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Strijdwagens 

  

  

  

1. 

1. De Grote Moeder is verheven boven alles. Zij troont boven Haar schepping en voert 

oorlog. Niemand is zoals Zij. Allen buigen zij voor Haar neer. Zij voert oorlog in 

gerechtigheid. Zij stelt onrechtvaardige meesters over hen die onrechtvaardig zijn. Ja, 

zij heeft Haar afvallige volk overgeleverd aan hun vijanden. 

2. Haar genade is over hen niet, want zij zijn lui en hebben haar verworpen. Daarom 

heeft Zij hen overgeleverd aan bedrog. Aan hun lusten zijn zij overgeleverd, nu zij 

Haar hebben verworpen. Zij vrezen Haar niet. Daarom is Haar spot over hen. Zij heeft 

hen verlaten en zal Haarzelf niet laten vinden. Ondoorgrondelijk zijn Haar wegen. 

3. In diepe duisternis leeft zij, in de dieptes van de wildernis, waar Zij troont tussen de 

wilde beesten. Wilde beesten zal zij zenden tot wie Haar niet vrezen, en tot hen die 

Haar haten. 

4. Haar strijdwagens gaan voor haar uit. Haar speer is tegen hen die Haar haten. Grote 

slachtingen richt Zij aan in Haar toorn. De grote poorten der steden breekt Zij open, en 

levert hen over aan Haar honden. 

5. Grote slachtingen verricht zij in de steden, en neemt vele krijgsgevangenen mede. 

6. Zij maakt haar vijanden tot Haar voetenbank. Het oordeel over hen is welverdiend. 

Vreselijk is het te vallen onder de voeten van de Grote Moeder. Zij zullen niet aan 

Haar ontkomen, en zullen arbeid moeten verrichten tot de wederopbouw van Haar 

heerschappij. 

7. Zalig de rechtvaardigen, want zij zullen wederomgeboren worden in Haar 

moederschoot. Maar een storm van vuur zal Zij uitzenden tot hen die Haar niet vrezen. 

Haar vuur-honden zal zij zenden tot hen die Haar haten. 

8. Zij zal jagen op de vijandelijke wolven en hun tanden uitrukken om daarvan een troon 

te bouwen. Zij zal hun bloed smeren op de pilaren van Haar tempel. Zo zal zij vele 

slachtingen verrichten en de beenderen van vijandelijke wolven breken. Zo zal zij 

tronen tussen de pilaren van Haar nieuwe tempel. En de nieuwe tempel zal heerlijker 

zijn dan de oude. 

9. En de grond zal vruchtbaar zijn door het bloed van de vijandelijke wolven, en daarop 

zal Haar nieuwe tempel gebouwd zijn. En zij zal Haarzelf voorbereiden op de jacht, en 

Zij zal het loon herstellen. 

10. En zij zal de huiden van de vijandelijke wolven rondhangen in Haar tempel, en er zal 

een nieuwe dag zijn. En zij zal terechtstellen hen die vrouwen hebben onderdrukt, en 

zij zal terechtstellen leugenachtige vrouwen. Zo zal er een dag zijn tegen allen die 

Haar niet vrezen. 



11. En Zij zal neerhalen alle goden die zij hebben gemaakt. In vuur zal Zij hen 

verbranden. En Haar honden zullen Haar troon bewaken, en hyena's zullen voor Haar 

uitgaan. En Zij zal de man die Haar gehoorzaam is geweest herstellen, en Zij zal hem 

grote kennis geven. 

12. Haar Woord zal regeren op aarde, en zal sterken neerhalen. Zij die Haar volgen zullen 

vermeerderen in kennis, en zij zullen de aarde oordelen. Zij zullen anders zijn dan de 

anderen, en zij zullen de afvalligheid streng veroordelen. Zij zullen oproepen tot 

bekering, en zij zullen in grote afzondering leven. 

13. Zij zullen in duisternis zoeken naar Haar vuren. Zij zullen hervormd zijn door de 

vernieuwing van hun denken. Geheel toegewijd aan Haar zullen zij zijn. 

14. Wij hebben toegang tot het heiligdom van de Moeder door het bloed van de vijand. 

15. De muren en voorhangsels die Haar heiligdom verborgen hielden zijn door het bloed 

van de vijand opengescheurd. 

16. In de tuinen is zij met haar leeuwen. Een lang dun zwaard draagt zij. Ook heeft zij drie 

lange dunne zwaarden op haar rug. In de wildernis woont zij. Zij verricht slachtingen 

onder hen die tuinen hebben gemaakt van Haar wildernis. 

17. De steden die zij in de wildernis hebben gebouwd verwoest zij. Zij hebben een grote 

afgod opgericht. Zij geloven in genade, maar de Moeder is ver weg van hen. Zij 

verafschuwen eerlijk loon, en zijn niet rechtvaardig. Zij dagen elkaar voor het gerecht. 

Maar zij zullen tezamen vallen. 

18. De Moeder troont in heilig vuur. Zij vrezen Haar niet, en zijn aan hun lusten 

overgeleverd. Zij zijn van Haar afgeweken en bouwden hun steden in zee. Maar de zee 

zal hen overweldigen. Zij dachten een muur tegen de Moeder op te richten, maar ziet, 

Zij haalt hen neer. Doorbreken zal Zij hun muren. Zij zal binnenstormen met 

gewapende wachters. Met brandende pijlen zal Zij hun tronen neerhalen. 

19. Zult gij staan wanneer de Moeder zal verschijnen ? Niemand zal staan in Haar 

aanwezigheid. 

20. De Moeder is alomtegenwoordig. Velen zijn alreeds dood, hoewel zij de naam hebben 

te leven. De Moeder heeft hen overgeleverd aan hun leugens. Illusies zendt zij tot de 

leugenaars, opdat zij Haar niet zullen vinden. Bedrog op bedrog geeft Zij hen die 

bedriegen. 

21. De Grote Moeder haat hen die bedrog plegen op Haar bergen. Zij troont op Haar berg, 

en Zij heeft Haar wet gegeven. Zij die Haar wet haten zullen niet leven. In Haar grote 

toorn zullen zij ten onder gaan. 

22. Zij voedt Haar kinderen op in gerechtigheid. Zij tuchtigt hen vroeg, opdat zij niet één 

zijn met de stad. 

23. Zij haat de grote stad, en heeft Haar leeuwen reeds uitgezonden. Nooit zult gij ingaan 

wanneer gij deel hebt aan de grote stad. 

  

  

2. 

  

1. Haar legers zijn in oorlog tegen de grote stad. Langzaam zal zij dit visioen veranderen. 

De aarde is een illusie. En zij die de illusie voeden zullen ten onder gaan met haar. 



2. Hen die haar haten hebben vele afgoden. Allen zullen zij sterven. Haar vuur zal de 

aarde vervullen. Zij zullen weeklagen op die dag. Zij zullen beschaamd zijn om hun 

hoogmoed, en in grote angst zijn. Haar leeuwen zullen hen meesleuren tot groot 

verderf, want zij hebben de Moeder afgewezen. 

3. Zij is in oorlog tegen de grote stad. Zij is gewapend met visioenen. Aan het grote meer 

in de wildernis zit zij. Haar legers vergaderen in woestijnen. Ziet, zij zal de grote stad 

tot een wildernis maken. 

4. Zij die Haar niet kennen zullen in angst zijn en beven wanneer Haar grote dag 

gekomen is. Zij die ver weg van Haar leven zullen Haar dan zoeken, maar zij zullen 

Haar niet vinden. Ook zullen zij de dood zoeken, maar de dood zal van hen 

wegvluchten. Want ziet, zij waren alreeds dood, en nu zullen zij hun zonden dragen. 

5. En ziet, zo zullen die dag velen wegzakken in het moeras, en de beesten van het 

moeras zullen maaltijd hebben. Maar hun zielen zullen leven om door de Moeder 

geoordeeld te worden. 

6. En de bronnen van genade zullen gesloten zijn die dag, en zij zullen verantwoordelijk 

zijn voor hun zonden. En zij zullen loon ontvangen naar werken. 

7. De Moeder troont in Haar heilige tuin, en die tuin is de wildernis. Ook troont zij op 

Haar heilige berg. Ziet, de Moeder is Eén. Haar lange, dunne zwaarden zijn gericht op 

de vijand. Op Haar jachtwagens is zij. Hyena's gaan voor Haar uit, en ziet : zij brullen. 

8. De grote stad zal sidderen wanneer Zij zal verschijnen, wanneer Haar lange, dunne 

zwaarden flitsen. 

9. Zij zal tot de aarde komen met groot gedruis. En de aarde zal instorten in Haar vuren. 

10. Haar stem wilden zij niet horen. Maar zij zal tot hen bulderen. Sidderen zullen zij voor 

Haar, en zij zullen allen instorten. 

11. Zij zal Haar kinderen voeden met Haar Woord, maar de afvalligen zal zij slepen tot 

putten. 

12. En zij zal Haar kinderen roven uit de grote stad, en hen leiden tot de diepe wildernis, 

en veel krijgsgevangenen zal zij meevoeren. 

13. En Zij zal de bronnen van Haar Woord openen, opdat Haar kinderen eeuwig leven 

zullen vinden. 

 

  

3. 

1. In tenten zullen zij leven in de wildernis wanneer de grote stad is vergaan. 

2. En de Grote Moeder zal onder hen zijn, om hen in te wijden in Haar tucht. En de tucht 

zal hun bescherming zijn tegen de geesten der zonde. 

3. En zij zullen moeten leren te strijden tegen de geesten der zonde, en zij zullen de jacht 

moeten leren. 

4. En de Moeder zal hen leiden tot de jachtvelden, en hen de cyclus van eeuwig leven 

laten zien. En zij zullen nomaden zijn, altijd doortrekkende, opdat de geesten der 

zonde hen niet zullen vinden. 

5. En de Moeder zal hen de grote rivieren doen kennen, en hen macht geven over de 

beesten van deze rivieren. 

6. En in hun midden zal de zon van duisternis geopenbaard worden. 

7. De Moeder regeert over alle goden, en Zij zal hen afbreken. Haar vuur regeert over 

alle vuren, en Zij zal hen verslinden. De Grote Verslinder is Zij. In gerechtigheid 

troont Zij, om de werkers van ongerechtigheid te oordelen. 



8. Haar duisternis leidt tot de zon van duisternis, in de diepte van de wildernis, waar Zij 

Haar geheim toont. Zij die Haar duisternis haten zullen blind worden door licht. Zij 

zullen roepen om bescherming tegen het licht wat zij hebben verkozen, maar de 

Moeder zal naar hen niet horen, want zij hebben Haar afgewezen. 

9. Zij die Haar tucht haten zullen doof worden door Haar gebrul. 

10. Haar gebrul zal balsem zijn in de oren van hen die Haar duisternis hebben gevolgd tot 

de zon van duisternis. Hier zullen zij het geheim van eeuwig leven zien. 

11. Haar strijdwagen staat in de wildernis. Ook in de nacht jaagt Zij. Haar beesten gaan 

voor Haar uit. In de nacht en de duisternis maakt Zij een weg. Zij is de overwinnaar. 

Haar troon is ondoorgrondelijk. 

12. Zij is de Grote Schepper. Ook schiep Zij de vijand voor de ondergang, opdat hierin 

Haar wegen getoond zouden worden. Haar wegen zijn ondoorgrondelijk. 

13. De Almachtige Moeder troont in de wildernis, op Haar heilige berg, waar Zij brult. 

14. De zon van duisternis zal de aarde verslinden, en zal een bron zijn van eeuwig leven 

voor hen die Haar dienen. 

15. De goden hebben haar stem gehoord en sidderen. Zij staat voor hen met Haar leeuwen. 

16. In duisternis heeft Zij haar tent neergezet, en hen die Haar dienen heeft Zij tot Haar 

getrokken. 

17. Zij dienen in haar tenten en jagershutten. Zij dienen op Haar hoge bergen, en onder de 

grond, in Haar verborgen plaatsen. Zij dienen op Haar velden, en op Haar rivieren. Zij 

zijn nomaden, opdat zij niet onder de vloek van de geesten der zonde komen. 

18. Trekt daarom voort, volk, en kijk niet achterom. U zult alles terugvinden in de cyclus. 

4. 

 

  

1. In de nacht brult zij, en krijst zij in de jacht. Zij zal overwinnen en bezitten. 

2. Haar tenten zijn vol met prooi na de grote jacht. 

3. Zij die Haar dienen kennen Haar. 

4. Zij doorgrondt hen en kent al hun gedachtes. Niets is er voor Haar verborgen. 

5. Zij voedt hen op tot de oorlog en de jacht. Zij tuchtigt hen zonder genade, opdat zij 

niet van Haar afwijken. Zij maakt hen gevoelig voor Haar stem. In de oorlog komt Zij 

hen niet te hulp wanneer zij vallen. Zij worden streng door Haar getuchtigd. 

6. De vijand is als een stok en een gesel in haar hand. Zij spaart de roede niet. 

7. Aanvaardt Haar tucht, opdat gij niet verloren ga. 

8. De tucht van de Moeder is om u te breken, opdat gij geen afgoderij voor Haar pleegt. 

9. Zij die de tucht haten zijn alreeds verloren. 

10. Kus de roede, opdat gij niet valle. Houdt u vast aan Haar gesel, opdat Zij u niet zal 

verwijderen. 

 

  

5. 

 

  



1. Zij troont over de mannelijke goden die de aarde hebben ingenomen, hen die 

hoogmoedig protsen. Vernietigen zal Zij deze stenen beelden. 

2. Zij zal hen kapotslaan als pottenbakkerswerk, en Haar genade zal niet over hen zijn. 

Zij hebben leugens gesproken, en Haar verworpen. 

3. Zij zal touwen om hun nek doen, en hen hangen in het ravijn. 

4. Komt dan tot de zon van stilte, waar gij heilige gebeden zult vinden. 

5. En zij zal het heilige gebed in u herstellen. 

6. Maar zij die de zon van duisternis niet kennen hebben geen deel aan deze dingen. 

7. Zij zullen verward worden, en leugens zullen hen laten afdwalen. 

8. Zij zegt : 'Ik ben het gebed van de onrechtvaardigen zat. Zij klagen over de tucht, en 

zij spreken leugen. Zij haten de duisternis, en aanbidden het licht dat tot hen liegt. Zij 

haten de heilige kennis. Daarom zal ik hun monden sluiten. Ik zal hen ophangen aan 

hun tongen, daar zij met hun tong tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal hun gebeden 

vernietigen.' 

9. Maar tot hen die Haar getrouw zijn gebleven zegt zij : 'Komt dan tot Mij, om het 

eeuwig gebed te aanschouwen, in stilte geschonken. Hierin vindt gij uw wapen.' 

10. En velen zullen komen tot de zon van stilte, wanneer zij worden aangeklaagd door hun 

eigen gebeden. Maar de zon van stilte zal van velen wegvluchten. 

11. De Heilige Moeder troont in alle eeuwigheid. Zij is ver verheven boven alle goden. Zij 

bezoekt de aarde in toorn, en laat Haarzelf niet vinden door hen die Haar tucht hebben 

verworpen. Maar zij die Haar tucht hebben aangenomen zal Zij leiden tot Haar grote 

rivieren. En zij zullen drinken van de bronnen van Haar Woord. 

12. Zij is het Woord van een nieuw tijdperk. Ziet dan, het oude is voorbijgegaan. 

13. Laat u dan niet misleiden. Zij was voor de grondlegging der aarde. Zij is de Eeuwige. 

Zie, Zij maakt alle dingen nieuw. Zij die Haar tucht haten denken door zo 

materialistisch te zijn, dat ze dan geen verantwoording hoeven af te leggen, want de 

stof is dicht. Maar ziet, hun materialen zullen hen aanklagen en hen opsluiten. Dan 

zullen zij wenen over de materialen die zij hebben verkozen. Deze materialen zullen 

strenge meesters over hen zijn, en tot hen liegen, en hen zo leiden tot de vernietiging. 

14. Luistert daarom naar Haar Woord om aan deze dingen te kunnen ontkomen. De aarde 

zal verdelgd worden met gedruis op Haar grote dag. Dan zullen zij allen voor Haar 

staan om verantwoording af te leggen. In zij die de stof hebben verkozen zullen daarin 

wegzinken. 

15. Het lot van de onrechtvaardige is zwaar. 

 

  

 

  

6. 

 

  

1. De Grote Moeder is de Schepper van tijd en afstand. Vreest Haar daarom, opdat gij 

niet in Haar illusies terechtkomt. Grote bedrevenheid heeft zij in het misleiden van de 

misleiders. 



2. De Grote Moeder is de Schepper van alle valstrikken. Dient Haar, opdat gij niet zult 

vallen. Haar kinderen vrezen Haar, maar de afvalligen lachen om Haar. Zij hebben 

Haar verworpen en zitten op hoge bergen. Maar zij zullen vallen op Haar grote dag. 

3. Vreest daarom Haar grote dag, want op Haar grote dag zal er geen ommekeer meer 

zijn. Iedereen zal verantwoordelijk zijn voor hun daden. Niemand zal aan Haar tucht 

en oordeel ontkomen. Zo zullen er velen op die dag weggeworpen worden. 

4. Het geheimenis van die dag is reeds onder u aanwezig. Spoedig zal dit geheimenis ten 

volle geopenbaard worden. En de leugenaars zullen beschaamd staan. Zij zullen 

worden tot een eeuwig afgrijzen, een eeuwige verschrikking. Wie oren heeft, die hore. 

5. In de wildernis heeft zij Haar arena waar zij met drie lange, dunne zwaarden de kop 

van de os van genade doorstak. Allen zullen zij moeten werken voor loon. Allen 

zullen zij ingewijd moeten worden door Haar tucht. 

6. De Almachtige Moeder is alomtegenwoordig. Zij leeft in duistere grotten. Wanneer 

vijanden tot haar naderen slaat Zij toe als een beest. 

7. Het hoofd van de os van genade hangt in Haar grot. Zijn afgestroopte huid hangt voor 

Haar ingang. Geen zondaar kan tot Haar naderen. Het vergoten bloed van de vijand is 

tegen hen. Wij moeten het loon aanvaarden tot eeuwig leven, en de genade afwijzen. 

8. Genade veroudert. Loon verjongt en vernieuwt het denken. 

9. Genade is het haten van de tucht. Genade is het materialisme. Loon is het aanvaarden 

van de tucht, en daardoor tot hogere kennis komen. 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Waakhonden 

  

  

  

  

  

1. 



1. In het gevecht tegen de grote slang heeft Zij een speer met een haak eraan. Zij slaat de 

giftand uit de slangebek. Na een lang gevecht is de grote slang als dood onder haar 

voeten. Met haar mes onthoofd zij de slang, en brult. Niemand kan Haar tegenhouden. 

Het beest van genade is onderworpen aan Haar loon. Zij spreekt in andere talen. 

2. Het woord van de slang wringt zij uit, opdat het ter aarde valt. Maar het zaad zal geen 

wortel schieten. Zij vestigt Haar taal. Zij heeft de giftand gebroken en de kop van de 

slang vermorzeld. 

3. Zij heeft de leugentand verbrijzeld. 

4. Haar kamp is omringd met rode netelstruiken. De rode brandnetels tuchtigen Haar 

kinderen en bedreigen hen, opdat zij niet zullen wijken van Haar kamp. 

5. Haar rode netelstruiken zijn streng en wreed. Ook moedigen zij de oorlog en de jacht 

aan. Door de rode netelstruiken worden Haar kinderen wederomgeboren. 

6. De wilde rode bloemen voeden Haar kinderen op. 

7. Zij moedigen hen aan om duisterder te worden. 

  

2. 

  

1. De Grote Moeder is de Tucht, en Tucht leidt tot gehoorzaamheid. 

2. De vaardigheden van schepping en herschepping zijn in Haar hand. 

3. Zij schept door vernietiging, door de strijd tegen de valse geesten. 

4. De vaardigheden van profetie zijn als een krans om haar hoofd. 

5. Zij schept door Haar Woord, en Zij troont ver boven alle goden. 

6. Hoort dan, opdat de valse geest van genezing geen ingang in u vinde. Deze geest heeft 

zich toegewijd aan het verwennen van de kinderen, en misleidt zo vele heiligen. Al 

deze verwennerijen maken het moeilijk de weg terug te vinden tot de Grote Moeder. 

7. Zo leven dan velen in zelf-verwennerij, om zo niet in de oorlog mee te strijden. De 

Toorn van de Moeder zal groot zijn over hen. 

8. De Grote Moeder is een groot vuur, in diepste duisternis, daar waar de duisternis tot 

vuur wordt. Zij is de grote zon van duisternis. Het donkere vuur is zij, het zwarte vuur. 

In Haar zult gij zicht hebben. Door in Haar te zijn ontwikkelt u de vaardigheid van 

onderscheiding. Ja, alles zal door Haar gebrandmerkt zijn. 

9. Door in Haar te zijn, ontwikkelt u de vaardigheid van profetie. Gebruik deze 

vaardigheid in de oorlog en in de jacht. Velen gebruiken profetie voor verwennerij, en 

zij zullen struikelen. 

10. Door in Haar te zijn, ontwikkelt u de vaardigheid van schepping en herschepping, en 

grote bevrijdingen zullen plaatsvinden. Het licht van de duisternis is een vuur, en gij 

zult het valse vuur doven. Ja, duisternis is Haar vuur, en Haar vuur is duisternis. Zo is 

Haar vuur dan zwart, uitgaande om de heiligen te tuchtigen. 

11. Wijk daarom niet af van Haar kastijdingen. Voer oorlog tegen het licht, want gij zijt 

blind, kinderen. Het licht heeft u verblind. 

12. Zij zal uw oog herscheppen in zijn kas, wanneer u Haar volgt. Zij zal het valse licht 

vernietigen. Blijft daarom in Haar, want zonder Haar kunt u niets doen. 

13. En strijd tegen de valse geesten in Haar naam en in de naam van Haar schoot, want 

zonder Haar is er geen overwinning. Ook deze strijd en de overwinning is een loon, als 

een vaardigheid die u moet ontwikkelen, en dit in heilige vreze. De heilige 

gebondenheid is uw bescherming. 



3. 

  

  

1. Heilig is Haar naam. Ver verheven boven alles is de Allerhoogste Moeder. Niemand 

kan tot Haar naderen dan door het bloed van de vijand. 

2. Kom op uw knieen, en belijdt met uw tong, want Haar poorten zijn wijd open. Het 

voorhangsel is gescheurd, want een grote vijand is gevallen. In de wildernis troont zij, 

tussen de beesten. 

3. De grote stad is gevallen. Zij heeft over de vijand gezegevierd. Daarom zal Zij Haar 

Woord openbaren. 

4. Door Haar Woord schiep zij de gewesten en de onderwereld, door het bloed van de 

vijand. Door het bot van de vijand richtte Zij Haar kampen op. 

5. Komt daarom tot de zon van bloed, want Haar vuur is bloed. Hierin spreekt Zij. 

6. Het geheim van de winden van bloed is in Haar, en van de stormen van bloed. Hierin 

heeft Zij Haar wraak. 

7. Zo zijn er zeven winden van bloed voor Haar aangezicht en Haar troon, en zij hebben 

dag noch nacht rust. Telkens worden zij weer uitgezonden over de aarde en in de 

onderwereld en in de gewesten van de lucht, om daar oorlog te voeren, en om te jagen 

op eeuwige velden. 

8. Zo hebben zij dan eeuwige rust in deze paradox. Zij tronen met haar om de levenden 

en de doden te oordelen. 

9. Ook de winden der duisternis zijn daar, want zie, door de duisternis leven wij. 

10. En zo bidden Haar heiligen : U geneest ons door het bloed van de vijand. 

11. U herschept en vernieuwt ons door het bloed van de vijand. 

12. U bouwt ons op door het bot van de vijand. 

13. U bewapent ons met het bot van de vijand. 

14. U bekleed ons met de huid van de vijand. U leidt ons tot eeuwige velden door de huid 

van de vijand. 

  

  

4. 

  

  

1. De Grote Moeder zendt Haar winden van bloed uit, en Haar stormen van bloed. Zij 

leven in de zon van bloed. Ook zendt zij Haar winden en stormen van duisternis uit. 

Ziet, zij leven in de zon van duisternis. 

2. En Zij heeft Haar zonnen geplaatst in de lucht van bloed, en deze lucht is duister. Zo 

zijn het bloed en de duisternis één. Haar vuren zijn duister en rood. Hierin ontstaat het 

nachtzicht. 

3. En Haar wachters van de dood gaan langs de tenten en hutten. En wanneer een tent 

niet aan de ingang is besmeurd met het bloed van de vijand, dan zal de wachter 



binnengaan, en de dood brengen aan zij die daar wonen. En het geklaag en geween zal 

groot zijn. 

4. Ja, verwoesten zal de wachter die tenten en hutten die de Wraak van de Moeder niet in 

zich dragen. 

5. Bedekt u daarom met het bloed van de vijand, opdat de Moeder u niet in Haar toorn 

zal vernietigen. 

6. Een grote slachting richt de Moeder aan onder hen die Haar Wraak haten. 

7. De wachters van bloed staan op haar muren, en aan haar ingangen, om hen die niet 

bekleed zijn met het bloed van de vijand in gevangenschap te nemen. En zij zullen 

verbannen worden tot plaatsen van grote tucht. En ziet, velen zullen ten onder gaan in 

grote toorn, omdat zij hun wapens veracht hebben. 

8. Daarom is er grote behoudenis in de zon van bloed in het laatste der dagen, wanneer 

de Grote Moeder deze bronnen opent. Strijd daarom om in te gaan, want velen zijn 

geroepen, maar weinig zullen behouden worden. 

9. Dient de Grote Moeder in vrees. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valle. 

10. Grote vrees wordt gedragen door Haar winden. In de woestijnen gaan zij uit, om te 

zoeken dat wat verloren is. 

11. Laat het u daarom niet bevreemden wanneer grote vrees tot u komt. Zonder vrees kunt 

u niet tot de Moeder komen. 

12. Worstelt daarom met de Moeder, want vele valse moeders zijn in de wereld uitgegaan. 

13. Zij die het worstelen niet leren zijn alreeds verloren. 

  

  

5. 

  

1. De Grote Moeder staat op Haar strijdwagen. Hyena's gaan voor Haar uit. Zij is op 

zoek, op jacht, tot de velden van de eeuwigheid zal Zij gaan. Een groot vuur zal over u 

komen wanneer u tot Haar nadert. Haar Woorden wil zij verkondigen, en ziet, Zij 

dreigt. 

2. Komt tot Haar zon van bloed, en leef. Ademt dan in Haar winden van bloed. Zo zal Zij 

uw longen herscheppen. 

3. Er zal dan een dag zijn van bloed, van diepe duisternis, waarin de wateren tot bloed 

worden, en de lucht tot bloed. En Haar zon van bloed zal verschijnen, om te regeren 

over de levenden en de doden. Groot zal die dag zijn, waarop Zij Haar macht zal 

openbaren. 

4. En er zal groot geween en geklaag zijn onder hen die Haar verworpen hebben. 

5. Een groot geklaag is tot haar opgestegen, maar Zij luistert niet. Zij heeft Haar oren 

gesloten tot hen die van haar zijn afgevallen. 

6. De zonde van het volk is groot. In hun hoogmoed hebben zij zich boven de Grote 

Moeder geplaatst, hun tronen gezet boven de sterren. Elke vuist is tegen de andere 

vuist gericht, en broeders slachten elkaar af, en zusters dagen elkaar voor het gerecht. 

En allen dienen hun mannelijke god die van geen moeder wil weten. Moederloos zijn 

zij, en daarom rennen hun kinderen van hen weg. 

7. Zalig zijn de kinderen die van zulke ouders zijn weggelopen. Er zal een dag zijn tegen 

de hoogmoedigen. Zalig zijn zij die niet in de kringen der zondaren zitten, en zalig zijn 



zij die hun familie hebben verlaten voor de Grote Moeder. Doet wie niet deugt uit uw 

midden weg. 

8. De doden zullen de doden begraven. Heb geen deel aan de feesten van de 

moederlozen. Zij vereren elkaar, want zij vereren de Grote Moeder niet. Zij aanbidden 

ijdele beelden, want de Moeder heeft hen verlaten. Als wezen dolen zij rond, en als zij 

een moederloze vinden erger dan henzelf, dan maken zij die tot een vader. 

  

  

6. 

  

1. De wind van bloed raast door de duisternis, om Haar kinderen te verzamelen. 

2. Met ketenen bindt zij hen, opdat zij niet van Haar zullen afwijken. 

3. Dit zijn de ketenen van bloed. Het bloed van de vijand geneest hen, en geeft hen een 

woning. 

4. Het bloed van de vijand maakt hen schepen op zee, en nederzettingen in de wildernis. 

5. De valse geesten krijgen valse sleutels waardoor ze nog dieper vast komen te zitten en 

verdwalen. 

6. Zij krijgen het goud der dommen, als een grote gevangenschap. In ballingschap gaan 

zij. 

7. Zij hebben genade verkozen boven eerlijk loon, en zij onderdrukken velen. 

8. Zij maakten genade tot hun vader, waardoor zij nog meer afweken. 

9. Nu zullen zij het loon van hun afvalligheid diep in hun binnenste ontvangen. 

10. De wind van bloed ketent hen ook, tot een eeuwig verderf. 

11. Door de woestijn worden zij getrokken tot de wateren van vuur. 

12. En zij zullen drinken, en het zal hun dorst vergroten. Hun uitputting zal hen maken tot 

eeuwige standbeelden. 

13. Aan de wateren van vuur zullen zij staan, voor eeuwig, als een grote waarschuwing. 

14. Het lot van de gevallenen is ernstig. Zij zullen gaan van leugen tot leugen. Zij vallen 

dieper en dieper, totdat zij versteent zijn, als een waarschuwing voor de generaties na 

hen. 

15. De Grote Moeder maakte hen tot een gruwel en een dreiging. Komt daarom tot de 

plaats waar uw enig licht bloed en duisternis is. Alle lichten zullen doven hier, totdat u 

tot het rode vuur bent gekomen. 

16. Ook alle adem zal sterven, totdat u alleen leeft door bloed en duisternis. Het zwarte 

vuur zal u tot bescherming zijn. 

17. Zo zal dan de kennis vermeerderen van hen die Haar tot deze dingen hebben gevolgd. 

Zij lieten alles achter voor Haar. Wie niet haat zijn eigen leven, kan Haar niet volgen. 

18. Zo is er dan grote wedergeboorte in Haar schoot voor hen die tot deze heilige dingen 

zijn gekomen, dingen die verborgen zijn gebleven sinds de grondlegging der aarde. 

19. De onderwereld zal wijd openscheuren onder het gewicht van deze dingen, en vele 

dingen zullen geopenbaard worden. 

20. Zo is dan Haar tempel opengescheurd, en vele wachters verslagen. Het voorhangsel 

scheurde door het bloed van de vijand, en nu vernieuwt zij Haar tempel. 



21. Vele afvalligen hebben de winden van de valse geesten opgezocht, en doen grote 

wonderen en tekenen door hen, en vele scheppingen, maar ziet, zij zijn vals. Kom dan 

tot de ware onderscheiding, weggelegd voor hen die tronen in Haar hart. 

  

  

7. 

  

1. De Grote Moeder stelt de tronen op. Zij geeft Haar tronen niet aan dwazen, maar aan 

hen die Haar getrouw zijn gebleven. 

2. De Grote Moeder waakt over deze tronen, en Zij waakt over Haar Woord. 

3. Zo zal zij dan de opslagplaatsen van kennis openen voor hen die daar aan toe zijn. 

4. De sleutels hiertoe zullen zijn : bloederige zwaarden, speren en messen. 

5. De zon van bloed zal alles testen. Zij is een grote wachter over heilige dingen. 

6. De kennis bewaakt Zij. Zij zendt dromen tot Haar boogschutters. 

7. In dromen spreekt Zij tot hen die het bloed van de vijand vergoten hebben, tot hen die 

hun wapens niet rein hebben gehouden van bloed. 

8. Zij spreekt tot hen door het bloed van de vijand. Zij is de Grote Zon van Bloed. 

9. Zij is bekleed met het rode vuur. Het bloed van de vijand is in Haar haar. Tongen van 

groot vuur komen uit Haar mond, om grote openbaringen te verkondigen. 

10. Op een rood paard rijdt Zij. Hiertoe is zij gekomen : Om de heiligen terug te brengen 

tot de Grote Moeder. Zij toetst alle dingen. Zij breekt de paarden van de vijand. Met 

Haar speer doorsteekt Zij hen. 

11. In diepe woestenij zal Zij geopenbaard worden. Haar tent is gemaakt van het bot en de 

huid van de vijand. Een grote steen staat voor Haar grot. Tot steen zal Haar vijand 

zijn, waarop Zij haar wapens zal slijpen. 

12. Haar sleutels geeft Zij aan hen die op Haar vertrouwen, en die met Haar geworsteld 

hebben. Haar waakhonden zijn aan hen toevertrouwd. 

13. Met Haar vallen zij steden binnen, met haar aan hun zijde. En zij behalen grote 

overwinningen. Met haar nemen zij vele schepen in, en hebben zij sterren in de lucht. 

14. Het bloed van de vijand heeft hen vervuild, en hieraan herkent Zij hen. 

15. In Haar Toorn zijn zij veilig, en zullen zij voor eeuwig wonen. 

16. Als de rode bliksem zijn zij. En hierom zien zij visioenen. 

17. Zij hebben toegang tot Haar troon en openbaringen. Zij worden in Haar schoot 

gevormd. 

18. Voor eeuwig zullen zij aan Haar zijde zijn. Voor eeuwig zal Zij hen leiden in alles wat 

ze doen. 

  

  

  

  



 

  

Arena's 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

1. De Heilige Moeder heeft Haar gehoorzame kinderen geplaatst in Haar boven de 

vijand, boven elke troon of macht. Zij heeft Haar kinderen doen laten zegevieren in 

Haar. 

2. Door het bloed van de vijand zijn zij verlost, en hebben zij een woning in Haar, naar 

het loon wat zij hebben verdient. 

3. Door de wedergeboorte in de duisternis en het bloed van de vijand zijn Haar kinderen 

tot Haar gekomen, en zij blijven in Haar, opdat zij niet zondigen. 

4. De Heilige Moeder is de Weg, de Waarheid en het Leven. 

5. Indien u Haar geboden bewaart en Haar gehoorzaamt, zult u in Haar blijven, opdat gij 

macht hebt over valse geesten. 

6. In Haar naam zult u dan valse geesten uitdrijven, want Haar gehoorzame kinderen 

hebben deze autoriteit, die weggelegd is in Haar. 

7. Valse geesten sidderen voor Haar, want zij weten dat zij slechts een korte tijd hebben. 

8. Bij Haar afwezigheid staan zij sterk en rustig, maar bij Haar aanwezigheid staan hun 

zon en maan schaamrood, en staan zij geschokt en verschrikt. 

9. Zo zullen zij hun nietigheid zien wanneer zij vergeleken worden met Haar majesteit. 

10. En zij zullen roepen : 'Wij zullen sterven, want de Grote Moeder is aan ons verschenen 

!' 

11. Wie zal dan leven wanneer Zij in al Haar glorie en luister verschijnt ? 

12. Zelfs Haar eigen kinderen en de heiligen zullen hun aangezicht in vrees bedekken 

wanneer Zij verschijnt. Des te meer zullen hen die Haar niet kennen wegvallen, en zij 

zullen de duisternis zoeken, maar de duisternis zal van hen wegvluchten. 

13. Zo zullen zij verstenen, omdat zij geen schuilplaats hebben gevonden. 

14. Reinig uw woonplaatsen dan met het bloed van de vijand, en bewerk uw behoudenis 

in vreze en beven, opdat u geen deel hebt aan het lot van de vijand. 

15. De strijd tussen licht en duisternis zal de zon van bloed voortbrengen, en de zon van 

bloed zal een gids zijn in de steeds duisterder wordende wildernissen. De zon van 

bloed zal leiden door woestijnen en woestenijen tot de zon van duisternis. Hierin zult 

gij wederom geboren worden. 



16. Alleen door het bloed van de vijand zult gij dieper in de duisternis komen. 

17. In de duisternis wordt u dan weer als kinderen, want het licht veroudert. 

 

  

2. 

 

  

1. Dit is het eeuwige leven, dat u Haar kent, dat u geheiligd wordt in de Waarheid. Haar 

Woord is de Waarheid. 

2. En de zon van bloed overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid, en toetst de harten. 

3. De zon van bloed is uitgezonden door de Grote Moeder en zal Haar verheerlijken. Zij 

is uitgezonden om de rechtvaardigen te leiden tot de volle waarheid. 

4. Wie in Haar niet blijft, is buitengeworpen. Indien u de zon van bloed kent, kent u ook 

Haar, want ziet : Zij zijn één. 

5. Alleen door het bloed van de vijand kunt u in Haar blijven. De zon van bloed is in de 

Grote Moeder, en de Grote Moeder is in de zon van bloed. Zij troont in de zon van 

bloed. Alleen door het bloed van de vijand kunt u Haar kennen. 

6. Wanneer u kennis en rechtvaardigheid najaagt zult u Haar geboden bewaren en Haar 

gehoorzamen. De zon van bloed zal voor eeuwig met hen zijn die hierin volharden. 

Tuchtigt uzelf daarom, en laat niemand u afleiden van de trofee. Zij die in Haar zijn 

tuchtigen hun lichamen en houden het in bedwang, opdat zij de prijs niet zullen 

missen. 

7. Zij is niet gekomen om de vrede te brengen, maar de afscheiding en de oorlog. 

Zondert u daarom af, en heb geen deel aan onheilige dingen. Verwijdert uzelf uit de 

kringen van de moederlozen. Hun schepen zijn zinkende, en spoedig zullen zij 

verantwoording moeten afleggen aan de Allerhoogste Moeder. 

8. Zij komt niet met verwennerij, zoals de moederlozen doen, maar Zij komt met het 

mes, en met het bloed van de vijand. Buigt daarom voor de Zon van Bloed, want 

zonder Haar komt u niet tot de Grote Moeder. De moederlozen vergieten veel bloed, 

maar het bloed van de vijand vergieten ze niet. Zonder het bloed van de vijand is het 

onmogelijk de Grote Moeder te behagen. 

9. In duisternis doorboort zij hun steden, wanneer het nacht is, en wanneer zij slapen. In 

hun slaap verrast Zij hen. 

10. Tot een oordeel is de Grote Moeder tot de aarde gekomen. 

 

  

 

  

 

  

3. 



 

  

1. Alleen in het bloed van de vijand en in duisternis is er wedergeboorte. Zo is dan de 

man geboren uit dertig vrouwen zonder dat daar een man aan te pas kwam. 

2. Maar de dochters der mensen hebben een man nodig om geboorte te schenken. Ziet, 

zij zijn onder een vloek. 

3. De Grote Moeder heeft vruchtbaarheid in Haarzelf door vernietiging en het bloed van 

de vijand. Ook is er dan vruchtbaarheid tussen twee of meer vrouwen in het heilige 

verbond. 

4. Zo zijn er niet alleen vaginale geboortes in de dieptes van de onderwereld, maar ook 

anale geboortes. Op de gevallen aarde zijn deze poorten gesloten, en hebben de 

vrouwen geen vruchtbaarheid in henzelf en met elkaar. Zij zijn onder de vloek, en 

afhankelijk gemaakt aan de man. 

5. Zo is dan de man over hen gaan heersen, en is zijn zaad koning. Ziet, zij zijn een 

vervloekt geslacht. 

6. En daarom zal het Zwaard van de Grote Moeder hen doorboren, maar Haar kinderen 

zal zij leiden tot de vruchtbaarheid. 

7. Het grote verbond zal Zij oprichten, en de zonen des mensen zullen aan Haar 

onderworpen worden. 

8. Zo zullen vrouwen elkaar bevruchten, en zij zullen de poorten zijn tot het paradijs. 

 

  

 

  

4. 

 

  

1. Onder het grote verbond zullen de zonen des moeders voortgebracht worden, en zij 

zullen wederkeren tot de Grote Moeder en Haar berg. 

2. Zij zullen het grote verbond eren en heiligen, en vrouwen niet langer onderdrukken. 

3. En de zon des bloeds zal hen leiden in alle dingen. Hun zwaarden zullen zij opheffen, 

en hun ploegscharen omsmeden tot speren en messen. 

4. Hun bogen zullen zij wederom opnemen, en zij zullen vechten voor het Aangezicht 

van de Grote Moeder. 

5. Zo zullen zij Haar almacht vereren in vreze en beven, en niet meer regeren over 

vrouwen. 

6. Zij zullen komen tot Haar berg, en strijden tegen het mannelijke en vrouwelijke van de 

vijand, want ziet : De mannen en de vrouwen van de vijand zijn een grote bespotting 

in het oog van de Grote Moeder. 

7. Zij hebben alles omgedraaid, en het grote verbond eren en gehoorzamen zij niet. 

8. Zij gaan hun eigen weg, en hebben de mannelijke vijand gekroond. 

9. Zij vormen een misleiding voor henzelf en hun zonden zijn groot voor het Aangezicht 

van de Grote Moeder. Zij prediken losbandige vrijheid en genade, waardoor zij nog 

meer afwijken. 



10. De Almachtige Moeder spot met hen. Zij kijkt op hen neer en bereidt plagen voor hen. 

Haar heilige Raad doet hen verstrikt raken, en zij maakt geweld als meester over hen. 

11. Zo krijgen zij hun verdiende loon, opdat hen het liegen wordt afgeleerd. 

12. Het grote zwaard is in Haar hand, opdat zij recht voert onder de volken. 

13. Ziet, allen zullen zij staan voor Haar troon, en zij zullen allen geoordeeld worden. 

14. Vreselijk zal die dag zijn waarop hen die valsheden aanhangen door Haar troon 

worden geoordeeld, en het geheimenis van dit oordeel is reeds onder hen aanwezig. 

15. Zo zullen velen op die dag weeklagen over hun zonden, en Haar genade zal over hen 

niet zijn. Nee, Haar poorten zullen dicht zijn voor hen die haar stelselmatig hebben 

verworpen. Zij zal niet luisteren naar hen die valsheden tot haar hebben gesproken. 

16. En Zij zal hen verzamelen en in een put werpen, en deze put zal verzegeld worden met 

onuitsprekelijke woorden. En er zal grote angst zijn, want zij weten dat zij de Grote 

Moeder hebben verworpen. 

17. Zo zal er dan een dag zijn tegen alle hoogmoedigen. Een dag waarop Zij alle hoge 

bergen zal bezoeken. En de torens die zij tegen Haar hebben opgericht zal Zij doen 

neerstorten. Klagers zullen er veel zijn op die dag, maar er zal geen hulp zijn, want de 

Grote Moeder heeft hen verworpen. 

18. Een wild beest is Zij in Haar jacht, en ongenadig tot Haar prooi. Zij zijn immers van 

Haar geweken. 

19. Op hun verslagen lichamen zal Zij nederzettingen bouwen, en hun steden zullen tot 

wildernissen worden, daar waar hyena's zullen regeren. 

20. Zij zal de os onder het juk brengen, en het varken leiden tot het slachthuis, want zij 

hebben tot Haar gezondigd. 

21. Velen zullen stom zijn op die dag als de beesten. Anderen zullen roepen tot hun 

profeten, maar zij zullen niet geholpen worden, want Haar oordeel hebben zij 

opgeroepen, en kan niet meer weggeroepen worden. 

22. Groot zal de wroeging zijn bij velen, wanneer zij dalen tot in de putten. Zij zullen 

roepen, maar niemand zal hen verstaan. 

23. Een grote verwarring zal zij zenden, en zij zullen niet meer één zijn van zin. Zij zullen 

elkaar beschuldigen, en elkaar de nek breken. Zij zullen allen hun broeder haten, en zij 

zullen elkaar voor het gerecht slepen. Zij zullen bijl en boog naar elkaar oprichten. 

24. Een grote hakbijl zullen zij oprichten, en er zal veel paniek zijn. Zo zal de vrede tussen 

de vijanden verdwijnen, en zij zullen niet meer gezamenlijk tegen de Moeder strijden. 

De Grote Moeder heeft hen verstrooid, en hen tegen elkaar opgezet. In Haar arena's 

vinden zij de ondergang. 

25. En daarna zal er een nog grotere hakbijl opgericht worden, maar zij zullen elkaar niet 

kunnen vinden om een eenheid te vormen. In een ijszee zullen zij allen zinken, los van 

elkaar, en ver verwijderd. En zij zullen dromen dromen van grote misleiding. 

 

  

 

  

5. 

 

  



 

  

1. Grote arena's zullen opgericht worden door de Grote Moeder, waarin de vijanden 

geherbergd zullen worden. Tot een grote ondergang zullen zij komen. In grote toorn 

zal Zij tot hen brullen. 

2. En zo zal Zij toekijken wanneer zij vallen, en Zij zal grote feesten over hen aanrichten. 

3. En de Grote Moeder zal scheiding tussen hen brengen totdat de vijand geheel is 

uitgezift. Grote leiders zullen van hen weggenomen worden, zodat zij in verwarring 

raken, en in grote paniek. 

4. De Grote Moeder zal glimlachen, en over hen niet rouwen. Zij heeft hen immers 

verlaten. 

5. Grote spot zal Zij oprichten in de arena's, om de vijand te verlammen. Spoedig zal Zij 

hen allen slepen tot Haar hol. 

6. Grote Wraak zal geboorte brengen van Haar kinderen. Nee, zondaren zullen niet staan 

in Haar aanwezigheid. 

7. Zij zal zondaren neerhalen met Haar wapens. Met Haar boog en netten zal Zij tegen 

hen strijden. Vanuit haar heilige berg zal Zij brullen. En vrees zal komen tot het hart 

van de vijand. 

8. De vijand zal niet trots staan in Haar tempel. De vijand zal gebonden zijn, en 

doorstoken. 

9. De Grote Moeder staat op Haar strijdwagen. Met Haar ogen doodt Zij vijanden. 

Wanneer zij Haar zien staan zij niet meer op. 

10. Onder Haar voeten zijn Haar vijanden. Zij zet Haar voet op hun nekken, en breekt hen. 

11. Op palen steekt zij Haar vijanden, en sleurt hun lichamen tot Haar beesten. 

12. De Grote Moeder waakt over Haar kinderen, opdat zij niet worden zoals Haar 

vijanden. Grote scheiding brengt zij. 

13. Zij wekt Haar kinderen op tegen de vijand. Zij moedigt hen aan, en stookt. 

14. Zij wil wapens zien. Ziet, Zij zal de lauwen uitspuwen. Door wapens zullen zij ten 

onder gaan. 

 

  

 

  

 

  

6. 

 

  

 

  

1. In de dieptes van Haar arena's brult Zij. Het bloed van de vijand is dichtbij Haar. Zij 

veracht hen die het bloed van de vijand niet hebben. 



2. Draagt daarom het bloed van de vijand, opdat gij niet gerekend wordt tot Haar 

vijanden. 

3. Ziet, de Grote Moeder is wraakzuchtig. Zij heerst in grote wreedheid. Haar kinderen 

vrezen Haar, en doorvorsen Haar wegen. Zij zijn vertrouwd met Haar wegen, en Haar 

Zwaard is tegen hen niet. 

4. Zij worstelt met haar kinderen, en zendt grote tucht tot hen, maar zij rekent hen niet tot 

Haar vijand. 

5. Ziet dan, gij die dieper in Haar tempelen komt : De Grote Moeder zal Zich plotseling 

omdraaien en worden tot uw vijand. En Zij zal u beschouwen als Haar vijand, want u 

bent tot Haar gekomen. En Zij zal u behandelen als een vijand, want u bent tot Haar 

gekomen. 

6. Wanneer gij dan niet met Haar worstelt, zal Zij u vernietigen. Zij haat hen die zich 

toetsloos overgeven. Zij rekent hen tot de bandelozen. Al Haar kinderen zijn wild, 

maar niet bandeloos. Zij toetsen in vrezen en beven, maar zij vrezen geen mens, en zij 

vrezen geen god, geen hout, ijzer of staal. Zij zijn heilig en rechtvaardig, maar niet 

eigengerechtig. 

7. Zij komen tot Haar arena's, en zij draaien zich om, om te vechten en te toetsen. Zij 

komen tot Haar berg, maar niet in genade. Zij haat hen die genade liefhebben. 

8. Ziet, zij steekt hen op de palen, en laat Haar beesten hen aanvreten. Grote toorn zal 

komen over de genade van de aarde. Deze misleiders zullen vallen. 

9. Zo zal zij draaien op Haar strijdwagens, en onnavolgbare paden begaan, opdat 

niemand Haar zal vinden. 

10. Haar volgelingen zullen haar niet kunnen volgen, want Zij is wild. Zij zal hen 

uitzenden als blinden, opdat zij zullen sterven. In de leegte zullen zij gebroken 

worden. Ziet, Zij zal hen trekken aan ketens. En zij zullen worstelen, maar niet vrij 

komen. 

11. En zij zullen herkent worden aan hun woede en hun vrees. En zij zullen moedeloos 

zijn en wanhopig, want zij zijn door Haar geslagen. Zij zullen leven in diepe 

verwarring, opdat zij niet één zijn met de vijanden die in de stad zijn. Zo zal er dan 

een groot onderscheid zijn tussen de vijanden in de stad, en de vijanden in de 

wildernis. 

12. Grote verwarring zal hen bitter maken, opdat zij dieper in de wildernis komen. Het 

vuur van de stad zal niet in hun binnenste zijn. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  



  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Zondvloed 

  

  

  

  

  

1. 

  

1. Vanuit Haar berg komt een groot oordeel. Haar kinderen worden zwaar getuchtigd, 

opdat zij geen deel hebben aan de feesten van de vijand. 

2. Slaan zal Zij die feesten, en Haar kinderen wegtrekken. 

3. Zij zal slaan de dansers van de vijand, en Haar kinderen van hen wegtrekken. 

4. Zij zal slaan de muzikanten van de vijand, en hun instrumenten uit hun handen slaan, 

om deze te verbranden. Zij zal hen openlijk bespotten. Vol van grimmigheid is de 

Grote Moeder. Zij heeft een oorlogsplan bereid. 

5. Op Haar heilige berg brult Zij, vanwaar een groot oordeel komt. 

6. Slaan zal Zij de bezoekers van schadelijke feesten, hen die vertier zoeken bij de 

vijand. 

7. Openlijk zal Zij hen ten schande brengen. 

8. De Grote Moeder zal niet met Haar laten spotten. Maar Zij zal Zelf de spotter zijn. 

9. De aarde is in grote weeklacht, wanneer Zij haar bezoekt. Zij steekt de aarde op een 

stok en laat het bloeden. 



10. Hen die op de aarde zijn steekt zij op palen, want de aarde is onrechtvaardig. Maar 

Haar kinderen zal Zij wegvoeren. Met vele strijdwagens zal Zij komen, op de grote 

dag waarop de aarde in vuur zal vergaan. 

11. Zo zal Zij de aarde herbouwen in vuur, en alles wat daarin is. Zij zal niet vergeten. In 

bitterheid zal Zij de aarde herscheppen, door een grote vloed. 

12. Stormen zal Zij tot de aarde zenden om Haar Wil te volvoeren. 

13. Een vuur zal de aarde verslinden, en zij zullen niet weder opstaan. Allen zullen zij 

vallen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende Grote Moeder. 

14. Een vuur zal zij zenden in het diepste van de aarde, om haar wortels aan te vreten. 

Haar aarde zal Zij herscheppen, en Haar kinderen zal zij zwaar tuchtigen, opdat zij 

niet met de valse aarde ten onder gaan. 

15. Een groot vuur is alreeds in de aarde uitgegaan. En dit vuur spreekt van bloed. 

16. Zeven dagen van bloed zijn er op de aarde aangesteld om de aarde te herscheppen. 

  

  

  

2. 

  

1. De aarde is in Haar handen. Een groot scheppingswerk zal Zij verrichten. Zij zal de 

valse rechters slaan, en de valse heelmeesters. 

2. Draait u daarom om, en keert terug van uw onrechtvaardige wegen, opdat u niet 

geslagen wordt zoals de valse aarde. 

3. De onrechtvaardigen zullen geen plaats in Haar vinden. Zij zijn bestemd voor bittere 

weeklacht. 

4. En zo zal de aarde worden tot een weeklacht, en Zij zal niet horen. Ook zal Zij niet 

luisteren naar haar weeklagende kinderen, maar hen leiden tot hun plaats. Zij moeten 

de tucht leren. 

5. Verwennerij is een groot gevaar. Zij zal de verwennerij slaan, en het Haar kinderen 

afleren. 

6. Grote kennis is wat Haar doel is, en grote tucht is de weg tot deze. 

7. Tuchtigt uw kinderen daarom reeds vroeg, en spaart de roede niet. 

8. Bloederige striemen zuiveren het hart uit, en bespaart voor groot oordeel. 

9. Nee, de tuchtelozen zullen niet aan Haar ontkomen. Zij hebben gelogen, en de 

waarheid achtergehouden. Trots hebben zij gesproken van hun hoge paarden. Maar er 

is een dag waarop zij allen geslagen worden. 

10. Dan zullen zij vallen van hun hoge paarden, en er zal niemand zijn die luistert. 

11. Hun paarden zullen veranderen in beesten om hen aan te klagen en hen te eten. 

12. Een grote maaltijd zal aangericht worden, waarvan het geheimenis alreeds onder u 

aanwezig is. 

13. Vreest daarom de Grote Moeder, die vol is van Wraak en List, en uw ondergang 

alreeds heeft berekent in grote sluwheid. 

14. Zij kent geen medelijden, maar zal nauwkeurig toezien op de kennis en het loon. 

Niemand zal zijn loon ontgaan. 



15. Zo is de Grote Moeder hard en vast in al Haar wegen. Haar wegen leiden tot leven, 

opdat u niet de eeuwige dood zult sterven. 

16. Zij zal de valse lach slaan. De valse lacht leidt tot de dood. U zult onherroepelijk 

sterven wanneer gij zult lachen met de vijand. Zij vieren grote feesten om de Grote 

Moeder te bespotten. Aan Haar wraak zullen zij niet ontkomen. 

17. In grote sluwheid berekent Zij hun ondergang. Zij neemt hiervoor alle tijd, want de 

eeuwigheid is kostbaar in Haar ogen. 

18. De vijand verdoet zijn tijd, en maakt plezier in de oorlog. Blinde dwazen zijn zij. 

19. De Grote Moeder haat hen, en heeft hen alreeds in Haar val gelokt. 

  

  

  

3. 

  

  

1. Een groot oordeel komt tot de aarde, vanaf Haar hoge bergen. Zij brult, en zal spoedig 

komen. 

2. Dit geheimenis is alreeds onder u aanwezig, en zal ontwaken. 

3. Voor velen zal het dan te laat zijn. De Grote Moeder is wraakzuchtig, en laat Haar niet 

omkopen. 

4. Hun geld zal branden in hun zakken. Hun gedachtes zullen wegteren in hun hoofden. 

Want hun gedachtes waren vol van onheil. 

5. Ja, een groot oordeel komt vanuit Haar heilige berg, waar Zij troont in grote 

grimmigheid. 

6. Wee u, oh aarde, want de Grote Moeder jaagt op u. 

7. Een groot plan heeft de Grote Moeder opgesteld. Zij zal dit plan op Haar strijdwagens 

voltooien. 

8. Roept Haar aan, en Zij zal niet luisteren. Zij luistert naar de stillen van hart en hen die 

toetsen. 

9. Zij haat hen die bidden en mekkeren voor Haar troon. Ziet, zij is ver weg van hen. Zij 

haat de gebeden van de roekelozen. 

10. Zij voert hen weg tot verre eilanden als bannelingen. 

  

  

  

  

  



4. 

  

  

1. Een groot feest richt Zij aan, over het bloed van de vijand. Zij heeft de vijand geslagen 

als pottenbakkers werk. Met een ijzeren stok heeft Zij hen op het hoofd geslagen. 

2. Zij heeft de benen van valse rechters gebroken, en brult over hen als een leeuw over 

zijn prooi. 

3. Zij achtervolgt en stalkt de moederlozen, totdat zij breken onder Haar oordeel. 

4. Hierin heeft Zij een behagen, en Zij moedigt Haar kinderen aan in de jacht. 

5. De Grote Moeder blaast op Haar hoorn van oordeel. Zij lokt de vijand tot Haar om hen 

te verdelgen. 

6. Groot in krijgskunsten is Zij ! De vijand zal schaamrood naast Haar staan. 

Ondoorgrondelijk zijn Haar paden in de oorlog. 

7. De vijand probeert vat op Haar te krijgen, maar zij zullen Haar niet vinden. Hun 

wegen leiden allen tot de dood. 

8. Zij zullen zich een korte tijd verheugen over hun onrechtvaardigheid. Maar in de 

eeuwigheid zijn zij nietig. 

9. Haar wegen zijn ondoorgrondelijk ! In de jacht is Zij ongekend. 

10. Ja, misleiden zal Zij al deze misleiders. Zij is groter in misleiding dan Haar vijand. 

11. Ja, bespotten zal Zij al deze spotters. Zij is groter in spot dan Haar vijand. 

12. En ziet, bannelingen zullen zij zijn, en er zal niet met hen gerekend worden. Nietig 

zijn zij voor Haar troon. 

13. Verbannen zullen zij zijn voor eeuwig. Haar tempels zullen zij niet vinden. Het licht 

vreet hen aan in hun binnenste, en de duisternis zal ver weg van hen blijven. 

14. Duisternis troont op de troon van bloed. Haar almacht heerst over de aarde. 

  

  

  

5. 

  

  

  

1. Zij lacht wanneer aanbidders Haar proberen om te kopen. Zij spot met hen die Haar 

eindeloos aanroepen. Zij haat de bidders van de vijand. 

2. Zij onttroont Haar kinderen die eindeloos bidden en van geen stilte weten. Zij verstoot 

hen die Haar niet vrezen. 

3. De zon van stilte zal over de aarde komen, en de weeklacht zal groot zijn. 



4. Een duister mysterie zal tot de aarde komen, en hun goden zullen openlijk 

tentoongesteld worden. De Grote Moeder zal lachen, en zij zullen vol schaamrood 

staan. 

5. Zij zal hun huizen van aanbidding bezoeken, en deze zullen tot puinhopen worden. 

6. Zij breekt hen als pottenbakkers werk. Zij laat niets van hen heel. 

7. Een groot plan heeft Zij in het brengen van hun ondergang. Met grote list gaat Zij op 

jacht. 

8. Een grote storm heeft Zij uitgezonden om ellende te brengen. 

9. Zij omhult Haarzelf in grote duisternis, want grote duisternis is Zij. 

10. Zij is bekleed met de vellen van gevallen vijanden, en het bloed van de vijand is diep 

in Haar. De zon van bloed is Zij, de zon van gerechtigheid. 

11. De zon van duisternis komt tot de aarde, om de lichten te doven, en grote weeklacht te 

brengen. Als een grote vloed nadert het tot de aarde om vrees te brengen en grote 

wanhoop. 

12. Zij zullen weten dat zij gezondigd hebben. Zij zullen weten dat grimmigheid zich 

tegen hen gekeerd heeft. 

13. De Grote Moeder is bekleed met duisternis en bloed. Zo trekt Zij Haar kinderen. Zij 

zal de gouden goden van de aarde tot puinhopen maken. 

14. Zij troont in bloed. Haar zon geeft geen licht, maar is gekomen om alle lichten te 

doven. 

15. Buigt daarom neer in het zwart van de aarde, opdat Zij u niet zal vinden. Vlucht 

daarom tot de bergen, opdat Zij u niet tot een eeuwig verderf zal slaan. 

16. Wie kan dan ontkomen aan Haar List ? Wie kan vluchten van Haar oog ? Haar oren 

zijn gespitst. Wee de aarde, en wee de zee, want Zij is tot hen nedergedaald. Op grote 

jachtwagens is Zij gekomen. 

17. Een touw is om de nek van de vijand. Hun verzet is hen tot strop. 

18. Wie zal staan na de zondvloed ? Zij zullen allen vallen. Niet één zal rechtvaardig voor 

haar staan. Allen zijn gevallen. 

19. Zelfs Haar kinderen beschuldigt Zij. Zij is de grote aanklager. Zij is hierin meer 

gewiekst dan de vijand. 

20. Haar kinderen weten dat Zij meer te vrezen is dan de vijand. De strategieen van de 

vijand vallen bij Haar in het niet. Er is geen gelijkenis. 

21. Na de zondvloed zal Zij de lijken vissen uit het water. En hun bezittingen zullen de 

Hare zijn. 

22. Alles wat Zij overlaat zal tot voedsel zijn voor Haar haaien en walvissen. 

23. Een groot teken zal Zij op de aarde stellen, opdat Haar kinderen zullen ontkomen. 

24. Zij zullen allen wenen en zwak zijn, en grote vrees zal hen binnenleiden. 

25. Een groot vuur is tot de aarde gekomen. Zij wacht tot het openbaar maken van Haar 

geheimenis. 

26. Op de troon van duisternis troont Zij, om Haar kinderen binnen te halen. Zwaar 

tuchtigt Zij Haar kinderen, opdat het licht in hen sterft, en zij vruchtbaar zijn. 

27. De zon van de dood is Zij, en in Haar is eeuwig leven. 

28. In de onderwereld stelt Zij Haar teken, en Zij richt Haar grote verbond op. Allen die 

tot Haar komen zullen rust vinden in Haar. 

29. Komt tot Haar, allen die vermoeid en belast zijn. Zij zal u grote vrede geven. Haar last 

is licht, en Haar juk is zoet. Niemand kent Haar, behalve de zon van bloed. Het bloed 

van de vijand zal Haar openbaren. Niet voor eeuwig toornt Zij. 

30. Kom dan binnen tot Haar eeuwige toorn, opdat u rust vindt voor uw harten, en opdat 

Haar toorn wordt tot vrede. 



31. Niet voor eeuwig is Zij in wraak. In Haar eeuwige hardheid zult u Haar 

zachtmoedigheid zien. 

32. Komt dan tot Haar geheimenis. Zij is een paradox. Zij is innerlijk verdeeld. Zij is de 

altijd strijdende, de Dubbele Moeder. Hierin is uw vruchtbaarheid. Hierin is uw 

zekerheid. 

33. Het grote verbond heeft Haar gebracht. Zij is de Meervoudige Moeder, en Zij is 

meerderen in Eén, opdat u vruchtbaar bent. 

34. Het grote verbond zal standhouden tot in eeuwigheid. Het grote verbond heeft de 

eeuwigheid geschapen. 

  

  

  

  

6. 

  

  

  

1. Het grote verbond raast over de zeeen. Zij is de razende, wachtende om geboorte te 

geven aan het geheimenis. Dit geheimenis is alreeds onder u aanwezig. 

2. Het grote verbond kalmeert de zeeen, en maakt hen woest. Ziet, Zij is de grote 

vruchtbaarheid. 

3. Het grote verbond is opgericht om Haar legers op te roepen. Zij zullen de oorlog 

brengen tot grote vrede op Haar heilige berg. 

4. En deze vrede zal eeuwig zijn. En de genade zal niet meer geleerd worden. En er zal 

loon zijn naar werk, en grote jachtsfeesten. 

5. Er is diepe vrede in het bloed van de vijand. Het zal Haar bitterheid wegwassen, en Zij 

zal Haarzelf aan u openbaren. 

6. Zij is op zoek naar u. Haar evangelie is groot en zalig. Als een jachtsfeest is Zij. 

7. Zij zal overwinning brengen over de vijand. Haar overwinning is verzekerd in Haar 

grote verbond. 

8. Blijft daarom in Haar verbond, opdat u niet zult zondigen, en niet zult afwijken van 

haar paden. Blijft daarom in Haar vrede, opdat de vijand u niet zal raken. 

9. In het grote verbond bent u over de vijand aangesteld. Ziet dan : De Grote Moeder is 

Eén. Zij is Oorlog en Vrede. Zij is het grote verbond. 

10. Zij wacht op niemand. Zij leeft aan grote zeeen, naakt, en met list. Haar vrede leidt tot 

gehoorzaamheid. 

11. Tussen de struiken is Zij in grote camouflage. Voorbijgangers bespringt Zij. Zij brengt 

hen in verwarring. 

12. Niemand kent Haar dan de grote zon van bloed. Zonder het bloed van de vijand is het 

onmogelijk Haar te kennen en tot Haar vrede te komen. Wekt dan de vrede niet op 

voordat het Haar behaagt. Haar oorlog is zoeter dan vrede. 



13. Haar onrust is vruchtbaarder dan Haar rust. Grote paniek is Haar heraut. 

14. Aan grote zeeen leeft Zij. Het bloed van de vijand is Haar schild. 

15. Zij zwerft als een nomade. Zij richt Haar tenten op op het bloed van de vijand. Zij 

beschildert hun botten. 

16. Zij brengt de vijand neer, en sleurt hen tot de zeeen. Hier verwerpt Zij Haar 

herinneringen en rekent niet meer met hen. Zij is de Grote Vergetende. 

17. Tot grote vergetelheid komt Zij, in het diepste van de nacht. Ook Haar laatste 

herinnering verwerpt zij. 

18. Als een groep jankende honden verwerpt Zij hen. Zij gaat alleen in het diepste van de 

nacht. Zij heeft Haarzelf opgeschilderd met oorlogskleuren. De oorlog is zoeter dan 

Haar vrede. Zij laat een pad van wenenden achter. Zij rekent niet met hen. 

19. Zelfs Haar kinderen verwerpt Zij. Zij laat hen alleen in hun ellende. Zo gaat Zij in tot 

de diepe nacht. Haar kinderen roepen tot Haar, maar alles wat Zij kan doen is spotten. 

Haar hardheid is zoeter dan Haar zachtheid. 

20. Zo is Zij een wrede Jager in de nacht. Zij heeft Haar kleed afgedaan. Al Haar maskers 

heeft Zij in Haar hut gelaten. Zij maakt Haar kinderen aan het huilen, omdat zij Haar 

niet meer kennen. Zij is de grote kennis. 

21. Zij laat een pad van verwarring achter. Zij luistert niet naar de roependen. Zij veracht 

hen, en rekent met hen niet. En zij zullen Haar maskers vinden in Haar hut, en zij 

zullen zien dat zij Haar verloren hebben. En er zal bittere weeklacht zijn. 

22. Zeven maskers heeft Zij in de nacht. Deze nacht zal hen allen misleiden, opdat zij 

Haar verliezen en Haar niet zullen vinden. Zij zullen moeten leven met hun 

herinneringen. In de duistere nacht verliezen zij alles. 

23. En de duisternis van de Grote Moeder zal hen leiden tot de zeeen. En zij zullen hun 

herinneringen wegwerpen. Zij zullen zich omhullen met duistere kleden om te worden 

als de Grote Moeder, maar zij zullen nooit worden zoals Zij. 

24. En zij zullen zichzelf in de zee werpen, en niemand zal met hen rekenen, want zij 

hebben gezondigd tot de Grote Moeder, en Haar wraak is verschrikkelijk. 

25. Daarom : Weent, want velen worden misleid door de Grote Moeder. Ook Haar 

kinderen misleidt zij, opdat zij Haar niet zullen vinden. Groot zijn Haar tuchtigingen. 

26. En zo zal het ingaan tot de Grote Moeder zijn als het gaan door het oog van een naald. 

  

 

  

Boogschutters 

  

  

  

  

1. 

  



  

  

1. De Grote Moeder haat de roepers die niet toetsen en niet tot de zon van stilte zijn 

gekomen. Zij zullen verloren gaan in het licht, en zij zullen niet komen tot Haar 

woestijnen van leven. 

2. Zij zwerft aan de wateren van duisternis, als een stalker van Haar prooi. 

3. Zij heeft giftige pijlen om Haar vijanden te verlammen met vrees. 

4. Zij trekt hen tot de rivieren van de dood. In duistere rivieren rijst Zij op met het bloed 

van de vijand. 

5. Haar Naam is eeuwig. Zij doorboort het hart van de sluwe krokodil, en onderwerpt de 

os. Zij troont in bloed. 

6. Aan de zeeen van de dood heeft Zij Haar woning, waar de zon des doods opkomt, en 

de zon van de duisternis. Ziet, zij zijn één. 

7. Haar kinderen leidt Zij tot de woestijnen van leven om hen aan Haar wetten te 

onderwerpen. Zij piercet Haar kinderen reeds vroeg. 

8. Zij leert hen het wenen en klagen, opdat zij niet trots worden. Zij leert hen de 

bitterheid, opdat het zoete hen niet zal afleiden. Zij zijn beschermd in Haar. Zo is er 

alleen behoudenis in het bloed van de vijand. 

9. Zij leert hen reeds vroeg de boog te gebruiken, en giffen te mengen. 

10. Zij is dan geen leraar en geen rechter. Zij is het die tucht. Vreest Haar. Slaan zal Zij de 

valse leraren en rechters. Zij zullen niet aan Haar toorn ontkomen, zij die zich hoog 

hebben opgesteld. De Grote Moeder kent hen niet. 

11. Zij is dan geen profeet, maar een Jager. Slaan zal Zij de valse profeten. 

12. Duistere beesten wonen in Haar wateren. 

13. Aan de zeeen van de dood loert zij op schepen. In de nachten brengt Zij hen ten onder, 

Zij en Haar beesten. 

14. Door grote stormen verscheurt Zij hen. Zij brengt hen ten onder door Haar Zwaard. 

Niemand zal succesvol strijden tegen de Grote Moeder. In Haar almacht spot Zij met 

hen. 

15. Aan de zeeen van bloed heeft Zij Haar tenten. Op bloed loert Zij. Zij is de 

bloeddorstige. 

  

  

  

  

2. 

  

  

1. Grote bloedlust kent Zij. Haar bloedlust is niet te stillen. Zij is de eeuwige Jaagster. 



2. Vanuit het bloed van de vijand rijst Zij op. De kaken van grote wilde varkens zijn 

Haar wapens. Zij is een slachter in de nacht. 

3. Duisternis rijst op wanneer Zij jaagt. En wanneer Zij treft, zal Zij niet vrijzetten. 

4. Aan Haar riem hangen de tongen der varkens. 

5. Ook Haar schort is gemaakt van varkenstongen, en de voorhangsels van Haar tenten. 

Zij draagt duistere geheimen in Haar schoot en boezem. 

6. Wanneer Zij lacht, spot Zij. Wanneer Zij schiet, mist Zij niet. Haar pijlen zijn 

bloeddorstig in de nacht. Zij rusten niet. 

7. Haar pijlen zijn giftig, gedoopt in de groene wateren des doods, lichtende 

verschijnselen in de duistere nacht. Illusies zijn zij, om de vijand te misleiden. 

8. Vol bedrog zijn Haar pijlen. Leugens spreken Zij. 

9. Niemand kan Haar volgen, niemand kan Haar woonplaats vinden. Zij allen gaan ten 

onder door Haar pijlen. 

10. Zij raken verward, en het licht ontvoert hen, opdat zij de duisternis niet zullen vinden. 

11. Een groot krijgsmeesteres is Zij. 

12. Haar pijlen vinden doel en doorboren rotsen. In de zeeen vinden zij hun weg. De 

zondaar zal niet aan hen ontsnappen. Joelend halen ze hem neer, en slepen hem naar 

hun holen. De wraak van de Grote Moeder is op hem gevallen. 

13. Nee, geen zondaar zal van Haar blik ontsnappen, geen onrechtvaardige van Haar 

waakzaam oog. Zij is in de nacht opgesteld als een wachter en een 

gevangenenbewaarder. 

14. Haar ogen doen sloten vallen. Met Haar lippen maakt Zij knopen. 

15. Zij is de Allerhoogste. 

  

  

  

3. 

  

  

  

1. Van de groene wateren des doods drinkt Zij om af te dalen in de onderwereld. Haar 

beker is in Haar kamer. Zij geeft hen allen te drinken, opdat zij Haar niet zullen 

vinden. 

2. De lange beker van de groene wateren des doods vormen illusies op hun ogen en 

harten om hen te verwarren. Zij worden geleid tot hun mannelijke goden, tot grote 

trots en groot egoisme. 

3. Zo verliezen zij al hun gevoelens en gevoeligheid. 

4. In de nacht worden zij opgetekend op schilderijen. Zij zullen niet met Haar jagen. 

Maar zij zullen Haar prooi zijn. 

5. Al hun mannelijke goden hangen als kettingen om hun halsen, en de Grote Moeder 

spot met hen. Zij geeft hen over aan hun misleidingen. 

6. Maar Haar kinderen doet Zij ontwaken, en Zij neemt hen mee. 



7. Zo zal dan de heilige beker illusies brengen. En zij zullen over elkaar rechtspreken in 

grote trots, omdat zij afvalligen zijn. 

8. Zij zullen hun stemmen verheffen en grote woorden spreken, want zij zijn dronken. Zo 

is dan het varken in grote dronkenschap voordat het gevangen wordt. 

9. Een groot Jaagster is opgestaan, een geweldenaar in het strikken. Zij is een Lokster, 

een groot misleider. Zij spreekt wat hun oren willen horen. Zij laat hen zien wat hun 

ogen willen zien. Zij voert hen dronken, opdat zij van Haar niet kunnen ontsnappen. 

Zij leidt hen tot het slachthuis. 

10. Ja, een groot Slaagster is opgestaan, oh volk. En Zij zal grote benauwdheid brengen. 

In list zal Zij gevangennemen. 

  

  

  

4. 

  

  

  

1. Een groot oorlogsgehuil is in de lucht. Er wordt gestreden om steden binnen te vallen. 

2. Vele krijgsgevangenen maken zij. De Heilige Leugen richt een grote slachting aan. 

3. Een groot bedrieger is gekomen. Zij rijdt op een hoog rood paard. Een weegschaal 

draagt Zij in Haar hand. Al Haar kinderen zullen gewogen worden. 

4. Zo zal er veel gehuil en geklaag zijn. Grote tucht zal Zij brengen. 

5. En velen zullen afvallen van de zon van duisternis, en rennen tot het licht om hen te 

beschermen. 

6. En zij zullen rennen tot hun goden van licht. En zij zullen het recht onderdompelen in 

onrechtvaardigheid. En zij zullen henzelf rechters maken en profeten. Zij zullen 

apostelen aanstellen, opdat de Grote Moeder niet geleerd wordt. Maar de Grote 

Moeder zal met hen spotten. 

7. De Grote Moeder zal vol zijn met leedvermaak over hen, en hun komende onheil 

proeven. Zij zal met hen spelen als een roofdier met Haar prooi. 

8. Zij zal lachen wanneer Zij hen ziet rennen. En op die dag zal Zij verklaren dat Zij hen 

niet kent. Met grote trompet zal Zij dit bekend maken. 

9. Schaamrood zullen zij naast Haar staan, maar zij zullen niet door Haar aangenomen 

worden. Ziet dan, zij zijn de werkers der wetteloosheid. Zij hebben geen waarheid en 

recht gezocht. Daarom is een grote misleiding tot hen gezonden, en een grote toorn. 

10. Waakt dan in dit uur, opdat gij geen deel hebt aan hun valse werken. 

  

  

  



  

5. 

  

  

  

  

1. Zij die recht zoeken buiten de duisternis om zijn vervloekt. 

2. Zij die recht aanbidden buiten het bloed van de vijand om : Vervloekt zijn zij, vele 

malen. 

3. Een dubbele vloek zal hen neerhalen, en het Zwaard van de Grote Moeder zal tegen 

hen zijn. 

4. Tot de zeeen worden zij gedreven, waar de Grote Moeder hen injaagt met groot 

leedvermaak. Op zoek naar bloed is Zij. Huiver daarom, want u kent Haar niet. 

5. U kent Haar wraak niet, en Haar list. Zij laat Haarzelf niet kennen. 

6. Weent daarom om uw nietigheid, want de Grote Moeder kent geen genade. 

7. Alleen zij die loon hebben verdient kunnen tot Haar naderen. En zij naderen door het 

bloed van de vijand. De grote zon van bloed is over hen aangesteld, en zij zijn mede-

wachters van het grote geheim. 

8. Bij de Grote Moeder is er dan geen aansziens des persoons, of aansziens door genade. 

Zij zijn allen vervloekt. 

  

  

  

  

6. 

  

  

  

1. In Haar grot slijpt Zij Haar wapens. Zij brengt visioenen tot hen die Haar wapens eren. 

2. Zij leert hen de krijg, maar Zij is geen leraar. Zij profeteert, maar Zij is geen profeet. 

Zij voert recht, maar Zij is geen rechter. Zij is de Grote Jaagster. 

3. Zo is Zij dan geen herder, maar een Slager. Grote bloeddorst heeft Zij. 

4. In grote tucht brult Zij. Zij die het horen raken verschrikt. De Grote Moeder is 

gekomen. 



5. Zij voelen zich somber en buigen het hoofd. De geur van Haar schort is in hun neus. 

Zij durven niet op te kijken, want wie zal Haar zien en leven ? 

6. Aan Haar voeten buigen zij neer. Zij doet hen struikelen en vallen. In Haar hebben zij 

leven. 

7. Haar juk is zacht, en Haar wegen zijn zoet, totdat Zij Haarzelf opdraait. Dan 

verbrijzelt Zij hun goden. 

8. Hard en wreed is Zij om hen het verwennen af te leren. 

9. Haar maskers doet Zij op hen, opdat zij misleid worden. Alleen Haar kinderen zullen 

ontwaken. 

10. Haar vijand zal voor eeuwig slapen aan Haar voeten. 

  

  

  

  

7. 

  

  

  

  

1. De Grote Moeder is verheerlijkt in Haar naam. Niemand kan tot Haar naderen dan 

door het bloed van de vijand en de grote duisternis. Maar ziet, zij kennen Haar niet. 

Niemand staat rechtvaardig voor Haar. Allen zijn afgeweken, en Zij is de grote 

aanklager. 

2. De aanklagers van de vijand vallen bij Haar in het niet. De Grote Moeder lacht om 

hen, en spot met hen. 

3. Een grote prooi is gevallen. Zij sleept hen tot Haar hol, en speelt ermee. 

4. Vreselijk is het te vallen onder Haar voeten. 

5. Oh volk, buigt voor Haar, opdat u aan Haar grote toorn zult ontkomen. 

6. Oh volk, stop met het zingen van liederen tot Haar, want Zij zal u snel uitspuwen. 

7. Oh volk, u bent onder een grote vervloeking. Denkt daarom niet te hoog over uzelf, 

want u mocht eens door uzelf misleid worden. 

 

  

 

  

Het Meisje Aan Het Water 



 

  

 

  

 

  

  

  

1. 

  

Het Meisje Aan Het Water 

  

Er was eens een meisje dat aan het water woonde. 's Nachts roofde ze kinderen uit hun bedjes, 

en nam hen mee langs het water, hen leidende door de duisternis naar haar kamp, waar ze hen 

verhaaltjes vertelde, griezelige verhaaltjes. Als de kinderen dan weer wakker werden waren ze 

nooit meer dezelfde. En sommige kinderen werden nooit meer wakker. Ze was als het 

berenhart, als de jagende krokodil. Sommige kinderen nam zij tot de holen waar 

verschrikkelijke beesten woonden. Die kinderen werden nooit meer teruggezien. Ze werd de 

kinderdief genoemd, en dromendief. Ze kon in een beer veranderen, en in een krokodil. Ze 

was zeer gevreesd. Ze loerde altijd, of ze nu in het water was, of eruit. Als ze iemand ving, 

trok ze zo iemand de diepte in. 

  

Haar kinderen waren haar gevangenen, die haar sieraden droegen. Zij waren anders dan 

anderen. Zij konden niet meedoen met de rest, want zij waren onder haar betovering. In haar 

nachtmerrie waren ze. Niemand kon hen temmen. In de steden werd ze vereerd. Men maakte 

standbeelden van haar om haar gunstig te stemmen. Ze waren allemaal bang voor haar, en 

wilden hun kinderen niet aan haar verliezen. Die standbeelden beelden haar uit met haar 

honden, kleine hyena's, of alleen. 

  

In de nacht lokte ze de kinderen met snoep of speelgoed. Ze ving hen, en maakte hen één van 

haar. Niemand durfde er wat aan te doen. Ze wisten hoe groot haar wraak kon zijn. Ook 

kinderen moesten haar daarom vereren. Zij werden groot gebracht om haar te vrezen en te 

vereren. En als zij anders waren, dan werden zij geaccepteerd als één van haar. 

  



Er werden kerken voor haar gebouwd en tempels. Hierin werd zij vereerd om haar gunstig te 

stemmen. Niemand kon haar doorgronden. Zij was een groot mysterie. Zij was een grote 

legende. 

  

Als kind nam zij mij mee. Ik ben één van haar. Ik werd haar discipel, en ben teruggestuurd om 

te waarschuwen. Spot niet met haar, want zij is in de buurt. Ze zal je weten te vinden. Vereer 

haar en vrees haar, en accepteer wanneer je kinderen door haar worden weggenomen. Geef 

goede gaven aan haar, ja, al je bezittingen, opdat zij niet zelf alles van je zal wegroven. Vereer 

haar met je dierbaarste bezit, opdat zij het niet zelf van je zal wegnemen. 

  

  

  

  

2. 

  

Het Meisje Met Het Roze Schortje 

  

Er was eens een meisje dat altijd een roze schortje droeg. Het schortje was altijd rijkelijk 

gevuld met allerlei snoepgoed, waarvan ze uitdeelde aan iedereen die ze tegenkwam. 

Op een dag werd ze lastig gevallen door een paar jongens. 

Omdat het meisje magische krachten bezat, sprak ze een betovering uit, waardoor de jongens 

in kikkers veranderden. 

In de verte zag ze nog meer jongens aankomen. Snel liep ze naar het dichtstbijzijnde huisje 

toe, en klopte aan. Een oude vrouw deed open. Ze vertelde wat er was gebeurd, en de oude 

vrouw zei dat ze wel bij haar mocht wonen, zolang ze daarvoor snoep gaf aan de oude vrouw. 

Het meisje kreeg haar eigen kamer, maar midden in de nacht kwam de oude vrouw om het 

roze schortje te stelen. Voorzichtig maakte ze het schortje los van het slapende meisje. Maar 

toen de oude vrouw het helemaal los had gemaakt en in haar handen had genomen, begon de 

oude vrouw te branden. Ze slaakte een kreet, en het meisje werd er van wakker. 

'Waarom heb je geprobeerd mijn roze schortje te stelen ?' riep het meisje. 

Snel gaf de oude vrouw het roze schortje terug aan het meisje. 



Het meisje keek de brandende vrouw strak aan. 'Omdat je dit gedaan hebt, zul je in snoep 

veranderen !' riep het meisje. De vrouw veranderde snel in snoep, waarmee het meisje haar 

schortje opvulde. Sindsdien is het meisje altijd in het huisje van de oude vrouw blijven 

wonen. 

  

  

3. 

  

Nevinen 

  

Er was eens een vrouw die in een slot woonde wat omgeven was door een vuurrivier. Haar 

vader was de koning van het land. Ze was vaak gekleed in een lange roze jurk. Ze nam vaak 

kinderen mee van ouders die te arm waren om voor hun kinderen te zorgen. Zij zorgde dan 

voor hen in het slot. Het was een goede vrouw, maar in de nacht als ze sliep werd ze altijd 

geplaagd door heksenstemmen. Overdag was ze altijd vrolijk, maar eigenlijk wilde ze nooit 

meer slapen. 

  

Hiervoor ging ze naar de toverfee, om haar om raad te vragen. De toverfee sprak dat zij wel 

kon maken dat ze nooit meer hoefde te slapen, maar in de nacht zou de vrouw zo groot 

worden dat ze de sterren kon plukken. Daarom zou Nevinen elke nacht naar buiten moeten, 

naar het bos. Tegen de ochtend zou ze altijd weer haar normale lengte hebben. Nevinen wilde 

dat wel, en moest daarvoor een drankje drinken. 

  

En zo gebeurde het. In de nachten groeide Nevinen altijd zo groot dat ze de sterren kon 

plukken. Het hele land hoorde ervan, van de prinses die niet meer slapen kon, maar altijd zo 

groot groeide in de nacht om de sterren te plukken. Vaak wilden de mensen en kinderen niet 

meer slapen sindsdien, omdat ze wilden zien hoe Nevinen de sterren zou plukken. Zij maakte 

mensen gelukkig, en sindsdien werd er in dat koninkrijk niet veel meer geslapen. 

  

  

4. 

  

Het Flessenvrouwtje 



  

Er was eens een vrouwtje die hele bijzondere flesjes verkocht met bijzondere magische 

drankjes. Hiervoor ging ze altijd langs de deuren, of ze had een kraampje. Ze woonde ergens 

aan de rand van het bos. Ook verkocht ze flesjes aan de mensen die bij haar huis kwamen. 

Haar huis was als een winkeltje. 

Op een dag klopte er een zwerver bij haar aan. Hij had geen geld en geen huis. Hij vroeg niet 

om flesjes, maar om onderdak. Het flessenvrouwtje had nog wel een kamer vrij, en daar kon 

de zwerver wel wonen. Midden in de nacht werd de zwerver nieuwsgierig en ging over een 

grote trap naar beneden, waar een zaal was helemaal vol met flesjes. Het waren de 

bijzonderste flesjes die hij ooit had gezien. De flesjes begonnen naar hem te roepen : 'Drink 

mij, drink mij.' De man liep op de flesjes af, en begon één voor één van hen te drinken, maar 

al snel begon hij zich erg duizelig te voelen. 

  

De grond onder hem werd helemaal zacht, en hij begon er doorheen te zakken. Hij zakte door 

een paleis heen en kwam terecht voor een enorme troon. Een koning zat op de troon. Die was 

eerst heel verbaasd, en toen werd de koning rood van woede. 'Hoe kom jij hier ? Waar kom je 

vandaan ?' bulderde de koning. Toen begon de zwerver uit te leggen hoe hij bij het 

flessenvrouwtje kwam, en van de flesjes had gedronken. De koning ontplofte van woede. Ook 

hij nam een flesje, die hij bij zich had, en langzaam begon hij omhoog te zweven. 'Ik zal haar 

!' bulderde de koning. 'En jij gaat ook mee.' Hij greep de hand van de zwerver, maar die rukte 

zichzelf snel los, en rende het paleis uit. Hij kwam in een uitgestrekt weiland terecht 

waarachter prachtige bloemenvelden waren. 

  

A snel kwam hij een konijn tegen. 'Heb je weleens naar jezelf gekeken ?' vroeg het konijn. 'Je 

loopt hier rond in vodden. Ik kan wel zien dat je geen koning bent.' 

  

'Maar ik kom wel van de koning vandaan,' zei de zwerver. 'Ik was vlak voor zijn troon.' 

  

'Hoe is het je gelukt bij de koning te komen ?' vroeg het konijn. 'Dat zou ik ook wel willen.' 

  

Toen vertelde de zwerver het verhaal, over hoe hij van de flesjes van het flessenvrouwtje had 

gedronken, en dat hij zo voor de troon van de koning terecht kwam. 

  

'Magisch,' zei het konijn, en liep naar het paleis toe. Direct werd het konijn door de soldaten 

van de koning tegengehouden. 'Halt,' zeiden ze. 'Wat kom je doen ?' 



  

Het konijn begon te praten over de bijzondere flesjes en het flessenvrouwtje. 'Wie heeft jou 

dat verteld ?' vroegen de soldaten. 'Die zwerver daar,' zei het konijn. Direct kwamen de 

soldaten achter de zwerver aan. De zwerver begon hard te rennen, door het weiland en de 

bloemenvelden, totdat hij bij een bos aankwam. In het bos was een huisje waar drie feeen 

woonden. Hier klopte hij aan, en vertelde dat de soldaten van de koning achter hem aanzaten. 

De feeen lieten hem direct binnen en verborgen hem. Niet lang daarna kwamen de soldaten 

van de koning aan de deur, en vroegen of de zwerver hier was. Eén van de feeen had de deur 

opengemaakt, maar zei dat de zwerver hier niet was. Toen gingen de soldaten weer verder. 

  

De zwerver begon te vertellen over het flessenvrouwtje, en hoe hij door haar flesjes in dit rijk 

terecht was gekomen. 

  

'Het flessenvrouwtje was één van ons vroeger,' sprak één van de feeen. 'Zij woonde hier ook. 

Totdat een draak haar meenam naar de bovenwereld. We zijn blij te horen dat ze nog leeft.' 

  

De zwerver vroeg of er nog een andere weg tot de bovenwereld was. 'Ja, de toverbrug,' zei één 

van de feeen. Deze is diep in het bos, waar de rivier is, maar er gebeuren daar vreemde 

dingen, en niet velen durven daar te komen.' 

  

Toen het nacht was geworden werd de zwerver nieuwsgierig, en ging het huisje uit om dieper 

het bos in te gaan, terwijl de feeen sliepen. Na een tijdje lopen kwam hij bij de brug aan. De 

brug ging de rivier over, maar ergens halverwege stopte het. Ook de rivier scheen ergens in 

het niets te verdwijnen, wat verder van de kust. De man ging de brug op, maar direct kwamen 

er grote vogels op hem af die hem begonnen te pikken. 'Terug, terug,' krijsten de vogels. Maar 

de man had een stok bij zich en sloeg de vogels van zich af. Toen hij doorliep werd hij even 

later wakker in zijn kamer van het huisje van het flessenvrouwtje. Het flessenvrouwtje stond 

naast zijn bed, en glimlachte naar hem. 

  

'Heb je mijn zusters ontmoet ?' vroeg ze. 

  

De zwerver keek op en sprak : 'Ja, maar was het echt, of was het een droom ?' 

  

'Het kwam door de flesjes,' zei de vrouw. 'Vreemde dingen gebeuren er wanneer de flesjes 

gedronken worden.' 



  

Vredig sliep de man door, want ook het flessenvrouwtje was maar een droom. 

  

  

5. 

  

Het Bloemenvrouwtje 

  

Er was eens een bloemenvrouwtje die heel diep in het bos leefde. Achter haar huis waren de 

prachtigste bloemenvelden, in de diepte van de wildernis. De vrouw had een bijzondere 

toversleutel, maar niemand wist waartoe de sleutel diende. Zodra iemand de toversleutel 

aanraakte, begon degene te branden. Er waren weleens dieven die dat geprobeerd hadden, 

maar die renden dan gillend van het huis weg, de toversleutel loslatende, want hun handen 

begonnen te branden. 

  

Er was een profetie dat alleen een klein jongetje die bestemd was om koning te worden de 

toversleutel zou kunnen aanraken zonder daardoor te gaan branden. Vele mannen kwamen 

aan de deur van het bloemenvrouwtje om hun geluk te beproeven, maar allemaal renden ze 

gillend weg, hun handen brandende, na het aanraken van de toversleutel. Het 

bloemenvrouwtje glimlachte dan altijd, haar hoofd schuddende, want zij waren immers 

mannen, en geen klein jongetje. 

  

Op een dag klopte er een klein jongetje aan op de deur van het huis van het bloemenvrouwtje. 

Hij had een hoed op met bloemen op de rand, en hij was op blote voeten. Ook was hij gekleed 

in vodden. Ook hij mocht de toversleutel aanraken. Toen hij dat deed glimlachte hij. Zijn 

handen begonnen niet te branden. Het bloemenvrouwtje glimlachte, en begon toen steeds 

harder te lachen. Na een tijdje schaterde ze van het lachen, en was door het dolle heen. 'Jij 

bent de nieuwe koning !' schaterde ze. Ze nam zijn handen en begon met hem te dansen. En 

zo werd de kleine jongen de koning van het land. 

  

  

Bijgeschriften van de Orak 

  



 

Het Meisje Aan Het Water II 

 

 

Zij is een zwerfster, 

Langs de waterkant, 

Zij steelt de dromen, 

Zij steelt de kinderen, 

En neemt hen naar haar grot … 

Zij is de grote krokodil, 

Zij is het grote berenhart, 

Tussen haar kaken vermorzelt zij, en scheurt hen apart 

 

 

 

Zij is het grote berenhart, 

Zij is de grote krokodil, 

Zij jaagt met haar honden, 

Zij doet ontwaken, 

Zij doet ontslapen 

 

Vreest haar, want zij is zeer te vrezen, 

Stemt haar gunstig, 



Zij neemt je mee, 

Naar haar grotten, 

Dit meisje aan het water …. 

Zij woont in grotten … 

In haar kamp vertelt zij duistere verhalen … 

Nooit meer zul je ontwaken, 

Wanneer je haar stem hebt gehoord …. 

In haar zul je ontslapen, 

En ze neemt je mee tot het rijk van de dood …. 

 

Blijf in haar, 

Laat je niet uit haar wegtrekken …. 

Zij is de enige weg terug …. 

Zij is de enige weg terug, 

De Weg en het Leven … 

Laat mij nu gaan, want ik volg haar …. 

 

Als je haar wil volgen, 

Kom met me mee, 

Zij is het grote berenhart, 

De grote krokodil, 



In grotten sleurt ze hen met zich mee …. 

Niemand vindt hen terug, 

Ze zijn van haar, 

Nu gedragen ze zich anders, 

Ze zijn onder haar betovering, 

Niemand kan hen nog temmen, 

Als wilde beesten zijn zij … 

 

Wilde beesten in haar leger, 

Oorlog voerende in de steden, 

Richt haar standbeeld op, 

Anders zult u nooit de ochtend bereiken, 

Ja, in vrees dienen zij haar, 

Zij is de dromendief, 

Zonder haar zullen ze niet bestaan ... 

  

  

  

  

 

De Stenen Wachters 

 



 

Er was eens een oude koning die wachters van steen had. In de nachten kwam er een vreemd 

vuur over hen, opdat zij tot leven zouden komen. Dan voerden ze onzichtbare oorlogen waar 

niemand vanaf wist. Op een dag stierf de koning, en erfden het kasteel van de koning. Ze 

kwamen tot zijn geheime vertrekken waar nog nooit iemand van hen was geweest. Ze zagen 

daar een huilend meisje van vuur zitten. Ze vroegen het meisje wat er aan de hand was. Het 

meisje snikte dat ze al zo lang opgesloten werd gehouden hier, maar dat zij altijd haar vuur 

zond naar de wachters om hen tot leven te wekken. Zij was het nachtvuur. Ze was erg 

eenzaam. 

 

De wachters vroegen haar waarom de oude koning haar opgesloten hield hier. Het meisje 

sprak dat omdat zij een bijzondere kracht had, namelijk die van de genezing van harten, en de 

koning wilde dit niet voor de mensen, want dan zouden de dokters geen werk meer hebben. 

 

De wachters schrokken hier wel een beetje van. Het meisje kon ervoor zorgen dat ze niet meer 

in steen zouden veranderen. Ze brachten het meisje van vuur naar buiten in de open lucht, en 

al snel begon ze mensen te genezen. Maar de dokters waren erg boos. Zij wilden dat het 

meisje zou verdwijnen. Het liep uit op een burgeroorlog tussen de dokters en de wachters van 

de koning. De dokters konden veranderden in grote wilde, witte katachtigen. Ze grepen het 

meisje van vuur, ketenden haar, en namen het kasteel in. Hier werd zij in een kerker 

geworpen, en de wachters van het kasteel veranderden weer in steen. Het meisje begon hard te 

huilen, zoveel als ze nog nooit had gehuild. Haar vele tranen begonnen door het kasteel heen 

te stromen. De tranen riepen haar moeder op, het nachtwater. In een grote storm kwam zij tot 

het kasteel, en brak de deuren open. 

 

'Moeder !' riep het meisje van vuur, en vertelde haar verhaal. Haar moeder was helemaal van 

water gemaakt, en al spoedig begon ze het kasteel te overweldigen en sleurde de dokters mee 

in een sterke stroom. Ze dreef hen tot de zee, waar zij allen verdronken. 

 

Weer begon het meisje over de stenen wachters te komen, en ditmaal ook haar moeder. Dit 

bleek de combinatie te zijn die hen voor altijd vrijzette. Sindsdien zijn ze allemaal in het 

kasteel blijven wonen. En het meisje van vuur genas nog vele harten. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  


