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HET TIJDPERK VAN DE MESSIAS 
 

Vooraankondiging: De Rode Draak 
 
Voor hen die nog in de duisternis leven is de komst van De Rode Draak HET TEKEN 
 
Het Teken om de laatste fase van het Scheppingsscript van Ruimte en tijd te vervullen. 
 
Het Teken om de lont in het Kruidvat van De Levant en Chinese Zee te steken. 
 
De Levant en Chinese Zee waar de zogenaamd stoffelijke machthebbers van deze aarde en 
hun miljoenen soldaten, vliegtuigen, tanks en raketten wachten op Het TEKEN. 
 
Het Teken dat voor hen die al in De Geest verkeren natuurlijk van geen enkel belang is. 
 
Want dames en heren laten we het scheppings (illusie) spel eens ontrafelen voor U! 
 
Het scheppings (illusie) spel kunnen we zoals AL-TIJD vanuit 3 standpunten bekijken. 
 
Het stoffelijke standpunt: 
 
Dit is het standpunt van de blinden, duisternis ofwel RUIMTE. 
 
Dit is het standpunt van De Grote Deceptie ofwel afleidingsmanoeuvres. 
 
Dit is het standpunt van de aanslagen in Aken, Parijs, Brussel, Rotterdam, Londen en USA 
 
Dit is het standpunt om u te doen geloven dat het om IS en andere afleidingen gaat. 
 
Dit is het standpunt waar het om De Dodelijke Verwonding van HET BEEST aan Het Hoofd 
gaat welke daarna wonderbaarlijk weer zal opstaan in nog grotere macht. 
 
U weet al jaren wie Het Beest is, wie erop rijdt en hoe deze tijdelijk zal wederopstaan. Dat is 
geen wonder, dat was al jaren geleden voorzien en voorbereid (Zie The Awakening) in het 
scheppings (illusie) script om de geschriften van de gevallenen te vervullen. 
 
Dus de vraag is wat deze gevallen engelen/goden nu echt van plan zijn. 



 
Daarvoor is het nodig om scheppings (illusie) spel vanuit een zielen standpunt te bekijken. 
 
Het zielen standpunt: 
 
Dit is het standpunt van de bijna blinden, schaduwen ofwel TIJD. 
 
TIJD dat samen met de stoffelijke werelden van De Ruimte samen De Schepping vormen. 
 
De Illusie Schepping van Ruimte en Tijd ofwel Stof versus Ziel die NU aan haar Einde Komt! 
 
Dit is het standpunt van Het Openen van De Poort tussen Ruimte en TIJD. 
 
De Poort die ook wel Toren van Babel, Jacobs Ladder, Stargate, Zwarte Kubus, Saturnus en 
De Bodemloze Put uit Het Boek Openbaringen genoemd wordt. 
 
U heeft hier de afgelopen 20 jaar al veel over kunnen lezen en dit is nog eens makkelijk voor 
u samengevat in de Visioenen voor 2015-2017 en Het Is Volbracht 2016! Geschriften. 
 
Het gaat dus maar over een ding volgens de zogenaamde geheime (occulte) machten op 
deze aarde c.q. ons zonnenstelsel. Het Openen van De Poort tussen Ruimte en Tijd welke 
allereerst de poort tussen De Aarde en Saturnus (Bodemloze Put) moet gaan openen. 
Saturnus waar De gevallen engelen/goden tijdelijk opgesloten zitten! 
 
En dan dames en heren zijn de poppen aan het dansen omdat geen enkel geheime Levieten, 
Jezuïeten, Kore of wat dan ook voor occult genootschap in staat is datgene wat uit de 
bodemloze put op aarde komt te beheersen laat staan te controleren. 
 
Daarom hebben deze (geheime) genootschappen voor zichzelf een ONTSNAPPINGSPLAN 
geregeld voor het geval dat de hele boel uit de hand loopt. De Keizer en Hogepriesters ofwel 
officieren mogen DOOR De Stargate voordat zij weer terug komen (Valse Wederkomst) op 
aarde na de grote schoonmaak van water en vuur. De Koningen (9 van de 10 koppen van Het 
Beest) ofwel sergeanten mogen tijdelijk naar een andere planeet zoals Mars of de maan 
voordat zij als Posthumans (Het Nieuwe Ras der Nephilim/halfgoden) weer terugkomen op 
aarde na de grote schoonmaak van water en vuur. De Getrouwen met Hersengolven- en 
Genetisch Gemodificeerde Transhumans ofwel soldaten mogen tijdelijk in de bunkers die de 
afgelopen millennia onder de aarde gegraven zijn schuilen om uit hun holen te komen 
wanneer de grote schoonmaak op aarde heeft plaatsgevonden. Dit hele scheppings (illusie) 
filmscript scenario hebben we allemaal al een keer beleefd in ons Orion verleden waardoor 
we weten dat dit totaal uit de hand gaat lopen voor al deze gevallen personen en dienaren. 
 
Kortom als u een kaartje of armbandje heeft gekregen om toegang te krijgen tot een van De 
Stargates in Levieten Jeruzalem (Tempelberg), Jezuïeten Geneve (CERN), Kore (De Grote 
Moskee in Mekka nu tijdelijk verplaatst naar Antartica), LEGO (USA) etc, ruimteschepen naar 
Mars of de maan of een van de vele bunkers in Amerika, Europa, Rusland, China, India etc. 
dan is het zaak om hier resoluut NEE tegen te zeggen ofwel te bedanken voor de eer. Het 



leidt u allemaal rechtstreeks naar de wereld van de Onwetenden, Gevallenen en Sterfelijken 
die hun ziel verkocht hebben om er daarna achter te komen dat ze in de val der vallen zitten.  
 
Kortom dames en heren het wordt de hoogste tijd om et scheppings (illusie) spel vanuit het 
Geestelijke standpunt te gaan bekijken. 
 
Het Geestelijke standpunt: 
 
Dit is het standpunt van De Alwetende Zienden, Onsterfelijken en Goddelijken. 
 
Dit is het standpunt voorbij de tijdelijke (illusie) schepping van ruimte en tijd. 
 
Dit is het standpunt waar de Chinese Rode Draak die ieder jaar haar dans van Ruimte en TIJD 
doet om het nieuwe jaar in het Kosmische Ei ofwel de tijdelijke illusie schepping te 
verwelkomen oplost tot niets ofwel 0.  
 
Dit is het standpunt welke De Wederkomst van De Rode Draak ofwel The Red Dragon Queen 
begrijpt als Het EINDE van De TIJD! Apsu (Lord of Life or Beginning of Time)  was immers het 
begin van DE TIJD en Tiamat (The Red Dragon Queen or The End of Time) IS het EINDE! 
 
De Wederkomst Van De Rode Draak heeft dus IN ESSENTIE niets te maken met wat voor 
Rode Planeet (Niburu, Planet 7X, Draak, Komeet, Astroide etc.) dan ook maar simpelweg met 
Het EIND van DE TIJD ofwel schepping van ruimte en TIJD. Dit is u de afgelopen jaren 
uitgebreid vertelt in de geschriften zoals SOS, The Elect ONE, Fatima, Garabandal, The 
Awakening, Voorspellingen en Visioenen 2015-2017 en HET IS VOLBRACHT uit 2016!  
 
Geschriften die u allemaal gratis op onze site kunt downloaden uit De LichtOTheek om uzelf 
In De Geest ofwel Innerlijk voor te bereiden op hetgeen komen gaat.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek 
 
Een Goed Huisvader en Moeder der Moeders waarschuwt immers zijn/haar kinderen ruim 
vooraf voor hetgeen deze onwetende nog in de zandbak spelende (gevallen) kinderen over 
zichzelf afroepen. Onze Vader en Moeder hebben dit DIRECT IN U en door hun getrouwen op 
aarde uitgebreid gedaan in de afgelopen duizenden jaren en hun laatste oproep om NU Te 
Transformeren in een LichtWezen gedaan tussen 2012-2015 ter vooraankondiging van wat 
de gevallen machthebbers zouden aankondigen tussen 23 en 28 september 2015. Toen werd 
immers de zogenaamde Valse NWO ofwel Nieuwe (Transhuman) Wereld Orde wereldwijd 
vanuit New York etc.  aangekondigd en later herhaald in Parijs COP21 en Davos 2016. 
 
Zij die de waarschuwingen van De Vader en De Moeder Der Moeders gehoord en gezien 
hebben zijn VOORBEREID op de Grootste veranderingen die de schepping van de afgelopen 
6000 jaar gekend heeft. Zij die gehoord en gezien hebben zijn GETRANSFORMEERD IN 100% 
GEEST! Want het is immers AL-EEN De Geest in U die daadwerkelijk LEEFT! 
 
Zij zijn degenen die Opgehaald zullen worden (Rapture) en niet zullen achterblijven (Left 
Behind) voordat Het Valse (Holografische) Teken aan De (Valse) Hemel zal verschijnen.  

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek


 
De Rode Draak, De Valse Wederkomst van Christus welke De Anti-Christ IS, Alien Invasion, 
WW3 in De Levant zijn allemaal vooropgezette Decepties om uw ziel over te nemen en 
gevangen te houden in de schepping van ruimte en tijd ofwel De Dood! 
 
Wilt U OOK Wakker worden en Weer Opstaan om Naar Huis Te Gaan dan Download en DOET 
u De Geschriften uit De LichtOTheek, schrijft u zich in voor De Gratis Nieuwsbrief, geeft u 
zich op voor een van de LichtLezingen en/of vraagt u een menselijk LichtConsult aan om 
uzelf Innerlijk Te Verlichten tot Waarheid! 
 
Het is 12 UUR dames en heren! 
 
U ziet de gebeurtenissen zoals Hersengolf- en Genetische Modificatie van de mens in een  
Transhuman Zombie, Fukushima, Vluchtelingen Exodus, TIPP en straks De Grote Blackout als 
vooraankondiging van The Tribulation en Gog en Magog regelrecht op u afkomen. Ook in 
Nederland/Rotterdam waar het Hart al eens uit Het Lichaam van De Mens gescheurd werd 
voor het begin van De 2e Wereldoorlog voor Nederland. De 2e Wereldoorlog die begon toen 
Adolf Hitler op 25 januari 1938 samen met Albert Speer op de Obersalzberg Het Teken van 
De Rode Draak zagen. De Rode gloed die bijna de hele aarde in haar ban hield op 25 januari 
1938. Hierna nam Adolf Hitler het besluit van De Anschluss met Oostenrijk op 12 maart 
1938, Inlijving van Sudetenland van 10 oktober 1938 en de invasie van Polen op 1 september 
1939. Allemaal zaken die vooraf aangekondigd werden door De Maria Verschijningen in 
Fatima en Garabandal. Het Derde Geheim van Fatima dat ook over De Wederkomt van De 
Rode Draak spreekt. Het jaar waar alle Joodse Levieten Voorspellingen bijna 6000 jaar samen 
komen. De Voorspellingen van De Grote Shemitah Cyclus van 49 jaar, Het Laatste 70e Jubilee 
Year dat in 2016 zal plaatsvinden. Het Jaar van Licht van 13/14 september 2015 tot 2/3 
oktober 2016. Het Jaar van De Planeet Mars. Het Jaar waarin ALLES zal VERANDEREN!!! 
 
Het jaar 2016 het jaar van 3 en 6 = 9 het jaar van 369 het jaar van De Crossing! 
 
Het Jaar waar het (laatste) gesloten en verzegelde boek van Daniel 12 geopend wordt! 
 
Het jaar van De Driehoek 23, 24 en 26 ofwel vooraankondiging van De Grote Deceptie, 
Ontsnapping en Valse Wederopstanding. Het jaar van Het Laatste Avondmaal op Witte 
Donderdag, Het Jaar van De Kruisiging op Goed Vrijdag, Het Jaar van De Valse Tweede Zon 
Saturnus op Satur(n)day, Het Jaar van De Wederopstanding, Het Jaar van De Hemelvaart, 40 
dagen van Berouw na de De Wederopstanding, van Jezus in Christus. 5 mei 2016. De dag 
waar De Hemelvaart, Maria Dag en Bevrijdingsdag in Nederland samenvallen!   
 
Het jaar waar alles VOORAF geopenbaard zal worden. 
 
Omdat een Goed Huisvader en Moeder der Moeders dat nu eenmaal doen. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!salvation/lwfyr 
 
Ook zullen zij u dit keer weer 7 dagen voor de Grote Gebeurtenissen Waarschuwen! 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!salvation/lwfyr


http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-eind-van-de-tijd/mj6d3 
 
Hou onze site in de gaten en voel Innerlijk wat de waarheid van Het EINDE van DE TIJD IS! 
 
En ja, als er helemaal niets gebeurt dan hebben wij allemaal De Grote Genade gekregen! 
 
En ziet de aarde er van de ene op de andere seconde totaal anders uit. Zonder stof enzo! 
 
Voor meer informatie leest U SOS, The Elect ONE, Fatima’s 3e Geheim, Garabandal, The 
Awakening, De Voorspellingen en Visioenen 2015-2017 en HET IS VOLBRACHT! 
 
Waarschuwing 1: Het Is 12 Uur 
 
In het vorige hoofdstuk heeft u alles kunnen lezen over De Rode Draak 
 
De Wederkomst van De Rode Draak die in de geschiedenis staat voor Het Einde Van De TIJD! 
 
Het is vandaag 26 maart 2016, 8:08. Het is Zaterdag, Saturday ofwel SATURN-DAY 
 
De Dag waarop om 12:00 De Poort geopend wordt tussen de Aarde en Saturnus. 
 
Door deze Poort zal Het Grote Licht Gezonden worden. 
 
Het Grote Licht dat Saturnus zal Verlichten. 
 
Opdat zij niet in herhaling zullen vallen. 
 
Zoals in de dagen van voor Noach. 
 
U kunt hier alles over lezen in de boeken Het Is Volbracht! En Visioenen en Verhalen uit 
Heden, Verleden en Toekomst Deel 1 welke u als Paasgeschenk vandaag gratis kunt 
downloaden uit de LichtOTheek! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij wensen u een mooie Wederopstanding toe op 27 maart 
 
Wij wensen u een mooie Hemelvaart-, Maria- en Bevrijdingsdag toe op 5-5-2016 
 
Waarschuwing 2: De EindTIJD KLOK 
 
In de vorige twee hoofdstukken heeft u alles kunnen lezen over De Wederkomst van De 
Rode Draak op Aarde en dat het, in het al 2000 jaar geleden voor aangekondigde “Jaar van 
Het Licht” 5776, 1776 ofwel 2016, 12 UUR is geworden!  
 
In dit hoofdstuk geven wij u dan ook een kijkje In De Geheime Klok (Het Blauwe Zwarte 
NietsZiend Oog van Horus) van De EindTIJD (stof/ziel) en AL-TIJD (De Geest)! 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-eind-van-de-tijd/mj6d3


 
Zelfs Paus Franciscus (Jezuïet) heeft er een in zijn studeerkamer genaamd  Cosmic Embrace 
ofwel Abbraccio Cosmico hangen alwaar hij de Hogepriesters van alle gevallen kerken op 
deze aarde heeft ontvangen in de jaren 2014 en 2015 ter voorbereiding op 2016. Zie Het Is 
Volbracht Geschrift Deel 1 t/m 10. 
 
Het jaar 2016 volgens de Gregoriaanse Kalender 
 
Het Jaar 5776 volgens de Hebreeuwse Kalender 
 
Het Jaar 1776 waar de Vrijmetselarij werd (weder) opgericht (zie 1 $ Biljet). 
 
Het jaar waarin de 14e laag ofwel Capstone op De Grote Pyramide moet verschijnen. 
 
Het jaar waarin de 14e laag op de One World Tower in NYC (Starlight Burst) zal gaan schijnen. 
 
Het jaar waarin op de 14e straat te Washington de Vrijmetselarij Supreme Council haar 
deuren zal openen om het Tammuz/Horus/Abaddon/Apollyon/Apollo Wederkomst van De 
Antichrist inauguratie ritueel op te voeren. Het Witte Huis staat in de 1e straat in de stof. Het 
Witte Huis is precies 1776 meter verwijderd van het gebouw van de Supreme Council! 
 
Het jaar waar vanaf 19 april 2016 in New York City (Times Square) en Londen (Trafalgar 
Square) en zelfs Nederland de eerste Baal Poorten (Arches), van in totaal 1000, in alle grote 
steden op aarde naar De Tempel van Baal geopend zullen worden door Semiramis (de vrouw 
van Nimrod) ter ere van Nimrod. De Tempel van Baal/De Toren van Babel/De 3e Tempel op 
de Tempelberg alwaar straks hun zoon Tammuz zitting moet gaan nemen op de valse troon. 
De wederkomst (Resurrection) van de Antichrist die elk jaar op 1 mei door alle occulte 
genootschappen op aarde gevierd wordt ter voor aankondiging van Tammuz 4. 
 
Nimrod die u ook wel kent onder de namen Orion Keizer (De Grote Strijder), Osiris, Baal, Bel, 
Zeus en Jupiter. Semiramis die u ook wel kent onder de namen Ishtar, Isis, Hathor, Diana, 
Ceres. Ishtar ofwel Easter, de vrouw van Nimrod die alle heidense feesten ter ere van haar 
man organiseert zoals het Paasfeest der Orgies om 9 maanden later de bevlekte baby’s te 
produceren die tijdens het jaarlijks terugkerende heidense Baal Rituele Kersfeest (Santa 
Claus welke een anagram is voor Satan Claus) aan Nimrod/Lucifer geofferd worden. Tot 2016 
in de geheime occulte genootschappen en vanaf 2016 vanuit 1000 Baal Steden/Poorten. 
 
Natuurlijk kunt u in naam van Christus al deze gevallen engelen/goden, hun handlangers, 
onwetende dienaren en de door hen op te zetten Baal Poorten en Tempels in Het Grote 
Licht zetten. Dat gebeurt sinds 4-4-2016 over de hele wereld om de gevallenen uit hun 
duisternis en schaduwwerelden te verlossen. Doet u ook mee om hen m.b.v. De Christus van 
Innerlijke Stilte, Onvoorwaardelijke Liefde, Grote Genade en Barmhartigheid te Verlossen.  
 
Mochten uw kinderen en/of kleinkinderen in de komende weken en maanden alsnog naar 
deze Baal Feesten en Festivals gaan, vraag hen dan Het Grote Licht Mee Te Nemen en tijdens 
deze heidense feesten uit te stralen waardoor de Baal Duisternis zal transformeren in LICHT! 
 



Besef ook dat Nimrod, Baal, Osiris, Zeus, Jupiter etc. al naar Huis is gegaan en er dus geen 
enkele rede meer is om dit feest der gevallenen voort te zetten. Ook Semiramis en Tammuz 
zullen binnenkort besluiten huiswaarts te keren, hun man en vader achterna. 
 
Maar is het bovenstaande belangrijk zult u zich afvragen. 
 
Natuurlijk niet, het is onderdeel van de wereldwijde deceptie, misleiding en verleiding zoals 
u in de vorige twee hoofdstukken heeft kunnen lezen. 
 
De deceptie, misleiding en verleiding om u af te houden van De Waarheid In U! 
 
De Waarheid dat de gevallen schepping van Ruimte en TIJD een illusie is! 
 
Een illusie die in de periode 2016-2017 ten Einde Komt! 
 
Het Einde van De TIJD der Duisternis en Schaduwen! 
 
En Het Begin van Het Ware Jaar van Innerlijk Licht! 
 
Kortom we leven op dit moment is een bijzondere TIJD. 
 
Een TIJD waar De Duistere (gevallen scheppings) TIJD zal ophouden te bestaan. 
 
Om daarna in uw weder op te staan, weder geboren te worden in Het Grote Licht. 
 
Dames en heren het is TIJD voor een feestje. 
 
En voor wie nog niet precies weet wat wij gaan vieren in 2016 is het aan te raden om voor 1 
mei 2016 nog even De Wakker Worden en Wederopstandings oefeningen te DOEN! 
 
Tevens lanceren wij vanaf 4 april De Klok van De EindTIJD en AL-TIJD! 
 
Op deze Klok kunt u precies zien wat er allemaal op aarde kan gaan gebeuren in 2016/2017.  
 
Ieder week en zo nodig iedere dag vullen we deze klok aan met de laatste OPENBARINGEN  
 
Want het verzegelde boek van Daniel 12 is GEOPEND! 
 
Geef deze KLOK door aan al uw vrienden en vriendinnen opdat ook zij voorbereid zullen zijn 
op De EindTIJD en niet bang of verrast zullen worden in de komende weken en maanden op 
aarde en aan de hemel (De Tekenen van De Rode Draak, The Red Dragon Queen). 
 
Voor de rest wensen wij u prachtige dagen toe. 
 
Voor ons is het AL-TIJD feest, voor u ook al? 
 
Waarschuwing 3: De 16 Kruisweg Staties  



 
In de vorige drie hoofdstukken heeft u alles kunnen lezen over De Wederkomst van De Rode 
Draak op Aarde en dat het, in het al 2000 jaar geleden voor aangekondigde “Jaar van Het 
Licht” 5776, 1776 ofwel 2016, 12 UUR is geworden!  
 
In het laatste hoofdstuk genaamd De EindTIJD Klok hebben we u al een kijkje geven In De 
Geheime Klok (Het Blauwe Zwarte NietsZiend Oog van Horus) van De EindTIJD (stof/ziel) en 
AL-TIJD (De Geest)! 
 
In dit hoofdstukgeven wij u inzicht in de 15e Kruiswegstatie van Christus 
 
Kruiswegstatie 1 – Jezus wordt ter dood veroordeeld om Christus te worden 
 
Kruiswegstatie 2 – Jezus neemt het kruis/lijden van de mensheid op zijn schouders 
 
Kruiswegstatie 3 – Jezus begint de kruisweg naar huis te lopen als voorbeeld voor de mens 
 
Kruiswegstatie 4 – Jezus Valt voor de 1e Keer om daarna weer Weder Op Te Staan 
 
Kruiswegstatie 5 - Jezus ontmoet zijn Moeder Maria om haar het goede nieuws te vertellen 
 
Kruiswegstatie 6 – God in de vorm van Simon van Cyrene help Jezus het kruis te Dragen 
 
Kruiswegstatie 7 – God in de vorm van een Vrouw spreekt Jezus moed in DeWegteVervolgen 
 
Kruiswegstatie 8 -  Jezus valt voor de 2e Keer om daarna weer Weder Op Te Staan 
 
Kruiswegstatie 9 – Jezus spreekt alle vrouwen toe en vertelt hen over De Wedergeboorte 
 
Kruiswegstatie 10 – Jezus Valt voor de 3e Keer om daarna weer Weder Op Te Staan 
 
Kruiswegstatie 11 – Jezus wordt ontkleed van al zijn stoffelijke bezittingen en verbondenheid 
 
Kruiswegstatie 12 – Jezus wordt gekruisigd en ontdaan van al zijn ziele verbondenheid 
 
Kruiswegstatie 13 – Jezus wordt van het kruis dat geen kruis voor hem meer is afgenomen 
 
Kruiswegstatie 14 – Jezus wordt 3 dagen voorbereid op zijn wederopstanding in Christus 
 
Kruiswegstatie 15 – Jezus zet op voorspraak van GOD De EindTIJD KLOK in hem STIL 
 
De KLOK van De EindTIJD! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!eindtijd-klok/xyg7a 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!eindtijd-klok/xyg7a


Voor meer informatie over De Kruiswegstaties leest u het boekje genaamd De 
Wedergeboorte versie 202 welke U onderaan de pagina van de LichtOTheek kunt 
downloaden. http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek 
 
U bent dan voorbereid op datgeen kan gebeuren in 2016-2017 
 
Wat ons betreft NIETS voor hen die al wedergeboren in De Geest ZIJN! 
 
Back In Time 11 april 
 
In het vorige hoofdstuk gaven wij u inzicht in de 15e Kruiswegstaties van Christus. 
 
In dit hoofdstuk geven wij u inzicht in de 16e Kruiswegstatie der Wedergeboorte 
 
Kruiswegstatie 16 – Jezus wordt Wedergeboren in De Christus In GOD als EEN 
 
Want in al die jaren dat wij dit werk op aarde doen is het maar om 1 ding gegaan. 
 
Uw Wedergeboorte In De Geest ofwel het Ware Leven buiten de ruimte en tijd illusie. 
 
Om dit te doen nemen wij u in dit hoofdstuk mee naar uw plaats van herkomst voor de 2e 
Val. De plaats van herkomst waar de ruimte ofwel stof/lichaam geboren/gecreëerd werd. 
 
Dit was in Het Orion Keizerrijk, Sirius, Plejaden etc. ofwel de 13 sterrenbeelden, hun sterren 
en daarbij behorende planeten, manen en astroïden dames en heren. 
 
Ja, ook het 13e sterrenbeeld dat voor het stoffelijke oog niet meer zichtbaar is. 
 
Maar wel weer gezien kan worden door hen die hun Geestelijke OOG geopend hebben. 
Het Orion Keizerrijk waarover u al heel heeft kunnen lezen in De Orion Kronieken 1 t/m 3. 
 
Daarom nemen wij u vanaf vandaag mee ”Terug In De Tijd” ofwel Back In Time. 
 
Maar dan niet vanuit een stoffelijke (ruimte) en/of ziele (tijd) perspectief maar geheel gezien 
vanuit De Geest die niet van ruimte en TIJD is ofwel hieraan geboden is.  
 
Dit “Terug in de TIJD” gaan is trouwens de grootste wens van alle gevallen engelen/goden op 
deze aarde. Zij zien dit als de enige ontsnapping aan het feit dat straks de Christus weer IN U 
op aarde geboren wordt en alle duisternis/ schaduwen zeer genadevol zal oplossen in niets. 
 
Klik dan ook op de volgende links voor de “Terug In De TIJD” Klok 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!eindtijd-klok/xyg7a 
 
U kunt deze “Terug In De TIJD” Klok ook in PDF formaat downloaden uit de LichtOTheek 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!eindtijd-klok/xyg7a
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


 
In het volgende hoofdstuk nemen wij u mee naar Orion 2 na Exodus 2 en Genesis 2. 
 
We Zijn AL Thuis 
 
De 144.000 Staan Op! 
 
UITNODIGING VOOR DONDERDAG 14-4 en 21-4-2016 
 
Lieve allemaal, 
 
Al dagenlang lopen wij tegen het getal 144 aan...en ook op de klok 14:44 uur.  
 
Wat is er aan de hand? Wat wordt er ons verteld??? 
 
Om een lang verhaal kort te maken: De wederkomst van de 144:000 is een feit geworden!! 
 
Zie ook het verhaal op onze site: www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com onder kopje 
Home: De Wederkomst van De 144:000 en De 2 Getuigen. 
 
Al dagen wordt er aan ons getrokken en wel naar de datum:  
a.s. donderdag 14-4......hmmmm, niet ‘ toevallig’ hè. 
 
Vannacht kreeg Thea de oproep door om op deze dag s ’avonds een LichtLezing te houden 
voor deze 144:000. Onze liefde en licht te zenden, deze zielen die  nu weer wakker worden, 
welkom te heten en te ondersteunen. Om weer samen in Het Grote Licht te komen als EEN. 
 
Hier onze oproep naar een ieder die hier mee resoneert:  
 
Waar je ook bent, voeg je bij ons en stem je morgen donderdagavond 14-4 om 20:00 uur af 
op Het Grote Licht van Christus en De Onvoorwaardelijke Liefde van Moeder Maria in stilte 
om de 144.000 en 2 getuigen te ondersteunen in hun werk dat NU komen gaat. 
 
Zij die in de buurt wonen van Gouda zijn van harte welkom om zich bij ons te voegen en ‘ 
life’ mee te doen. Laat dit even weten via een email middels ons contactformulier dan 
ontvang je de adres gegevens voor 14-4. Inloop 19:30, aanvang 20:00.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu 
 
Tevens vraag ik jullie aandacht voor donderdag 21-4-2016. 
  
In de middag is er de mogelijkheid van een LichtConsult en s’avonds zal er gesproken gaan 
worden over De 3e Val Uit Orion en De Holografische Illusie Wereld van De 3e Val die nu 
rond, op en in de aarde gebouwd wordt om ons af te houden van het Ware Licht in onszelf. 
 
Ook hier zullen we weer veel verdwaalde c.q. onwetende zielen in de naam van Jezus 
Christus De Weg Naar Huis Wijzen.  

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu


 
Maria Verschijning 
 
Ooit is Moeder Maria Verschenen in Fatima en Garabandal 
 
Ze had beloofd om voor De EindTIJD terug te komen om ons Te Verlichten. 
 
Innerlijk Te Verlichten ofwel voor te bereiden op onze Innerlijke Reis Naar Huis. 
 
Op 5 mei 2016 ofwel 555 is het zowel Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag als Maria Dag. 
 
Een uniek fenomeen dat wij samen met u gaan vieren. 
 
Wat staat er op het programma: 
 
Centraal staan de Innerlijke Moeder Maria Doorgevingen en Verschijningen. 
 
Kortom we laten ons die dag leiden door de Onvoorwaardelijke Liefde voor alles en Ieder-
Een. We gaan spreken en handelen aan de hand wat er die dag doorkomt en nodig is om de 
aarde en alles wat erop, in en omheen leeft te transformeren in een Groot LichtVeld. Het 
LichtVeld dat Het Grote Licht zal verwelkomen op 16-7-2016. Zie De EindTIJD Klok van 2 mei, 
welke Het Einde Van Alle Duisternis binnen de schepping en dus ook op aarde inluid! Deze 
EindTIJD Klok kunt u Gratis downloaden in De LichtOTheek! 
 
Verder in het Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag als Moeder Maria Dag programma staan: 
 
• Welkom in de Oorspronkelijke Wereld 
• De 1e, 2e en 3e LichtGolven over de aarde. 
• We Leven In De Laatste Dagen van Noach en Lot! 
• De Wederkomst van De Messias in Het Jaar 5777 
• De EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK 2016-2017 
• De Maria, Fatima en Garabandal Waarschuwingen 
• Inzichten over De Geestelijke Zon en Wedergeboorte 
• Inzichten over Bijna Dood Ervaringen en Transformatie 
• Is Het Jaar van Licht (2016) het begin van het Gouden Tijdperk? 
• Inzichten over De Toren van Babel, Jacobs Ladder en CERN Stargates 
• De Terugkeer van De Rode Draak Planet 7X, Nibiru, Planet 9 
• De Ontmaskering van de Holle Aarde, Platte Aarde en Bolle aarde verhalen. 
• Kunt u het verschil al vertellen tussen De Valse Baal en Ware Poorten op aarde? 
• De wederkomst van de goden en gevallen goden op de aarde in 2016-2017. 
• De Mens versus De AI Transhuman, Posthuman Triple Helix Genetica Rassen. 
• De Creatie van Het Holografische Universum van De 3e Val. 
• Trauma Detox Thee om versneld en eenvoudig te helen! 
• Hoe Heelt U Onwetendheid, Sterfelijkheid en Ziekte? 
• Hoe leer je jezelf Helen in 3 eenvoudige stappen. 
• Voor iedereen een Inzicht dat uw leven zal veranderen 
• Wat gaat er allemaal in 2016-2017 gebeuren? 



• Wat is de beste manier om u voor te bereiden? 
• Wat is voor U De Beste (Poort) Keuze? 
• We Gaan (Samen) Naar Huis! 
 
Een Grote Wonderbaarlijke Verassing in Woord, Beeld en Geluid! 
 
In Zachtheid Gedragen Worden naar Huis omdat je het waard bent om dit te Ontvangen! 
 
Het Aftellen Is Begonnen! Bent U Al Wakker? 
 
Op 13 mei 2016 begint De EindTIJD Klok Af Te Tikken. 
 
Het laatste deel van Het Jaar van Het Licht 13 september 2015 t/m 2 oktober 2016. 
 
En dan hebben we het hier nog alleen maar over De Voorbereidende Fase  
 
Hierna gaat Het Eind Fase Feest pas echt beginnen van 3 oktober 2016 – 23 december 2017. 
 
Hoe u zich op dit Feest kunt voorbereiden staat uitgebreid omschreven in De EindTIJD Klok 
ofwel Het Einde van Alle duisternis op aarde, van 3 mei 2016. Klik op onderstaande link om 
De EindTIJD Klok van 3 mei Gratis te downloaden.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Het is De Hoogste TIJD om Wakker Te Worden! 
 
Het Is De Hoogste TIJD om Op Te Staan! 
 
Het Is De Hoogste TIJD om Naar Huis Te Gaan! 
 
EXIT Out of Time! 
 
Het is zover, 
 
Jupiter, de Konings planeet, is vanaf vandaag zijn weg vanuit Leeuw aan het vervolgen naar 
het sterrenbeeld Maagd. Hij zal daar op 27-28 augustus aankomen voor DE ONTMOETING. 
 
Rond 23 september 2016 verwachten we grote veranderingen op en rond de aarde. 
 
Op 2 oktober 2016 loopt Het Occulte Jaar van Het Licht Af! 
 
Hierna zal de CONCEPTIE op 25 december 2016 volgen.  
 
Bent U Al Wakker 
 
Bent U Al Voorbereid 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


Bent U Al Buiten Ruimte en TIJD 
 
TIJD Reizen 
 
U heeft het waarschijnlijk al gemerkt. 
 
Sinds CERN op volle kracht draait hebben veel mensen opeens last van hoofdpijn, misselijk 
gevoel, verwarring, desoriëntatie en niet meer helemaal in balans en van deze TIJD zijn.  
 
Dit zijn de effecten van wanneer onwetende hogepriesters en wetenschappers zich gaan 
bemoeien met de TIJD ofwel TIJD Manipulatie. 
 
Om u voor te bereiden op het Helemaal Openen van De TIJDpoorten op deze aarde hebben 
we De EindTIJDKlok van 31 mei 2016 volledig ge-update en OUT of TIME Gezet. 
 
U zult dit misschien nu nog niet helemaal begrijpen. 
 
Maar het Mandela Time Effect grijpt op dit moment als deceptie overal om zich heen en 
mensen voelen en zien letterlijk hun leven en geschiedenis voor hun neus veranderen. 
 
We werken vanaf vandaag dan ook niet meer IN Time maar Out Of Time. 
 
Klik op onderstaande link om De Out of Time EindTIJD Klok van 31 mei Gratis te downloaden.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Voor meer informatie over TIJDreizen klikt u op de volgende LINK: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!tijdreizen/v11br 
 
Evacuatie Voorbereiding 
 
Het is nooit zo’n leuk onderwerp om aan te snijden. 
 
Tegen je collega’s te zeggen dat ze zich voor moeten bereiden om het oude en bekende 
volledig los te laten omdat het anders te heet onder de voeten zal worden. 
 
Toch zal dit gedaan moeten worden want een gewaarschuwd en voorbereid mens telt voor 
een oneindig onsterfelijk bewustzijn wat hij/zij weer door kan geven aan zijn/haar naasten. 
 
We zeggen u in dit boek niet dat we de datum weten waarop het een en ander van de ene 
op de andere dag op deze prachtige aarde zal veranderen. Dit horen we 7 dagen 
voorafgaande aan het daadwerkelijke gebeuren. Wel alvast een vriendelijk verzoek om uw 
Innerlijke Lamp ofwel Innerlijke Licht nog eens aan een nader onderzoek bloot te stellen en 
eventuele onzuiverheden nog even weg te poetsen. Ja, dan komt het allemaal wel goed. 
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Om dit schoonmaken van uw Innerlijke Licht te ondersteunen hebben we het volgende 
geschrift inclusief praktische oefeningen mogen ontvangen. Ga naar de LichtOTheek en 
download het geschrift genaamd: Check Uw Innerlijke Licht! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
En aan de hypocrieten en ongelovigen kunnen wij melden dat er tussen 7 Juni - 11 juni 2016 
grootschalige evacuatie oefeningen hebben plaatsgevonden in Texas, Washington DC en 
California inzake de FEMA 9.0 Cascadia Subduction Zone Earthquake and Tsunami Drills.  
 
Ook de EindTIJD Klok is weer geupdate met o.a. een aantal uitermate belangrijke berichten 
die tussen 7-11 juni 2016 zijn verschenen inclusief De Exodus 2 en 3 Events. Ook deze 
werken zijn gratis te downloaden in de LichtOTheek. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
In de dagen van Noach en Lot waren de mensen op aarde nog gewoon aan het eten en 
drinken, kopen en verkopen, trouwen, planten, bouwen en feesten alsof er niets aan de 
hand was en alles zou blijven zoals het eens geweest was.  
 
De tekenen aan de hemel en op de aarde vertelde echter een geheel ander verhaal. Het 
weer en de natuur waren zeer onrustig geworden en de mensen waren vervallen in 
beestachtig Sodom en Gomorrah gedrag waar jaloezie, hebzucht, machtswellust, trots, lust, 
toorn en verraad centraal stonden. Noach en Lot waarschuwde deze mensen keer op keer 
dat ze bezig waren zichzelf en de wereld om hen heen te (zelf)vernietigen.  
 
Vandaag leven we weer In De Dagen van Noach en Lot! 
 
De hele maand juni 2016 is tot Pride (Trots) maand uitgeroepen en gedurende deze maand 
vinden de meest beestachtige Sodom en Gomarrah festivals, feesten, optochten plaats die 
ooit in Londen, New York en Parijs gehouden zijn ter voorbereiding op de komst van The Son 
of Perdition. Google verschijnt met zijn Google Pride Doodle genaamd #pride for everyone 
onder het mom van party, party, party, till you drop. Ezekiel 16:49-50, Genesis 13:13 
 
Op 10 juni wordt door de Noorse Marine een Replica Ark van Noach aangevaren in Oslo. 
 
Op 10 juni wordt aangekondigd dat er een Replica Ark van Noach naar Olympisch Rio gaat 
 
Op 10 juni wordt The Ark Encounter in Williamstown Kentucky USA voor aangekondigd 
 
En dan begint het te regenen dag in dag uit. Londen, New York, Parijs, Rotterdam en vele 
andere steden krijgen te maken met de grootste regenval in de afgelopen 100 jaar. Zouden 
het weer 40 dagen regen worden? Wij weten het niet. Wat we wel weten is dat we 
gewaarschuwd worden om weer eens normaal ofwel gewetensvol tegen elkaar te gaan 
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doen. Kortom het is de Hoogste TIJD geworden om uw Innerlijke Licht te Checken, genadig 
en barmhartig te worden jegens uw naasten en uzelf.    
 
Op 22 juni, de dag voor de BreXit, vind er extreme regenval In Londen, Parijs en Rotterdam 
plaats en moet men bijna de stemming over de BreXit uitstellen.  
 
Op 23 juni besluit Engeland de EEG te verlaten hetgeen De Eerste BOOM is zoals we deze al 
tussen 21-29 april 2016 hebben voor aangekondigd in De EindTIJD Klok! Zoals u weet is het 
occulte ofwel geheime plan van de gevallen engelen om direct na de Eerste EXIT/Rapture 1  
 

(Rapture 1 is The Coming of The Son of Man welke zijn Bruid ofwel de Rechtvaardigen en 
Heiligen van de aarde komt ophalen. De BrExit staat dus voor de Br-uid die Exit gaat voordat 

de Hel op aarde ofwel Tribulation periode aanbreekt. Laat u dus niet misleiden over het 
sprookje dat Engeland de EEG gaat verlaten. Daar is helemaal geen TIJD meer voor!) 

 
De Poort/Gate naar de aarde open te zetten om de kunstmatig door de geheime priester 
genootschappen gecreëerde (Holografische AI) 4 paarden van de Apocalyps te verwelkomen.  
 
Het Eerste Witte Paard is die van de Financiële en Economische Ineenstorting welke op 1 
juni 2016 werd voor aangekondigd middels de rituele, extreem occulte, opening van de 
Gotthard Tunnel ofwel Poort/Gate in Zwitserland alwaar een zeer grote Witte Trein de 
Tunnel naar De Aarde kwam uitrijden. Zie De EindTIJD Klok voor gedetailleerde informatie. 
 
Het Tweede Rode Paard is die van De Oorlog welke al in diverse occulte films, reclames en 
media is voor aangekondigd in 2015 en 2016. Zie ook hiervoor gedetailleerde informatie in 
de EindTIJD Klok.  
 
Het Derde Zwarte Paard is die van gebrek en honger. Door de oorlog stort de gehele 
infrastructuur c.q. logistiek van de ene op de andere dag wereldwijd in elkaar. Zie ook 
hiervoor gedetailleerde informatie in de EindTIJD Klok.  
 
Het Vierde Vale Paard is die van Ziekte en De Dood die overal op aarde zal rondwaren 
ongeacht of je je hoog op een berg, diep in een bunker/tunnel, in een ruimteschip op weg 
naar de Maan of Mars of door een CERN Stargate gestapt c.q. verscholen hebt. Het zal overal 
zijn behalve bij hen die zich op dit alles hebben voorbereid in het afgelopen jaar van Esther.  
 
Op 23 juni wordt de film Independence Day: Resurgence in Londen/Engeland uitgebracht. In 
deze Deceptie film zien we hoe na een Alien Invasie Londen geheel ten onder gaat ofwel 
Britain is Exit. BrExit dus. Dit is de stoffelijke betekenis van BrExit. Het Ritueel Offeren van 
Britain/Engeland aan Baal om De Nieuwe Wereldorde te kunnen stichten uit het As. Hierna 
volgt Amerika New York City zoals u al in de EindTIJD Klok heeft kunnen lezen. 
 
Op 23 juni verschijnt er op Ridgeway Hackpen Hill, Wiltshire England een Graancirkel waar 2 
Haaien (Londen The City en New York Wall Street) met samen 24 tanden om De Heilige Drie 
Eenheid (Keltische Triquentra Divine Energies) van De Vader, De Zoon en De Heilige Geest 
zwemmen. De Drie Eenheid wordt gesymboliseerd door 3 in elkaar verweven Vissen. De 2 
Haaien staan natuurlijk symbool voor de Haaien van The City in Londen (Loan Sharks en 



White Collar Sharks) welke een land met eigen wetten en regels binnen Engeland is (Het 
Financiële Moeder van Babylon Centrum van Europa) en Wall Street te New York City welke 
een land met eigen wetten en regels binnen Amerika is (Het Financiële Babylon Centrum van 
De Wereld) welke klaar staan om alle Vissen zijnde Christenen, Moslims, Joden, Hindoes, 
Boeddhisten etc. ofwel alle oude geloven op aarde te beroven en verslinden. Tussen de 2 
Haaien en De Drie Eenheid zien we 4x6 ofwel 6666 welke De Numerologische Code voor 
Sophia de Mind en Soul Controller is en Het Nieuwe TheoSophia Geloof op aarde moet 
worden vanaf 1 januari 2017 nadat de Haaien de oude geld/geloven hebben verslonden. Tot 
slot verwijst de hele graancirkel als je hem decodeert naar wederom 23 en 24 september!!!      
 
Op 23 juni wordt TEGELIJKERTIJD grootschalig reclame gemaakt voor de opening van The Ark 
Encounter te Williamstown Kentucky USA (7-7-2016 ) op TIMES Square in New York City. Zij 
Weten Hoe Laat Het Is. Wij Weten Hoe Laat Het Is. Weet U Ook Hoe Laat Het Is? De hele 
wereld weet langzamerhand dat we In De Laatste Dagen van De Laatste Generatie verkeren. 
 
Op 25 en 26 juni vinden in Londen en New York de meest beestachtige Sodom en Gomarrah 
optochten, feesten en festivals plaats welke deze steden in de bekende geschiedenis gekend 
hebben. De route in New York loopt van Christopher (Columbus) Street, Arch of Titus waar 
zowel The One World Tower (Nieuwe Osiris Offer Tempel) als The Empire State Building 
(Oude Osiris Offer Tempel), 5th Avenue, naar De Empire State Building (Osiris). In Londen 
voert de route naar Trafalgar Square alwaar Nelson (Osiris) en Isis keurig staan te wachten 
op hen die zich in de tempel van Baal laten offeren in de komende maanden en jaren.  Naar 
verwachting lopen er in Manhattan 1.6 miljoen en in Londen 1 miljoen Onwetenden al 
feestende mensen mee. Onwetend dat ze straks middels de 4 Paarden van de Apocalyps 
geofferd zullen worden aan The Son of Perdition ofwel Het Beest de Anti-Christ.  
 
Op 26 juni laten Paus Franciscus en Catholicos Karekin II van Armenië ritueel 2 witte duiven 
maar occult gezien 2 haaien los voor Mount Ararat ofwel de berg waarop De Ark van Noach 
NA DE VLOED terecht kwam en een geheel NIEUWE GENERATIE van (Transhuman) mensen, 
de afstammelingen van Noach, op de aarde kwam. Zie voor een uitgebreide reportage over 
dit bezoek De EindTIJD Klok! 
 
Op 30 juni is het een jaar geleden dat op 30 juni 2015 De Bijna Ster van Bethlehem 
(Venus/Jupiter) voor de Eerste Keer verscheen als Waarschuwing en Vooraankondiging van 
hetgeen komen gaat. Op 29 oktober 2016 zal het een jaar geleden zijn dat De Bijna Ster van 
Bethlehem op 29 oktober 2015 voor de Tweede Maal aan de hemel verscheen als 
Waarschuwing en Vooraankondiging van hetgeen komen gaat. Op 27 augustus 2016 zal De 
Ster van Bethlehem voor de Derde Keer aan De Hemel verschijnen ter vooraankondiging van 
de geboorte van De Koning der Koningen op 23 september 2017.  
 
U heeft zich net als Esther een jaar Innerlijk kunnen voorbereiden op datgeen komen gaat: 
 
Kiest u voor de EXIT ofwel Rapture 1 (The Son of Man) dan bent u VRIJ van deze zaken. 
 
Of  
 



Kiest u om DIRECT NA DE EXIT als “Left Behind” feest te vieren met de 4 Paarden van de 
Apocalyps, van The Son of Perdition ofwel Het Beest, nadat zij op de aarde losgelaten zijn.  
 
Net als in de dagen van Noach, Lot en Babylon! 
 
U bent Gewaarschuwd! 
 
De Trompetten om U Voor Te Bereiden en Verzamelen Schallen als nooit tevoren! 
 
Op 7 juli 2016 wordt De Ark ofwel The Ark Encounter officieel geopend in Williamstown 
Kentucky USA. Volgens de Joodse/Hebreeuwse kalender ging Noach op 23-23 november De 
Ark in. Lees voor gedetailleerde informatie De EindTIJD Klok!  
 
Op 13-14 Juli verdwijnt Jupiter voor 12 jaar uit het sterrenbeeld Leeuw op weg naar Maagd. 
 
Het Jaar van Licht loopt af op 2 oktober 2016. Het jaar waar bijna alle Profetische, Bijbelse, 
Celestiale, Occulte, Stoffelijke Tekenen aan De Hemel en op De Aarde samenkomen als Het 
Begin van Het Eind Der TIJDEN.  
 
Houdt vooral 23,24 en 25 september 2016 en 2017 goed in de gaten!  
 
We wachten NU op De Laatste Trompet van Verzamelen! Rev 1:1-3 en 4:1 
 
He Is Coming Back In The Days of Noah To Collect His Prepared Bride. Matt 24 en Luke 17.  
 
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd 
in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden 
staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24:3-33, Mattheus 34-51 en Check Uw 
Innerlijke Licht versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna 
helemaal onderaan de pagina). 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
Wereldwijd worden Evacuatie oefeningen en Troepen mobilisaties gehouden. 
 
Ook de EindTIJD Klok is weer geupdate met o.a. een aantal uitermate belangrijke berichten 
die tussen 11-30 juni 2016 zijn verschenen inclusief De Exodus 2 en 3 Events die wij vanaf 7 
juli 2016 presenteren. Ook deze werken zijn gratis te downloaden in de LichtOTheek. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
777 Voor De Achterblijvers 
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Niet iedereen kan geloven dat de wereld in EEN dag totaal zal veranderen. 
 
In de dagen van Noach en Lot evenals Babylon was dit immers ook al het geval. 
 
Ook dit keer zullen er dus de Gelovigen, Ongelovigen en Hypocrieten op aarde zijn. 
 
De Ware Gelovigen ofwel zij die zich in 100% Geloof en Vertrouwen hebben overgedragen 
aan Christus en volledig Ontvangen wat nodig is voor hun Bewustzijnsontwikkeling zullen 
zonder uitzondering tijdens De Eerste Rapture al Mee Naar Huis Gaan. 
 
Voor de Ongelovigen en/of Twijfelaars c.q. Kat Uit De Boom Kijkers zal er een Tweede Kans 
worden geboden om tijdens De Tweede Rapture alsnog Mee Naar Huis Te Gaan op ongeveer 
de helft van de Tribulation c.q. Apocalyps periode.  
 
Speciaal voor deze mensen is dit hoofdstuk geschreven. 
 
Speciaal voor deze mensen vragen wij u om De Hele LichtOTheek VANDAAG te Printen en op 
een duidelijke plaats in uw huis neer te leggen waar deze bibliotheek door De Achterblijvers 
(Left Behinds) makkelijk te vinden is waarna zij deze kunnen bestuderen en DOEN. 
 
Print Nu De Gehele LichtOTheek en Leg deze neer op een duidelijk zichtbare plek 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven. 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
777 Voor De Kinderen 
 
En het blijft maar regenen, Nu al bijna 30 dagen lang! 
 
In de afgelopen weken krijgen we steeds meer vragen over De Kinderen die Achterblijven na 
De Eerste Rapture. Veel moeders en vaders zeggen dat ze het niet over hun hart kunnen 
krijgen zelf als Voorbeeld Naar Huis te Gaan zonder om te kijken. 
 
We herinneren deze moeders en vaders aan het feit dat al onze kinderen niet echt kinderen 
zijn maar volwassenen die keer op keer in Het Wiel van Lijden incarneren om net zoals U 
wakker te worden. Deze kinderen ofwel nog niet wakker geworden gereïncarneerde 
volwassenen hebben maar een ding nodig en dat zijn niet uw goed bedoelde verhalen of 
overtuigingen maar ALLEEN uw Levende LICHTVOORBEELD. 
 
Het is Uw Levende LICHTVOORBEELD en datgene wat u Achter Gelaten heeft voor deze 
Achterblijvers (zie het vorige hoofdstuk) dat hen zal redden en voorbereiden op De Tweede 
Rapture. 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


 
Daarom Moeders en Vaders. 
 
Weest Het Grote LichtVoorbeeld voor uw Kinderen en Kleinkinderen. 
 
Dat is het enige dat hun ziel zal redden in De EindTIJD! 
 
Weest niet zoals de Vrouw van Lot!!! 
 
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer 
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij Naar Huis Zullen Gaan. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven. 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde. 
 
777 De Tekenen Aan De Hemel 
 
Vaak wordt ons gevraagd wanneer we een en ander kunnen verwachten. 
 
Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden. 
 
Vanuit een Stoffelijk standpunt gezien is er niets aan de hand. 
 
Het waait wel weer over deze financiële-, economische- en vluchtelingen crisis. 
 
En laten we ook de crisissen in de Gezondheidszorg en ons Onder-wijs niet vergeten. 
 
Het komt allemaal wel weer goed. De Over-heid zorgt immers voor ons als we SLAPEN 
 
Vanuit een Ziele en specifiek Occult standpunt gezien is er echter heel veel achter de 
schermen aan de hand. Er wordt immers koortsachtig gewerkt om de Celestiale, Bijbelse en 
Profetische tekenen aan de hemel te vervullen op de daarvoor gestelde illusie tijden en Klok. 
 
Hieronder vind u hun Timeline voor de komende twee jaar. Een spectaculair vuurwerk waar 
u in De EindTIJD Klok alles over heeft kunnen lezen.  
 
CELESTIALE RICHTINGAANWIJZERS OP DE SMALLE WEG NAAR HUIS 
 
De planeet Jupiter komt op 27 Augustus 2016 aan in het Sterrenbeeld Maagd. Dit is tevens 
de dag waarop Jupiter en Venus samenkomen in het sterrenbeeld Maagd. Deze conjunctie 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


tussen Jupiter en Venus in Maagd vind iedere 49 jaar (Groot Shemitah jaar van 7x7 jaar) 
plaats. De cyclus van Jupiter in de sterrenbeelden Leeuw, Maagd en Schorpioen is eens in de 
12 jaar. Bent U al Wakker geworden? 
 
Vanaf 27 augustus 2016 reist Jupiter in Maagd alwaar hij op 23 september 2017 aankomt om 
Openbaringen 12 uit De Bijbel en Profetieën  in vervullingen te laten gaan. 
 
De Geboorte Pijnen (weeën) voor De Geboorte van de Het Kind ofwel Christus en 
tegelijkertijd de antichrist (voor wie c.q. welke weg kiest u) staan voor de Tribulation TIJD 
waar de mensheid die nog niet Wakker is geworden mee te maken krijgt. Zie De EindTIJD 
Klok in de LichtOTheek (onderaan pagina) voor uitgebreide informatie. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Tijdens de Tribulation TIJD reist Jupiter door naar het Sterrenbeeld Schorpioen om Antares 
ofwel het hoofd van de gevallenen te bezoeken.  
 
Kortom we bevinden ons in twee UNIEKE jaren welke pas weer als celestiale configuratie 
over 49 jaar terugkomen. Over 49 jaar is De Laatste Generatie echter, zoals voorspeld in de 
Bijbel (Mattheus 24:32-34 KJV), niet meer op deze aarde. Dus zal het een en ander volgens 
het filmscript van de gevallenen in de jaren 2016-2017 in vervulling moeten gaan om er zelf 
nog bij te kunnen zijn. De jaren 2016-2017 zijn dan ook zowel Celestiaal, Bijbels en Profetisch 
UNIEK in de geschiedenis van de (gevallen) engelen. U als Wakker geworden Mens is echter 
allang voor deze gebeurtenissen Opgestaan en Weer Naar Huis Gegaan in Rapture 1 of 2. 
Kortom U Bent dan al Out Of Time! 
 
Het is dan ook niet toevallig dat op 4 juli (Amerikaanse Independence Day) de NASA Probe 
genaamd Juno (Romeins) Godin Moeder van De Hemel/Sky - ook wel Hera (Grieks) en Sophia 
(Oorspronkelijke Wereld) genoemd - arriveert bij Jupiter (Romeins) - ook wel Zeus (Grieks) 
genoemd -  en Jupiter omgeven wordt door een Aurora boven op het Hoofd van de planeet 
alsof deze (schijn)heilig is. Jupiter staat echter voor de valse profeet, 66 en het begin van de 
polariteit ofwel gevallen schepping in de zielenwerelden (1e Val). 
 
Jupiter (Romeins) kent u ook als Zeus (Grieks), Osiris en Amon RA (Egyptisch) en IO PITAR 
(Latijn). I is de gepolariseerde mannelijke kracht in de zielenwereld terwijl O de 
gepolariseerde vrouwelijke kracht in de zielenwereld is. In De Zielenwereld wordt de valse 
god Jupiter/Zeus/Osiris/Nimrod aanbeden terwijl in de stoffelijke wereld de valse god 
Saturnus/Satan aanbeden wordt. Deze aanbidding is de brede weg van 3e Val in De 
Holografische Wereld. De Aarde moet hierbij gezien worden als een soort TussenWereld. Op 
deze Tussen 2 Werelden Planeet kunt u NU kiezen om Wakker te worden in De Geest (We 
Zijn Thuis), Wakker te worden in De Ziel (Het Nieuwe Jeruzalem) of te vallen in de 
Hologafische AI Genetisch Transhuman wereld van Het Beest ofwel de antichrist. 
 
HET IS 12 UUR! 
 
Kiest U voor De Smalle Weg Naar Huis of voor De Brede weg van de 3e VAL?      
 



Vanuit een Geestelijke Standpunt vragen we ons af waar de mensheid ins hemelsnaam mee 
bezig is. Kortom worden jullie gelukkig en gezond van al deze eenzaamheid, 
afgescheidenheid, strijd, chaos en onrust Binnen Ruimte en Tijd. 
 
Voor hen die al In De Geest zijn en nog vanuit de geest en/of op aarde doen wat nodig is ter 
voorbereiding op een mogelijke Rapture 1 en 2 maakt het allemaal niet uit. 
 
Hun ziel is toch al gered, verzegeld en Thuis ongeacht wat er op aarde gebeurt. 
 
Toch is het handig om de gebeurtenissen c.q. Tekenen aan de hemel in de gaten te houden. 
 
Een gewaarschuwd mens telt immers voor 3 en kan zich voorbereiden. 
 
De enige echte voorbereiding is natuurlijke De Geestelijke Voorbereiding. 
 
Het dagelijks beoefenen van de 12 Eonen 
 
En je Bewustzijnsontwikkeling 100% in Geloof en Vertrouwen overdragen aan Christus. 
 
Meer is niet nodig om uw ziel te beschermen en op te gaan in De Bron. 
 
Bent U Al Helemaal Wakker? 
Bent U Al Helemaal Voorbereid? 
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie? 
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2? 
 
Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw 
Innerlijke Licht document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer 
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis 
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot 
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven. 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde. 
 
777 Het Beloofde Land Gevonden 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


 
Aan Het Einde van de TIJD wordt ALTIJD Het Beloofde Land Gevonden 
 
Ook dit keer is dat het geval en voorzien in vele profetieën. 
 
We houden het in dit hoofdstuk dan ook kort. 
 
Als u op onderstaande link klikt vind u onderaan de download pagina het geschrift met de 
naam Het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem en Shamballa GEVONDEN! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 

 
Wilt u nog even weten hoe u aldaar kunt komen dan bekijkt u nog even voor of tijdens uw 
vakantie de volgende Video’s die in 2016 verschenen zijn.  
 
Opdat U ook De Weg Naar Huis kunt vinden! 
 
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EjGk3jeSEJ4 
 
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UiYKhqrtcy8 
 
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 3 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YhTsVUsxyb0 
 
De Bijbel is bijna UIT Deel  1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SSjldpRC6QE 
 
De Bijbel is bijna UIT Deel  2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ulYwZXecjL8 
 
Het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem en Shamballa (onderaan op pagina) 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Een prettige vakantie en op weg naar de langste vakantie van uw Leven. 
 
En let op, na uw vakantie zal alles anders worden op aarde! 

 
Bent U Al Helemaal Wakker? 
Bent U Al Helemaal Voorbereid? 
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie? 
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2? 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
https://www.youtube.com/watch?v=EjGk3jeSEJ4
https://www.youtube.com/watch?v=UiYKhqrtcy8
https://www.youtube.com/watch?v=YhTsVUsxyb0
https://www.youtube.com/watch?v=SSjldpRC6QE
https://www.youtube.com/watch?v=ulYwZXecjL8
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw 
Innerlijke Licht document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer 
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis 
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot 
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven. 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
De Laatste Dagen  
 
De EindTIJD Klok is wederom geupdate met de laatste doorgevingen inclusief vele foto’s en 
films om het geheel op zowel stoffelijk-, zielmatig- als geestelijk niveau te onderbouwen. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Tussen 14 juli en 8 augustus 2016 verlaat Jupiter definitief het Sterrenbeeld Leeuw (Juda) 
waardoor EEN van de laatste 3 EindTIJD profetieën in VERVULLING gaat. Er zijn dan nog maar 
2 profetieën over waarna De Bijbel, Koran en Torah UIT zijn. 
 
Bent U Al Helemaal Wakker? 
Bent U Al Helemaal Voorbereid? 
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie? 
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2? 
 
Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw 
Innerlijke Licht document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer 
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis 
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot 
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven. 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
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We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde. 
 
De Laatste Tempel 9th of Av  
 
De EindTIJD Klok is wederom geupdate met de laatste doorgevingen inclusief vele foto’s en 
films om het geheel op zowel stoffelijk-, zielmatig- als geestelijk niveau te onderbouwen. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Zoals we allemaal weten is het de bedoeling om op de Tempelberg in Jeruzalem De Derde 
ofwel Laatste Tempel te bouwen alwaar de valse koning c.q. leeuw c.q. antichrist voor een 
korte tijd zitting zal nemen alvorens de Koning der Koningen ofwel Leeuw der Leeuwen komt 
 
Vandaag staat er echter nog de Dome of The Rock welke onder beheer van de Moslims staat. 
 
Om de profetie van De Derde Tempel en de wederkomst van de antichrist in Jeruzalem waar 
te maken is het nodig om De Dome of The Rock voor eens en voor altijd van de Tempelberg 
te verwijderen. Tenminste dat vinden een aantal Zwarte Zon/Saturnus/AC aanbidders. 
 
De eerste bewegingen hiertoe hebben al plaatsgevonden op 12 en 13 juli 2016 toen het 
meisje genaamd Ariel Ritueel geofferd werd en de Joodse Menorah dichter naar het voor de 
Joden verboden deel van de Tempelberg werd verschoven. Een dag daarna vond de 
mobilisatie en invasie van het IS-RA-El ische leger richting de DMZ van De Golan Hoogte en 
Syrië, met uitzicht op Damascus, plaats. Allemaal hoogst Bijbelse en profetische 
gebeurtenissen die nu in vervulling gaan. Nog geen maand later vond ook de mobilisatie van 
zowel het NATO en Russische leger in de Ukraine (Het Derde Romeinse Rijk van Kiev) plaats 
welke het Drietand Wapen van Nimrod/Amon RA/Osiris etc. in haar vaandel draagt.  
 
IS-RA-EL, de NATO en Rusland (en vergeet China rond de Chinese Zee niet) zijn dan ook 
allemaal in de hoogste staat van paraatheid gebracht om de volgende stap te kunnen 
opvangen ter vervulling van de Bijbelse profetieën. De volgende stap is immers de 
vernietiging van De (Moslim) Dome of The Rock waarna er plaats gemaakt kan worden voor 
de bouw van De Derde Tempel van de antichrist die voor korte tijd in Jeruzalem zal 
verblijven om daar samen met zijn Valse Levieten (Hoge)priesters en Jezuïeten en Kore 
vazallen van daaruit de wereld (tijdelijk) te regeren voor de Wederkomst van Christus. 
 

VOORAANGEKONDIGD IN DE FILM 
 

I PET GOAT II ofwel IXXI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
https://www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0


U ziet hier op 2 minuut en 27 seconde dat het vrijheidsbeeld ofwel apollo staat op het 
fundament van de Jodenster en tussen 3:00-3:09 de vernietiging van De Dome of The Rock 

 
Nu krijgen wij regelmatig de vraag wanneer dit allemaal plaats zal vinden en zoals altijd  
zeggen wij dan dat Wij niet de exacte TIJD weten wanneer dit zal plaatsvinden maar dat de 
tekenen die deze gebeurtenissen voor aankondigen alom aanwezig zijn. We leven immers In 
De Dagen van Noach en Lot zoals u al uitgebreid in De EindTIJD Klok heeft kunnen lezen. 
 
Wat we op dit moment uit de Bijbelse (Ziele ofwel Hemelse Kalender en TIJD) en Rabbijnse 
(Stoffelijke ofwel Aardse Kalender de TIJD) kunnen aflezen is dat we op 14 augustus 2016 de 
9th of Av en op 20 augustus 2016 Tu BAv hebben. Waarom zijn deze 2 dagen historisch zo 
belangrijk. Dat is heel simpel wanneer we de Joodse geschiedenis er even bijhalen. De 9th of 
Av staat immers bekend om de meest rampzalige gebeurtenissen in de Joodse Geschiedenis. 
Rampzalig omdat het Joodse volk keer op keer niet wilde luisteren naar de waarschuwingen 
(Trumpets) van de profeten zoals Mozes om hun leven te beteren en Jezus Christus tot de 
dag van vandaag niet erkennen als De Messias! Ja, dan vraag je om moeilijkheden! 
 
Laten we eens kijken naar de rampzalige gebeurtenissen die allemaal op de 9th of Av 
plaatsvonden in de Joodse geschiedenis van de afgelopen duizenden jaren: 
 

1. Mozes komt tijdens Exodus 1 de eerste van drie keren van Mount Sinai met De 10 
Geboden (Aanwijzingen voor een Rechtvaardig Leven) naar beneden om te zien dat 
niet God maar Het Gouden Kalf ofwel Nimrod/Amon RA/Osiris/Baal aanbeden wordt. 
Hierna lopen de Joden 40 jaar in de woestijn waarna iedereen ouder dan 20 jaar Het 
Beloofde Land niet te zien krijgt. Lees ook Het doorgekregen werk Het Beloofde Land 
welke u gratis onderaan kunt downloaden op onze website via onderstaande link. 

 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 

  
2. Jeremia waarschuwt Juda en Koningen zoals Salomon voor hun afgoderij, 

godslastering, zonden, valse priesters en bouw van De Tweede Tempel ofwel 
Stargate/Poort tussen Hemel en Aarde. Omdat men bleef volharden in zondig gedrag 
werd De Tweede Tempel (Stargate) in +/- 586 VC door de Babyloniërs (Koning 
Nebukadnezar de valse leeuw) met de grond gelijk gemaakt. Tevens werden de Joden 
wederom uit Het Beloofde Land verbannen omdat ze niet naar de simpele geboden 
van Mozes en andere profeten wilden luisteren. 

 
3. Jezus Christus zelf waarschuwt Juda en haar Koningen zoals Herodus voor hun 

afgoderij, godslastering, zonden, valse priesters en de HERbouw van De Tweede 
Tempel van Salomon ofwel Stargate/Poort tussen Hemel en Aarde. Omdat men bleef 
volharden in zondig gedrag werd De Herbouwde Tweede Tempel (Stargate) in +/- 70 
NC door de Romeinen (Keizer Titus de valse leeuw) met de grond gelijk gemaakt.   
Tevens werden de Joden wederom uit Het Beloofde Land verbannen omdat ze zelfs 
niet naar Het Woord van De Ware Messias willen luisteren. 

 
4. Omdat de Joden een valse messias genaamd Bar Kokhba/Ben Koseva gaan aanbidden 

die het valse geloof met HET ZWAARD komt brengen (De Ware Messias komt immers 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


Het Ware Geloof niet met het zwaard ofwel moord, doodslag, martelen, list, leugens, 
bedrog, omkoping, bedreiging,  angst en verkrachting aankondigen) geeft de 
Romeinse Keizer Hadrianus in 130 NC opdracht om Bar Kokhba de mond te snoeren 
en wederom de HERbouwde tempel van Salomon ofwel Stargate/Poort tussen Hemel 
en Aarde wegens afgoderij, godslastering, zonden en machtswellustige en 
hebzuchtige valse priesters met de grond gelijk te maken. Tevens werden de Joden 
voor de zoveelste maal uit Het Beloofde Land verbannen omdat ze zowel niet naar de 
10 Geboden van Mozes handelen als naar Het Levende Woord van Christus luisteren.  

 
5. En zo gaat het maar door in de Joodse geschiedenis. Het is iedere keer hetzelfde 

verhaal met als extraatje dat de Joden niet alleen uit hun eigen Beloofde Land maar 
ook uit alle andere landen worden verbannen/vermoord. In 1096 worden tijdens De 
Eerste Kruistocht door Keizer Alexios en Paus Urbanus alle Joden uit het toenmalige 
Europa verbannen. In 1290 doet Edward I voor Engeland hetzelfde. In 1306 doet 
Philip the Fair van Frankrijk hetzelfde. In 1492 doen Ferdinand en Isabelle van Spanje 
hetzelfde maar krijgen de Joden voor het eerst een ontsnappingsmogelijkheid ofwel 
van God de kans om tot inkeer te komen (REPENT). Een dag nadat de ban over de 
Joden wordt uitgesproken vertrekt Columbus naar Amerika. Het enige land op aarde 
waar de Joden tot op de dag van vandaag niet vervolgd worden en zoals we in De 
EindTIJD Klok bijlage 3 gezien hebben de Valse Levieten Priesters en hun uitvoerders 
de Rothshilds de touwtjes stevig in handen hebben in het zogenaamd Nieuwe 
Babylon welke met haar klauwen er alles aan doet om Het Hele Beloofde Land 
inclusief De Tempelberg terug te krijgen om De Derde Tempel voor de antichrist te 
bouwen in De EindTIJD. Let er op dat de meeste Joden net zoals Christenen en 
Moslims geen enkel kwaad in de zin hebben en het alleen De Hogepriester Toplaag is 
die deze praktijken keer op keer uitvoert ten kostte van onnoemelijk menselijk leed. 

 
6. En jawel hoor, omdat deze Valse Hogepriesters keer op keer niet willen luisteren en 

de wereld in een permanente staat van oorlog, moord en doodslag houden wordt op 
2 augustus, 1941 ofwel wederom op de 9th of Av door Adolf Hitler en zijn Occulte 
Teutonische Ridders, Thule en Vril genootschap de opdracht gegeven voor “The Final 
Solution” ofwel Holocaust. Wederom een vreselijke gebeurtenis in de geschiedenis. 

 
7. De vraag is nu of deze valse Levieten Hogepriesters en hun Jezuïeten en Kore vazallen 

nogmaals  hun eigen volken ofwel Joden, Christenen en Moslims willen opofferen om 
TIJDELIJK hun antichrist ofwel (zwarte) zonnegod apollo/horus op de troon te zetten 
op De Tempelberg in De Derde ofwel Laatste Tempel. Deze gevallen engelen en valse 
priesters zijn al duizenden jaren in een permanente oorlog met God. Een oorlog die 
ze nooit zullen winnen omdat De Ware God en De Ware Messias nooit terugvechten 
en alleen maar Het Grote Licht op aarde komen brengen. Het is de hoogste tijd dat u 
met uw machtswellust, hebzucht, godslastering etc. STOPT en BEROUW toont voor 
uw zonden opdat u om 12 UUR nog net De Grote Genade kunt krijgen voordat de 
laatste zegel van het boek Openbaringen 5:5 wordt verbroken.  

     
Het zou ons dan ook niet verbazen dat deze gevallen engelen en hun valse hogepriesters 
weer eens iets verderfelijks rond de 9th of Av gaan organiseren om hun eigen volk te 
terroriseren. De 9th of Av die in 2016 op 14 augustus en in 2017 op 1 augustus valt.  



 
Zoals u weet loopt het Valse Jaar van licht ofwel Hebreeuwse jaar 5776 af op 2 oktober 2016 
en belanden we binnenkort in de laatste maand van de Joodse Kalender genaamd Elul. De 
maand waar God niet alleen vraag om Herbezinning en Berouw voordat het nieuwe jaar 
5777 op 3 oktober 2016 begint maar ook altijd even in de vorm van zijn enige Ware Zoon 
Christus even langs komt om De Rechtvaardigen TE OOGSTEN (Redeem/Rapture His Bride). 
 
Speciaal hiervoor organiseert God na de 9th of Av altijd Tu B’Av. De dag dat God wederom 
alle zonden van de gevallen engelen, valse priesters en hun volgelingen vergeeft. Deze valt 
volgens de Rabbijnse kalender op 20 augustus in 2016 en 7 augustus in 2017. Heb BEROUW 
voor uw zonden en zorg ervoor dat u niet achterblijft in De EindTIJD van het boek 
Openbaringen! 
    
Tussen 14 juli en 14 augustus 2016 verlaat Jupiter definitief via de achterpoot het 
Sterrenbeeld Leeuw (Juda) en komt via de voorpoot de Zon het Sterrenbeeld Leeuw (Juda) 
binnen. De Zon die door vele occulte gemeenschappen weer gebruikt wordt om de valse 
(zwarte) zon, valse koning, valse leeuw ofwel apollo c.q. de antichrist voor aan te kondigen. 
Zie ook de EindTIJD Klok over de vooraankondiging van de wederkomst van de antichrist 
tijdens de Olympische (Transhuman) Spelen en vele andere filmpjes zoals Bioshock Revisit 
Rapture van 13 september inclusief de False Flag UFO Alien landingen ofwel valse Rapture.  
 

BIOSHOCK The Collection - Revisit Rapture Trailer (PS4 / Xbox One) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J-7j9zNUyuI 
 
EEN van de laatste 3 EindTIJD profetieën is bijna in VERVULLING gegaan. Er zijn dan nog 
maar 2 profetieën over waarna De Bijbel, Koran en Torah UIT zijn. 
 
Bent U Al Helemaal Wakker? 
Bent U Al Helemaal Voorbereid? 
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie? 
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2? 
 
Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw 
Innerlijke Licht document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
En om u nog even op te frissen over De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds in De 
Laatste Dagen waar er net zoals in de tijd van De Toren van Babel, Jacobs Ladder, Salomons 
Tweede Tempel, Herodus Herbouw van de Tweede Tempel en straks De bouw van De Derde 
Tempel wederom niets over zal blijven van ook deze Derde Valse Priester Tempel verwijzen 
wij u naar de volgende video’s: U Bent Door De Laatste Trompet GEWAARSCHUWD! 
 

https://youtu.be/RSVzoc9q3d0   De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds Deel 1 

https://youtu.be/-r_RoewwAE0    De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds Deel 2 

https://www.youtube.com/watch?v=J-7j9zNUyuI
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
https://youtu.be/RSVzoc9q3d0
https://youtu.be/-r_RoewwAE0


Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer 
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis 
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot 
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven. 
 
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd 
in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden 
staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24:3-33, Mattheus 34-51 en Check Uw 
Innerlijke Licht versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna 
helemaal onderaan de pagina). 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde. 
 
De Laatste Ster van Bethlehem 
 
In de zomermaanden hebben wij vele LichtDoorgevingen mogen ontvangen vanuit De Bron. 
 
Naast De LichtDoorgevingen in Glastonbury waren er ook die Op Te Top van De Sierra 
Nevada, Pico Veleta (Spanje), Denemarken ofwel Het Land van Dan, Helgoland, 
Wilhelmshaven, Berlijn, Auckland (New Zealand), Singapore, Shanghai, Jeruzalem etc. etc.  
 
Allemaal voor aankondigende informatie ter voorbereiding op De Laatste Ster van 
Bethlehem conjunctie welke op 27 augustus 2016 overal op de wereld te zien en (innerlijk) 
ervaren zal zijn aan De (Innerlijke) Hemel. De Grote vraag na meer dan 20 jaar is dan ook of 
U en uw gezin/familie Voorbereid zijn op datgeen komen gaat en de wereld totaal zal 
veranderen. En dan hebben we het niet alleen over het feit dat de stoffelijke wereld om u 
heen letterlijk aan het verdampen is en stap voor stap plaats maakt voor de Holografische 
VR/AR Wereld van De 3e Val in het duister. Maar vooral over Uw Wedergeboorte in Het 
Grote Licht. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten organiseren wij van 25 t/m 29 
augustus een Sterren Vier Daagse genaamd: Samen Op Weg met De Drie Wijzen Uit Het 
Oosten en De Vier Wijzen uit Het Westen. Dan weet u wat u te doen staat in de komende 
weken/maanden! 
 
Lees voor de zekerheid ook nog even de vorige hoofdstukken genaamd: Evacuatie 
Voorbereiding, In De Dagen van Noach en Lot, 777 Voor De Achterblijvers, 777 Voor De 
Kinderen, 777 De Tekenen aan De Hemel, 777 Het Beloofde Land Gevonden, De Laatste 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


Dagen, De Laatste Tempel 9th of Av, De Laatste Ster van Bethlehem, De Laatste Olympische 
Spelen, De Wederkomst van De Valse en Ware Messias en Het Tijdperk van De Messias. 
 
Sterren Vier Daagse in Frankrijk Programma 
 
Beste Frankrijk Sterren-Vierdaagse Deelnemer, 
 
25 augustus  - Aankomst rond 18:00 voor gemeenschappelijke maaltijd. Neem zelf wat lekkers mee                          
vanuit huis om te delen en samen te genieten van deze avond.  Voor mensen die donderdag nog niet 
kunnen arriveren is het mogelijk om gewoon vrijdag(avond) aan De Zelfhelende Maaltijd tafel in de 
buurt van de Loire ofwel in het magische gebied van Orleans, Tours en Bourges aan te schuiven. 
 
26 augustus  – We gaan op reis met King Arthur en de 12 ridders van de Ronde Tafel inclusief Lady 
Guinevere langs Camelot, Avalon, Excalibur, De Heilige Graal en De Ark van Het Verbond. Dit alles 
verteld en beleefd vanuit een Sterren, Ziele en Geestelijk perspectief in verbinding met de Michael 
Leylijn, Chartres, Glastonbury Tor en Joseph van Arimathea Tree of Life. Incl. Loire Kastelenbezoek. 
  
27 augustus – Het Hoogtepunt van de Sterren Vier Daagse is De Laatste Conjunctie van De Ster van 
Bethlehem op 27 augustus 2016 ter vooraankondiging van 23 september 2017. We reizen letterlijk 
met De Drie Wijzen mee in een tocht die ook al eens 2000 plus jaar geleden gemaakt is van Perzië 
naar Het Beloofde Land en specifiek Bethlehem. Het wordt een reis door de TIJD in verleden naar De 
Toekomst van onze aarde ofwel hoe deze rond 23 september 2017 (New Year) eruit zal zien en zijn. 
 
28 augustus – Op 2 oktober 2016 komt Het Jaar van Licht ten Einde en begint Het Tijdperk van de 
Messias op 3 oktober 5777 volgens De Originele  Joodse kalender. Op deze dag reizen we mee in de 
voetsporen van De Messias in De EindTIJD en De Laatste dagen middels een bezoek aan Orleans, Jean 
D’ARK. Tevens kondigen wij De Himalaya Reis naar Shamballa aan In De Voetsporen van De Meesters 
van Het Verre Oosten welke rond 23 september 2017 zal plaatsvinden. Pak uw spullen alvast maar in 
voor De Reis van Uw Leven en kijk mee op de reiskaart van Baird Spalding en Alexander De Grote. 
 
29 augustus – Ter afsluiting voor wie dat wil is er de facultatieve reis naar Ieper (België) Op De 
terugweg naar Huis. Hier nemen wij u mee in de ziele betekenis van The Last Post en De Reis van De 
Ziel, overledenen van de 1e en 2e Wereldoorlog, Naar Huis.  
 
Het programma is inclusief Het Sterren Info Pakket: 
 
De Godenlijst 
De Laatste Dagen 
De Laatste Tempel  
De Laatste Olympische Spelen  
De Laatste Ster van Bethlehem Conjunctie 
De Laatste EindTIJD Klok van 27 augustus 2016 
Het Tijdperk van De Ware en valse Messias begint op 3 oktober 2016 
De Reis van De Meesters van Het Verre Oosten 
De Reis van Maria Magdalena. 
De Reis van De Ziel en Geest 
We Gaan Naar Huis in Beeld 
De EindTIJD Klok in Beeld 
We Gaan Naar Huis 
Het Beloofde Land 
 



En diverse Films over De Toekomst van De Aarde en Zielenwerelden. 
 
Zo nu bent u helemaal Voorbereid op dat wat komen gaat in 2016-2017. 
 
Verder verzoeken we jullie om de volgende zaken mee te nemen: 
 
- slaapgerei, slaapzak, matrasje, kussen en alles wat je verder nodig hebt voor deze 4 dagen . 
- iets te eten, zodat we de avond van aankomst met elkaar de maaltijd kunnen genieten.  
- ontbijt, lunch en diner wordt door ons samen (gedeeltelijk uit eigen tuin) geregeld. 
 
Een prachtig Lichtprogramma ter Vooraankondiging van Het Tijdperk van De Messias.  
 

Voor reserveringen en/of vragen klikt u op de volgende LINK.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu 
 
Lichtgroet van De Familie.. 
 

We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde. 
 

De Wederkomst van De Messias 1  
 
Het Jaar van Licht en Voorbereiding komt bijna te einde. 
 
Volgens de Bijbelse en Celestiale Kalender op 2 september 2016 
 
Volgens de Rabbijnse Kalender op 2 oktober 2016 ofwel het jaar 5776 
 
Volgens De Goddelijke Kalender: Op Ieder Moment! 
 
Het Jaar van Licht was voor De Stoffelijke/Ruimte gerichte mensen onder ons een jaar van 
heel veel angst, ziekte, ongeluk ellende en onrust op aarde en in de mens zelf. 
 
Het Jaar van Licht was voor De Ziele/TIJD gerichte mensen onder ons een jaar van keuze 
voor De Wereld van Het Licht of de wereld van de Holografische Transhuman Zombie wereld 
van Duisternis welke in onze geschriften ook wel bekend staat als De 3e Val. 
 
Het Jaar van Licht was voor De Geestelijk/Goddelijk gerichte Mensen onder ons een jaar van 
Voorbereiding en Reiniging van Lichaam en Ziel om straks Het Grote Licht van De Ware 
Messias in hen te kunnen ontvangen en al DOENDE ofwel Oefenende Als HEM TE WORDEN. 
  

Zoals U Weet is de Innerlijke Betekenis van de woorden Bethlehem (Be Like Him), Jordaan 
(You Are Done or Have Become Christlike) en Christian (Als Christus worden/zijn) een oproep 

van Jezus Christus om als De Heer Te Worden en Uiteindelijk EEN met Hem te Zijn wanneer hij 
IN U Wederkomt Als Grote Licht Der Profetieën, Openbaringen in de EindTIJD. 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu


 
HET TIJDPERK VAN DE MESSIAS GAAT BEGINNEN! 

 
Volgens de Bijbelse en Celestiale Kalender op 3 september 2016 
 
Volgens de Rabbijnse Kalender op 3 oktober 2016 ofwel het jaar 5777 
 
Volgens De Goddelijke Kalender Op Ieder Moment! 
 
De Wederkomst van De Koning der Koningen. 
 
Ja, daar heeft de hele wereld natuurlijk op gewacht. 
 
Gewacht op Redemption, Salvation en Rapture van De Heilige en Rechtvaardige Mens 
 
De Koning der Koningen, De Messias der Messiassen, De Morgenster der Morgensterren, 
De Scepter der Scepters, De Wet der Wetten, De Zoon van God, Het Ware Leven! 
 
Maar ja, hoe herken je tegenwoordig De Ware Koning der Koningen. 
 
Dat is een heel ander verhaal. 
 
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door valse profeten en tekenen. 
 
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door een Blue Beam Alien Rapture (*) 
 
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Holografische VR/AR projecties. 
 
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Uiterlijk- en Ziele Vertoon. 
 
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Technologische Wonderen. 
 
(*) De Operation Blue Beam Alien ofwel Demonen Rapture is De Valse Rapture!!! 
 
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Valse Beloften van: 
 

A. Goddelijkheid: Superman of vrouw worden door genetische modificatie en 
biometrische implantaten die je net als onze Olympische Spelen Transhumans van 
2016 in Rio na verloop van tijd doodziek maken omdat alleen je fysieke lichaam 
gemodificeerd wordt en niet je ziel waardoor er kortsluiting ontstaat in je blauwdruk 
en zenuwstelsel. Tijdens De Olympische Spelen in Japan 2020 zullen trouwens de 
meeste mensen vervangen zijn door Transhumans of AI Robots van Het Beest. 
 

B. Onsterfelijkheid: Het verlengen van je levensduur door het slikken van allerlei 
chemische middelen die je ook doodziek maken omdat zoals hierboven al gezegd 
alleen je fysieke levensduur verlengd wordt en niet de levensuur die in je ziele 
blauwdruk staat waardoor de mens transformeert in een zielloze levenloze plant.  



 
C. Alwetendheid: Door je als Transhuman Zombie via je I-Phone, Smartphone of DNA 

implantaat te koppelen met De Centrale Computer van Het Beest ofwel antichrist 
draag je automatisch Het Teken van het Beest waardoor je je ziel en Vrije Wil in feite 
overgedragen c.q. verkocht hebt aan de duivel. Net als het demonische spelletje 
Pokomon Go (zie De EindTIJD Klok voor gedetailleerde informatie en uitleg over dit 
levensgevaarlijke spelletje waardoor u onderdeel wordt van het PURGE Leger van de 
antichrist) allemaal uiterlijk verleidelijke en misleidende zaken die tegenwoordig met 
veel bombarie, films, muziek en festivals over de aarde in De EindTIJD uitgestort 
worden en allemaal lijden tot De 3e Holografische Transhuman Val IN De DOOD.    

 
Tegenwoordig worden er dagelijks (zie de EindTIJD KLOK voor meer informatie) zoveel van 
deze verleidingen, misleidingen te decepties over een gemiddeld mens uitgestort dat je vaak 
door de bomen het bos niet meer kunt zien laat staan nog weet wie je nu wel of niet kunt 
geloven en vertrouwen. 
 
Daar hebben we vandaag echter DE OPLOSSING voor. 
 
Een oplossing die altijd werkt voor iedere mens jong of oud. 
 
Een oplossing die zo eenvoudig is dat het bijna ongelofelijk is. 
 
De oplossing voor het onderscheiden van Een Valse koning of De Ware Koning der Koningen 
is de volgende. Voel je je bij hem RUSTIG/STIL van binnen worden. Ja, zo simpel is het. 
 
De Ware Koning der Koningen maakt je direct INNERLIJK RUSTIG en STIL. 
 
En doet ie dat niet dan is het een van de vele valse koningen, profeten en messiassen. 
 
En voor hen die nog wat extra ondersteuning nodig hebben bij hun keuze even de volgende 
TIPS welke nog verder onderbouwen dat je met de juist Koning te maken hebt of niet. 
 

1. De Ware Koning der Koningen vertelt dat er maar Een God (Christus) is. 
2. De Ware Koning der Koningen vertelt dat er maar Een Zoon van God ofwel Jezus is. 
3. De Ware Koning der Koningen predikt Vreedzame Co-existentie tussen alle geloven 

zonder tussenpersonen en/of priesters tussen God en De Mens. Direct contact dus! 
4. De Ware Koning der Koningen komt niet met Het Zwaard, Strijd, Oorlog, Oordeel, 

Moord, Doodslag, Leugens, Bedrog en Angst maar gewoon als Groot Innerlijke Licht. 
5. De Ware Koning der Koningen heeft geen 3e Tempel, Kastelen, Gouden Tronen, Dure 

auto’s, kleding  en/of Holografische social media pr en marketing campagnes nodig. 
6. De Ware Koning der Koningen laat zich niet omringen door een schare van 

Machtswellustige, Hebzuchtige en Toornige (Hoge)Priesters en Handelaars. 
7. De Ware Koning wijst iedereen zonder kosten De Weg naar Huis middels Zijn 

Voorbeeld ofwel Overgave aan De Ene God en Het Doen van zijn Genadige Wil. 
 
Iedere ander koning, profeet, messias is het niet waard om uw tijd aan te besteden omdat 
deze u direct meesleuren in De 3e Val der Holografische Transhuman Zombie wereld ofwel 



de wereld waar zowel uw lichaam als ziel gevangen worden genomen in een eindeloze 
herhaling van angst, reïncarnatie, onrust, verwarring, pijn, ziekte, ellende en eenzame dood.   
 
De Ware Koning der Koningen hoeft u ook niet te zoeken.  
 
De Ware Koningen der Koningen ziet immers uw Innerlijke Licht dat, door uw Overgave aan 
Christus in 100% Geloof en Vertrouwen waarna u precies datgenen Ontvangt wat voor uw 
menselijke Bewustzijnsontwikkeling nodig is, Beoefenen van de 12 Eonen waardoor u deze 
steeds meer WORDT/BENT en Doen van De Wil van God, overal op aarde zichtbaar is. 
 
Bent u er al klaar voor om door Christus OPGEHAALD te worden tijdens De Eerste of Tweede 
Rapture. Poets dan uw Innerlijke LichtLamp vandaag dan nog wat extra op! Natuurlijk kunt u 
uzelf ter voorbereiding op uw Ziele Rapture vandaag al zelf Rapturen met behulp van Jezus 
Christus De Enige Ware Zoon van God. Hoe u dit doet staat uitgebreid omschreven in de 
diverse geschriften uit De LichtOTheek. U bent dan voor de Ziele Rapture tussen 27 augustus 
2016 en 23 september 2017 nog wel Op deze aarde maar niet meer Van deze aarde.  
 
EEN van de laatste 3 EindTIJD profetieën ofwel De 3e Ster van Bethlehem Conjunctie (in 2015 
waren al Twee Ster van Bethlehem Conjuncties op 30 juni en 29 oktober) is op 27 augustus 
2016 in VERVULLING gegaan welke De Bijbelse c.q. Celestiale Wedergeboorte van De Koning 
der Koningen op +/- 23 september 2017 voor aankondigen. Vandaag 1 september 2016 zijn 
er dan ook nog maar 2 profetieën over waarna De Bijbel, Koran en Torah UIT zijn en U na uw 
Innerlijke Wederopstanding gewoon weer EEN en Thuis bent In God als EEN.  
 
Bent U Al Helemaal Wakker? 
Bent U Al Helemaal Voorbereid? 
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie? 
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2? 
 
Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw 
Innerlijke Licht document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
En om u nog even op te frissen over De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds in De 
Laatste Dagen waar er net zoals in de tijd van De Toren van Babel, Jacobs Ladder, Salomons 
Tweede Tempel, Herodus Herbouw van de Tweede Tempel en straks De bouw van De Derde 
Tempel wederom niets over zal blijven van ook deze Derde Valse Priester Tempel verwijzen 
wij u naar de volgende video’s: U Bent Door De Laatste Trompet GEWAARSCHUWD! 
 

https://youtu.be/RSVzoc9q3d0   De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds Deel 1 

https://youtu.be/-r_RoewwAE0    De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds Deel 2 

Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer 
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis 
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot 
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen! 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
https://youtu.be/RSVzoc9q3d0
https://youtu.be/-r_RoewwAE0


 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven. 
 
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd 
in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden 
staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24 en 25 en Check Uw Innerlijke Licht 
versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal 
onderaan de pagina). En Wee Wee Wee De Valse (Hoge) Priesters: Mattheus 23 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde. 
 
Met Transformerende groet, 
 
De Adamas Christussen 
 
P.S.1 Geef Het Door. Stuur deze nieuwsbrief door aan al u vrienden en bekenden die ook 
naar huis willen en nu nog twijfelen over welke weg ze hiervoor moeten inslaan. Geef ze een 
extra keuze mogelijkheid. Een geïnformeerd en gewaarschuwd mens telt immers voor 3. 
 
P.S.2  Wanneer u zich voor de Gratis Nieuwsbrief inschrijft ontvangt u gratis vanaf 31 maart 
2016 de EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK met wekelijkse en zo nodig dagelijkse updates 
over de innerlijke, kosmische en aarde gebonden gebeurtenissen die u de komende weken 
en maanden te wachten staan binnen deze TIJDelijke schepping van ruimte en EindTIJD.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 
P.S.3 Een donatie wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. Hiermee kunnen we ons werk ook 
in de komende maanden voortzetten en u van gratis boeken, geschriften en KLOK voorzien 
die u in de LichtOTheek gratis kunt downloaden. Klik voor een donatie op de volgende LINK: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 
 
Bent U Al Wakker? 
Bent U Al Voorbereid? 
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie? 
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2? 
 
De Wederkomst van De Messias 2  
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja


Volgens de Bijbelse en Celestiale Kalender is Het Tijdperk van De Messias op 3 september 
2016 begonnen en kunnen we ieder moment De Verlosser/Redeemer Verwachten. 
 
Het is dan ook tijd om ons te Verzamelen en Ons Innerlijke Licht nog verder op te poetsen. 
 
Check daarom iedere dag uw Innerlijke Licht middels de checklist die u helemaal onderaan 
de pagina in de LichtOTheek kunt vinden. Klik op de volgende LINK 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek 
 
Volgens de Rabbijnse Kalender begint Het Tijdperk van De Messias pas op 3 oktober 2016 
ofwel het Hebreeuwse jaar 5777. Dat is dus een maand later dan de Bijbelse/Celestiale Klok. 
 
Welke Klok moeten we nu serieus nemen. 
 
De Celestiale Klok uit de Bijbel van Genesis 1:14 welke samenvalt met De Seizoenen en 
Tekenen aan de Hemel of de Rabbijnse Klok die door een aantal Valse Priesters in elkaar 
werd gezet en waarvoor Johannes in het boek Openbaringen 2:9 en 3:9 (Brieven aan de 7 
Gemeenten) al voor waarschuwde. Kortom Valse Priesters die in de Synagoge de Valse Leer 
van Satan en antichrist aan de mensen verkondigen en zich niet houden aan Gods woord. 
 
Stel dat u Verleid c.q. Misleid bent om de Rabbijnse Kalender te volgen en De Messias een 
maand eerder komt waardoor u en de uwen c.q. familie niet helemaal voorbereid zijn. Ja, 
dan wordt u net als de dames die niet de moeite namen hun olielampjes met olie te vullen 
dus brandende te houden overvallen als een Dief in De Nacht. 
 
Nu zeggen wij niet dat wij de dag en de TIJD weten, dat weet alleen God/Geest, welke niet 
van ruimte en TIJD is Al-EEN. We zeggen wel dat we allebei de Kalenders ofwel Klokken goed 
in de gaten houden voor u om u direct te berichten wanneer er bijzondere gebeurtenissen in 
de wereld en specifiek IS-RA-EL plaatsvinden. En zo een belangrijke gebeurtenis heeft net 
plaatsgevonden op 29 augustus 2016. Op deze dag werd voor het eerst in bijna 2000 jaar (Na 
de destructie van De Tempel in 70 AD door Titus zie LichtBrief 31 welke u via de 
onderstaande LINK gratis kunt downloaden) een Joodse Hoge Priester (Kohen Gadol) 
aangesteld door de Sanhedrin genaamd Rabbi Baruch Kahane welke op 4 september 2016 
zijn eerst service gaat leiden. Een Omer (Barley/Gerst) offer aan hun god op een Gehoornd 
Altaar. Zoals u weet staat het Gerst Offer voor het offer voor de eerste Rechtvaardige 
Mensen (Joden) die door god Opgehaald worden tijdens de Eerste Rapture ofwel 
Redemption ofwel Exodus 2 naar Het Beloofde Land. Over De Ware Betekenis van Het 
Beloofde Land heeft u al veel kunnen lezen in het Boekje genaamd Het Beloofde Land dat u 
wederom onderaan in de LichOTheek kunt vinden. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/download-pagina 
 
Op de dag dat de nieuwe Israëlische Hogepriester zijn eerste offer brengt aan hun god opent 
Het Tempel Instituut (The Temple Institue) in Het HART van Jeruzalem “The House Of 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/download-pagina


Prayer” inclusief festiviteiten die tussen 4 september en 23 september 2016 wereldwijd 
zullen plaatsvinden. Waarom een Wereldwijd Israëlisch Festival vieren. Nou dat is heel 
simpel uit te leggen. Alle Geestelijke Leiders van zowel de Christenen (Paus Franciscus), 
Orthodoxe Christenen, Moslims, Hindoes, Boeddhisten, Zoreasterianen etc, etc. zijn 
uitgenodigd om samen met de Sanhedrin en nieuwe net aangesteld Israëlische Hogepriester 
EEN NIEUWE WERELDRELIGIE voor te bereiden en t.z.t. wereldwijd aan te kondigen. 
 
Wanneer de nieuwe Israëlische Hogepriester Rabbi Baruch Kahane door “Breaking Israel 
News” gevraagd om commentaar op zijn aanstelling en begin van zijn dienst op 4 september 
2016 zegt hij het volgende. Let goed op zijn woorden. Ze zijn voorspellend voor wat u 
mogelijk te wachten staat in de periode 2016-2018. Zie De EindTIJD Klok voor details!!! 
 
Rabbi Kahane was reluctant to discuss the Sanhedrin’s decision. “This may not be the time to 

choose a Kohen Gadol. There are no sacrifices required”, he said to Breaking Israel News. 
However, he added, “That could change overnight. In any case, it is clear that we need to be 

prepared, to prepare the priests, to have everything ready for the Yom Kippur service! 
   
Goed nu zal niet iedereen van u weten wat het belang van de Yom Kippur service is. Het 
belang van de Yom Kippur service is dat het DE ENIGE KEER PER JAAR (dus nu bijna 2000 jaar 
later na de destructie van De door Herodus Herbouwde 2e Tempel van Salomon) is dat De Is-
Ra-El-ische (Isis-Amon Ra/Osiris-Elohim) Hogepriester het Heilige der Heilige mag betreden 
in De Valse Tempel. Maar er is geen tempel meer sinds 70 AD zult u zeggen. Nou dat zit iets 
anders in elkaar. The Temple Institute in Jeruzalem heeft in de afgelopen jaren De 3e Tempel 
inclusief alle benodigde relikwieën, symbolen, altaren, kandelaren etc. als een blokkendoos 
laten bouwen en kan binnen 1 maand de in De Bijbel en Torah Geprofeteerde 3e Tempel op 
de Tempelberg (Temple Mount) neerzetten om de IS-RA-ELische agenda, kalender en klok te 
vervullen en hun AC god op een gouden troon/kalf te verwelkomen. Hun AC god die net 
zoals wij Jezus Christus Verwachten op dezelfde Rapture 1 dag zal terugkomen. 
 
De 3e Tempel die net zoals alle door Valse Priester gebouwd tempels natuurlijk weer met de 
grond gelijk gemaakt zal worden en dit keer zal oplossen in Het Grote Licht Gods tot NIETS. 
 
Waarschijnlijk begint u al een beetje wakker te worden door bovenstaande niet toevallige 
gebeurtenissen in De TIJD. Zeker niet wanneer wij vertellen dat dit jaar Yom Kippur ofwel 
The Day of Atonement gevierd wordt op 11/12 september 2016 volgens de Bijbels/Celestiale 
Kalender en op 11/12 oktober 2016 volgens de Rabbijnse Kalender. Valt u ook niet op dat de 
Rabbijnen zeggen dat ze dit feest op 11/12 oktober 2016 vieren maar het daadwerkelijk op 
11/12 september doen gedurende, ja u raad het al, de hierboven genoemde “House of 
Prayer” ONE WORLD RELIGION festiviteiten tussen 4-23 september 2016 in Jeruzalem. 
Kortom de Rabbijnen en Wereldwijde Geloofsleiders vieren op 11/12 september hun 
geheime feestje in Jeruzalem en vertellen u dat het pas op 11/12 oktober 2016 is. Zetten ze 
U Ware Joden en Gentiles dan niet op het verkeerde been. Bent U dan niet voorbereid op de 
wederkomst van  Jezus Christus, die de Israëliërs nog steeds niet (h)erkennen als De 
wereldwijde Messias die als een Licht in De Nacht Wederkomen zal op de juiste EindTIJD. 
 
Maar laten we nog eens nader kijken naar deze Heilige der Heiligste Feestdagen in Israël. 
Wat is de ware betekenis van Yom Kippur. Nou dan moeten we eerst even terug in de 



kalender naar “The Feast of Trumpets” welke op 2/3 september Celestiaal en 2/3 oktober 
Rabbijns ieder jaar gehouden wordt in Israël.  De “Feast of Trumpets” kondigt het nieuwe 
Israëlische jaar aan welke op 2/3 sept/okt begint als 5777 (777 het getal van zowel de Ware 
Messias ofwel Jezus Christus als de Valse messias ofwel de antichrist die in de 3e Tempel 
voor korte tijd nog even op zijn gouden troon/kalf mag zitten terwijl wereldwijd het feest 
losbarst). Hierna hebben we een periode die ook wel bekend staat als “The Day of Awe”. Dit 
zijn de dagen tussen “The Feast of Trumpets” en “The Day of Atonement” ofwel Yom Kippur. 
Het zijn de dagen van Zelfonderzoek en Herbezinning en Goede Voornemens ofwel naar 
Waar Joods Gebruik (Let op! Ware Joden/Gentiles dienen een ander God dan de Israëlieten) 
je Zonden van het afgelopen jaar onder de loep nemen en besluiten dat je deze niet meer in 
het nieuwe jaar 5777 zult herhalen. Kortom Het Goede Voornemen op een Rechtvaardig en 
misschien wel Heel of Heilig Mens te worden in het jaar 5777. Het Jaar van De Messias! 
 
Dus iedere Ware  Jood en Jodin maar ook iedere Gentile is sinds 4 september 2016 druk 
bezig om net zoals Esther en de vele Bruiden uit de Bijbel hun Lampjes Rijkelijk te Vullen met 
Olie (Beoefenen en Worden van De 10 Geboden/12 Eonen in Woord en Daad) om als een 
prachtig Lichtwezen te stralen en dus herkend te worden door Jezus Christus ofwel De Ware 
Messias als deze in Het Tijdperk van De Messias zijn Bruid (De Rechtvaardigen en Heiligen 
tijdens de 1e en 2e Rapture komt ophalen. Het is niet handig om tot Judgement Day ofwel de 
3e Rapture die zal plaatsvinden na De Tribulation periode te wachten!). “The Day of 
Atonement” wordt ook wel “The Day of Judgement” genoemd hetgeen wel duidelijk mag 
zijn. Iedereen die nog steeds Onwetend de Valse priesters van deze aarde volgt of Wetend 
het Zwaard predikt zal Zichzelf in de Eindstrijd veroordelen door te vechten met de andere 
zwaarden/valse geloven en met deze zwaarden/valse geloven ten onder gaan. 
 
Wat vele mensen echter niet weten is dat in De Rabbijnse Kalender/KLOK exact tegenover 
“The Day of Atonement” ofwel de 10e dag van de 7e maand genaamd TISHRI “The Day of The 
Triumphal Entry” van Jezus Christus staat ofwel op de 10e dag van de 1e maand NISAN. Dus 
recht tegenover The Day of Atonement/Day of Judgement” van de antichrist staat De 
Triomfantelijke Intocht van Jezus Christus in Jeruzalem in zijn 33 Levensjaar. Een jaar waar 
Jezus (die al uw zonden overgenomen heeft aan het Kruis) in 3 dagen wordt Wedergeboren 
als Christus De Vader. Dat het getal 333 voor Transformatie staat die Op Ieder Moment Kan 
Gebeuren mag nu duidelijk zijn. Duidelijk dat U NU Voorbereid dus Zuiver moet zijn! 
 
We zien dus dat de valse priesters alles omdraaien en u constant verleiden en misleiden om 
de verkeerde kant op te kijken. Wij kijken dus niet naar The Day of Atonement/Day of 
Judgement op 11/12 september 2016 maar naar De Mogelijke Triomfantelijke Intocht ofwel 
Wederkomst van Jezus Christus op aarde om net voordat in Openbaringen 5:5-9 De 
Tribulation ofwel zuiveringsperiode op aarde begint. Of dat in 2016 ofwel 5777 gaat 
gebeuren weten we niet. Wat we wel weten is dat we onze Lichten goed gevuld hebben met 
De Ware Olie der Rechtvaardigheid en Heiligheid opdat wij door Jezus Christus aan ons 
Innerlijke Licht Herkent zullen worden bij zijn Wederkomst op aarde. En ja, zij die als 
hypocriete of luie bruiden hun olie niet bijgevuld hebben waardoor hun lichtjes niet zullen 
branden zullen AAN DIT TEKEN VAN HET BEEST herkent worden door de antichrist die 
tegelijkertijd met Jezus Christus (Rapture 1) de aarde met zijn 4 paarden zal binnen 
denderen om zijn Duistere Volk te Oosten en tot Transhuman Zombie slaaf te maken. 
 



Maar laten we ervan uitgaan dat u uw Innerlijke Licht/Lamp de afgelopen jaren en zeker 
sinds 4 september 2016 met Olie gevuld heeft waardoor deze Prachtig en Stralend brand. Ja, 
dan dient het volgende feest genaamd “The Feast of Tabernacles” zich aan op 21-23 
september 2016. Een feest dat Jezus Christus samen met zijn Bruid (De Rechtvaardigen en 
Heiligen die tijdens De Eerste Rapture Geoogst zijn) gaat vieren in Shiloh. Nu zult u zich 
afvragen waar Shiloh is. Nou Shiloh staat gewoon voor Het Beloofde Land, Het Nieuwe 
Jeruzalem, Shamballa, Nirvana alwaar u een nieuw Lichtlichaam krijgt welke volledig 
gevrijwaard is van iedere ziekte en ongeluk zoals u dat eens gekend hebt op aarde. 
 
Tussen 4 en 23 september 2016 is het dan ook de Hoogste TIJD om u te Verzamelen. En dan 
bedoelen we niet dat u bij elkaar gaat zitten in een of ander huis of boot maar in De Geest 
Gods u te verzamelen door uw Overdracht in 100% Geloof en Vertrouwen, Beoefenen van 
de 12 Eonen en Doen van De Wil van De Ware God op aarde. Dat is Het Ware Verzamelen 
(InGathering) wat u kunt lezen in de Bijbel (KJV) II Thess 2:1, Matthew 18:20, Deut 16:15-16, 
Numbers 18:1. U VERSCHIJNT dan VOL van LICHT voor De WARE MESSIAS als hij Wederkomt! 
 
Wanneer dit is, ja dat weten wij niet dat weet alleen De Ware God zelf. 
 
Maar als we De Tekenen van Genesis 1:14 in de gaten houden en zien dat bijna alle EindTIJD 
Profetieën van De Bijbel, Torah en Koran vervult zijn zal het wel niet meer zo lang op zich 
laten wachten. Wij zijn helemaal Voorbereid! U Ook?  
 
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer 
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis 
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot 
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven. 
 
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd 
in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden 
staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24 en 25 en Check Uw Innerlijke Licht 
versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal 
onderaan de pagina). En Wee Wee Wee De Valse (Hoge) Priesters: Mattheus 23 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
We Leven In De Dagen van Noach en Lot 
 
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen! 
 
Tot slot zouden we u nog willen vragen om een Donatie opdat wij ons werk kunnen 
voorzetten in de komende transformerende TIJD. Alvast bedankt! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
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Tevens nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van de volgende “Het Tijdperk van De 
Messias Is Begonnen” Exodus 2 en 3 LichtLezingen in Assen op 1 september, Groningen 3 
september, Utrecht 6 september, Gouda 9 september, Bazel 11 september, Zeeland 18 
september, Peize 20 september, Den Helder 24 september en Dalfsen 29 september waar 
tevens De Himalaya Shamballa Home LichtReis Expeditie Aangekondigd zal worden met als 
thema: In De Voetsporen van De Meesters (Meester over jezelf ZIJN) van Het Verre Oosten 
van Baird Spalding, Emil en zijn moeder. Schrijf u tijdig in voor deze LichtReis Naar Huis door 
u middels volgde LichtLink naar Huis op te geven.  
 
Voor reserveringen en/of vragen klikt u op de volgende LINK.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu 
 
U krijgt dan gelijk het De Laatste Versie van het 777 Eboek genaamd: Het Tijdperk van De 
Messias Is Begonnen inclusief EindTIJD Profetieën 2016-2017 en doe het zelf plan om uw 
Bovennatuurlijke Talenten zoals Helderziendheid, Helen op Afstand etc. te ontwikkelen. 
 
Let Op! Er is een behoorlijke aanloop dus reserveer snel want vol is vol! 
 
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde. 
 
Met Transformerende groet, 
 
De Admas Christussen 
 
P.S.1 Geef Het Door. Stuur deze nieuwsbrief door aan al u vrienden en bekenden die ook 
naar huis willen en nu nog twijfelen over welke weg ze hiervoor moeten inslaan. Geef ze een 
extra keuze mogelijkheid. Een geïnformeerd en gewaarschuwd mens telt immers voor 3. 
 
P.S.2  Wanneer u zich voor de Gratis Nieuwsbrief inschrijft ontvangt u gratis vanaf 31 maart 
2016 de EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK met wekelijkse en zo nodig dagelijkse updates 
over de innerlijke, kosmische en aarde gebonden gebeurtenissen die u de komende weken 
en maanden te wachten staan binnen deze TIJDelijke schepping van ruimte en EindTIJD.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 
P.S.3 Een donatie wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. Hiermee kunnen we ons werk ook 
in de komende maanden voortzetten en u van gratis boeken, geschriften en KLOK voorzien 
die u in de LichtOTheek gratis kunt downloaden. Klik voor een donatie op de volgende LINK: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 
 
Bent U Al Wakker? 
Bent U Al Voorbereid? 
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie? 
Bent U AL Een Wijs dus Rechtvaardig Mens? 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
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Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2? 
Het is De Hoogste TIJD om U Allen Te Verzamelen!          
 
  
 
 
 
 
 
 


