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De Openbaring van de Steen der Indianen

1. 

Lactaractus

1. Deze steen geef ik u. Dat gij God zal vinden als uw vrouw. En dat gij uw vrouw zal vinden als 
een wapen.

2.

Het Teken

1. Ik heb u geschapen, zegt de Heere. Ik heb u feest laten vieren onder uw huizen. Ik heb u laten 
weten dat Ik de Heere ben. Ik laat mijzelf kennen. Ik heb door de geschiedenis gesproken. Zoekt 
dan naarstig naar mijn woorden, opdat gij zult leven. Zij die in mij zijn, sterven niet. Ik dan ben de 
brug. Ik heb de hemelen om u heen gespannen. Gij kunt daarover met uw geest gaan om mij te 
zoeken. Ik ben hoog boven u. Tot de wederspannigen van geest zeg ik : Luister niet naar uw 
afgoden, maar doet hen uit uw midden weg, opdat gij zult horen wat Ik tot u zal spreken. En gij zult 
het gevoel hebben thuis te zijn gekomen. Ik heb u geschapen. Keer daarom weder tot mij. Ik spreek 
vanuit de aarde en het oerwoud, ja, vanuit de wildernis spreek ik, om dingen bij u recht te zetten. 
Houd dan moed, ik ben dichtbij. Ik heb de hemelen over uw uitgespannen als vele lagen vol 
visioenen. Kom daarom hogerop. Ik heb u geroepen en ga graag met u om. Laat u dan niet wederom
door de zonde grijpen, maar kom tot Mij, en Ik zal u rust geven en wijsheid. 

2. Laat u niet afleiden door stemmen van de wereld en van religies. Ik ben de Heere. Ik heb u 
uitgeleid uit tradities en religies, opdat gij Mij zoudt leren kennen, die Ik waarlijk ben. Gij hebt niet 
van node iemand te kennen dan Mij. Ik ga voor u uit en kom achter u aan. Ik heb u geschapen, en Ik
zie graag naar u uit. Neem daarom deze woorden ter harte. Ik ben uw vader, dragende het hart van 
een moeder. Ik heb Mijn woorden tot u gezonden, en zij die in Mij wandelen zullen deze woorden 
verstaan. Maar de wereld zal zeggen : Wij kennen deze man niet. De wereld echter is mijn vriend 
niet. Ik heb de geest der wereld niet geschapen, maar zal de wereld wel transformeren. Alles om u 



heen zal anders worden, en ook de woorden en gevoelens om u heen. Vele oude dingen zullen 
verdwijnen, en men zal zich afvragen : Waar zijn zij heengegaan ?

3. Zo heb ik dan Mijn woorden als een net om de wereld gespannen. Maar gij : gebruikt het net om 
tot Mij te komen. Ik heb welgevallen in hen die met Mij omgaan. Ik dan ben de Heere aangesteld 
boven alle religies. Zo zijn er dan velen van mij afgeweken om zich weer dienstbaar te stellen aan 
religies en tradities. Heb ik dan niet de religies geschapen om u tot Mij te brengen ? Waarom zou u 
uzelf er dan weer door laten knechten. Gij dan die vrijgemaakt zijt : Wees vrij en leef vrij, en geeft u
niet meer over aan armelijke wereldgeesten, want ziet, al die religies waren religies van de wereld, 
religies van het vlees, omdat gij van vlees waart. Maar nu, gij die van geest zijt : Komt tot de dingen
van de geest. Blijf daarom niet plakken aan aardse schaduwen, maar weest een pelgrim, om de 
hemelen te aanschouwen, en niet meer een slaaf van de aarde te zijn. Want de aarde heeft veel 
religies, maar ziet, zij zijn slechts van de buitenkant. En als gij niet verder trekt, dan zult gij door 
hen opgeslokt worden. 

4. Hen die deze woorden horen, en die tot Mij zijn gekomen en Mij volgen, hen heb Ik de macht 
gegeven om door Mij vrijgezet te worden van de banden van religie. Ik zoek hen op in de oude 
kamers en onder de oude kamers waar zij gevangen zitten, en Ik maak hun banden los. Zo doe Ik 
dan goed aan duizenden van hen die Mij volgen en dienen, ja, zelfs hun nageslachten maak ik vrij, 
om hunnentwille. Weest daarom ootmoedig, en doe Mijn geboden. Mijn geboden zijn geen last, 
maar een plezier voor de ziel, omdat zij tot leven wekken en leven geven. Zo zijn dan mijn 
geschenken goed. 

5. Zo is dan de aarde vol van Mijn Glorie, en Mijn lichten staan klaar om uitgestort te worden. 
Beproef en toets mij, want Ik ben de Heere. Ik heb u uitgeleid uit het diensthuis van de religies en 
de angsten. Want dat wat van de aarde is, is angst. Zo zijn er dan velen die in hun leven moeizaam 
voortgaan, zaaiende in angst. Maar heft uw hoofden op, want de ure van bevrijding is gekomen. 
Zult gij dan wederom tot de Mammon gaan ? Heeft de Heere u niet geleerd de materie los te laten, 
opdat gij de geest zult ontvangen ? Zo zult gij dan de materie van de geest leren kennen, die sterker 
is dan de materie van het vlees. 

6. Luister, alle gij die door religie gebonden zijt : Ik heb hen gezonden om u tot Mij te zenden. Zij 
zijn opgebouwd in symboliek, omdat gij de dingen van de geest niet kunt verstaan.

7. Nu dan, gij heiligen, maakt uzelf op, om tot Mijn heilige berg te komen, want Ik, de Heere, heb 
een feestmaal aangericht. Een feestmaal, omdat Ik u bevrijding hebt verkondigd, en zo zal dit dan 
zijn een feest der bevrijding. Houdt dan op elkaar telkens te binden, maar zet elkaar vrij, daar Ik u 
heb vrijgemaakt. Zo is er dan genezing voor de geest en verlichting voor gebroken beenderen. Zo 
zal er dan een einde komen aan het vloeien van bloed op de heilige berg des Heeren. En het huis des
Heeren zal niet meer tot een bespotting worden gemaakt. Want de Heere is heilig. 

8. Zo luidt dan het Woord des Heeren : Er zal een einde komen aan de dagen van angst, en er zal 
een einde komen aan de dagen van het lijden. Want Ik zeg u : De wereld heeft u in angst en lijden 
gehouden, door u niet het rechte pad te wijzen. De wereld heeft u gebonden door tradities en 
culturen, en gij kon daardoor geen pelgrim wezen. Maar heeft de Heere u dan geen voeten 
gegeven ? Gebruikt dan uw voeten. Heeft de Heere u dan geen schoeisel gegeven ? Ja, de Heere 
heeft u zelfs vleugelen gegeven om tot Zijn heilige stad te komen. Zo zult gij dan tot de Heere 
komen, en uw ziel zal Hem prijzen. Gij zult Hem aanschouwen met reine ogen, en gij zult u 
opmaken om voor eeuwig in Zijn stad te wonen. 

9. Zij dan die op het veld zijn : Prijst de Heere. Maakt u op om de heilige berg des Heeren te 
bestijgen en om tot Zijn stad te gaan. Hier heeft de Heere een feestmaal voor u aangericht, voor u en
uw nageslacht. En de Heere zal zeggen : Er is een Dag van Bevrijding voor u gekomen, voor u en 
uw nageslacht. En de Heere zal de oude putten openen en krijgsgevangenen opvoeren in de hoge, en
zij die onschuldig vastzaten zullen vrijgezet worden. Zo heet het : Komt allen tot de Heere, die een 
Dag van Vrijheid heeft aangesteld. Op die dag zullen wij Hem loven en prijzen, en zullen wij 



zeggen : De Heere is goed voor ons geweest. Hij heeft de knellende banden van religie verbroken, 
en tot de vermoeiden heeft Hij gezegd : Ziet, Ik geef u vleugelen. Kom dan tot de wateren des 
levens die boven de hemelen vloeien, en drinkt daarvan, opdat gij eeuwig leeft. Zo heeft de ziel dan 
iets om aan vast te houden, en iets om zich aan omhoog te trekken. Zo zal dan de ziel voor eeuwig 
Gode prijzen. 

10. Maar er zullen enkelen tot de hemelpoorten komen om te wijzen op de oude paden, en de Heere 
zal zeggen : Hebben de oude paden u dan niet hier gebracht ? Komt dan binnen, want ook voor u is 
er een feestmaal. Maar sommigen zullen teruggaan tot de oude paden. Want zij hebben zich van 
meet af aan dienstbaar gesteld aan de armelijke wereldgeesten.

11. Zo hebben sommigen van hen die het christelijk geloof aanhingen zich uitgestrekt naar de zon, 
en zij hebben de zon aanbeden. Zo is dan een ieder die de pinkstergemeente niet als een 
tussenstation ziet een afgodendienaar. Heeft de Heere de zon dan niet geschapen om onder te gaan ?
Heeft de Heere de zon dan niet geschapen om heen te wijzen naar Hem ? Zo hebben zij dan die van 
het station een eindbestemming gemaakt hebben onrecht gedaan aan de Heere en aan de zon. De 
Heere heeft de zon geschapen om u vleugelen te geven. Zij dan die de monnik prijzen boven de 
pelgrim zijn zeer te betreuren. 

12. Zo is het dan de Heere geweest die door de kracht van de zon de hemelen over u heeft 
uitgespannen, en ook heeft de Heere dromen en visioenen gegeven door de kracht van de zon. Maar
de Heere gaat van zon tot zon. Hebt gij Hem dan nog nooit aanschouwd op Zijn zonnewagen ? 
Vanaf de daken prijzen Zijn engelen Hem. Ook hebben zij in de hemelen de treden geschapen. 
Komt dan tot de hoogste treden, en eert elke stap die gij daartoe zult zetten. Want de Heere eert het 
hele bouwwerk.

13. De Heere dan is de bouwmeester, en de Heere heeft het bouwwerk gemeten. Zult gij dan 
teruggaan naar de armelijke wereldgeesten die zich een steen hebben gestolen, om daarmee de mens
af te houden van de heerlijkheid die voor hem klaarligt in de hoogste hemelen ? Ziet, dan zijt gij 
zeer te betreuren. Oh mens, laat af van zulke wereldgeesten, want de Heere heeft hen ten verderve 
weggelegd. Zo zijn er dan vele wegen in de Heere, en die allen leiden tot de Heere. Zo heeft Hij 
glorie vastgelegd in de hoogste hemelen, en zij die wild zijn reiken daar naar uit.

14. De Heere Heere heeft u een rots bereid, als een rots der eeuwen, en daarop zult gij uw woning 
bouwen, en gij zult soms naar beneden kijken, om te zien hoe de hoogtes het zicht op die rots 
veranderen. Zo zal het ook gaan met uw geloof. 

15. Zij die het principe Jezus Christus aanhangen : Dit is slechts een symbool om een diepere 
waarheid aan te duiden. Zo is Jezus Christus dan weggelegd om hen van de vleselijke ringen der 
aarde te wijzen op het geestelijke. Maar Hij die voortgekomen is uit het vlees zal ook door het vlees
vergaan, en daarom zult gij verder moeten reizen. Zij die Christus verabsoluteren zijn 
afgodendienaars en materialisten. Zij volgen de Mammon en gaan voorbij aan de weg waar Christus
hen naartoe heeft gebracht. Christus is een wegwijzer, maar voor die hogere wegen waarnaar Hij 
wijst, zult gij Hem los moeten laten. Zij die dit niet kunnen zijn geketend door de armelijke 
wereldgeesten. 

16. Daarom heeft de Heere een Dag opgesteld, een Dag van Vrijheid, waarin de christen zijn oude 
pad mag afleggen als een oude deken, om de hogere wegen naar de geest te begaan. En er is onder 
de hemelen een teken gegeven om op die Dag te wijzen, en die Dag te laten ontstaan. En ziet, dit 
teken is de indiaan.

3.

Het Verhaal van Elf

1. Zo hebben velen van het heidendom het christendom omhelsd, en velen van het christendom het 
heidendom omhelsd. En enige tijd is er een muur geweest tussen die twee, en er zijn tijden van 



intense vermengingen geweest. Maar Ik, geheel anders, wijs u een hogere weg. De elf was zo lang 
het teken van verzoening tussen het christendom en het heidendom, maar tegelijkertijd was het het 
teken van oorlog tussen die twee kampen. De elf stond voor de paradox. De elf was het startfluitje 
van de arena, maar ook het eindfluitje. Zo was de elf vaak een bovennatuurlijke en bovengeestelijke
engel, waar de God en de goden van het christendom, en ook die van het heidendom vaak geen raad
mee wisten. Voor hun volgelingen waren ze vaak oppermachtig en alwetend, maar ze wisten van 
elkaars zwakheden, en elkaars tekortkomingen. Vaak maakten ze gebruik van elkaars 
onwetendheden. Zo waren er dan vele complexen tussen de jonge goden. De elf was voor hen vaak 
ongrijpbaar, en werd in bepaalde tijden zelfs vervolgd. Ook zij die elven volgen moeten weten : Zij 
zijn wegwijzers, maar soms zelfs tricksters. Soms houden zij ervan om mensen en goden naar een 
arena te lokken, en dan worden zij het symbool van redding, maar ook van vernietiging, en zelfs 
straf. Zo is dat in de tijd ook met Jezus Christus gegaan. Hij was een bijzondere engel, en droeg de 
naam Eniggeboren Zoon van God. Het was Gods lievelingsengel, maar tegelijkertijd ongrijpbaar. 
Hierdoor werd hij soms door de goden 'elf' genoemd. Er werd een probleem gecreeerd door die 
engel, maar tegelijkertijd droeg hij ook de sleutel van de oplossing, alhoewel dat weer een nieuw 
probleem zou brengen. Op een dag werd die engel gegrepen en naar de aarde gezonden, waar hij 
hetzelfde deed, maar nu niet onder de goden, maar onder de mensen.

2. Zo zijn er dan vele verhalen in de omloop over Jezus Christus, maar er zijn dan ook meerdere 
Christussen. Er zijn zoveel Jezus Christussen die de wereld niet eens zou kunnen bevatten. En 
waarom zijn er zoveel Christussen ? Omdat het slechts een titel is. Zelfs in de onderwerelden, de 
hellen en de rijken van de duisternis zijn er Christussen. En sommigen zijn hun titel waard, en 
anderen niet. Daarom moet gij de geesten toetsen, maar meer nog : Hogerop komen. Zij zijn niets 
anders dan tussenstations in de vleselijke gewesten, heenwijzende naar de geest. Maar Ik zal u een 
geheimenis vertellen : Elk tussenstation kent zijn eigen Christus. Komt daarom tot de hogere 
Christussen, maar houdt in uw achterhoofd : Het zijn archetypes, symbolen, die naar een diepere 
werkelijkheid wijzen. Zo kunt gij door de mystiek die werkelijkheden betreden, en later door de 
cryptiek. Zo zult gij ontdekken dat alles een code is van de hemelse taal. De hel was vroeger een 
persoon in de Germaanse Mythologie, en zij stond erom bekend dat zij ouden, zieken en zwakken 
door de plaatsen van loutering bracht, om hun zielen klaar te maken voor het Walhalla, de hemel, of
het koninkrijk der doden. De hel was een plaats waar iedereen doorheen moest om daar liefdevol 
getuchtigd te worden om daar de klederen des hemels te ontvangen die men nodig had om tot de 
hemelpoorten te kunnen komen. De hel stond bekend als een plaats van zorg. Zo was de hel een 
onderdeel van de hemel, een soort badplaats, en niet het afschuwelijke wat ze er later van hebben 
gemaakt. Zo dient dus iedereen een reis door de hel te moeten maken om de zuivere hemelpoorten 
te bereiken. Er is geen andere weg, maar ga er vanuit dat de hel anders is dan wat de fantasie van 
oude geleerden en predikers heeft ingebracht. Maak een meditatieve reis door de hel als een 
voorbereiding. Natuurlijk zal dit allemaal zeer symbolisch zijn, maar door symboliek krijgt de mens
zicht en houvast op de dingen die hij niet begrijpt en die te wonderlijk voor hem zijn. De hel is een 
plaats van zorg, zuivering en vertaling. Pijn is iets wat ergens naartoe wijst en is zeker geen 
einddoel. Pijn wijst heen naar een diepe geestelijke taal, een hemelse taal. Pijn is juist iets wat in de 
hel vertaald kan worden, en waardoor er juist een verzachting en verlichting optreedt die leidt tot 
genezing. Daarom is de hel ook zo belangrijk in de cirkel van genezing en gezondheid. Ook 
Christus daalde af naar de hel. Niet alleen om gevangenen vrij te zetten en krijgsgevangenen mee te 
voeren in de hoge, maar ook voor andere dingen. Zo zal dan de hel zijn angel verliezen, die alleen 
denkbeeldig was, als een symbool. 

3. Er zijn mensen die leven vanuit spreuken : Spreuken om door de poorten van de dood te gaan, en 
spreuken om door de poorten van de hel te gaan. Spreuken zijn er om mensen wat ezelsbruggetjes te
geven, om tot hun verbeelding te spreken, maar het doel is dat de mens uiteindelijk al dan niet met 
deze hulpmiddelen zijn eigen innerlijke kracht en wijsheid ontdekt. Spreuken kunnen veel wijsheid 
en potentiele wijsheid bevatten, maar ook zij zijn slechts heenwijzers. Spreuken, en vooral de 
raadselachtige spreuken, zijn erg reisgevoelig, dat wil zeggen dat ze met u mee kunnen reizen en u 



andere en diepere betekenissen kunnen aanreiken. Toch zult u gaan moeten leren leven vanuit de 
diepere dingen, en de materiele korsten verlaten. Zo zullen er wel enige splinters van deze reis in u 
achterblijven, maar samen zullen zij weer een hele andere en diepere betekenis geven. Zo zal de 
puzzel blijven veranderen, en in de reis door de hel gezuiverd worden. 

4. Wees dus niet bang voor de hel. Het vuur van de hel is hetzelfde vuur als het vuur van de geest. U
zult er doorheen moeten gaan om tot het binnenste te kunnen komen. Dit vuur kan in uw leven al 
gewoon aanwezig zijn. Misschien heeft u het nog niet herkend, omdat u een afgeweken of verkeerd 
beeld van de hel had. De hel is het liefdes-instrument van de Heere. Niet anders. 

5. Ik wil dat u met warmte terugdenkt aan uw reis door de hel. U kunt het zo mooi maken als u zelf 
wil. De macht daarvan ligt in de gedachten. Zo is dan de elf de heenwijzer geweest naar zo'n hel. 
Een hel waarin je vrijgezet wordt, waar het niet gaat om de gebondenheid, maar om de vrijheid die 
het dient.

6. Zo is het dan van meet af aan de bedoeling van de Heere geweest om de vuren van de hemelen 
als lagen over de aarde te spannen. Zo zou de reiziger tot de Heere kunnen komen. Zo hebben dan 
alle hemelen hun eigen hellen tot dat doel. Zo is dan de Heere een Heere van warmte, maar ook van 
kou, omdat de warmte niet zou bestaan zonder kou. Daarom hebben de Barbaarse, Germaanse en 
Vikingse mythologieen ook gesproken over de ijshellen. De Heere heeft hen tot u gezonden als 
vogels om u te halen. Wees daarom dankbaar voor deze vogels, maar laat hen u niet misleiden. Zij 
hebben de opdracht om u tot de Heere te brengen. Zij hebben het laatste woord niet, en ook ijs heeft
het laatste woord niet. Het ijs zal u brengen in de warme handen van de Heere. Zo zult gij geen 
vreemd vuur dienen, maar vuur gezuiverd en opgewekt door ijs. Dit dan is het brandende ijs, 
overgaande in hemels vuur. 

7. De ijshellen leren u ook om u niet al te zeer aan uw familie op aarde te laten kleven, maar om het 
pad van ijs te begaan om de familie van de geest te leren kennen, uw familie opgeborgen in uw 
binnenste. Acht daarom de ijshellen hoog, maar onthoudt dat zij niet het laatste woord zullen 
hebben. Zij dragen u over aan uw allerheiligste familie binnenin, om u oog in oog te laten staan met
uw Heere. Dient dan niet de heeren van de materie, en de heeren van het vlees, omdat zij slechts 
symbolische heenwijzers zijn. Zij zijn niet eeuwig, en die materie is slechts ten dele. Nooit zal het u
ten diepste bevredigen. Maar komt tot de vaste materie van binnen. Zo hebt gij dan vele religies 
losgelaten om door het hemels vuur de hogere en binnenste religies te vinden. Zij overleven als 
eeuwigheden, en zij leiden u op een vast spoor. Maar ziet, ook zij zijn slechts heenwijzers, daar de 
reis lang is. Bewaart daarom hun splinters en koestert de overblijfselen, daar zij in de nieuwe stap 
geintegreerd en getransformeerd gaan worden. Dit dan is het doel van het hemels vuur. 

8. In welke hellen gij dan ook terecht zijt gekomen : Dient de Heere, die het op Zijn tijd zal 
transformeren. Ja, de Heere zal alles weer wegnemen, en de splinter laten staan. Acht zulke splinters
hoog, als een wonderbaarlijk en hemels sovenir. In het museum des Heeren staan dan vele boeken 
en vele beelden, en zij zullen u splinters brengen. Door de splinters komt gij tot andere werelden, en
gaan er deuren voor u open, maar de boeken en beelden in het geheel kunt gij niet meenemen. Acht 
daarom ook de wond die door de splinter wordt veroorzaakt hoog, want zij leidt naar een nieuw en 
eeuwig leven. Zij die de Heere hebben aangenomen sterven niet. 

9. En het hemels vuur zal zich als vogelen op uw daken neerzetten. Maar kooit deze vogelen niet, 
maar vangt de veren op die zij tot u zenden. Op vogelen zult gij niet binnentreden, maar door hun 
veren. Acht daarom de veer hoger dan de vogel, want zulken heeft de Heere lief. Eert echter de 
vogel als een voertuig. Gij mocht hem nog eens nodig hebben. 

10. Zo staat dan ook de elf als een bevroren standbeeld in het museum des Heeren. Neemt dan 
alleen zijn veer aan, en trek dan verder. 

11. Elf woonde in een huisje in het bos, temidden van heide, wat struikjes en wat bomen. Elf stond 
vaak voor zijn huisje in het bos, om reizigers de weg te wijzen. Elf had vele armen, en die wezen 
vele kanten uit, en Elf vertelde er telkens bij waar ze op wezen. Maar op een dag kwamen er 



reizigers die niet kwamen om de paden te volgen. Neen. Ze braken de armen van Elf af, totdat hij 
nog maar twee armen over had, en toen zijn ze in zijn huis gaan wonen. Zo waren het geen reizigers
meer, maar bezoekers die voor altijd bleven. Toen Elf nog maar twee armen overhad kruisigden ze 
Elf. Toen trokken ze nog meer bezoekers aan die vaak naar Elf kwamen kijken, en ook in zijn huis 
gingen wonen. 

12. In de nacht, als iedereen weg was, zong Elf in stilte liederen over de paden die hij eens mocht 
aanwijzen. Eens kwam er een koningszoon in een koets langs die het mooie gezang hoorde. Hij 
kwam dichterbij en zag Elf hangende aan een kruis. Hij nam de arme Elf van het kruis af, en nam 
hem mee in zijn koets. Die koets ging over de paden die Elf eens aanwees en waarover hij schone 
liederen zong. Toen de bezoekers die ochtend wakker werden en bemerkten dat Elf was vertrokken 
waren ze woedend. Ze hebben toen het kruis weggedaan, en maakten een standbeeld van Elf. 

13. De vuren van de hemel zijn in lagen rondom de aarde opgestapeld, als de daken der aarde. 
Hierop staan vele engelen die over de bevrijding van Elf zingen. Ook zingen zij veel over de hogere
paden. 

4.

Oorsprong der Engelen

1. De engelen van het christendom waren oorspronkelijk slaven. Zij waren zielen geroofd uit het 
dodenrijk, die vele plechtige inwijdingen moesten ondergaan. Door de tradities der mensen zouden 
ze in werking worden gezet. Daarom is het : Leert van de tradities, maar gaat dan verder, want de 
tradities zijn de banden der engelen. Houdt daaraan niet al te zeer vast, maar weest vrij, en geeft 
vrijheid. Traditie is dan symboliek voor hen die het hogere nog niet kunnen grijpen, maar brengt 
verderf voort wanneer er aan wordt vastgehouden. Zo is dan iedere traditie die niet als tussenstation 
wordt gezien een gruwel in de ogen van de Heere. Gij bent geschapen om engelen vrij te zetten, om 
systemen te doorzien.

2. Zo waren er dan slavenkanalen in de hemelen van het christendom. Maar deze hemelen vielen op
de aarde, en begonnen de aarde te knechten. De Heere echter predikt over vrijheid, om de schatten 
van binnen te vinden. Laat u daarom niet meer binden door tijdelijke en materiele aangelegenheden,
die de naam hebben geestelijk te zijn, maar het niet zijn. Zoekt de wegen die boven zijn, opdat de 
Heere u oppikke. 

3. Zo heeft de Heere dan ook een dag aangesteld tot bevrijding der engelen. En gij kunt daaraan 
meewerken, want ook u, die Hem dient en volgt, heeft Hij de sleutels gegeven. Ja, sleutelen der 
hemelen heeft Hij u gegeven. Zo is dan een ieder die in Hem is ook een bevrijder, zoals Hij een 
bevrijder is. Weest dan echter blij met de splinters van traditie die in u overblijven, want zij duiden 
op een diepere betekenis, en een hogere sleutel voor hen die tot de hogere dingen zijn gekomen. Zo 
zijn er dan vele christenen door de Heere vrijgezet en ook vele engelen. En zij zullen elkaar 
ontmoeten in de hogere regionen.

4. Op de daken der mensen legt de Heere zijn vuren om het huis te zuiveren, en om ware reizigers 
tot Hem te trekken. Zo staan er dan vele wagens in de hemelen klaar om hen die Hem naarstig 
volgen mee te voeren. Houdt daarom niet vast aan de dingen die gij hebt, en ook niet aan uw pijnen.
Maar ga daar naartoe waar zij u heenwijzen, opdat gij door hen niet wordt tegengehouden. De 
Heere Heere zal zijn huis zuiveren en bevrijden. De Heere Heere zal Zijn huis opnemen in de 
hoogste hemelen. De Heere is getrouw en goed. 

5. Zo zijn dan de oude goden oorlogsvoerders geweest, en zij hebben vele krijgsgevangenen 
gemaakt. De Heere is echter gekomen om de banden der traditie te breken. Zij dan allen hebben 
verantwoording af te leggen aan Hem. De Heere geeft niet om traditie, daar zij slechts symboliek is,
een schaduw van de ware dingen. Daarom is het : Legt uw oude klederen en dekens af, en laat u 
bedekken met de witte sneeuw des Heeren die u vrijmaakt. De Heere zal u vrijmaken in uw 
gedachten, in uw verstand, maar ook in uw geweten. Want de oude goden hebben het geweten 



geknecht, en zij hebben het geweten bang gemaakt. De Heere echter brengt het geweten door de 
waarheid tot verlichting. Zo zijn de oude goden dan slechts symbolische wegwijzers. Gij dient hen 
te zien als standbeelden in het museum des Heeren, en zij wijzen op een symbolische manier op 
oude poorten. Zo spreekt het oude dan nog steeds, en de Heere zal het vertalen en bevrijden. Want 
ook de goden waren eens krijgsgevangenen gemaakt door godenkeizers. Maar de Heere heeft deze 
godenkeizers allen onderworpen.

6. Ja, de Heere heeft de daken der mensen bekleed met Zijn vuren, opdat zij Hem zouden kennen. 
En de Heere wacht op hun voortbrengselen om te zien of er iemand is die Zijn Wil getrouw doet. Zo
is dan de Wil des Heeren wijsheid, en Zijn Lust is kennis, maar zij komen allen voort uit Zijn Vuur 
dat zuivert en schept. Zij komen voort uit de splinters, die zijn als de zaden van een nieuw woord. 
Een nieuw woord, niet als het oude, bekleed met de vuren gelouterd in ijs, zevenmaal. De Heere 
schept een nieuw woord, en schept nieuwe vuren op de daken. Ziet dan, de lammen zullen lopen, en
zij die geen mond hadden zullen spreken, want de Heere opent poorten door zijn woord. Zo is dan 
het vuur zonder het ijs niets, en ook het ijs zonder het vuur is niets. Zonder elkaar kunnen zij niet 
bestaan, en zou ook de Heere niet bestaan. Het geheimenis des Heeren ligt opgeborgen in vuur en 
ijs, en hierdoor zullen ook de tegenwoordige elementen vergaan. Want de Heere bouwt een nieuwe 
schepping, en deze schepping zal vele vurige lagen kennen, als een kunstig bouwwerk in de 
hemelen. Ja, vanuit de zee zullen zeelieden omhoog kijken om met verbazing de bouwwerken van 
de hemelen te aanschouwen. En zij zullen buigen tot de Heere, en de Heere zal tot hen zeggen : 
Recht uw rug, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zo zal de Heere dan zijn als een 
indiaan, als een wilde, om te wijzen op het Woord. En het Woord is in de hemelen, en zal zijn 
splinters als zaad verspreiden. Zo zult gij u dan aan niets kunnen vasthouden. Alles is zaad. Ja, uw 
geheugen zal wegslibben, en de werken des Heeren zullen tevoorschijn komen, en het zal goed zijn.

7. En de Heere zal vele oude goden vrijzetten, en hen wijzen op de nieuwe paden. De Heere zal hen 
ogen geven om de hogere wegen te kunnen zien. Ook zal de Heere enkelen van hen het gehoor 
schenken om deze woorden te horen. Want de oude goden van het christendom en andere materiele 
religies waren slaven van oorsprong. Zij waren zielen en schimmen geroofd uit de hel om door 
allerlei plechtigheden slaaf te worden van een godenkeizer. Door tradities en overleveringen werden
hun harten week gemaakt als as, en werden zij door angsten geslagen. Maar de Heere heeft hun 
fragiele gewetens opgericht, en hen een plaats gegeven naast Hem. De Heere heeft hen vrijgezet 
van zulke godenkeizers. Zie, de Heere onderwijst de godenkeizers en wijst hen op de hogere wegen.
De Heere wacht op hen, om te zien of zij zich zullen bekeren tot het allerhoogste. Want het 
allerhoogste is los te laten, opdat gij een diepere en zuiverdere schat zult vinden. Zo ook dringt de 
Heere er bij de godenkeizers op aan om los te laten, en om dat pad met Hem te bewandelen. De 
Heere wil ook hen vrijzetten van de tradities die hen hebben gebonden. 

8. Zo zullen zij dan allen gezuiverd worden door het vuur des Heeren, en de Heere zal een nieuw 
vuur voortbrengen, want ziet, alle vuur is slechts zaad. Zo zijn dan boeken zowel akkers als zaad. 
Ook zijn zij zaaiers die de splinter in u brengen. Wanneer dan de splinter wordt verwijderd, dan 
blijft er alleen een wond over door hen geslagen. En die wond zal spreken, en voor nageslacht 
zorgen, en dan zult gij nieuwe boeken lezen, en uw gedachten zullen naar hen uitgaan als zaad op 
een akker. En gij zult vruchtbaar zijn. 

9. Zo heeft uw geest dan gemeenschap met een boek, en gij zult haar weer verlaten, omdat gij weet 
dat gij u moet uitstrekken naar de boeken binnenin. Maar gij draagt nageslacht met u mee, en zij 
zullen het kunnen vinden met de binnenste boeken, en hierin zullen zij een plaats vinden en zich 
ontwikkelen. Zo zal er dan ook in de hemelen niet gehuwd worden, omdat gij uw reis moet 
voortzetten naar de binnenste gebieden. De binnenste gebieden hebben dan een grote invloed op het
buitenste, maar veelal op een cryptische manier. Zo zult gij weten dat alles zaad is, en gij zult het 
verstand ontvluchten. Want gij weet dat het verstand dramatiseert en materialiseert. Het verstand 
dan is gemaakt om u gebonden te houden, opdat gij het zult verlaten. Het verstand is de dienaar en 
slaaf van Mammon, maar heeft zelf ook vele slaven. Het verstand is een gevangenis-implantaat, en 
maakt ook zulke implantaten door woorden en beelden geinspireerd door het vlees. Het verstand is 



de dienaar van de lage materie, wezens geroofd uit de surreele wereld, waar alles kan en mag omdat
er geen vaste wetten zijn. Alles draait en duizelt, alles verandert van betekenis, en dat soort wezens 
zijn door Mammon uit die delirische wereld weggeroofd om vastheid te vinden in materie als 
geesten van verstand, geketend door cultuur en traditie, door religie en het daarbij horend geweten. 
Geweten : ook wezens door Mammon uit de surreele wereld geroofd, nu geketend om als een slaaf 
de Materiele Wet te dienen. Het Geweten kan niet anders, omdat ze zo geprogrammeerd is. Ze staat 
onder de toorn van Mammon, maar ze roept soms uit tot het hogere, en de Heere heeft een dag 
aangesteld tot haar bevrijding. Zo is er dan een nieuw geweten, met daarin een nieuw verstand, 
gezuiverd door de vuren des Heeren, en daardoor vrijgezet. Want de Wet is slechts een symbolische 
heenwijzer, een schaduw en een gevangenis, maar de Heere leidt hen daar uit, en geeft hen een 
nieuwe wet. Maar elke wet is slechts zaad, en wordt door de Heere opgewekt. 

10. Zo heeft de Heere dan zijn vuren gezonden om veelvuldig vrij te zetten. Roept daarom uit tot 
Hem, want Hij verhoort gebeden. Laten uw gebeden echter allerheiligst zijn, en niet bedoeld om de 
Mammon te vereren. 

11. Zo heeft de Heere dan vogelen aangesteld om op uw daken neer te dalen, en u mee te nemen 
door de vuren des hemels heen. Eert zulke vogelen, maar stap op de bestemming uit. Geef hen 
voedsel en vertrek. Zo is de Heere dan tot de daken gekomen om velen vrij te zetten uit hun huizen. 
Leert daarom de vuren des Heeren kennen om van laag tot laag te klimmen, en zo tot de heilige stad
op zijn heilige berg te gaan. Nadert zo ook tot Zijn heilige tempel. 

12. Ik ben dan niet gekomen om nieuwe gebeden te brengen, en nieuwe tradities. Ik ben gekomen 
om u vrij te zetten en u te verlichten. De waarheid zal u vrijmaken, en zal tot u komen als vogels. 
Neemt de veer die de waarheid tot u laat neerdalen, en kom tot de hogere en verdere waarheden. 

13. Sta dan op uw daken als ware indianen om uit te zien naar de vogelen die de Heere tot u zendt. 
De Heere zal u niet overlaten aan uw lot. Zo zal Hij u brengen tot de daken van de heilige stad en 
van de heilige tempel, en gij zult de vuren boven de hemelen zien, en gij zult uw geesten van vuur 
zien. Zo zijn dan ook de geesten geroofd uit de surreele werelden, wachtende om door de Heere 
verlost te worden. Zo zijn er dan vele zonnen in de hemelen en boven de hemelen om de geesten te 
zuiveren en te verlossen. De Heere dan troont boven de hemelen, in het altijddurende witte, waaruit 
het zuivere rode voortkomt en de gerangschikte eeuwigheden. De Heere dan troont in de eeuwige 
jachtvelden, want ziet, de Heere is een jager. Maar de Heere jaagt niet in het vleselijke, maar in het 
geestelijke, opdat belangrijke deuren geopend worden. De heere jaagt naar de schatten van het 
eeuwige leven, en de schatten van tijd, om hen vervolgens te rangschikken. Ja, de Heere zuivert tijd,
want de chronologie is een ziekte van de hersenen. Zo is er dan in de Heere geen tijd, maar het 
afwisselen der elementen. Gij dient dan alle elementen des hemels te kennen, en gij zult u daarin 
verheugen, want de Heere heeft u voor vreugde weggelegd. Zo zijn er dan vele vuurstormen en 
rivieren in de hemelen en boven de hemelen. Door vele geestelijke gordijnen en vliezen dient gij in 
te gaan, om ook na te jagen de schat des vredes. Dit jagen is echter geen vleselijk jagen, en geen 
jagen om macht en eer, maar dit jagen is een afleggen van alle dingen die de geest en de ziel in de 
weg staan om tot heerlijkheid te komen. Zo is er dan heerlijkheid in verlichting, en verlichting komt
door het geloof in de Heere der Heeren. De Heere verlicht Zijn kinderen en hen die Hem naarstig 
volgen. Aan hun blinden geeft Hij het gezicht, en Hij zet om hunnentwille hun nageslacht vrij. 

14. Zo zijn dan de jachtvelden van het eeuwige uitgestrekt tot in vele eeuwigheden, en zij worden 
gevormd door het kleurige vuur. Zo is het gele vuur tot een aandenken des Heeren. Zij komt om het 
delirium te scheppen en de mens weer terug te leiden tot het surreele. Want ziet, er is dan geen 
andere werkelijkheid dan het surreele. Zo jaagt dan de Heere om Zijn kinderen vrij te zetten, en 
allen die hen volgen. Ja, tot een voorbeeld heeft Hij hen gesteld. Zo jaagt dan de Heere om Zijn 
Woord tot stand te doen komen, en Zijn fantasie. De fantasie des Heeren is Zijn goedheid en Zijn 
scheppende kracht, veelvuldig door vuur gereinigd. Zo zullen dan de haters van fantasie wederom 
door traditie gegrepen worden, en zij zullen dit keer dieper afdalen dan voorheen. Maar zij die de 
fantasie liefhebben, hebben de Heere lief. En de Heere heeft hen lief, en ontfermd Zich over hen. Zo



zijn dan de jagers van het gele vuur ervoor om delirium te brengen. Zij schieten pijlen af om het 
surreele te doen overvloeien, en om de dimensies in elkaar over te laten gaan. Zo zal de Heere dan 
Zijn engelen schenken aan een ieder die Hem volgt, en aan een ieder die door het gele vuur 
gegrepen en vervuld is. Zij die vol van de Heere zijn, zullen de anderen leiden door fantasie, en zij 
zullen de vuurstormen des Heeren aanschouwen. En de Heere zal een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde scheppen door fantasie en het surreele, en de Heere zal nieuwe daken op de huizen leggen, en 
de Heere zal indringende tekenen aan de hemel geven. En zij die op het land werken zullen hun 
hoofden opheffen om in de hemelen wonderen te aanschouwen. En zij zullen verbaasd zijn en de 
Heere eer geven. En anderen zullen de Heere zien nederdalen op een wolk, en zij zullen voor Hem 
buigen die ogen opent. 

15. Zo zal de Heere dan Zijn Geest uitstorten over de aarde, en de zee zal in beroering zijn. En de 
Heere zal Zijn zonen laten opstaan, en zij zullen de aarde vruchtbaar maken. En de Heere zal 
zeelieden doen opstaan om hen de zeeen tussen de aarde en de hemel te overbruggen. En de Heere 
zal het gele vuur rijkelijk uitstorten, en dan zullen er dagen van grote warmte aanbreken. En 
hemelse bloemen zullen op aarde gaan groeien, opdat de aarde tot een paradijs zal zijn. Zo zal de 
Heere de aarde door vuur genezen. En op die dag zal de scheidingsmuur tussen de aarde en de 
hemel verbroken zijn, en de aarde zal zich met de hemelen versmelten, en ziet, zij zullen vele 
kleurige vuren voortbrengen. En ook de scheidingsmuur tussen de aarde en het dodenrijk zal 
verdwenen zijn. En zie, de doden zullen hun licht geven. En op die dag zal ook de hel tot een 
paradijs worden. En het zal een dag zijn van grote rust en grote vrede, en er zullen overal wonderen 
en tekenen zijn. Zo heeft de Heere een dag van herstel aangewezen, en het zal een dag zijn waarop 
een ieder Zijn goedheid zal kennen. Ook zal de Heere op die dag engelen vrijzetten die in de dieptes
van de hel opgesloten zaten, want zie, de Heere Heere verbreekt eeuwige banden, en de Heere zal 
de duisternis maken tot een licht. Ja, de Heere zal de hongerhel bezoeken op die dag, om haar te 
doen bloeien, en hij zal de woestijn tot een bloeiende prairie maken, overstromende van melk en 
honing. Ja, de Heere zal licht geven in de dieptes der aarde, en de scheidingsmuren doen 
afbrokkelen. Zo zullen dan vele doden op die dag door vurige vogels tot de hemel worden genomen,
en al klimmende zullen zij komen tot de heilige steden op de berg. En zij zullen de zon des hemels 
aanschouwen, en drinken van overvloedige bronnen. Zo zal de Heere dan alle tranen afwissen. Een 
goede God is Hij, niet iemand die het leed voor eeuwig laat voortduren. 

16. De Heere heeft een dag aangesteld waarop de religies hun doden moeten geven, en ook de zeeen
zullen geopend worden, en de spelonken. Ja, zelfs de rotsen zullen opengespleten worden om hun 
doden uit te leiden. De Heere zal de wortelen bezoeken en nieuw zaad zaaien. De Heere Heere zal 
Zijn volk uitleiden.  

17. En in het diepste van de aarde zal de Heere het verstand herscheppen. En de hemel zal haar 
verborgen plaatsen tonen om in heilig en kleurig vuur het geweten te herscheppen. En velen zullen 
weer teruggaan naar hun land. Zo zal de Heere dan veel troost brengen, en een ieder zal belijden : 
Ja, de Heere is goed. En zo zullen de scheidingsmuren tussen de tijden en eeuwigheden verbroken 
worden, en er zullen vele samensmeltingen plaatsvinden. 

18. Zo zullen dan de heilige pelgrims komen tot de zeeen boven de hemelen om nieuw land te 
vinden. Hier zullen zij wonen en veel nageslacht hebben. Maar zij zullen niet huwen, en geen 
geloftes doen, want ook boven de hemelen wordt er niet gehuwd. En de dagen van het oude zullen 
ten einde komen, en er zullen nieuwe dagen opkomen. En de Heere zal webben uitspreiden boven 
de aarde, en de Heere zal over deze webben rijden, om vruchtbaarheid tot de aarde te brengen zoals 
deze er nog nooit geweest was. En het nageslacht zal snel groeien, met begroeiing over alle paden, 
tot in de dieptes en vertes van de hemel.  

5.

De Heere die Jager is 

1. Zo is dan de Heere Jager om scheidingsmuren te doorbreken en om deuren te openen. De Heere 



staat op alle daken om de Zijnen mee te nemen tot de hemelen en dat wat boven de hemelen is. Zo 
is er dan een pad des Heeren door vele vuren. Ja, de Heere is een Jager als een vuur om te zuiveren. 
Zo creeert de Heere een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en vernieuwt hij dat wat boven de 
hemelen is. Ook komt Hij tot dat wat onder de aarde is en onder de huizen. 

2. Zijn pijlen zijn aangestoken door de vlammen der hemelse en bovenhemelse zonnen. Zo opent de
Heere deuren tot het bovengeestelijke. Zo is er dan hogere liefde werkzaam op deze vurige velden 
en wildernissen, en de Heere steekt de zijnen aan door deze hogere liefde. En hun vlammen dringen
door tot de duisternissen, om de duisternis tot een licht te maken. En de hogere liefde is als warme 
dekens opgestapeld in de uitgestrekte duisternissen van de nachthemelen, als een weg voor de 
gelovigen. En zij zullen nieuwe doorgangen vinden, om te komen tot de steden der nachthemelen. 
En het ijs zal hen tot een lantaarn zijn. En zij zullen de steden der grootvaderen en grootmoederen 
vinden, en zij zullen daar veiligheid en geborgenheid vinden, ja, intense zorg, want de Heere heeft 
genezing voor hen bereid die Hem naarstig volgen. 

3. En de Heere zal hen voeden met het hogere voedsel. Zo zal de Heere over hen waken, en de 
dromen die Hij hen schenkt zullen hen meevoeren. Zo zullen zij dan tot de zonnen der 
nachthemelen komen, en zij zullen de Heere aanschouwen. En de Heere zal hen hoog in de 
nachthemelen onderwijzen. Ja, diepe geheimenissen zal Hij hen laten zien, en zij zullen bekleed 
worden met warmte. En de warmte zal zich over hun lichaam verspreiden als een pantser. 

4. Zo zijn er dan vele warmtes des Heeren en vele paden van de hogere liefde. Zij vinden rust in de 
Heere, en Hij leidt hen tot de stilte. En wanneer zij dan zijn in de huizen van hun grootmoederen en 
grootvaderen, dan zullen de vuren tot hen komen om hen te halen. Zo zullen zij veelvuldig 
gezuiverd worden, en zal het hen aan warmte en hogere liefde niet ontbreken. En zij zullen de 
wegen van die vuren leren kennen waarover zij de bovengeesten leiden. En zij zullen ook de 
plaatsen kennen waar die vuren hen brengen. Dit dan zijn de scholen, de velden, en de plaatsen van 
plezier. Ook brengen zij hen tot de plaatsen van de nog ouderen, daar waar zij tezamen wonen, en 
waar warmte veelvuldig woont. Zij tonen de hogere wegen, de hogere bruggen en de hogere torens. 
Gij moet echter deze plaatsen met wijsheid betreden, opdat uw warmte niet weggenomen zal 
worden. Zo zult gij dan adem kunnen halen in het nachtparadijs, en gij zult haar zonnen 
aanschouwen. Zo zijn er dan zeven nachtparadijsen des Heeren wanneer gij de wegen bewandelt 
vanuit de huizen waar de alleroudsten tezamen wonen. En de zonnen die daar zijn zijn tot 
veelvuldige zuivering van uw zielen. En gij zult hierdoor dingen gaan begrijpen en tot rust komen. 
En nieuwe warmtes zullen u daar gaan omhullen, en zij zijn de verrukkingen, de heerlijkheden en 
de zaligheden des Heeren. En gij zult de schuilplaatsen van de zonnen der nachtparadijsen gaan 
ontdekken, en gij zult met hen meereizen, opdat veel warmte aan u wordt toegevoegd. En gij zult 
leren vanuit welke zonnen de Heere heil schept, en welke wegen Hij begaat, en gij zult Hem hierin 
volgen. 

5. En de Heere plaatste een boom in één van de nachtparadijsen, en deze boom was een verboden 
boom. En de Heere noemde die boom Tantalos. En wanneer iemand dichtbij de boom kwam vaagde
de boom weg om te vluchten. Zo kon niemand zondigen. 

6. Zij die de Heere waarlijk liefhebben en zich met Zijn wijsheden tegoed hebben gedaan komen tot
Zijn ochtendparadijsen en hun zonnen. En zij vinden warmtes onder grote bladeren, en visioenen 
door het eten van grote vruchten. En de Heere Zelf gaat hen hierin voor. Zo staat de Heere met Zijn 
jachtwagen boven de ochtendparadijsen en hun zonnen, en onder de hemelen en boven de hemelen 
is er geen grotere naam gegeven dan de Heere. Komt dan allen tot Zijn heilige berg, temidden van 
de ochtendparadijsen en hun zonnen, en betreedt het pad tot Zijn heilige tempel. Ziet dan, Hij maait 
de velden van de ochtendparadijsen en hun zonnen met Zijn vuren. De Heere dan is warmte, 
voortgekomen vanuit de kou. Zonder die kou is de warmte niets, en zonder de warmte is de kou 
niets. En zo dan : Hierin is het geheimenis des Heeren. Zijn woorden zijn opgesteld als dekens 
opgestapeld boven de daken, als het wolkendek des Heeren. En zij die Hem liefhebben klimmen 
hierin op. Zij volgen Hem tot Zijn heilige jaagtempel, en zien hoe Hij de velden van de 



ochtendparadijsen en hun zonnen maait. Ja, de Heere snoeit Zijn velden, en Hij laat Zijn 
wildernissen niet onaangeroerd. Zo staat de Heere dan in Zijn jaagwagen boven al wat leeft, en 
heeft de aarde gegeven aan hen die Hem liefhebben. Zo is dan de hemel en de hel getuige geweest 
van de hogere liefde des Heeren, en zijn er stralen van warmte als treden tussen hen opgesteld. Zo 
heeft de Heere dan de tussenmuur tussen de hemel en de hel weggehaald, en heeft hen doen laten 
samensmelten. En zij die de Heere dienen kennen deze stralen en hun wegen. Zij kennen hun 
schuilplaatsen, en de plaatsen waar zij de heiligen brengen. 

7. Vanuit Zijn heilige jaagtempel ziet de Heere de aarde en al wat daarin is. En de stralen van hogere
liefde staan boven haar. 

6.

Het Ochtend Paradijs

1. Zo staat er dan niets dichter bij de Heere dan het ochtendparadijs. Zij zijn als de wegen tot het 
diepste van Zijn hart, daar waar Hij troont. Zo is dan het Ochtend Paradijs als het gezang des 
Heeren, en verboden bomen zijn hier niet. De zonde houdt hier op te bestaan, en hier leeft de Heere 
eeuwig, als van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hier heeft tijd opgehouden te bestaan, en vinden de 
wisselwerkingen der elementen plaats. 

2. Het kwaad heeft hier opgehouden te bestaan, en de Heere kijkt naar het ochtendparadijs vanaf 
Zijn hoge woning, de stralen van haar in de dieptes van Zijn hart voelend. Ja, zij dragen de sleutels 
tot de dieptes van Zijn Hart. En zo zijn de ochtendparadijzen een pad naar binnen, een pad waarover
de Heere rijdt en reist, en waarvanuit Hij stralen zendt. En de Heere vindt hierop heil, en Hij schiet 
pijlen af om gevangenen vrij te zetten. Ja, de pijl zendt Hij uit om terug te halen dat wat eens 
gestolen was. De Heere geeft opdrachten aan Zijn pijlen, en zij doen naarstig wat Hij zegt. Hij 
gebiedt hen om gevangenen vrij te zetten, om zieken te genezen, en om krijgsgevangenen mee te 
nemen naar de hoge. Zo troont de Heere in het bovengeestelijke, en zendt Hij Zijn Bovengeest. Ja, 
de Bovengeest spreidt netten uit over de daken, en de Heere laat Zijn stem horen. Maar zou de 
Heere Zijn Bovengeest uitstorten, dan zou er geen weg meer terug zijn, want dan zou de 
Bovengeest in gevangenschap leven. De Heere is gekomen om Zijn geesten vrij te zetten. Daarom : 
Zij die in een uitstorting geloven : Zet nu de Geest vrij, en kom tot het bovengeestelijke. Hij is de 
vogel des Heeren, en Hij zal u meevoeren, en u helpen in uw klimtocht. Maar Hij zal niet in u 
uitgestort worden. Hij zal u alleen een veer schenken. Houdt daarom vast aan het kleine dat Hij u 
geeft, en weest dankbaar, want meer hebt gij niet nodig. Waarom zoudt gij uzelf verzwaren om zo 
niet meer te kunnen reizen ? Zo zou u de heerlijkheden des Heeren zeer zeker mis lopen. Daarom : 
Zij die in een uitstorting geloven : Komt hiervan terug, en laat uw harten hierdoor niet meer 
verzwaren. Gij zijt immers opgegroeid. Zet uw gevangenen vrij, en kom tot het bovengeestelijke. 

3. En de Heere zal de ochtendparadijzen over de aarde spannen, en de aarde zal worden tot een 
ochtendparadijs, en de Heere zal daar tronen. 

Het Indiaanse Boek van de Openingen

 

1. De reiziger ontvangt een vlag, en heeft daarmee toegang tot de nachtboot. Aan weerszijden van 
de reiziger staan flessen. Er valt een slang om de nek van de reiziger, de Kabrat, die hem zal 



beschermen tijdens de reis. Op een hogere verdieping staan zeventig heiligen, en op een verdieping 
daarboven staan twaalf indiaanse opperhoofden. In de boot zit een baviaan, Nebren, die verslag zal 
doen van de reis. Hij heeft een stift en een steen in zijn handen. Eerst zakt de boot in een massa van 
vuur. Van weerszijden wordt de reiziger met pijlen beschoten. Ook staan er vuurspuwende slangen. 
Een pelikaan op het schip beeldt de goddelijke intelligentie uit, en zal de wachters van de openingen
aanspreken. Pres, is de naam van de pelikaan. Horit is de naam van de bever die het goddelijke 
woord uitbeeldt, de magie en de uitspraak. De Kabrat, de heilige slang, beschermt de boot. Eerst 
komen ze door een gang die Melenges heet. Hier staan wachters die vurige pijlen afschieten. Ook 
staan er vurige slangen. De nachtboot vaart over een rode schatkist heen, en dieper ligt een tapijt op 
de grond. Dan komen ze bij een deur waar Wekjem staat, een hond. Deze wachter wordt 
aangesproken door Pres. Dan vindt de reiziger doorgang. Dit gedeelte heet Savinges. Hier wordt de 
nachtboot ingeslikt door Nirben, om een reis door haar te maken, de godin van de nacht en de 
wildernis. In haar zal de reiziger tot wedergeboorte komen. De testikels van de reiziger worden hier 
doorboort. Hier hoort de reiziger het schreeuwen van Nirben, en gaat door het uur van de angst. 
Hier leert de reiziger troost te brengen aan haar. Dan gaat de nachtboot door een gang genaamd Dral
waar een modderrivier is. De boot raakt hier vast, maar direkt begint Pres de wachter aan te 
spreken, en ze vinden doorgang naar het volgende gedeelte. De wachter is een zwarte gestalte met 
de naam Lepres, hij die verblindt. Nu zijn ze in Timmidat, een grote hal. Hier worden de doden 
geoordeeld. Mashamen is de meter. Hij meet de doden op. Als ze niet voldoen aan de juiste 
opmetingen worden ze in de Adit geworpen, de vuurkaken. En sommigen worden gegeten door 
slangen. Lavesgieres is de slang van de klok, die de indiaanse meisjes van de uren bewaakt, ook wel
de maagden van de uren genoemd, die als vlammen zijn. Zij leven daar van het vuil der aarde. 
Lavesgieres brengt telkens mensenkoppen voort die op zijn rug groeien, die door de maagden van 
de uren worden verslonden. Als de nachtboot hierlangs komt worden de maagden vrijgezet, om de 
nachtboot verder te leiden. Wel blijven ze nog in het water. De reiziger zal de maagden een voor een
moeten overwinnen. Dan komt de reiziger in een gang die als een grot is. Aan weerszijden staan 
vuurspuwende slangen en wachters die met vurige pijlen schieten. De gang eindigt bij een deur 
waar een hond staat, de Tiomot. Pres spreekt de wachter aan. Ook Horit spreekt de wachter aan. 
Dan wordt de deur geopend.

 

2. De reiziger komt nu in een ruimte genaamd Vismil. Hier heeft hij een worsteling met de eerste 
maagd, die uit het water komt en in de boot glijdt en daar in een slang veranderd. Als de reiziger 
haar overwonnen heeft verandert hij zelf ook in een slang. Aan weerszijden van de reiziger zijn 
altaren. De eerste uurmaagd neemt een van die altaren en zet het op de boot, en zal voortaan in het 
altaar wonen. De reis is door het lichaam van Nirben om tot wedergeboorte te komen. Dan komen 
ze tot een gang genaamd het halssnoer van Nirben. Hier worden de vijanden van Nirben gemarteld, 
de gevangenen van de nacht en de wildernis. Een verdieping hoger staan zeventig heiligen, en weer 
een verdieping hoger staan twaalf indiaanse opperhoofden. De vijanden van Nirben hangen op de 
kop, en worden blootgesteld aan vuurvlammen. Ook krijgen ze kokend water te drinken, en worden 
hun ogen uitgestoken. Op de verdieping van de zeventig heiligen staat een grote ketel waar ze in 
terecht komen. Op de verdieping van de twaalf indianen staat een tafel met schalen waar het vlees 
en brood van de gemartelden op terecht komt.

 

3. Pres spreekt de wachter aan van de volgende hal. Deze wachter is een lange slang met veren en 
beenderen die uit hem groeien als een ruggegraat. Hij wordt genoemd de ratelaar, omdat hij zo ratelt
als hij beweegt. Dan krijgt de nachtboot doorgang. In deze hal lopen maagden met de schalen rond, 
om die te brengen aan de goden. Dit gebeurt aan weerszijden. Het is de hal van de grote maaltijd. 
Op sommige schalen liggen hoofden, op anderen testikels, harten, fallussen of botten. Alles wordt 
gegeten. Hier komt de tweede uurmaagd uit het water waar de reiziger een worsteling mee heeft. 
Eerst verandert zij in een slang, maar later in een spin. Zij doorboort de fallus van de reiziger. 
Wanneer de reiziger haar heeft overwonnen verandert hij zelf ook in een spin. Dan neemt de tweede



uurmaagd drie maagden met schalen en bindt hen aan de boot vast.

 

4. Dan komen ze tot een lange gang die de borsten van Nirben heet. Aan weerszijden staan 
hongerigen, armen, zieken en mismaakten. Ook staan er vuurspuwende slangen. Ditmaal gaat de 
boot over een blauwe schatkist en weer is er dieper een tapijt op de grond. Weer spreekt Pres de 
wachter aan. Wijde deuren openen zich, en de nachtboot staat vlak voor een afgrond van vuur. Dit is
de grootste hal tot nu toe. Aan de overkant staan grote vogels. Pres spreekt de vogels aan, en die 
komen direkt om de boot over de afgrond te dragen. Deze hal heet de tepels van Nirben. Maar nu 
moet de reiziger strijden tegen tien uurmaagden tegelijk die allemaal in de boot glijden. Eerst 
veranderen ze in spinnen, dan in slangen, en dan in vliegen. Zij eten van het vlees van de reiziger. 
Als de reiziger hen heeft overwonnen komt hij tot de hogere verdieping, waar zeventig heiligen 
zijn. De gang achter de hal is de gang van vuur waar de nachtboot in ten onder gaat. De reiziger is 
nu een van de heiligen geworden. Achterin deze gang staat een nieuwe nachtboot, gedragen door 
vogels.

 

5. Pres spreekt de wachter aan, en dan komt de reiziger in een nieuwe nachtboot in een hal genaamd
de ruggegraat van Nirben. Hier wordt de reiziger gevoed door vogels. Maar aan weerszijden van de 
hal is een overvloed aan voedsel, waar dikke mannen staan. Op een hogere verdieping staan 
zeventig heiligen en weer een verdieping hoger staan twaalf indiaanse opperhoofden. Dan komt de 
reiziger in een gang die het heupsieraad van Nirben heet. Hier zijn weer dikke mannen aan 
weerszijden, maar hier worden ze door slangen gegeten. Pres spreekt de wachter aan, en dan komt 
de reiziger in een hal genaamd de bilspleet van Nirben. Hier zijn een heleboel vogels waar de 
reiziger strijd tegen moet voeren. Zij pikken zijn organen uit hem. Ook pikken zij zijn fallus en zijn 
testikels van hem weg. Als de reiziger de vogels heeft overwonnen verandert hij in een vlieg. Dan 
vliegt de reiziger naar de verdieping waar de twaalf indiaanse opperhoofden zijn. Zij trekken zijn 
vleugels uit hem, en dan is hij een van hen. Zij brengen hem naar een trap waardoor hij op een nog 
hogere verdieping terecht komt, genaamd de benen van Nirben. Hier heeft de reiziger een strijd te 
voeren tegen de tien tenen van Nirben. Zij veranderen in vrouwen, daarna in slangen, en brengen 
hem in een wurggreep. Als hij hen heeft overwonnen komt hij tot een verhoging waarop in een ketel
zich de nektepel van Nirben zich bevind waaruit zoete wijn en melk stroomt. Dan zijn de wezens 
van de nachtboot weer bij hem, die de wachter van de volgende deur aanspreken. De deur opent 
zich en komt in de hal die de tenen van Nirben heet. Dit is het einde van de reis. Weer wordt de 
reiziger hier door Nirben ingeslikt en de reis begint opnieuw.

 

 

Het Indiaanse Boek van de Geheime Kamer

 

 

1. De reiziger doorloopt een lange gang, ontvangt een vlag waarmee hij toegang krijgt tot de 
nachtboot. Hier zit Pelen, een kikker, die de wachters zal aanspreken. Ook zit er een beer, Oben, 
met een boog en pijlen, die de boot zal beschermen. Meslen is de slang die de boot omhult, en die 
vuur kan spuwen, ook om de reiziger en de boot te beschermen. Dimen is een indiaans opperhoofd 
met tussen zijn veren een kleine doodskop. Hij zorgt voor voedsel voor de reiziger. De aap Mathan 
zit op de voorkant van de boot. Zijn functie is onduidelijk, maar hij gebruikt magie. De boot wordt 
ingeslikt door de oerslang. De boot gaat langs tafels waaraan gegeten worden. Aan weerszijden van 
de tafels hangen lange gestaltes aan hun ogen, sommigen aan hun tong, anderen aan hun testikels, 
weer anderen aan hun fallus. Ook hangen sommigen aan hun oren. De lichaamsdelen waarmee ze 



gezondigd hebben worden gestrafd. De tafels staan vol met noten en vruchten. Dan komt de 
nachtboot in een ruimte waar krokodillen zwemmen die de reiziger moet overwinnen. De reiziger 
krijgt hiervoor een zwaard en een mes. Weer komt de reiziger langs tafels met dezelfde taferelen. 
Dan moet hij een deur door genaamd de Huro. De wachter is een vrouw die heel lang kan worden. 
Pelen de kikker spreekt de wachter aan. Dan komen ze in een ruimte van vuur, genaamd de Heo. In 
de ruimte van vuur zwemmen vrouwen die de boot aanvallen. Weer heeft de reiziger een strijd te 
voeren. De reiziger wordt vastgebonden, en de mede-reizigers worden overboord gegooid. Dan 
wordt de reiziger aan het einde van de ruimte van vuur opgehangen aan een touw, terwijl de 
nachtboot zonder hem verder gaat. De medereizigers zwemmen naar hem toe, maken een toren en 
redden hem. Dan zwemmen ze naar de nachtboot toe, maar de vrouwen duwen hen telkens met hun 
voeten weg. Dan keert Meslen de slang uiteindelijk de boot om, en zo overwinnen ze uiteindelijk de
vrouwen. Dan komen ze in een ruimte van ijs waar orka’s zwemmen. De orka’s beschermen verder 
de boot. Weer komen ze in een ruimte van vuur, waar vrouwen zwemmen. Ditmaal kunnen ze niks 
doen.

 

2. Dan gaat de boot langs een heleboel fonteinen en gordijnen, en uiteindelijk langs woestijnen en 
velden. Aan het einde van die velden is een woest meer waar nog grotere orka’s zwemmen om een 
klok heen. In de klok zitten de uurmaagden opgesloten. De reiziger krijgt een pijl en boog om de 
klok open te schieten. De uurmaagden krijgen toegang op de boot, om verder de boot te 
beschermen. Dan komen ze in een meer waar woeste walvissen zwemmen, maar die doen hen niks. 
Dimen, het indiaanse opperhoofd vult wat lege flessen met het water. Wanneer de reiziger het drinkt
wordt hij dronken. Ook de uurmaagden drinken ervan en worden dronken. Zo erg dat ze 
verscheurende beesten worden.

 

3. Dan komen ze aan bij een nauwe sloot met een grote buis. Hier worden de doden gevoed. De 
boot gaat door de buis, en komt in een zee van vuur, waar de doden zwemmen. De doden doen hen 
niks. Dimen en de reiziger voeden de doden. Ook hijsen ze enkelen van hen aan boord. De aap, 
Mathan, wijst hen aan. Ook zwemmen hier dolfijnen. Het vuur begint hier te stijgen en de boot 
komt op een hogere verdieping terecht waar een vrouw thee maakt in een ketel. Het is een 
kruidensap. De vrouw kan erg lang worden, en kan ook in een leeuwin veranderen. De kikker, 
Pelen, spreekt deze wachter aan. De vrouw grijpt de reiziger en werpt hem in de ketel. Daarna grijpt
ze ook de anderen, maar ze werpt hen terug in de vuurzee. De reiziger zinkt in de ketel, en komt in 
een buis terecht die zo diep gaat dat hij terecht komt in een diep gat waar dode kinderen schreeuwen
en gillen. De reiziger troost hen, helpt hen, en samen bouwen ze een toren om weer uit de ketel te 
kunnen komen. Doordat ze allemaal aan elkaar zitten kunnen ze ook een ladder vormen om de 
mede-reizigers van de nachtboot uit de vuurzee te halen. Dan komt er een krokodil vanuit de ketel 
die de vrouw grijpt en haar in de diepte trekt. De krokodil is vanaf dat moment een mede-reiziger en
helpt om de boot te beschermen.

 

4. Dan komen ze in een zaal waar de doden geoordeeld worden. De krokodil verslindt de vijanden. 
Dan gaat er weer een deur open, waar weer een klok is, en waar weer uurmaagden opgesloten 
zitten. De reiziger schiet met zijn pijl en boog de klok open. Hier ontdoet de oerslang zich van haar 
huid, en verandert in een vrouw. De nachtboot is inmiddels bij haar billen terecht gekomen. De 
billen hebben tepels die vuur spuwen. De boot moet door de bilspleet waar de wanden ook 
vuurspuwende tepels hebben. De boot komt vast te zitten en wordt door de aars ingeslikt. Dan komt
de boot in de zaal van de benen waar overal grote benen en grote voeten uit de wanden schieten en 
rondlopen om de boot onder druk te zetten en te pletten. Hier wordt de reiziger heel lang. Ook door 
meerdere aarsen en darmen wordt de reiziger naar beneden gezogen, en komt zo in een ruimte waar 
alleen maar grote voeten zijn. Hier wordt de reiziger verder onder druk gezet, geplet en uitgerekt, 
totdat hij net zo groot is als de oerslang die een vrouw is geworden. Dit laatste is een sexuele 



ontmoeting, waarin de vrouw de reiziger weer verslindt en de reis opnieuw begint.

 

 

Het Indiaanse Boek van de Nacht

 

1. De reiziger krijgt een vlag waarmee hij toegang krijgt tot de nachtboot, in de vorm van een haai. 
De oerhaai slikt de nachtboot in, en dan begint de reis. Eerst komt de nachtboot in een zaal van een 
vuurzee, waar ook vuur uit de muren komt. Het is een reusachtige zaal, waar enkele vogels 
rondvliegen. Zij komen naar de boot en dragen de boot naar de overkant van de zaal. Een grote 
zwarte staande hondenwachter staat voor een reusachtig lange deur. Een van de vogels spreekt de 
wachter aan, en de boot gaat door de deur heen. Achter hen wordt de deur gesloten. Weer wordt de 
boot door een reusachtige haai ingeslikt, en de boot komt in een woeste zee. Een grote hand grijpt 
dan de nachtboot uit het water, en brengt het op een hogere verdieping. Hier staan tafels met 
schalen. Hier wordt de reiziger door vogels gevoed. Dan gaat de nachtboot verder, en wordt weer 
door een reusachtige haai ingeslikt. Dan wordt de boot door grote voeten geplet en uitgerekt. De 
boot is niet meer als een haai, maar als een krokodil. Deze krokodil spreekt de volgende wachter 
aan. Dan komt de boot in een enorme zaal. Hier staan overal tafels met voedsel. Weer krijgt de 
reiziger te eten. Dan komen er weer grote voeten die ditmaal ook de reiziger zelf pletten en 
uitrekken. De reiziger wordt heel lang. Aan het einde van de zaal wordt de reiziger opgehangen. 
Maar de vogels redden hem en maken hem los. Ze brengen hem naar een verdieping hoger waar een
nachtboot staat in de vorm van een ooievaar en een reiger. Deze vogel spreekt de volgende wachter 
aan. Weer wordt het schip ingeslikt door een reusachtige haai. Nu verandert de reiziger zelf in een 
haai. Overal liggen stukken vlees die de reiziger moet eten. Maar van die stukken vlees wordt hij 
ziek, en hij verandert in een wolf.

 

2. De reiziger gaat nu visioenen zien en hallucineren. Ook hoort hij stemmen, en is het alsof er aan 
hem getrokken wordt. Hij wordt in de diepte getrokken als over een lange trap naar beneden, de trap
des doods. Hier wonen de schaduwen, en hij wordt met gejuich ontvangen. Ze kronen hem tot 
koning, en hij krijgt een troon. Maar weer komen de grote voeten die hem pletten en nog verder 
uitrekken. Nu is hij zelf ook een schaduw. De reiziger wordt weer door een reusachtige haai 
verslonden, en ditmaal ontmoet hij een schaduw net zo lang als hem, een vrouw. De vrouw probeert
hem te bereiken, maar er is een glazen muur tussen hen. Ze wil hem met geschenken overladen, en 
rent heen en weer, maar de geschenken blijven voor de glazen muur liggen. Ondertussen wordt de 
reiziger door meerdere haaien verslonden, en komt langzaam in de greep van een lange slang die 
hem steeds dieper in een wurggreep krijgt, zodat de reiziger steeds minder adem kan halen. Maar 
dan komt de vrouw met een sleutel, en bevrijdt de reiziger. De geschenken zijn voedsel. Als hij dit 
voedsel eet begint hij weer te hallucineren en visioenen te zien. Weer is het alsof er aan hem 
getrokken wordt en hij hoort stemmen. De vrouw spreekt de volgende wachter aan en ze komen in 
een paradijs. Op de grond liggen stukken vlees die de reiziger moet eten. Het is het vlees van de 
verslagen vijanden. Als hij het vlees niet eet komen ze weer tot leven.

 

3. De reiziger eet het vlees, maar een slang valt hem aan. De reiziger moet sterk worden van het 
vlees om de slang te kunnen verslaan. Weer komt de reiziger in de nachtboot en verlaat het eiland. 
Er zwemmen overal haaien, maar ze doen hem niks. We zwemmen er overal slangen die hem 
aanvallen. Maar vogels komen hem te hulp, pikken de slangen dood, en dragen de boot de lucht in 
naar een hogere verdieping. Hier zijn een heleboel krokodillen. De krokodillen vallen hem aan, 
maar de vogels beschermen hem. Dan komen er panters die hem aanvallen, maar weer beschermen 
de vogels hem. Maar dan worden de vogels geplet door grote voeten, en dan wordt ook de reiziger 



met zijn boot geplet en nog meer uitgerekt. De nachtboot is nu een lange zwaardvis, en de reiziger 
is nu zo lang dat hij de oerhaai kan verslaan. Hij grijpt de zwaardvis en slacht daarmee de haai. Nu 
komt de reiziger tot de staart waar grote voeten hem weer pletten en uitrekken. Hij is nu zo lang dat 
de oerhaai zijn nachtboot is geworden. De reiziger trekt de nachtboot naar boven over een 
glibberige trap. Vogels komen hem te hulp en spreken de wachter aan. Dan gaat de deur open, en de
reiziger staart weer in de reusachtige bek van de oerhaai. Dit is het einde van de reis, waarin de 
oerhaai de reiziger weer inslikt en de reis opnieuw begint.

 

De Indiaanse Hondenreis

 

1. De reiziger gaat door de open mond van de hond. De reiziger komt in een boot terecht. De boot 
gaat langs ketels heen waar de veroordeelden in branden. De boot gaat over gouden golven. Gouden
boogschutters komen uit de golven om de reiziger te beschieten, en dalen dan weer af in de golven. 
Dan gaat de boot over golven van rood goud, en weer komen boogschutters omhoog om te schieten 
en dalen weer af. Dan gaat de boot langs een kade met ketels waarin de veroordeelden branden. Uit 
de ketel loopt heet water wat naast de boot in het water terecht komt. Dan gaat de boot langs vier 
standbeelden van gouden katten.

 

2. Dan gaat de boot door een gouden deur, en komt in een ruimte waarin gouden kikkers staan die 
vuur spuwen. De reiziger moet bukken. Dan gaat de boot door een roodgouden deur, waarachter 
gouden krokodillen zwemmen die in de boot klimmen. De boot zinkt, maar de reiziger moet blijven 
zitten. De boot gaat over zwarte golven heen, de diepte in, waar een zaal is vol met goudzwarte 
standbeelden van honden. Uit de standbeelden druipt koud water.

 

3. De reiziger krijgt een gouden boog met pijlen waarmee hij een grote zwartgouden hondenwachter
moet verslaan.

4. Dan gaat er een deur open waarachter maagden dansen. Zij werpen met messen, en de reiziger 
moet bukken. Dan komt de reiziger in een zaal van vuur waar een klok hangt. Hier zitten de 
uurmaagden opgesloten. Wanneer de reiziger onder hen doorgaat komen ze vrij, en eten de reiziger. 
Dat is het einde van de reis waarin de reiziger tot wedergeboorte komt, en dan begint de reis weer 
opnieuw.
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