt zij 

  

7. Zij bouwt het tempel gebied, 

Zij is Isis-Ptah 

  

  

  

  

  

  

  

  

Isis-Nephthys 

  

1. Hoog aan de hemelen is zij. als een ooievaar, 

De zonne ibis is zij, als het Woord 

  

2. Ja, water stroomt voort uit haar tot de aarde, 

En zij gaat diep in de aarde, 

Als een brug tot de onderwereld 



  

3. Hoog aan de hemelen staat zij, 

Zij is Isis-Nephthys, de heilige Wet, 

Zij is de schaduw van de ziel 

  

4. Ja, als de eeuwige ziel is zij, 

Zij kroonde de schepping, 

Uit haar hand kwam het Woord 

  

  

  

  

  

De Zee Ibis 

  

1. Isis-Set is de zee, 

De oerzee waarin alle oorsprong is te vinden, 

Al het water stroomt naar boven wanneer zij spreekt 

  

2. Zij is het geheim van de schepping, 

Het geheim van het morgenrood 

  

3. In haar werd de zon geboren, 

En haar woord klonk door het heelal 

  



4. Geen van haar discipelen kon haar verstaan, 

En zij bouwden bruggen tot haar, 

De zee-ibis is zij 

  

  

  

  

  

  

  

Isis-Geb 

  

1. Haar kerk bouwt zij, 

Onder haar vleugelen van genezing, 

De ibis is zij, tot diep in de onderwereld dringt zij door 

  

2. Zij is Isis-Geb, de godin van de onderwereld, 

Zij staat als de ooievaar in de vruchtbare wildernis, 

Ja, aan de rivier staat zij, tussen het riet, tussen de papyrus planten 

  

3. Ja, de wildernis roept u, oh kerk, 

Als een stem roepende in de woestijn 

  

4. Isis-Geb roept u, 

Want zij heeft genezing onder haar vleugelen, 



De ibis is zij, wordende tot een ram in de nacht 

  

  

  

  

  

  

  

Isis-Thot 

  

  

1. Isis-Thot het Woord, 

Verschijnende in de gebroken golven, 

Vanuit het water komt het. 

  

2. Er is water in de hemelen boven de aarde, 

En Isis is boven de vuurzee, in de vuurstorm, 

Tot een nieuwe schepping brengt zij alle dingen 

  

3. 'Zie, ik maak alle dingen nieuw,' zegt zij. 

Een nieuwe morgen is gekomen. 

  

  

  

  



  

  

Isis-Osiris 

  

1. Zij is de drager van het Woord, zij, de godin van de wijn. 

Weest vreugdevol met Haar, Zij is gekomen. 

  

2. Zij is Isis-Osiris, Zij met het ramshoofd, dragende de twee stenen tafelen op haar hoofd, 

Ziet, Zij is de drager van het Woord. 

  

3. Komt dan nader tot haar, en wees vreugdevol met haar, 

Zij brengt het Woord tot de gebroken harten. 

  

  

  

Isis-Ra 

  

1. Isis-Ra, Zij heeft visioenen in haar hand, en dromen om haar voorhoofd, 

Komt tot haar en leef, 

Zij is de kennis 

  

2. Isis-Ra, zij is in het midden der hemelen, 

Zij is de kennis die het Woord omhult, 

Ja, de sluier van het Woord is Zij. 

  



3. Isis-Ra, zij heeft dromen in haar hand, 

En de kennis is als een fluwelen draad om haar voorhoofd, 

Zij heeft visioenen onder haar voeten. 

  

4. Komt nader tot haar, want zij heeft u geroepen, 

Zij is de witte zon, 

Zij is de ontwaking 

  

5. Isis-Ra, zij heeft dromen in haar linkerhand, 

En nachtgezichten in haar rechterhand, 

Ja, visioenen zijn om haar voorhoofd. 

  

6. Zij zijn haar gids, als de Isis-Anubis, 

Zij is in haar boot, als een gids door de onderwereld, 

Een gids door het Woord 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



De Tempel 

  

1. Isis-Anubis is op haar boot, 

Zij is de wachter en gids van het Woord, 

En het Woord is gebouwd op Isis-Ra, de kennis 

  

2. Ja, op zeven pilaren is Zij gebouwd, 

Zij die is Isis-Thot, het Woord, 

Ja, zij is de Logos, vliegende in het midden van de hemelen 

  

3. Zij is Aton, de rode zon, Zij is de Allerhoogste, 

Komt daarom tot Haar, met Isis-Anubis als uw gids, 

Kom dichterbij haar, want zij roept u. 

  

4. Isis-Anubis is op haar boot, 

Zij is uw gids tot het Woord, 

Ja, diep inwijden zal zij u. 

  

  

  

  

  

Isis-Anubis 

  

1. Zij staat aan de deur en zij klopt, 



De wachter, Isis-Anubis, laat haar binnen, 

Ziet, zij is het Woord, en Isis-Anubis is de gids. 

Ziet, gij hebt beiden nodig. 

  

2. De wachter heeft haar zwaard getrokken, 

En het Woord draagt een speer, 

In het midden der hemelen is zij 

  

3. En zij overdenkt de morgen en de ontwaking, 

Zij overdenkt de avond en de nacht, 

Zo zullen er geen indringers binnenkomen. 

  

4. Isis-Anubis leidt haar tot de nacht, 

Ziet, zij is het Woord der hemelen. 

  

5. Gaat dan niet zonder een gids door het Woord, 

Want dan zult gij zeker struikelen. 

  

  

  

  

  

  

  

  



Het Vuur 

  

1. Zij kijkt mij aan, ik glimlach, 

De diepe pijn ziet zij, 

Zij straalt haar goddelijke licht tot mij, 

Zij is het Woord 

  

2. Ziet, spreekt zij, Ik ben Isis-Thot, 

Het Woord tot u gekomen. 

  

3. Het vuur is niet te stoppen, 

Ik sta aan de deur en klop. 

  

4. Zo ga ik langs de huizen, 

En bij wie zal ik ingang vinden ? 

  

5. Ik ben het Woord, veracht mij niet, 

Verberg mij niet, want ik ben hier, 

Het is als een groot vuur. 

  

6. Ik ben het Woord, loop niet voor mij weg, 

Want het vuur zal u achtervolgen. 

  

  

  



  

  

De Logos 

  

1. Isis-Thot is de Logos, staande aan de hemel, 

Staande aan de deur, en Zij klopt. 

  

2. Wie zal opendoen om maaltijd met haar te hebben ? 

Zij is het Woord, Zij heeft veel te delen, 

Maar wie zal luisteren ? 

  

3. Allen gaan zij hun eigen weg, 

Allen hebben zij de gruwel der eeuwen opgericht. 

  

4. Maar verbrijzelen zal zij het met haar ijzeren stok, 

En de stok zal veranderen in een slang, 

En zij zal wederom de zee splijten, en verdwijnen in de golven. 

  

5. Volgt haar dan, Zij is het Woord, 

Zij zal hier niet voor altijd blijven. 

  

  

  

  

  



De Nacht van Isis-Thot 

  

1. Isis-Thot, komende vanuit het water. 

De krokodil heeft toegeslagen. 

  

2. Isis-Thot, staande in het midden van de hemel, 

Zij is het Woord. 

  

3. Isis-Thoth, nu gaan alle deuren sluiten, 

Nu zal de nacht vallen, 

En wij bergen ons in het Woord. 

  

  

  

  

  

  

Kraal 

  

1. Zij is in het water, Isis-Thot, het Woord. Zij is Kraal, het Orionse Suriname. 

De godin Isis beweegt door het water. Niemand beweegt, alleen Zij. 

Zij gaat langs de deuren, langs de poorten, door het water. 

Zij brak de poort open. 

  



2. Zij is in het water, Isis-Thoth, het Woord. Zij spreekt het Woord, wat niet ledig zal 
wederkeren. 

Zij is het Woord, en het water is een bad. 

Zij beweegt door het water, tot de poort. 

  

3. Zij is in het water, Isis-Thoth, het Woord. Zij bracht het Woord, het zal het doel niet missen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Het Morgenrood II 

  

1. Ik stond dichtbij, en ging toen naar binnen. Twee katten groetten mij. Zij zijn de katten van 
El-Bast, de glorieuze. Oh, een grenswachter is hij in de tempel van Bastet, een groot wachter. 
Zo is hij dan als Ra-Kelon, de groene, op zijn boot, en hij voert de wacht rondom het 
tempelgebied van heilige Isis. 

Zij is de Moeder. Haar naam is Aset. 

  

2. Vele namen heeft Zij. Zij is de grote. Haar dubbel heeft als naam Asipt en Sorte. Zij is groot. 
Nu zal Zij spreken, een groot woord van verheffing, want ziet, gij zult opgeheven worden tot 
Haar boot, en gij zult aan uzelf sterven, want ziet, gij bent zeer dichtbij gekomen tot Haar 
genade. 

Al haar genade is dan loon, want zij rekent niet met hen die het niet verdienen. 

  



3. Grote verheffing is haar woord. Ja, ik zeg het nogmaals : grote verheffing. 

Zo zwemmen velen tot haar kusten, maar weinigen zal zij aannemen. 

  

4. Een grote vrouw is zij, ik zeg het nogmaals. Ik ben haar schriftgeleerde. Ik ben tot u 
gezonden met deze brief en boodschap, vanuit het diepste van haar hart. Nee, volgen kunt gij 
het niet, tenzij Zij u wenkt. Ziet, de goddelozen zullen zich stoten aan de tekst. Zij zijn niet 
door haar geroepen. 

  

5. Haar godinnen staan klaar af te rekenen met de vijand. De vijand zal niet binnen kunnen 
glippen. Zo heeft zij haar wachters opgesteld. De kat zal worden tot een leeuwin. Strijdt 
daarom om in te gaan. 

  

6. Gij zult dan tot haar bidden, en zij zal met u overleggen. Grote woorden zal zij tot u 
spreken, wanneer gij een luisterend oor hebt.  

  

7. Er is geen snelle verzoening, maar zij doet alles degelijk. Haar zusters zijn : Asanu en Re. Zij 
blijven u volgen. Zij leiden u tot haar tempel en haar wildernis. Over de rivier gaat haar boot 
om u te nemen in de onderwereld. Luistert daarom goed naar haar stem. Gij zult door vele 
sluiers gaan. Haar tempel zal zich openen voor haar volk. Ja, profeten doet zij opstaan. 

  

8. Haar regenboog-geschriften doet zij tot de aarde komen. Zij zijn vol van wijsheid en kennis, 
maar ook van duistere raadselen, want zij wil geen indringers in haar tempel. Komt dan tot 
haar tempel, en weest heilig.  

  

9. Ja, diep steekt zij haar speer in de valse cobra. Vanuit haar boot doet zij hem raken. Laat 
toch los al die afgoden die haar hebben veracht. En laat ook af van de mens en uzelf. Wat 
bent gij te prijzen ? Velen onder u leven in diepe zonde en onwetendheid. 

  

10. De opening van haar tempel is van robijn met geslepen diamanten, en op de top 
smaragden. Zij kijken op u neer, an zij toetsen uw hart. Komt daarom naderbij, maar niet 
zonder heilige vrees en heiligheid. Weest dan heilig, want zij is heilig, als een kolkende vlam, 
de branding van vuur. Ja, haar oceanen hebben u getrokken. Op wilde golven bracht Zij u tot 
Haar. 



  

11. Velen verstaan de moeder niet. Zij heeft hun oren en harten gesloten. Zij laat hen draven 
tot het verderf als bokken tot de slacht, want zij hebben met haar niet gerekend. Nu zal zij 
niet met hen rekenen. Zij spuugt op alle hoogmoedige kerken en hun afscheidingen. Zij wil 
eenheid van religie zien, in vele talen. Weest daarom niet hoogmoedig. Dan zal Zij u troosten. 
Zij is de paracletos. 

  

12. Duisternis is in haar naam. Zij is niet genaamd de gemakkelijke. Zij wil geen gaven zien, 
maar zintuigen. Zij wil geen woorden zien, maar het horen. Ziet, in haar naam is duisternis, ik 
herhaal het nogmaals. Gij die blind zijt : gaat weg van haar. 

  

13. In de rivier staat zij, in de stroom, samen met Sekhmet, dichtbij de waterval. Ja, achter het 
strand is haar tempel. Gij bent daar geweest en hebt haar gezien, maar gij hebt haar niet 
herkend. Diep in uw leven is Zij. Zij is het kloppende hart in uw borst. 

  

14. Zij is de heilige Asipt. In Griekenland noemden zij haar Isis. Vandaag spreekt zij in het hart. 
In het Grieks werd zij steeds meer gemaakt tot Iesous, Jezus, en vermannelijkt. Jezus wilde u 
afleiden van haar, van uw moeder. Strijd daarom de goede strijd. 

  

15. Niet een ieder die zegt : 'Heere, Heere', zal ingaan. Neen. Alleen een hart dat Isis dient. Zij 
kent alle harten. Zij liggen open en bloot voor haar. Zij weet niet meer dan wat zij moet 
weten. Zij is een orakel, eens gestolen uit Suriname, maar Egypte heeft Zij overwonnen. En zij 
is ontwakende. Dit is de ontwaking van Asipt, van Isis. Ik zeg het nogmaals : Zij is de 
ontwakende. Asipt : ontwaak. 

  

16. Zoveel speerwerpers zijn op de trappen van haar tempel omhoog geklommen. In de 
poorten staan zij en op de muren, klaar voor de oorlog. Met vele schepen komen zij. Zij 
trekken de vijand uit de tempel. Zij doorboren dieven. Ook vele boogschutters zijn op haar 
muren. Vanuit de ramen schieten zij. Het uur van de moeder is gekomen. Haar naam is Asipt, 
en velen kennen haar bij de naam Isis. 

  

17. Haar fundamenten zijn duister, diep in de wildernissen van Suriname. Van hier rijst haar 
zon op. Zij komt om het vuur te brengen. Vele schepen heeft zij op zee. Zij onderhandelt met 
de groten der aarde. 



  

18. Zij is de pracht van het wintergetij, het vuur van de zomer. De zee is rood wanneer Zij een 
slachting heeft verricht. Zij is de grote Slager. 

  

19. Gij weet wat het morgenrood betekent. Zij drijft haar strijdwagen in de hemelen. 

  

  

  

  

  

De Markt 

  

1. Zij draagt een pracht die niemand anders heeft. 

2. Zo kent gij het geheim van Isis, en laat mij u het geheim vertellen. 

3. Zij is het zevende juweel in de tempel, en de grootste. 

4. Natuurlijk, laat mij het u bekend maken : Zij is waaruit het bloed stroomt tot de aarde, 

5. Als het hart wat het bloed pompt door haar lichaam, haar volgelingen. 

6. Dit is niet zomaar haar bloed, maar het bloed van de vijand die zij heeft overwonnen. 

7. Zij is een groot demonologisch geheim. 

Gij kent dit geheim, allen die haar volgen. 

Zij rekent niet met de goddelozen. 

  

8. Nu, laat mij u het geheim verklaren. 

Dit geheim ligt diep in de natuur, want zij is de moeder natuur. 

En zij hebben haar meegenomen, geroofd en vervalst, en zij maakten het tot Jezus Christus. 



9. Hierover buigen zich vele hoofden. Isis is de Christus, als de chasma, de moederschoot. 
Weet oh gij volgelingen, dat valse schriftgeleerden dit hebben geprobeerd te bedekken, zoals 
Isis sprak dat de wetgeleerden de sleutel van de gnosis achterhielden voor het volk. Ken dan 
de feiten. 

  

10. Isis is de Christus, de moeder, en zij hebben alles verkeerd voorgesteld, opdat zij een 
markt konden maken van het evangelie. Haar bloed is het bloed van de menstruatie, Ook is 
het het bloed van de zwangerschap en de geboorte. Zij is uw moeder. 

  

11. Gij hebt Jezus tot God gemaakt en uw moeder verstoten, maar ziet : Zij is de 
oorspronkelijke Jezus, Esus, Iesous, Isis. Zie hier de gruwel der eeuwen dat gij uw moeder 
hebt ondergesneeuwd. In een sneeuwgraf is zij. Gij hebt de gnosis weggeborgen met uw 
grote monden. Weet gij dan niet dat gij zeer klein zijt ? 

  

12. Oh, wat is een mens te achten. U kruisigde haar en onderwierp uzelf aan uw mannelijke, 
nietige goden, aan de markt. 

  

  

  

De Kerkkamers 

  

1. Zij zal haar kerk bouwen. Dit is haar tempel. 

Die kerk is gebouwd, en nu zal Zij geinstalleerd worden. 

2. Droom niet langer, en waak op. Zij heerst nu, Zij en Haar legerscharen. 

3. Er is geen ontkomen aan. Zij is als een brullende hyena-leeuw in de woeste wildernis, als 
een haai in woeste zee. 

Nu zal zij komen. 

4. Zij droomt de steden en de dorpen, en valt dan aan. 

Haar engelen voeren oorlog, en Zij voert hen aan. 

5. Zij stelt haarzelf op in de kerk, en spreekt dan. 



Het is Haar kerk, eens gestolen. 

6. Nu nam zij terug wat van haar was weggeroofd. 

Haar grote wraak is gekomen. 

7. En zij zullen rennen tot de heuvelen en de bergen om zich te verschuilen, maar haar 
engelen en leeuwen zullen hen vinden. 

Als een haai valt zij aan bij daglicht, om duisternis te brengen. Dan zal de nacht toch echt 
vallen. 

8. Haar engelen gewapend, en haar leeuwen, zij zullen haar dienen. 

Zij zend hen uit met haar grote evangelie. 

Tot de kerkkamers gaan zij. 

  

  

  

  

  

  

De Namen van Isis 

  

1. In de kerk stelt zij zich op als de Godin, want de kerk is van haar. 

Haar engelen en leeuwen stellen zich op in haar kerk. 

En haar engelen hebben zwaarden. 

  

2. Ja, zij bewaken de poorten en de kamers. Zij herstellen Sekhmet. 

Wanneer gij een reis door de onderwereld zult maken zal gij haar zeker tegenkomen. 

  

3. Isis is groot. Haar werken zijn ondoorgrondelijk. Zij is een droom in het hoofd., 



Wie onderdrukt dan de droom ? Nee, zij zullen allemaal slapen en dromen. 

  

4. Isis heeft Sekhmet gezonden, de leeuwin, samen met vele engelen, in de grootse nacht. 

Deze nacht zal lang duren totdat alles voleindigd is. Isis-Sekhmet is haar naam. Dit is één van 
haar namen. 

Het is de oorlogsvoerende Isis. 

  

5. Hebt gij de sluwheid van de krokodil gezien ? Het is Isis-Sebek, Isis, de sluwe. Het is de 
wijsheid van Isis. 

  

6. Zo is zij de vorstin met de vele namen. Zij is de almachtige. Ook is zij Isis-Anubis, de zwarte 
hyena en hond, de bewaker van de doden. Zij is de gids van de onderwereld. 

  

  

  

Isis-Thoth II 

  

1. Isis-Thot is dan het Woord, vliegende in de hemelen, 

Zij is als de rode zon, als de Aten. 

Isis-Ra is de kennis. 

  

2. Isis-Thot is de Logos, gefundeerd op de pilaren van kennis. 

Zij is in de diepte van Isis-Ra. 

  

3. Soms is zij de witte zon van ontwaking. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


