
door  Gerald  Massey

HET  OUDE  EGYPTE  -  HET  LICHT  VAN  DE  WERELD

De  vrouw  betrapt  op  overspel.

God,  de  Vader  van  Jezus,  met  de  duif  als  de  vogel  

van  de  Heilige  Geest.

de  wonderen

Maria  de  maagdelijke  moeder  van  Jezus.

Jezus  als  de  stichter,  en  de  Christus  als  vervuller  
voor  de  vader.

De  twee  moeders  van  Child-Horus,  Isis  en  Nephthys,  

die  twee  zussen  waren

De  verstoten  grote  moeder  met  haar  zeven  zonen  Maria  Magdalena,  met  haar  zeven  duivels.

De  mysteries

Ihuh,  de  vader  in  de  hemel  als  de  eeuwige.

Het  ritueel  als  het  boek  van  de  opstanding

Ra,  de  heilige  geest  

Ra  de  vader  van  Iu  de  Su,  of  zoon  van  God,  met  de  havik  

of  duif  als  de  vogel  van  de  heilige  geest  Iu  of  Horus,  de  

manifesterende  zoon  van  God  De  drie-eenheid  van  Atum  

(of  Osiris)  de  vader,  Horus  (of  Iu)  de  zoon,  en  Ra  de  heilige  

geest

De  eerste  Horus  als  Kind  van  de  Maagd,  de  tweede  
als  zoon  van  Ra,  de  vader

Jezus.

Huhi  de  vader  in  de  hemel  als  de  eeuwige,  een  titel  van  
Atum-Ra

De  altijd  komende  Messu  of  Kind  als  Egyptisch  Het  Hebreeuwse  Messiaanse  Kind.

Jezus  de  manifesterende  Zoon  van  God.

de  gelijkenissen

Jezus  de  Maagd's  kind,  de  Christus  als  zoon  van  de  
vader

De  twee  moeders  van  Kind-Jezus,  die  zussen  waren.
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De  Sem,  of  mythische  voorstellingen

God  de  Heilige  Geest.

de  kleutertijd).

Isis  genomen  door  Horus  in  overspel  met  Sut

Horus  (of  Heru),  de  Heer  bij  naam,  als  een  kind  Kind-Jezus  als  de  Heer  bij  naam  (evangeliën  van

De  uitspraken  van  Jezus

Meri  of  Nut,  de  moeder-hemel  Maria  als  Regina  Coeli.

De  uitspraken  van  Iu  of  Iu-em-hetep

Iu-Su  of  Iusa,  de  komende  zoon  van  Ius•as,  die  

geweldig  was  met  Iusa  of  Iusu

De  eerste  Horus  als  de  grondlegger,  de  tweede  als  
vervuller  voor  de  vader

Isis,  de  maagdelijke  moeder  van  Iu,  haar  Su  of  zoon

Het  boek  Openbaring

De  drie-eenheid  van  de  Vader,  de  Zoon  en  de  Heilige  Geest.

BIJLAGE

Egyptische

Een  vergelijkende  lijst  van  enkele  reeds  bestaande  en  voorchristelijke  gegevens  die  werden  gekerstend  in  

de  canonieke  evangeliën  en  het  boek  Openbaring.
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Jozef  van  Arimathea,  de  bewaarder  van  het  
Corpus  Christi.

Sut  en  Horus  strijden  op  de  berg

Satan  zaait  's  nachts  onkruid.

Seb,  Isis  en  Horus,  de  heilige  drie-eenheid  van  de  Kamieten

De  groep  in  het  huis  in  Bethanië.

Lazarus,  van  wie  Jezus  hield.

De  twee  zussen  Mertae

Osiris  geparfumeerd  voor  zijn  begrafenis

Jozef,  Maria  en  Jezus,  een  christelijke  heilige  drie-
eenheid.

Horus,  de  zaaier,  en  Sut,  de  vernietiger,  in  het  
oogstveld

Horus  weggedragen  door  Sut  naar  de  top  van Jezus  werd  door  Satan  weggevoerd  naar  
een  buitengewoon  hoge  berg.

Het  huis  van  Annuc

Horus  in  Annu

Joseph,  de  vader  op  aarde,  als  vermeende  
echtgenoot  van  de  Maagd  Maria.

Seb,  de  bewaarder  van  de  gemummificeerde  doden

Osiris,  van  wie  Horus  hield

Sut  en  Horus  strijden  op  de  Ben-Ben  or

Mannen

Onthuller  voor  Horus

Jezus  zalfde,  wanneer  de  geur  het  huis  vult.

De  twee  zussen  Maria  en  Martha.

Isis

Satan  en  Jezus  strijden  in  de  woestijn.

S'men,  die  Child-Horus  in  zijn  armen  hield  als  de  

jonge  zonnegod

Anna,  de  profetes,  met  Simeon.

Asar  of  Osiris

Sut  ongedaan  maken  van  het  goede  dat  Horus  doet

Simeon.

Apt,  de  wieg  of  kribbe,  bij  naam  als  
geboorteplaats  en  moeder  in  één
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Satan  en  Jezus,  de  tweelingtegenstanders.

Jezus  in  Bethanië.

Satan  en  Jezus  strijden  op  het  hoogtepunt.

Petrus,  de  openbaarder  van  de  Christus.

Seb,  de  pleegvader  van  Child-Horus

Jozef,  de  timmerman.

Mount  Hetep

Satan  en  Jezus  strijden  op  de  berg.

Bethanië.

De  groep  in  het  huis  bij  Annu

Seb,  de  bouwer  van  het  huis,  de  timmerman

Sut  en  Horus  strijden  in  de  woestijn

Joseph,  als  pleegvader  van  het  Kind-Jezus.

Sut  en  Horus,  de  tweelingtegenstanders

Pyramidion

Anna  of  Annit  (een  titel  van  Hathor),  met  Taht

Simeon,  die  het  Kind  Jezus  in  zijn  armen  nam.

De  Petar  of  Petra  bij  naam  in  het  Egyptisch  as

Seb,  de  vader  van  de  aarde,  als  gemalin  van  de  maagd

Jezus,  de  zaaier  van  het  goede  zaad,  en  Satan,  
de  zaaier  van  onkruid.

S'men,  voor  Khemen,  een  titel  van  Taht

De  kribbe  als  wieg  van  het  Kind-Christus.

Lazarus.
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Anup,  de  Doper

Johannes,  de  voorloper  van  Jezus  de  Christus.

Jezus.

De  mummie  Lazarus  beval  om  langs  te  komen

De  leeuwen  aan  de  horizon  die  Horus  bijwonen  De  leeuwen  die  het  Kind-Christus  bijwonen  (pseudo

Horus,  het  oude  kind

Osiris  klaargemaakt  voor  begrafenis  onder  het  haar  van

Horus

Horus  geboren  in  Annu,  de  plaats  van  brood

De  vrouw  bij  de  bron  als  gever  van  het  water.

De  stier  van  Amenta  in  de  geboorteplaats

De  kleine  oude  Jezus  in  de  catacomben.

Osiris,  die  sliep  in  het  graf  van  Annu  Osiris  

opgewekt  uit  het  graf  door  Horus  in  Annu  Lazarus  opgewekt  uit  het  graf  in  Bethanië.

De  zeven  vrouwen  die  Jezus  dienen.

Horus,  het  genadige  kind

Taht,  Shu  en  zwarte  Sutu

Matthew,  de  klerk.

Offers  aan  het  kind  door  de  aanbidders  
in  Annu

Kind-Horus  komt  uit  het  Papyrusriet  Het  Kind-Jezus  in  de  catacomben  komt  tevoorschijn

De  ezel  in  de  geboorteplaats  (catacomben).

Jezus  bereidde  zich  voor  op  zijn  begrafenis  onder  het  
haar  van  Maria

De  ster,  als  omroeper  voor  de  Child-Horus

Hermes,  de  schrijver

Johannes,  de  goddelijke  schrijver.

Offers  en  aanbidding  van  de  Wijzen.

Jezus,  het  kind  vol  genade.

Johannes  de  Doper.
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Osiris  bidt  dat  hij  spoedig  begraven  mag  worden

Jezus

Aan,  de  groet  van  Horus

Kind-Jezus  met  de  zonneglorie  om  zijn  hoofd.

De  drie  koningen,  of  Magi.

Kind-Horus  met  het  hoofd  van  Ra

Hathor-Meric

Anup,  de  voorloper  van  Horus

Het  kleed  dat  de  godin  Tait  om  Horus  heeft  gedragen  De  doeken  die  het  kind  omdoen

Jezus  geboren  in  Bethlehem,  het  broodhuis.

De  kont,  Iu,  in  de  geboorteplaats

uit  de  papyrus.

De  ster  in  het  oosten  die  de  geboorteplaats  

van  Jezus  aanduidde.

Mati,  de  registrar

De  mummie  Osiris  die  door  Horus  werd  gevraagd  naar  
voren  te  komen

De  zeven  Hathors  (of  koeien)  die  dienen  tot

Noot  bij  het  zwembad  van  de  Perzee,  of  plataan,  
als  gever  van  goddelijke  drank

Hermas,  de  schrijver.

De  os  in  de  geboorteplaats  van  het  Kind.

Mattheus).

Jezus  smeekt  dat  zijn  dood  snel  mag  plaatsvinden.

De  Grote  die  het  werk  doet  om  Jezus  te  wassen  die  de  voeten  van  zijn  discipelen  wast.

Aan,  een  naam  van  de  goddelijke  schrijver

Lazarus,  die  in  het  graf  van  Bethanië  sliep.

Johannes,  de  groet  van  de  Christus.

christelijkEgyptische

Machine Translated by Google



Horus  gedoopt  met  water  door  Anup

De  zeven  vissers  aan  boord  van  de  schors  met  

Jezus.

Herrut  het  Apap-reptiel,  doder  van  de  jongen  

in  het  ei

Horus  de  jongen  op  het  land  en  de  jeugd  in  de  stad  Jezus  als  het  kind  op  het  land  en  de  jeugd  in

Jezus  als  de  kleine  zwarte  bambino.

Twee  vissersbroeders,  Kabhsenuf  en  Hapi

Jezus  doopte  met  water  door  Johannes.

Jezus  met  de  vier  discipelen  op  de  berg.

Jezus,  de  broer  van  Judas  de  verrader.

Maria  waarschuwde  om  haar  kind  voor  de  veiligheid  

mee  naar  Egypte  te  nemen.

Horus  als  de  leeuw

Horus  als  de  typische  vis

Horus  in  de  tank  van  vlammen

Isis  beval  haar  kind  mee  te  nemen  naar

dorp.

Het  wonderbaarlijke  net  van  de  vissers

Horus  (Iu)  als  het  zwarte  kind

Twee  andere  vissersbroeders,  Amsta  en

Jezus  de  doper  met  vuur.

Jezus  als  Ichthus  de  vis.

Horus  met  de  zeven  grote  geesten  op  de  berg  Jezus  met  de  zeven  geesten  op  de  berg

Jacobus,  de  menselijke  broer  van  Jezus.

De  wonderbaarlijke  trek  van  vissen  in  het  net.

Horus  werd  bij  zijn  doop  de  geliefde

Horus  als  de  visser

Horus  geïdentificeerd  met  de  Tat  of  Cross

Zebedeüs,  de  vader  van  de  vissers.

Horus,  de  broer  van  Sut  de  verrader

Horus  de  Goede  Herder,  met  de  boef  op  zijn  schouder

Horus  als  Ahi,  de  spits  met  de  flabellum

Jezus  wordt  de  Zoon  van  God  de  Vader  in  zijn  doopsel.

Tuamutef

Jezus  als  de  visser.

(Openb.).

De  twee  zussen  van  Horus

Jezus  als  het  lam.

De  vier  vissers  met  Horus  als  stichters  van  het  koninkrijk

Zoon  van  God  de  Vader

Jezus  identificeerde  zich  met  het  kruis.

Twee  vissersbroeders,  Simon  en  Andreas.

Amsta,  de  enige  broer  van  Horus  in  de  menselijke  vorm

Horus  met  de  vier  volgelingen  in  de  berg

Jezus  zwaait  met  de  gesel  van  koorden  als  de  spits.

De  vier  vissers  met  Jezus  als  stichters  van  het  koninkrijk.

Christus  komt  met  de  waaier  in  zijn  hand.

Horus,  een  van  de  vijf  broeders

De  zeven  aan  boord  van  de  schors  met  Horus

De  zusters  van  Jezus.

Herodes,  de  moordenaar  van  de  onschuldigen.

Sebek,  de  vader  van  de  vissers

Jezus  als  een  leeuw.

Horus  de  landman  met  de  waaier  in  zijn  hand

Twee  andere  vissersbroeders,  Jacobus  en  Johannes.

Jezus  de  Goede  Herder,  met  het  lam  of  bokje  op  zijn  

schouder.

Jezus,  een  van  de  vijf  broers.

Horus  als  het  lam

Egypte  voor  veiligheid
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Horus,  de  genezer  in  de  bergen

Het  door  draken  aanbeden  

Christuskind  =  krokodillen.

Jezus  als  gever  van  het  water  des  levens.

Horus  de  rechtvaardige  en  

ware  Horus-Mat-Kheru,  het  Woord  dat  waarheid  werd  bij  

de  wederkomst

De  wereld  gemaakt  door  Horus  De  wereld  gemaakt  door  Jezus.
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Jezus,  de  genezer  in  de  berg.

Jezus  als  de  wijnstok.

Horus  vol  wijn

Horus  in  de  linzen  en  het  graan

Horus  van  twaalf  jaar

Horus  als  de  spitsmuis

Horus,  de  brenger  van  de  vissen  en  de  druiven  in  Egypte

Horus,  het  kind  van  de  weduwe  in  Sutenkhen

De  geest  wordt  pas  gegeven  als  Jezus  is  verheerlijkt.

Horus  de  bruidegom  met  de  bruid  in  Sothis  Jezus  de  bruidegom  met  de  bruid.

Jezus  van  twaalf  jaar.

Horus  (Iu),  de  zoon  van  een  kever

Horus,  geboren  als  de  scheut,  tak  of  plant  van  de  
Nun

De  korenkleurige  Jezus.

Jezus  de  getrouwe  en  waarachtige.

Het  Kind-Christus  dat  bij  een  weduwe  in  Egypte  logeert.

Jezus  het  brood  des  levens.

De  twee  blinde  mannen  van  de  evangeliën.

Jezus,  de  goede  Scarabaeus.

Horus  als  Iusa,  de  uitdrijver  van  boze  geesten  als  het  
Woord

De  menselijke  Horus  verheerlijkt  in  het  worden  van  

een  (Khu)  geest

De  gouden  Horus

Horus,  die  het  water  des  levens  geeft

Jezus,  de  uitdrijver  van  demonen  met  een  woord.

Jezus  als  brenger  van  de  vissen  en  de  druiven  
(catacomben).

Jezus  de  wijnbijbel.

Horus  als  Unbu  in  de  doornstruik

Horus  (of  Ra)  als  de  grote  kat

Osiris  als  de  wijnstok,  Aarru

Horus  maakte  een  man  van  dertig  jaar  bij  zijn  

doop

De  muis  van  Jezus  gewijd  aan  "Onze  Lieve  Vrouw".

Horus,  het  kind  dat  op  twee  krokodillen  staat  die  hem  
aanbidden

Horus,  het  kind  van  een  weduwe

Jezus  in  de  doornenkroon.

Jezus  de  geest  van  de  waarheid  bij  de  wederkomst.

De  blinde  Horus,  in  twee  karakters,  als  de  God  en  Manes

Jezus  als  de  kat.

Jezus  geboren  als  de  Natzer  van  Nazareth,  zo  

weergegeven  tijdens  het  lokaliseren  van  de  legende.

Jezus,  de  man  van  dertig  jaar  in  zijn  doop.

Het  Kind-Christus  met  de  weduwe  in  Sotenin  (pseudo-

Matthew).
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Jezus  die  zijn  vader  overal  verhoogt.
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Horus  het  woord-gemaakt-vlees

Horus  de  verheven  slang

Jezus,  heer  van  de  oogst.

Horus  de  gekwelde

Jezus  de  prins.

Jezus  wiens  woord  met  kracht  was.

Jezus  het  van  vlees  gemaakte  woord.

Stomme  Horus,  of  de  stille  Sekari

Horus  de  unieke

Horus  de  Krst

Jezus  als  de  huiler.

Horus  de  woord-gemaakte-waarheid

Horus  als  de  Bennu

Jezus  de  stichter.

Jezus  die  het  zwaard  brengt.

Jezus  verheven  als  de  slang.

Jezus,  "de  getuige  van  de  waarheid."

Horus  de  heer  der  opstandingen  uit  het  huis  des  

doods

Jezus  de  doener  van  het  woord.

Horus  gedraagt  zich  slecht  jegens  Isis

Kind-Horus  als  zaaier  van  het  zaad

Jezus  zwijgt  voor  zijn  aanklagers.

Horus  de  wreker

Horus  Ma-khero

Jezus  de  gekwelde.

Horus  die  licht  geeft  door  middel  van  zijn  eigen  
lichaam

Jezus  als  de  bebaarde  Sophia;  Charis,  de  
vrouwelijke  Christus.

Horus  de  vervuller

Jezus  als  de  feniks.

Jezus  de  brenger  van  vrede.

Horus  als  het  type  van  eeuwig  leven  

Iu  (em-hetep)  de  kind-leraar  in  de  tempel  Het  kind-Jezus  als  leraar  in  de  tempel.

Jezus  in  de  schoot  van  de  Vader.

Horus  de  blijmoedige

Jezus  getypeerd  door  de  lelie.

Har-Khuti,  heer  van  de  oogst

Iu-em-hetep  die  komt  met  vrede

Jezus  spreekt  brutaal  tegen  zijn  moeder.

Horus  als  de  lelie

Jezus  de  unieke.

Horus  die  zijn  vader  op  elke  heilige  plaats  verheft

Horus  de  onderduiker  van  zichzelf  als  Har-Sheta

Horus  als  meester  van  de  woorden  van  macht

Jezus  riep  de  Mamzer.

Jezus  het  licht  van  de  wereld.

Horus  van  beide  geslachten

Jezus  het  type  van  eeuwig  leven.

Horus  als  prins  van  de  goddelijke  krachten

Jezus  de  Christus.

Horus  noemde  het  onwettig  kind

Horus  de  oprichter

Jezus  de  jocund.

Jezus  de  vervuller.

Jezus  de  opstanding  en  het  leven.

Jezus  de  verhuller  van  zichzelf.

Horus  als  Remi  de  huiler

Kind-Jezus  als  zaaier  van  het  zaad.

Horus  in  de  boezem  van  Ra
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Horus  de  verborgen  kracht

Horus  één  met  de  vader

Jezus  spreekt  de  gelijkenissen  uit  aan  boord  van  de  boot.

De  komende  Christus.

De  kwestie  van  bloed  leed  door  de  vrouw.

Jezus  en  de  kleintjes.

Horus  als  leraar  van  de  levende  generatie

Zeven  gaven  van  de  Heilige  Geest.

Jezus  van  de  twee  landen.

Horus  als  drager  van  het  Ankh-symbool  van  het  leven  Jezus  als  de  opstanding  en  het  leven  en  de  Un-

scepter  van  de  opstanding

Jezus  de  verrijzenis  van  Lazarus.

Amsu-Horus  in  zijn  opstanding  als  een  Sahu-mummie

Horus  en  de  Hamemmet  of  jongelingen  van

Horus  als  Kam-Ura,  de  overbloem  en  onbeperkte  

verlenger  van  het  water

Horus  op  het  water

Jezus  de  verborgene.

Jezus  één  met  zijn  vader.

Het  met  bloed  bemeste  veld  in  Tattu

De  kinderen  van  Horus

Horus  als  leraar  van  de  geesten  in  Amenta

Jezus  die  dezelfde  macht  aan  zijn  volgelingen  verleent.

Jezus  als  leraar  op  aarde.

gepersonifieerd.

Het  bloed  van  Isis

Horus,  die  kwam  door  het  water,  het  bloed  en  de  geest

Shu

Het  kleed  van  de  Christus  zonder  naad.

Jezus  de  opwekking  van  de  doden.

Jezus,  gever  van  het  water  des  levens  zonder  limiet.

Horus  die  kwam  om  de  wet  te  vervullen

Aceldama.

Horus  als  leraar  op  de  Atit-schors,  met  de  zeven  

glorieuze  aan  boord

Horus  de  opwekking  van  de  doden

Horus  betreedt  de  berg  bij  zonsondergang  om  met  zijn  
vader  te  praten

Jezus  als  prediker  voor  de  geesten  in  de  gevangenis.

Horus  (of  Khunsu)  de  jager  van  opschepperij  Jezus  de  nederiger  van  de  hoogmoedigen.

Jezus  veranderde  op  de  berg.

Jezus  die  door  het  water  loopt.

Horus  de  opener  als  Unen

naad

Horus  de  opvoeder  van  Asar

Jezus  de  band  van  eenheid.

Jezus,  die  kwam  door  het  water,  het  bloed  en  de  geest.

Het  mummieverband  dat  zonder  werd  geweven

De  kinderen  van  Jezus.

Horus  die  de  woorden  van  Ra  uitspreekt  in  de  
zonneschors

Horus  de  link

Jezus  gaat  bij  zonsondergang  de  berg  op  om  met  zijn  
vader  te  praten.

Horus  van  de  wederkomst

Jezus  de  leraar  op  de  boot,  ook  met  de  zeven  vissers  
aan  boord.

De  blinde  man  die  door  Jezus  werd  gezien.

Jezus  die  lichamelijk  of  geïncorporeerd  weer  opstaat.

Horus  van  de  twee  horizonten

Zeven  zielen  van  Ra  de  Heilige  Geest

Horus,  die  de  kracht  van  de  opstanding  aan  
zijn  kinderen  geeft

Jezus  de  opener  met  de  sleutels.

Jezus  die  komt  om  de  wet  te  vervullen.

Horus  getransfigureerd  op  de  berg

De  blinde  mummie  gemaakt  om  te  zien  door  Horus
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Het  oordeel  van  de  schuldigen,  die  de  geiten  van  Sut .  
zijn

Het  geheim  van  de  mysteries  

onthuld  door  Taht-Aan

Horus  als  de  grote  rechter

Zeven  haviken  van  Ra  de  Heilige  Geest

Ra,  zijn  vader,  om  de  mysteries  van  

goddelijke  dingen  bekend  te  maken  aan  
zijn  volgelingen

De  Openbaring  geschreven  door  Johannes  de  goddelijke.

De  boze  geesten  die  de  zwijnen  binnenkomen.

De  boeken  in  Annu

De  boeken  en  hun  brenger

Jezus  stijgt  op  naar  de  hemel  vanaf  de  Olijfberg.

Oordeel  van  de  rechtvaardigen,  die  de  schapen  zijn  van  

Jezus  de  Goede  Herder.

Berg  van  de  olijfboom

Horus  als  bemiddelaar

Horus  scheidt  de  boze  doden  af

Satan.

Johannes,  die  getuigt  van  het  Woord  van  God  en  het  getuigenis  

van  Jezus  Christus.

Het  boek  en  zijn  opener.

Jezus  als  de  parakleet.

Twaalf  volgelingen  van  Jezus,  als  de  twaalf  

discipelen.

Het  oordeel  van  de  rechtvaardigen,  die  de  schapen  

zijn  van  Horus,  de  goede  herder

Zeven  broden  van  Horus  voor  het  voeden  van  

de  menigte  die  rust  in  de  groene  velden  van  Annu

Jezus  met  de  twaalf  in  het  oogstveld.

De  openbaring  opgeschreven  door

De  glorieuze  die  wachten  op  Horus

De  groet  Aani,  die  getuigt  van  het  
woord  van  Ra  en  van  de  getuigenis  van  

Horus

Zeven  duiven  van  de  Heilige  Geest.

Zeven  kerker-zegels

Horus  met  de  twaalf  in  het  veld  van  de  goddelijke  

oogst

Het  boek  met  zeven  zegels.

Oordeel  van  de  goddelozen,  die  de  bokken  zijn  van

De  openbaring  van  Horus,  gegeven  door De  openbaring  van  Jezus  Christus  die  God  hem  gaf  om  aan  zijn  
dienstknechten  te  tonen.

Horus  die  opstijgt  naar  de  hemel  vanuit  Bakhu,  de

[Pagina  912]

Jezus  als  de  grote  rechter.

De  engelen  die  Jezus  dienen.

Het  doemboek  en  het  levensboek  op  Patmos.

Zeven  broden  van  Jezus  voor  het  voeden  van  

de  menigte  die  op  het  gras  ligt.

De  twaalf  die  voor  Jezus  oogsten.

De  veroordeelde  geesten  die  de  zwijnen  binnengaan

Jezus  scheidt  de  vervloekten.

Het  geheim  van  de  Mysteriën  bekend  gemaakt  door  John.

Aan  (Tehuti),  de  schrijver  van  goddelijke  
woorden

Twaalf  volgelingen  van  Har-Khuti

De  twaalf  die  oogsten  voor  Horus

Egyptische christelijk
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De  bruid  als  de  vrouw  van  het  lam  op  de  berg.

De  Har-Seshu,  of  dienaren  van  Horus  De  

zeven  geesten  van  vuur  rond  de  troon  van  Ra  De  zeven  geesten  van  vuur  voor  de  troon.

De  vrouw  getooid  met  de  zon  die  op  het  punt  staat  het  kind  voort  
te  brengen

De  geweldige  moeder  Apt,  de  

drachtige  waterkoe

Anup  en  Aan,  de  twee  getuigen  voor  Horus

Sebek-Horus  het  lam  op  de  berg

Jezus,  die  de  morgenster  aan  zijn  volgelingen  geeft.

Jezus  de  morgenster.

De  vier  levende  wezens  op  de  vier  hoeken.

Horus,  die  de  morgenster  aan  zijn  volgelingen  geeft

Isis,  die  Horus  voortbracht  in  de  
moerassen

Hathor-Ius•als  de  bruid,  met

Isis,  haviksvleugel

Ihuh,  die  de  sleutels  van  de  dood  en  Hades  als  dichter  en  opener  

draagt.

De  zeven  Khuti  of  glorieuze  De  zeven  geesten  van  God.

Horus  de  morgenster

De  vaders,  of  de  oude  De  vier  

hoekwachters

Atum-Huhi,  de  afsluiter  en  de  opener  

van  Amenta

De  vrouw  die  de  grote  stad  was  gepersonaliseerd.

De  vrouw  met  adelaarsvleugels.

De  krokodil  als  geweldige  moeder

De  vrouw  die  in  de  woestijn  baarde.

De  bruid  met  het  lam  op  de  berg.

Jezus  te  midden  van  de  zeven  gouden  kandelaars.

De  dienaren  van  Jezus  Christus.

De  vrouw  die  op  het  water  zit.

Isis  achtervolgd  door  de  grote  
krokodil

Horus  het  lam  (of  eerder  kalf)  op  de  

berg

Horus,  met  de  zeven  Khabsu-sterren,  

of  goden  van  de  lamp

De  twee  Johns  als  getuigen  voor  Jezus.

De  grote  of  enceinte  moeder  in  haar  
maankarakter

Atum-Ra,  de  heilige  geest

De  draak  als  grote  moeder.

De  bruid  als  Hathor-Isis,  met  het  kalf  of  

lam  op  de  berg  der  heerlijkheid

De  geest.
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De  vierentwintig  oudsten.

Jezus  het  lam  op  de  berg.

De  vrouw  vervolgd  door  de  draak.

De  grote  moeder  als  Hathor,  de  
verblijfplaats

christelijkEgyptische
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De  grote  witte  troon.

Het  scharlakengekleurde  beest  met  zeven  koppen.

De  hemelse  Heptanomis

Het  laatste  oordeel

Abaddon  of  Apollyon,  de  engel  van  de  afgrond.

De  achtste  tot  de  zeven

De  zonnegod  van  gouden  vorm

Het  binden  van  Apap  in  kettingen  en  het  werpen  van  
het  beest  in  de  afgrond

De  grote  rechter  gezeten  op  zijn  troon

Horus  als  de  eerstgeborene  uit  de  dood

De  zeven  koningen  van  de  aarde.

De  tien  horens  of  koningen.

De  god  met  het  zonachtige  gelaat.

Satan  de  aanklager.

De  god  wiens  oogverblindende  mond  briesjes  van  
vlammen  uitzendt

Har-Tema  als  de  wreker,  de  rode  god  die  het  blok  
van  executie  beveelt

Amenta

De  berg  als  troon  van  de  Grote  Rechter.

Sut  en  Horus

De  duizendjarige  regering  van  Jezus.

Apap,  de  kracht  van  het  kwaad  in  de  afgrond

Zeven  zielen  of  krachten  van  Ra

De  god  in  de  zonneschijf

De  oorlog  in  de  hemel

De  leeuwentroon  van  staal

Iu  de  zoon  van  de  mens  (of  Atum)

Osiris-Tat,  de  lijder  in  Beneden-Egypte  van

Abaddon,  Apollyon  of  Satan,  die  oude  slang.

Horus  aan  het  hoofd  van  de  zeven

Michaël  de  aartsengel.

De  berg  als  rechterstoel

Sebek  de  zonnedraak

De  troon  in  de  hemel  op  de  berg.

De  achtste  tot  de  zeven.

De  zeven  bergen  van  aarde  of  eilanden  in  de  zee.

De  god  die  de  leeuw  is  van  de  stam  van  Juda.

De  duivel  en  satan  bonden  in  een  grote  keten  en  
wierpen  in  de  put.

Tien  Tata-goden  of  krachten

De  vorm  met  voeten  gelijk  aan  gepolijst  koper,  en  
gelaat  als  van  de  zon.

De  god  in  leeuwenvorm

Apap  en  Sut  in  ketenen  gebonden  en  in  de  afgrond  
geworpen

Sut  de  aanklager

Jezus  de  Christus  als  eerstgeborene  van  degenen  

die  sliepen.

De  Heer  die  in  Egypte  werd  gekruisigd.

Het  woord  van  God,  trouw  en  waar,  met  
klederen  gedrenkt  in  bloed.

De  zeven  kinderen  van  de  oude  aardmoeder

Het  binden  van  de  draak,  die  oude  slang,  en  hem  
in  de  put  werpen.

De  berg  van  glorie

Horus  in  het  huis  van  duizend  jaar

Zeven  koppen  van  de  zonnedraak.

De  Grote  Rechter  op  de  rechterstoel.

Christus  en  de  antichrist.

Jezus  aan  het  hoofd  van  de  zeven.

De  oorlog  in  de  hemel.

De  god  uit  wiens  mond  het  tweesnijdend  zwaard  
kwam.

Het  Apap-reptiel,  de  slang  van  het  kwaad

Har-Makhu

Het  laatste  oordeel.

Jezus  de  mensenzoon.
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De  rivier  van  het  levenswater.

Hemel  naar  de  maat  van  een  man

Het  meer  van  Putrata  waar  de  verloren  zielen  hals  

over  kop  in  de  eeuwige  nacht  vallen

De  Ankh-sleutel  van  het  leven  en  het  Un-symbool  van  
de  opstanding

De  berg  groot  en  hoog.

Het  kalf  (later  lam)  van  Horus  staande  op  de  berg  met  
Hathor  die  de  bruid  draagt

De  smaragdgroene  dageraad  rond  de  berg  of  troon  van  Ra

maan  aan  haar  voeten.

De  Heilige  Stad  verlicht  door  één  lichtbron  die  noch  
de  zon  noch  de  maan  is  =  de  poolster.

De  regenboog  als  een  smaragd  om  de  troon.

De  eeuwige  stad  op  de  top

Het  grote  meer  in  Hetep  waarop  de  goden  en  
verheerlijkten  neerstrijken

voorhoofd.

De  twee  goddelijke  platanen  boven  het  water  des  levens  De  levensboom  aan  weerszijden  van  het  water  van

De  zee  van  kristal.

Het  paradijs  van  de  poolster

De  ark  van  Osiris-Ra

De  kleine  zuil  van  witte  steen  die  als  talisman  aan  
de  ingewijden  werd  gegeven
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De  heilige  stad.

De  sleutels  van  de  dood  en  Hades  in  de  handen  van  
de  opener.

De  zaligverklaarden  in  hun  witte  klederen  van  heerlijkheid  De  zaligverklaarde  geesten  gekleed  in  het  wit.

De  maangodin  Hathor  die  de  zonnebol  draagt  De  vrouw  getooid  met  de  zon,  en  de

Het  levenswater  dat  uit  de  troon  van  Osiris  komt.

De  Ba  omheining  van  Aarru,  in  twaalf  maten  De  ommuurde  omheining  van  het  nieuwe  Jeruzalem,  in  twaalf  maten.

Amenta

Het  meer  van  de  tweede  dood.

Het  levenswater  als  meer  of  rivier

Het  grote  witte  meer  van  Sa

De  verheerlijkte  in  Hetep  stal  en  omgordde  en  kroonde

Het  levenswater  dat  uit  de  troon  van  God  komt.

De  berg  van  de  dubbele  aarde  in  Hetep

De  engelen  gordden  de  borsten  om  met  
gouden  gordels.

De  ark  van  het  nieuwe  verbond  in  de  hemel.

De  eerste  opstanding  en  de  tweede  dood.

De  witte  steen  die  aan  de  ingewijden  is  gegeven.

leven.

Het  lam  dat  met  de  bruid  op  de  berg  Sion  staat.

Hemel  naar  de  maat  van  een  man.

De  glazige  zee  waarop  de  overwinnaars  
triomfantelijk  staan.

De  eerste  opstanding  en  de  tweede  dood  in

De  naam  van  Ra  op  het  hoofd  van  de  overledene  De  naam  van  de  Vader  geschreven  op  de

Egyptische christelijk
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