
 
 

Wederopstanding In Het Ware Leven 
 

BELEVINGEN IN HET LAND VAN DAN ( DENEMARKEN). 
 

Het land waar de Joden Romeinen Vikingen Werden 
 
Deel 1: Wederopstanding In Het Ware Leven 
 
Zaterdag 13-8-2016 vertrokken we om 6:05 uur uit Moordrecht. 
Een paar dagen geleden kreeg ik te horen dat de laatste slangen en draken welke natuurlijk 
staan voor De Zonden van De Mens Geopenbaard en Verlicht zullen worden in heel Europa. 
Het land van Dan (Slang/Zonden) welke verborgen is in de Kroon van Juda (Leeuw). 
Verborgen in ieder Wapenschild van Europa. Verborgen maar nu weer in Het Grote Licht 
gezet om net voordat Het Hebreeuwse Jaar van Licht 5776 eindigt op 2 september 2016 
weer te transformeren in haar oorspronkelijk zijn en Licht. Zie ook de Eindtijd Klok van 13-14 
aug 2016 (7th Day of Av) welke in de LichtOTheek te downloaden is via volgende LINK 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek 
. 
Hierna op 20 augustus Tu BAv 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek


Hierna start de laatste maand van de Joodse Kalender genaamd Elul. Deze loopt volgens de 
Bijbelse/Celestiale Kalender t/m 2 september en volgens de Rabbijnse Kalender t/m 2 
oktober. 2 September of 2 oktober, welke is de laatste dag van Het Jaar van Licht 5776. Het 
Jaar van Licht welke opgevolgd wordt door Het Tijdperk van De Messias in 5777.  
 
Allemaal wel heeeel toevallig! En dit woordje toevallig zal ik nog heeel vaak gaan gebruiken.  
 
Op 13-8  bij het aankleden s’morgens kreeg ik ook nog door dat  er  bijzondere 
gebeurtenissen EN wonderen zullen  gaan gebeuren. Mooi! 
 
Op onze eerste stop kreeg ik het nummerbord met allemaal 5555 te zien, daarna continue 
de 7ens. We waren nog maar weer net op pad  en daar passeren wij een klein autobusje met 
de volgende tekst, echter wel in het Duits : 
 
JEZUS SPREEKT: IK BEN DE WEDEROPSTANDING EN HET LEVEN.  
Johannes 11:25. 
 
Daarna kreeg ik allemaal nummerborden te zien met allemaal 9ens, zoals 9999, TH 1999, 
1111 en 1011 en de mooiste was HH CR 777 ( vrij vertaald door mij: The Holy Christ 777. 
 
Hierna stond er hoog op de poten een prachtige ooievaar in het weiland. Het teken hier in 
de stof van Geboorte en Nieuw Begin. Het was er maar ÉÉN! Natuurlijk! 
 
We reden eerst over de enige snelweg naar het hoge noorden, de nr.7. 
Tot Bremen ging het prima en schoten  we  lekker op . 
Hierna begon de ellende en hoorden we dat tot aan de grens er enorme files en stilstaand 
verkeer was met zeker een vertraging van 2 uur. Er wordt op deze weg nog hard geschoond 
met veel wegwerkzaamheden. 
Ik kreeg door een andere weg te nemen en besloten de grote verbindingsweg langs de 
westkust binnendoor te nemen. De 5! En ja, hier was de energie veel zachter en lieflijker. 
Deze weg lag bovendien in het verlengde (Noordwaards) van Bremerhaven en Cuxhaven 
alwaar EJ en Mark opschoningswerk hadden verricht vlak voor ons vertrek en we dus rustig 
onze weg konden vervolgen. Met grote dank lieverds! 
De 5 gaat over in de 11 in Denemarken. De poort is vrijgemaakt via Het Licht op de 5!  
De smalste weg is de snelste weg naar Huis! 
Dan rijden we voorbij een plaats met de volgende naam: 
Sank Michaelisdonn! En ik krijg meteen door: Heilige Michaël Is Done.....KLAAR! 
En de link naar de Jordaan: You are Done, waar Joshua het Joodse volk voorging om 
daadwerkelijk in Het Beloofde Land van De Geest (buiten ruimte en tijd) te komen. De Ware 
Wederopstanding van De Mens uit de gevallen schepping van ruimte (lichaam) en tijd (ziel). 
Zie voor meer uitleg over dit proces het boekje Het Beloofde Land in onze LichtOTheek. 
Dan rij ik nog langs een plaatsje ØlGod. Later hoorde ik  dat dit eigenlijk betekend Go(e)D 
bier.....de goddelijke drank voor de Denen (Vikingen) . Ha ha ha 
Om 8 uur s’avonds zaten we uiteindelijk bij het toekomstige bruidspaar, nadat ons leuke 
huisje was ingericht. 
Ik hoorde dat zij elkaar na 40 jaar weer ontmoet hadden en nu gaan ze trouwen. Weer die 
40! En ik kreeg kippenvel. Ik vertelde hen over dit getal wat nu zo essentieel is. Luister ook 



naar de laatste LichtDoorgeving van 8-8-16 welke u kunt vinden door op de volgende LINK te 
klikken http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen 
 
40 dagen van Esther 
40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. 
40 dagen na je stoffelijke dood blijf je bij je lichaam (antroposofie) 
8-8-16 plus het aantal deelnemers 6 met M Maria en Christus tijdens de doorgeving: is 5x8 
40 weken zwangerschap voor geboorte. 
Einde van de LichtDoorgeving en begin van de muziek 20:57....5 en 7, moeder en Christus 
Einde van de muziek 21:01...101 De poort naar  De Vader!  
Het nieuwe Begin 
 
De 40 tekenen aan de Sterrenhemel zoals in de bijbel is voor aangekondigd,  o.a. Op 27-28 
aug. Als de Bruid (Venus/Maria) en de Bruidegom(Jupiter/Jozef)  in het sterrenteken Maagd 
aankomen, hetgeen één van de laatste EindTIJD Tekenen is. (zie de Eindtijd Klok). 
De Eindtijd Profetie 40 van 40: Het grote Teken aan de Hemel. (zie de Eindtijdklok) 
Waarin o.a staat:  
Alleen Jezus Christus als Gods vertegenwoordiger in de schepping (oneindig), De Twee 
Getuigen (Mozes en Elia zover nodig) en de antichrist (voor korte tijd) hebben de 
mogelijkheid om de TIJD (TIJDelijk) te veranderen om de Wedergeboorte van ieder Mens als 
Adamas, Adamas Christus als Christus In De Geest Gods In De EindTIJD te Vervullen. 
Zie hier weer de Wedergeboorte en Wederopstanding in Christus! 
 
Ik vertelde dit aan hen en de aanwezigen die daar ook waren en zo kwam ik op ons ‘werk’ 
waar wij mee bezig zijn en kwam uit op de Opstanding waar elk mens toe kan komen om 
weer Thuis in de Oorspronkelijke wereld te komen. De toon werd gezet.. 
Continue komt de 8 tevoorschijn. De 8 die nu opengebroken is. De weg die nu open ligt naar 
Huis! De deur staat wagenwijd open naar de Wederopstanding van ieder Mens op Aarde! 
Zelfs onze km-teller van de auto begint met de 8 en stond op een gegeven ogenblik op 
88088. 
Alles draait nu om Wederopstanding van De Mens en de Aarde als Geheel(d). 
Ik begin in het tweede boek van Max Seltman: Prachtige taferelen uit het leven van de 
eerste Christenen en het begint met.....De Kruisiging op Goede Vrijdag. Denk ik weer aan de 
40 dagen tussen Pasen en...HEMELVAARTSDAG......DE WEDEROPSTANDING! 
Krijg ik vanmorgen een mailtje van Willy:  “Vanochtend zoals meestal op de zondagochtend, 
heb ik gekeken naar de Verwondering. 
In de zomer zijn het herhalingen, vanochtend was het met Huub Oosterhuis in de uitzending 
van Pasen! De dag waarop de OPSTANDING van Jezus wordt herdacht.... 
 
En nu lees ik in jouw mail dat het over WEDEROPSTANDING gaat. De tekenen.” 
 
Voordat ik aan het schrijven van dit nieuwe boek begin kreeg ik vanmorgen vroeg in een bed 
weer een beeld/visioen te zien. Het sluit aan op een eerder visioen. (Zie op onze site onder 
het kopje Visioenen in de LichtOTheek.) 
Ik zag weer die lange magere man  die op houten stelten liep en in brand stond met 
verwilderde ogen. Ik heb dit vorig jaar allemaal beschreven in een visioen. Hij leek op  de 
koning van Syrië  Ik zag hem weer en op de zelfde manier, maar heel eventjes, heel kort en 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen


daarna werd dit beeld vervangen door allemaal mensen die als craquelé papier openbarsten 
en het Licht kwam er doorheen. Niet een paar mensen, maar enorm veel mensen barsten 
open en kwamen tot en In Het Grote Licht! 
De tijd van de antichrist zal zeer kort zijn. De mensheid breekt open. Het Licht staat op het 
punt om In Ieder Mens Open Te Breken/Barsten al ware dit al Eonen de bedoeling.  
 
En meestal als er geestelijk werk gedaan moet worden, regent het eerst! Zoals vanmorgen. 
Nu ik aan het schrijven ben gegaan, breekt de zon door. De boel gaat schoongespoeld 
worden hier. De slang/draak die zich nog probeert te verschuilen in de kroon van Juda De 
Leeuw. De Koning der Koningen. De slang die net als in De Tuin van Eden nog even probeert 
het ongeloof over De Wederopstanding, middels verleiding, misleiding en deceptie in stand 
te houden. Maar in deze EindTIJD zal dat niet meer lukken zoals u al in De EindTIJD Klok 
gelezen heeft. Alle Slangen/Draken streken worden in deze Klok immers Geopenbaard opdat 
ieder mens op aarde kan lezen en weten wat de slang/draak nog even in de laatste seconde 
voor 12 probeert te bekokstoven terwijl hij weet dat zijn TIJD en TIJDperk voorbij IS. 
 
De Ware Messias is immers in Aantocht in het jaar 5777! Voor meer informatie over De 
Wederkomst van De Ware Messias in Het Jaar 5777 leest u het verhaal in De LichtOTheek! 
  
De Slangen/Draken die vandaag nog in zovele mensen aanwezig zijn wordent VERLICHT in 
Het TIJDperk van De Wederkomst van De Ware Messias en er is geen ontkomen meer aan.  
 
DE WEDEROPSTANDING IN HET WARE LEVEN. IN JEZUS CHRISTUS IN GOD. 
En zo begon deze reis ook met de woorden van Jezus, die zei: 
Ik ben de Wederopstanding en Het Leven. 
 
En dan staat er in de laatste EindtijdKlok het volgende: 
DE WEDEROPSTANDING van De Gehele Mensheid in Het Grote Licht van GOD! 
Heb Uw Naasten Lief en God Boven Alles 
 
Kortom Doe Als Mens Op Aarde De Wil van God zonder dat u daar nog met uw 
Ego/Draak/Slang ofwel tegenstrijdige gedachten, gevoelens en emoties aankomt. Laat 
Gods Wil door uw zuivere kanaal op aarde geschieden opdat Het Boek Genesis en 
Openbaringen als Gifbeker in De EindTIJD aan U voorbij zal gaan! 
 
Het is dus duidelijk...de Wederopstanding staat voor de deur. Het gaat beginnen....Rapture 1  
Nog een leuke toevoeging. Het laantje waar wij tijdelijk wonen gaat van de nummers 101-
110! Wij wonen op 102.....nog net even naast de poort naar God. 
 
Deel 2: Wederopstanding In Vervulling en Verlichting 
 
Hoe ieder mens zijn/haar Innerlijke Slang/Draak kan Verlichten ofwel Oplossen.  
 
15-8-2016 (6-8-9, de doorgang van 6  naar de 9, De Voleinding van de 69 via de opening nu 
in de 8, het rad van reïncarnatie). 
Gisteren was een dag van verkenning van de hele omgeving en daardoor werd er meteen 
een  groot Lichtnet om onze verblijfsplaats heen gezet. Zo die staat! 



Ook al is dit een heel wijds, stil en leeg land, toch voel  ik hier niet die enorme fijne en hoge 
energie die ik altijd in de bergen ervaar. Je zou denken, het is hier nog leeg, stil en wijds en 
God kan Zijn energie hier zo makkelijk in neerleggen. Het land is puur en één met de 
elementen. Er is weinig bevolking en weinig aardse tegengestelde/ gevallen krachten. 
Dit is allemaal wel zo....schijnbaar.......want niets is minder waar. Ook in dit prachtige land 
ligt de Slang/Draak verborgen in De Kroon van Juda De Leeuw. 

 
Echter het wordt niet gezien. Het ligt verborgen in geheime ofwel occulte lagen die de 
gewone stoffelijk ingestelde mens maar moeilijk kan zien, horen en voelen, althans op dit 
moment nog. 
Al op de reis  hierheen was er die enorme weerstand, die we nog nooit zo ervaren hebben. 
Al die vertragingen, zelfs op de B weg die we later namen was de vertraging ingezet. We ‘ 
mochten door de wet ingesteld niet harder rijden dan tussen de 70-90 km per uur. Wel een 
mooi getal natuurlijk, de 79 al zo vaak over verteld, maar je voelt je gestremd, tegen 
gehouden worden. Je wilt er doorheen. Je wilt verder doorbreken naar de 100.....naar de 
101: De wederopstanding in de geestelijke wereld. Je wilt naar je eindbestemming, naar 
Huis! En dan geen vertragingen meer. 
Kijk en dit gevoel nou, overheerst hier. Het land is ingeslapen. Er zit geen pit in, weinig Leven 
in. De mensen die wij tot nu toe tegen gekomen zijn, lijken ingeslapen. Vriendelijk maar 
weinig ‘ levend’. Het voelt hier een beetje ‘ gelaten’.  Of zou het zijn verlaten? 
 



 
 
Ik lag dit vanmorgen allemaal zo eens te bekijken in mezelf en mij dan ook af te vragen hoe 
dit nou zo komt? Ik verbind me met  Christus in mezelf en vraag om antwoorden. Ik droeg  



dit gevoel over aan God en vroeg: Vader u stuurt mij hierheen, maar wat kan ik dan doen 
hier? In twee weken heb ik toch dit land niet weer Levend gemaakt? Ik begrijp Uw Wil niet.  
Ja en dat is dus helemaal niet belangrijk dat ik het nog niet helemaal begrijp, als ik het maar 
doe in 100% Geloof en Vertrouwen! 
Maar....een beetje begrip hierin is toch wel handig. 
 
Terwijl ik daar zo vanmorgen in bed lag en Piet nog heerlijk lag te slapen, kreeg ik de beelden 
en begrip te zien en te horen. Dit is van een totaal andere orde dan ik tot nu toe gedaan heb. 
Bewust! Dit kan nu omdat ik me weer met Christus heb verbonden (zie mijn belevingen 
hierin in het boek: De Smalste Weg is De Kortste Weg Naar Huis in de LichtOTheek). 
Dit moest eerst gebeuren. Daarna moest de Innerlijke weg vrij gemaakt worden opdat de 
mens uit het rad van reïncarnatie  kon komen, hetgeen nu open ligt, om tot 
Wederopstanding te komen wat op 9-9-9 ingezet wordt. 
Dit alles is Energetisch met Christus, De Geestelijke Moeder en Vader neergezet in de Ether 
om In De EindTIJD tot BewustZijn en LICHT IN ELK MENS TE KOMEN! Hetgeen nu gaande is. 
 
Ik kreeg dit begrip door en dat het dus Nu allemaal verder gaat in en met de Geestelijke 
ondersteuning hier op aarde in mij en het werk van een ‘ andere’ orde zal ZIJN. 
Ik kreeg het begrip over wat er hier aan de hand is in dit Land van Dan. Het land van de 
Slang.....de Slang die de vertwijfeling, afscheiding brengt in de mens. De gevallen staat uit 
God in stand probeert te houden. De Eerste Gevallenen uit de tweede val, hier op aarde 
genoemd als de Stam van Dan, Romeinen Vikingen die in de rest van Europa voet aan wal 
hebben gezet om de Slang in heel Europa te verspreiden en te verbergen in alle Kronen van 
De Valse Juda Leeuw en Valse Koningen die door deze Slang gebeten/verleid/misleid zijn.  
 

 



De Slang die hier via De Romeinen nadat zij in het Teutoburgerwald door de Germanen 
verslagen waren voor een deel vluchtte naar Denemarken, Zweden en Noorwegen. De 
Israëlische Stam van Dan die via de Romeinen in Denemarken terecht kwam en vandaar haar 
gif over Het Germaanse Rijk en later door de Saksen over Engeland en Ierland  zou gaan 
verspreiden. Verborgen In De Kroon van Juda, onzichtbaar voor de gewone mens hier, maar 
duidelijk voelbaar voor diegenen die zover Zijn en zich verbonden hebben met Christus. 
 

 



 
En dan lees ik in de laatste Eindtijd-klok over het Sterrenbeeld Hydra en de Uil, de Cup, de 
Sextant die op de rug van deze Slang, de Tweedeling schept.  
Het is niet zichtbaar hier op aarde voor velen, maar oooh zo zichtbaar en voelbaar voor ons 
allen die niet meer van de aarde zijn maar op de aarde nog De Wil van God DOEN. 
 
“De Vervulling van Genesis 3:15 KJV waar de Ware Leeuw van Juda ofwel Jezus Christus het 
hoofd van de Hydra/Slang/Draak Verlicht ofwel de duisternis verwond/oplost terwijl De 
Crater ofwel Cup op de rug van de draak de Leeuw aan zijn hiel verwond omdat hij gevuld is 
met alle 7 Paarse (sophia) Zonden (Zie Het Boek Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 
1 t/m 3 in de LichtOTheek voor een gedetailleerde uitleg over de Zonde Val van Sophia in 
sophia in pistis sophia) van de gevallen engelen/goden en mensen op deze aarde. Het boek 
Openbaringen start pas Na De Waarschuwingen van Openbaringen 2 en 3 aan de 7 
gemeenten wanneer de mensen doorgaan met het vullen van Hun Kop met Slangen/Zonden 
en deze daardoor Overstroomt waarna voor korte duur een grote chaos en ellende uitbreekt 
In De Mens en In/Op De Wereld! Wanneer de Cup/Kop met Zonden van de gevallen engelen 
/goden en mensen immers Overstroomt start de Zelfdestructie c.q. Zelfvernietigings cyclus 
van zowel het menselijk lichaam als ziel op aarde en blijft men gevangen zitten binnen de 
gevallen schepping ofwel eindeloze reïncarnatie cyclus tussen de stoffelijke- en ziele 
werelden zonder EXIT naar De Geest. Om deze Vrije 3e Val in de Afgrond ofwel De Abyss van 
peilloze eenzaamheid, leegte, angst, pijn en ellende te voorkomen grijpt God en de door 
hem afgevaardigde Wedergeboren Messias Zoon Jezus Christus IN voordat het te laat is. 
 

Genesis 3:15 KJV 
 

And I will put enmity between thee and the woman (sterrenbeeld Maagd/Virgo), and 
between thy seed (Hydra/Slang) and her seed; it shall bruise thy head (Slang/Zonden), and 

thou shalt bruise his (Sterrenbeeld Leeuws hiel) heel.” 
 

 



Genesis 1:14 KJV 
 

And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the 
night; and let them be for SIGNS and for seasons, and for days, and years:” 

 
En dan begrijp ik dat HIER het werk ligt. In de Ether, in de Sterrenlichamen! 
Wordt er ook niet steeds gezegd door de gevallen goden/engelen/valse machten/valse 
godsdiensten: Zo Boven, Zo Beneden! En dan is Boven niet de Geestelijke wereld maar de 
zielenwereld welke onderdeel is van de gevallen schepping in DE TIJD! Zie voor een uitleg 
hoe De TIJD in de gevallen schepping werkt en voor en achteruit gaat De EindTIJD Klok! 
Refereert dit valse ‘geloof’ ook niet steeds aan de  tekenen van De Openbaringen, ook in de 
sterrenhemel, die God daar als wegwijzers voor HET LICHT heeft geschapen? Maar als 
Waarschuwing heeft doorgegeven om juist NIET in vervulling te laten gaan!  Maar dus juist 
verkeerd gebruikt wordt voor hun eigen valse bedoelingen! Alles wordt immers door de 
geheime occulte valse priesters omgedraaid om u bij Het Grote Licht vandaan te houden! Zie 
ook de uil op de staart van de slang. 
Alles wordt immers verkeerd gemeten en uitgelegd! Zie ook de Vrijmetselaar Sextant bij de 
kop van de slang/zonden welke ervoor zorgt dat de Cup/Kop van Zonden gevuld blijft. De 
Eindeloze creatie van ZONDEN, angst, chaos, verwarring, tegenstrijdige gedachten, 
gevoelens en emoties die eindeloos Het Beest ofwel De Grote Slang vullen met uw Zondige 
Lijdensenergie want Het Beest leeft van uw Zonden, angst en lijden. 
 

Lees weer: Kortom Doe Als Mens Op Aarde De Wil van God zonder dat u daar nog met uw 
Ego/Draak/Slang ofwel tegenstrijdige gedachten, gevoelens en emoties aankomt. Laat Gods 
Wil door uw zuivere kanaal op aarde geschieden opdat Het Boek Genesis en Openbaringen 

als Gifbeker in De EindTIJD aan U voorbij zal gaan! 
 
En dit werd me allemaal getoond. De mens die hier op aarde gevangen zit in het rad ven 
reïncarnatie stevig in de greep van De Slang. De Slang die middels het eindeloos stimuleren 
van ZONDEN en Angst De Oorzaak van Afscheiding van God Is. De Sophia IN U die deze Slang 
bestuurd en controleert, maar geen enkele kans van slagen heeft als in Het Tijdperk van De 
Messias De Ware Messias In Ieder Mens op Wakker Wordt. Dan loopt de illusie wereld van 
De Slang ten einde en gaat ieder mens gewoon weer naar Huis in De Geest Gods.  
 
Echter het is de Wil van God om dit zoveel mogelijk  in Genade en Barmhartigheid te doen 
via Wederopstanding Werkzaamheden der 12 Eonen zoals Zijn Zoon ons heeft voorgedaan. 
Ons weer over te dragen in Christus in God. 
Wat is  NU mijn ‘taak’ hierin. Mijn ‘taak’ is om samen met Christus en De Moeder HET LICHT 
IN IEDERE SLANG/DRAAK TE BRENGEN. TOT VOLEINDING TE BRENGEN! Samen met Alle Al 
Reeds in deze EindTIJD Wederopgestane Lichten op Aarde.  
Want een tijdje geleden werd in de Uil al het Licht gebracht toen ik weer ‘omgedraaid’ werd. 
De mens staat weer in Waarheid in Het Leven! De Cup met Zonden op de rug van de slang, 
die direct geleegd wordt nadat de mens zich weer In 100% Geloof en Vertrouwen 
Overgedragen heeft aan Jezus (die uw zonden wegneemt) en Christus (die voor uw 
wedergeboorte in Het Grote Licht zorgt). De sextant die alles verkeerd meet, het valse geloof 
dat over de Waarheid heen gelegd wordt. Zo duidelijk werd ons dit getoond in Glastonbury 
en zag ik ook in Oostenrijk. De Smalste Weg De Kortste Weg Naar Huis! 



Linea recta....direct zonder omwegen. 
En die omwegen liggen hier nog vast in dit land waar de slang nog regeert en in alle landen 
waar de slag der zonden nog verborgen zit in de Kronen van de Koningen en Koninginnen. 
 
De Uil, de Cup, de Sextant staan dus al in het LICHT en hun invloed zal steeds minder worden 
op de slang in de mens! 
De Ware  Leeuw van Juda, Jezus Christus verlicht met zijn voorpoot de kop van de slang! Het 
staat in de sterren voor iedereen om te zien!  
Onze Tegenstrijdige Gedachten/MIND/STOF worden na uw Overdracht in Jezus Christus 
steeds meer door Jezus Christus VERLICHT en door het beoefenen van De 12 Eonen die 
iedere Slang/DraakZonde direct doen verdampen. Zie het Boekje Check Uw Innerlijke Licht 
dat u gratis kunt downloaden uit de LichtOTheek. De 12 Eonen die uw Lichaam en Ziel 
Zuiveren van alle Slangen/Draken en Zonden middels Rechtvaardig, Gewetensvol en Heel 
ofwel Heilig Gedrag waardoor De Ware Mens (Adamas) weer in u Wedergeboren wordt.  
Hetzij in het Shamballa van De Zuivere Ziel, hetzij Al Direct Naar Huis in De Geest Gods! 
De Cup met Zonden verwond de achterpoot van De Ware Leeuw.....echter hier is het Licht in 
gebracht door de reeds NU al opgestane Mens en de Zonden en tegenstrijdige gedachten 
vullen deze Cup niet meer. De poot van de Leeuw geneest en zal niet meer verwond ofwel 
gekruisigd worden, want De 2 Getuigen, De 144:000 en alle op aarde gereïncarneerde 
Apostelen en Ware Profeten zullen in De EindTIJD hier korte metten mee maken waarmee ze 
De Weg van De Wederkomst van De Messias In U vele malen zullen vereenvoudigen.  
 
Hoe snel dit op dit moment gaat zal aan het einde van dit boek helemaal duidelijk worden. 
Het is nu nog alleen maar zaak om de laatste stuiptrekkingen van een steeds meer Verlichte 
slang te weerstaan in de vorm van zijn laatste verleidingen, misleidingen en decepties die in 
De EindTIJD nog even De Kop/Cup op zullen steken om daarna in Het Grote Licht van De 
Wederkomst van De Ware Messias op aarde totaal op te lossen in NIETS.  
 
Dit gaan wij dus niet in strijd doen, niet met het zwaard doen, niet met het vuur doen. Want 
zij die De Bijbel met hun Alziend Oog bestuderen begrijpen dat Het Zwaard staat voor 
Gerechtigheid (Rechtvaardig Handelen Der 12 Eonen Dus. De 12 Eonen welke ook de 12 
sterren zijn rond het hoofd van Moeder Maria). Dat Het Vuur staat voor Het Grote Licht van 
Jezus Christus dat nu al In Ieder Mens op aarde aan het Ontbranden IS en zijn Wederkomst 
op aarde Voor aankondigt In De EindTIJD. De Transformatie in De EindTIJD gebeurt dus in 
Grote Genade, Barmhartigheid, Rechtvaardigheid en een Ales Overstijgende Liefde.  
 



 
Staat De Ware Leeuw van Juda al boven de slang, nu is Het Lam aangekomen Onder en IN de 
laatste duistere restanten van de slang. De Leeuw van Jezus Christus (mannelijke deel)  heeft 
het meeste voorwerk In U gedaan en NU komt het (vrouwelijke) zachte deel van Jezus 
Christus IN U naar voren. Het Lam Gods! En in en met dit vrouwelijke zachte deel mogen wij  
NU gaan samenwerken. En terwijl ik dit opschrijf lopen de rillingen over mijn lichaam en is 
de verbinding met zowel Jezus Christus als Moeder Maria enorm sterk. 
Samen met Het Lam Gods komt het Licht in de laatste resten duisternis van de Zonden/Slang 
en dit zal de komende dagen hier in het Land van Dan gaan gebeuren opdat HET GROTE  
LICHTVELD weer over het Land van Dan kan gaan stromen en uitstromen over Europa, via 
alle leylijnen, zonnemeridianen, meridianen, wateren en wegen over de hele wereld.  
De illusiewereld van Ruimte en Tijd zal totaal in Het Grote Licht gaan oplossen! 
 

Zonder dat ik dat op dat moment wist waren mijn collega LichtWezens hetzelfde aan het 
doen in samenwerking met vele Zielen Nonnen en Zielen Kindsoldaten uit De Eerste 
Wereldoorlog in Duitsland, Frankrijk, Spanje, België, Engeland en tot Slot Nederland 

 
Hoe?...dat laat ik/wij los. Ik volg Jezus Christus en De Moeder in mij via Gods Wil. 
 



In de Chinese astrologie zijn Piet en ik een ‘ ijzerkonijn’. Ha ha ha, werd het konijntje eerst 
opgegeten door de slang, nu kan dit niet meer. Het ijzer/staal in dit konijn is moeilijk te 
verteren. 
 
En dan lees ik over het dierenriemteken Slang in de Chinese astrologie: 
 
 De Slang is het 6e dier van de Chinese dierenriem. Hoewel ze bekend staat als deskundig in 
veel onderwerpen en gemakkelijk informatie verkrijgen, zijn ze nog steeds snel verrast en 
kunnen naïef zijn. Ze zijn zeer selectief over met wie ze bevriend zijn en liever discreet over 
hun relaties. Ze zijn in staat om er het beste van te maken in elke situatie, dankzij hun sluwe 
intellect. Als ze iets willen, doen ze er alles aan om het te krijgen. Ze kunnen echter wel een 
beetje lui zijn en kijken liever naar mogelijkheden om het aan een ander over te laten. De 
Slang staat er bekend om de beschermer van de schat te zijn. De Slang heeft een voorkeur 
voor de fijnere dingen in het leven en zijn zeer materialistisch. Ze hebben dan ook een 
voorkeur voor merkkleding en dure spullen. 
 
En de slang matcht het best met de .....Draak! 
 
Hmmmmmm.....zet voor Slang...Sophia en het plaatje begint duidelijk te worden met wie we 
te maken hebben. 
 
Liefs Thea. 

 
Deel 3: Wederopstanding. Waar gaat het heen? Het wordt steeds duidelijker! 
 
16-8-16 
 
Gisterenmiddag zijn Piet en ik heerlijk de omgeving verder gaan verkennen per fiets. Nadat 
we  Piet zijn ‘doel’ hadden bereikt hebben we ons laten leiden en kwamen we op een mooie 
open picknick plek in het bos. Heerlijk in diepe stilte gaven we ons over en deden er een 
helend slaapje. 



Op de terugweg kwam ik het eerste drakenteken tegen. Hoog op een paal keek hij neer op 
de wereld om hem heen. Ik zag dat het kerkje van Husby in het verlengde van deze draak 
lag. Ook hier wordt de kerk dus bewaakt door de draken van het valse geloof. 
 

 
We reden verder en na een tijdje kwam ik nummer 2 tegen. Een gedrocht dat laag over de 
grond kroop. Het was een onplezierig geval. Dus de gevleugelde draak in de lucht en aan het 
andere eind van het dorp een gedrocht dat de aarde ‘bewaakte’ .Begrijp me goed het waren 
tekens in beeldvorm, maar ik voelde de energie die ervan kwam. Zo van: pas op...tot hier en 
niet verder. Ik moest er om lachen. 
 

 
 



Thuis gekomen stap ik op een gegeven ogenblik op iets. Ik dacht een steentje. Ik raap het op 
en wat schetst mijn verbazing? Ik trap letterlijk op een heel klein wit soort griezeltje, een 
soort mensachtige geitenkop....Pokemon demon! 
 

 
Het is maar een afgebroken stukje van een speldje? Maar het lag er wel in dit huis......Teken 
3 en ja....dan kan dit geen toeval meer zijn. Oké...ze laten weten dat ze er zijn en dat  ze me 
in de gaten houden en dat ze het helemaal niet leuk vinden dat hun Zonden/Slang/Draak in 
Het Grote Licht van Jezus Christus gezet gaat worden, hetgeen dus al continue via de zachte 
vrouwelijke weg van het Lam Gods aan de gang is. 
Tevens kwam ik er achter dat ik de kraai vergeten was die ook op de rug van het 
sterrenbeeld slang meereist. De brenger van Onheilsboodschappen. Tsja en die pas dan ook 
wel weer in dit rijtje. 
Het zijn kleine aardse tekens, maar ook deze kwamen net zo goed achter elkaar  op mijn 
pad. 
 
Vanmorgen  vroeg al langs het meer/fjord met Piet gelopen. Het is stralend weer en windstil. 
Het meer lag er adembenemend stil en glad bij. Het schuim van het roerige water van de 
afgelopen dagen lag nog op het strandje.  
 



Alleen maar vogelgeluiden en het knarsen van het grind onder onze voeten. Ik heb een stille 
rustige nacht gehad zonder ervaringen. Ik voelde Christus in mij en het was zacht, licht en 
liefdevol. 
Na het lopen zei ik tegen Piet dat ik nog even op een rots op het strandje aan de waterkant 
wilde Zijn. Oké, Piet ging alvast naar het huisje toe. 
 

 
En precies op het moment dat ik daar in deze enorme Stilte zat, begon er achter mij op een 
weilandje  een grote Shovel de grond te egaliseren. En dit bleef maar aan de gang. 
 
Ik kreeg een prachtige les van Christus te leren, te zien, te voelen en te ervaren. Ik zat daar 
met Het Grote Licht van Christus in me.  
Hij zei: “ Zie dat dit  lawaai niets met je doet. Zie dat er niets door in je veranderd. Besef wat 
er ook om je heen gebeurd dit je nooit zal raken, veranderen of pijn kan doen. Jij met  Mijn 
Licht in dit wezen van vlees en bloed blijft onveranderd altijd dit Licht.” 
En ik begreep wat Christus mij wilde laten zien en ervaren. Eenmaal weer verbonden in en 
met Christus De Vader blijft Het Grote Licht, De Liefde en Het Leven altijd bestaan!!, 



Zo vaak gehoord, gelezen, kort gevoeld maar nu echt begrepen, ervaren, gezien. 
 
Christus liet me  dit zien en ervaren en Hij projecteerde er ook bedreigende situaties voor 
mijn gevoel omheen en ik zag hoe ons Licht door alles heen niet veranderde. Het bleef 
stralend Licht, ook toen er pijn op geprojecteerd werd. Niets veranderde aan dit Licht, je 
Geestelijke Lichaam. 
Liet Christus mij al een beetje zien hoe de Wederopstanding ‘in zijn werk’ gaat???? 
 
En nu begrijp en zie ik hoe dit Licht zich vermeerderd en groter en groter wordt en hoe het 
dit Licht kan vormen in elke vorm en grootte.  
En hoe God in Zijn kleinste deeltje of enorme onmeetbaarheid kan ZIJN. 
Hoe dit Licht door Al heen kan gaan als dit de Wil is van God door de kleinste minuscule 
opening dringt dit Licht door om Zich daarna te vermeerderen. 
 
Het was een enorme ervaring die ik mocht beleven met Christus. 
Ach en dan die tekens van de ‘ duistere’ wereld.......ja daar lach je dan om en hebt diep 
mededogen met hen die zo  ver verdwaald zijn van Het Grote Licht. 
In een duistere Illusie leven. Heer heb erbarmen met deze verdwaalden! 
 
Vanmiddag zijn we weer lekker op de fiets gestapt en een grote tocht gemaakt heerlijk in het 
warme zonnetje. We hadden ook een doel....ha ha ha ‘ flappen tappen’. 10 km moesten we 
er voor fietsen. Je zal het maar ‘nodig’ hebben. Daarna lieten we ons leiden en kwamen 
uiteindelijk terecht in Sdr.Nissum, het plaatsje vlakbij ons verblijf. Er is daar een typisch 
Deens wit kerkje en ik wilde er eens in kijken. Het is een kerkje uit 1744. Gelukkig was het 



open en wij erin.  
Het was heel eenvoudig en ingetogen. De preekstoel dus oud en uit 1744 was beschilderd 
met drie profeten met daaronder een tekst in het Deens wat ik niet kon lezen, maar ik 
prentte de bijbel verzen in mijn hoofd om thuis na te kijken. Ik werd niet voor niets hier naar 
toe geleid. 
Het waren Mattheüs 5:48 : Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, 
volmaakt is (uit de zaligsprekingen van Jezus). 
Marcus 9:55 : in dit stuk toont Jezus Zijn Ware Gedaante aan Petrus, Jacob en Johannes en 
komen ook weer Elias en Mozes ter sprake. EJ heeft dit stuk ook al vaak aangehaald en ook 
Stefaan haalde dit stuk aan in de astrologie waar Elias en Mozes ter sprake kwamen. (weet ik 
nu even niet meer precies) . Echter dit stuk gaat tot 50 en ik kan 9:55 niet vinden. 
Lucas 11-28 : 

 
Tsja.....wat kan ik nou hier nog verder op zeggen? 
Niets toch meer...... 
Ik wacht het dus maar verder allemaal rustig af en luister naar het Woord en de Wil van God. 
 
Deel 4: Wederopstanding: De slang ontmanteld. 
 
17-8-2016 (8-8-9) 
 
Ja en dan kom je aan de slotfase. Na alle ervaringen van gisteren kan dit ook niet anders 
meer. Er is geen ontkennen meer aan. Wij zijn in Essentie 100% Geestelijke Lichtwezens. 
Één in Het Grote  Witte Transparante Lichtveld van God via Zijn Zoon Jezus Christus IN ons 
allemaal. 
We zijn klaar voor De Wederopstanding. Klaar als wij daar voor kiezen. Klaar om in deze 
Eindtijd werkelijk weer naar Huis, naar onze Oorspronkelijke staat van ZIJN terug te keren. 
Zoveel boeken hebben wij  hierover geschreven. Allen te lezen in de LichtOTheek 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek 
 
Mijn hele weg is beschreven. Voorgedaan, uitvoerig verteld op mijn manier. 
Zo ook door EJ. Samen op weg. Later voegden zich daar Hans en Els bij en weer later 
kwamen er steeds meer bij. Het is na de zomer een Internationaal LichtNetwerk geworden 
zonder dat we hier van moderne communicatiemiddelen gebruik hoeven te maken. 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek


Wij allen die steeds ook weer voorgegaan zijn door Jezus Christus en God. Gedragen werden 
in Onvoorwaardelijke Liefde met eindeloos geduld. Steeds weer opgeraapt en liefdevol 
verder geleid precies passend op die manier die bij elk van ons past. 
 
Tsja en dan ben je op dit punt gekomen en dan zIt je hier in het land van Dan, Denemarken 
waar het valse geloof voet aan wal zette via de Stam van Dan, De Romeinen die daarna 
Vikingen werden genoemd die later over heel Europa al plunderend uitzwierven. 
“Uit het land van Dan ofwel Denemarken gingen de Vikingen uit Denemarken  naar Engeland 
(York) om aldaar het Dannisme ofwel Joodse Stam van IS-RA-EL geloof te verkondigen van de 
Slang. (EJ zal dit uitgebreider behandelen indien nog nodig)” 
 
En dan lig je vannacht weer  wakker en gaan de gedachten naar de slang en ik vraag aan 
Jezus Christus hoe De Slang in Het Licht te brengen en het volgende komt door: 
De slang die zorgt voor tweedracht in de wereld. 
De slang die een gespleten tong heeft. 
De magiërs en tovenaars, dus de occulte wereld die de taal van de slang begrepen. 
De slang, het sterrenbeeld met de 4 eigenschappen van het kwaad; Kwaadsprekerij, valse 
wijsheid, de beker/cup met gif/zonden en alles omdraait en vals aanmeet. 
De slang die de Illusiewerelden van Tijd en Ruimte met zich draagt. 
De slang die daarom ook onder de sterrenbeelden Maagd en Leeuw staat. De Ware 
Geestelijke Wereld van de Moeder Maria en Jezus Christus. 
De wereld van de slang, de wereld van de gevallenen, de wereld van de Ziel/Tijd en 
Stof/Mind. De werkelijke slangenkuil. 
De wereld van de Sophia, de S van de Slang. De eerste gevallene. De tweede val met al haar 
in de slangen zonden medegevallen kinderen, kleinkinderen, etc. 
De illusie wereld van ruimte en tijd die gewoon ten einde loopt. 
De illusie wereld van ruimte en tijd die ontmanteld wordt. 
De wereld van de slang die IN ELK mens/kind/kleinkind, achterkleinkind van sophia  hier op 
aarde  aanwezig is als hij/zij zich niet overdraagt aan en in Het Grote Licht van Jezus Christus, 
aan de Wil van God die via Zijn Zoon in elk mens geopenbaard wordt indien deze daar voor 
kiest. De gevallen mens die zich door zijn/haar Zonden/Slangen/Draken van dit Grote Licht 
afgescheiden heeft met alle gevolgen van dien. Nu uitvergroot te zien in deze EindTIJD. 
Geen mens ter wereld kan erkennen dat dit , het leven van deze tijd en ruimte, het ware 
leven moet zijn. 
Geen mens ter wereld die de Slang van Sophia blijft volgen kan vertellen dat dit Liefde, 
Geluk, Waarheid, Harmonie, Vrede etc In De Mens en op aarde zal brengen. 
 
De slang, sophia der zonden welk in elk mens aanwezig die zich nog niet heeft overgedragen 
aan en in Jezus Christus. Die nog niet De Wil van God maar de wil van de slang van sophia  , 
van de mindcontrole, van de stof/ruimte en soulcontrol van tijd/ziel volgt. Graag wil 
verblijven in de Illusiewerelden met alle gevolgen en ellende van dien. 
 
De enorme valse afgescheiden macht die nog even van deze slang uitgaat. 
 
Wij die ons werk gedaan hebben wachten rustig af en DOEN De Wil van God. 
Echter er is nog Éen ding dat we kunnen doen. Waarvoor ik hier in alle rust in het land van 
Dan moest zijn en dat is samen met elkaar, met Jezus Christus en God deze slang in het 



Grote Licht te zetten. Samen in verbinding met De Twe Getuigen, 144:000, gereïncarneerde 
Apostelen en Ware Profeten en Alle LichtWezens op deze aarde. 
Sophia De Grote Slang in Dit Grote Licht te zetten van Genade en Erbarmen. In de grote 
Onvoorwaardelijke Liefde van Vergeving daar zij in elk gevallen mens aanwezig is en is 
geweest. 
Haar spel is uit. De gevallen wereld der Illusie houdt op te bestaan. 
Het sterrenbeeld Slang met de 4 eigenschappen staat NU geklemd tussen De Maagd en 
Leeuw enerzijds en Het Lam Gods, Jezus Christus in alle opgestane Adamassen anderzijds. 
Dit is wat Jezus Christus ons vraagt ten goede voor de mensheid. Zo groot is Zijn Liefde voor 
de mens. Vader geef de gevallen mens nog één kans. Geef sophia die haar zoon ‘bestuurd’ 
nog één kans. Laat deze gifbeker aan de mensheid voorbij gaan. 
 
En het is ons gegeven......vanaf Nu staat de slang ingeklemd tussen Het Grote Licht en als het 
ook de wil van de mens is om niet verder te vallen (De 3e Val in De Holografische 
Transhuman Zombie Wereld) in vergetelheid zendt dan vanaf NU al jullie Licht en Liefde, 
Genade en Erbarmen naar deze slang/sophia. Doe het voelbaar naar dit sterrenbeeld en het 
zal zijn uitwerking niet missen. 
Doe het naar elk mens waarin je de slang vol zonden herkent. 
Blijf dit doen net zolang tot wij opgehaald worden in de 1e of 2e Rapture. 
Dit is onze laatste grote daad die enorme gevolgen kan hebben. Doe het met Jezus Christus 
en De Moeder in de Wil van De Vader. 
Laat dit continue IN ONS WERKZAAM ZIJN.  
 
Zo werken we samen als één gezamenlijk Oorspronkelijk Wezen in God. 
 
En verder? We wachten rustig af wat er gebeuren gaat en doen nog die dingen die we 
moeten doen hier op aarde in Het Grote Lichtveld van Jezus Christus naar de Wil van God. 
 
Vanavond om 20:00 uur zal ik ook ‘officieel’ gaan zitten opdat we met elkaar een grote 
krachtige verbinding kunnen maken. Voor de rest van de tijd die ons nog rest wees Liefde 
samen met elkaar en Jezus Christus in God. 
 
Dit zet de grote Wereldwijde Wederopstanding in gang! Hoor ik nu. Die is nabij! 
 
Dit was de bedoeling waarom ik hier in dit stille wijdse land moest ZIJN. 
 
Tot vanavond, In Liefde. 
 
Thea. 
 
P.S. : Nog een leuke toevoeging. Toen Piet en ik vanmorgen vroeg gingen wandelen langs het 
meer kwam er een auto aan met het nummerbord.....6667..... De antichrist staat in Het Licht 
of hij het nu leuk vindt of niet....... 
 



 

 
En dan is het s'avonds 20:00 uur en ik ga zitten ...in mijn ‘EÉN-tje’ in onze slaapkamer in een 
‘vreemde’ omgeving. De tv staat aan, Piet wil graag het journaal zien. Ik kan me nergens 
anders terugtrekken. Even denk ik: ooh Heer dit wordt niks! Maar dan denk ik weer aan die 
ervaring bij het meer. Waar Jezus Christus me liet zien, voelen en ervaren dat ik het wel kan. 
Dat wat er ook om mij heen gebeurt ik wel Het Licht ben en kan vasthouden samen met 
Jezus Christus. Dus nu ook!! Oké....daar ga ik. Ik heb mijn iPad naast me liggen voor het geval 
ik dingen door moet geven en op moet nemen. Ik zak dieper en dieper in de energie in de 
verbinding met Jezus Christus weg. Ik verbind me met mijn spirituele familie. Ik verbind me 
met EJ, Els en Hans. Ik verbind me met mijn LichtWezengroep. Ik verbind me met De 
Geestelijke Moeder en met De Vader. En de kracht en de Liefde neemt toe in mij en ik 
verbind me met alle LichtWezens over de hele wereld en de Kracht neemt toe. En het Licht 
neemt toe en we verbinden al deze Kracht tot één focus. Tot één immense Lichtstraal en 
sturen dit naar de creatie van het sterrenstelsel en zenden dit naar slang en de 4 negatieve 
eigenschappen.  
Ik laat alles los en zet al mijn focus alleen op de slang. Niets voel, hoor of ervaar ik nog om 
mij heen. Ik ben puur gericht hierop en er wordt mij getoond dat deze slang niet langer meer 
kronkelt door alles heen. De slang is stil geworden, een transparante streep. De 4 negatieve 
elementen van de slang verdwijnen langzaam maar zeker. 
Dan gaat onze aandacht naar sophia en Christus laat haar zien dat het spel uit is en vraagt 
haar om de grootste daad te gaan doen die ze ooit gedaan heeft. Een daad die haar een 
enorme Liefde, dankbaarheid en genegenheid zal brengen. Christus laat haar de wereld zien 
in deze Eindtijd en dat niets meer zin heeft omdat De Vader Zijn Wil zal doen. 



Liefdevol en vol Genade en Erbarmen vragen we haar naar Huis te gaan, etc. Ik weet het niet 
allemaal meer, maar op een gegeven ogenblik kreeg ik het beeld te zien van een klein meisje 
en van twee Lichtstralen die kwamen en als een soort ‘handen’ dit kleine meisje heel 
liefdevol tot zich nam en in Het Grote Licht opging. 
Ik kreeg het gevoel dat Sophia zich heeft overgedragen....de slang is net zoals Osiris en Isis 
ontmanteld en weer naar Huis. 
Zitten we nu nog met haar kleinzoon de antichrist. Echter als het manipulerende brein 
achter hem en zijn kliek weg is gevallen zal de invloed van de antichrist aanmerkelijk minder 
dramatisch zijn en zal de hele kliek van koningen, koninginnen, priesters, hoge priesters, 
presidenten, legeraanvoerders, etc. langzaam maar zeker in het niets verdwijnen. Oplossen! 
We zullen aparte gebeurtenissen kunnen gaan zien in De EindTIJD! We zullen ‘wonderen’ 
gaan zien als inderdaad Sophia zich heeft overgedragen aan de Liefde van God. Ik zag haar 
dus niet meer als een Macht, maar als een klein meisje. 
Ik begon deze reis naar Danmark met de woorden die ik thuis in Moordrecht nog gehoord 
heb: 
Er zullen bijzondere gebeurtenissen gebeuren. Er zullen wonderen gaan gebeuren...... 
Nouuuuuu als dit geen aparte gebeurtenis of wonder zou zijn, dan weet ik het niet meer. 
Als dit geen opstap is naar een enorme Wederopstanding van de mensheid dan weet ik het 
niet meer. 
 
Ik kwam uit een diepe diepe energie weer langzaam bij en terug in onze slaapkamer in 
Danmark. De iPad? Daar had ik echt geen moment gelegenheid voor gehad. 
We zullen het gaan zien en merken in de wereld. Het Grote Licht zal nu enorm in snelheid 
gaan toenemen om de mensheid verder wakker te maken uit de diepe coma van de Mind- 
en Soulcontrole. Het werd Tijd! Het is 12:00 uur op De EindTIJD Klok! 
 
En dan lees ik een stukje uit Hemels Brood nr. 4075 ( ha ha...de 7 Christus en de 5 De 
Moeder die uit de kubus 4 loskomen via het 0-punt) en het gaat over keuzes maken in deze 
wereld en TIJD..... 
 
Ik citeer het laatste stukje:” Maar de kleine, eenvoudige mens, die het goede voor zijn 
medemensen nastreeft en in liefde Mij zoekt, terwijl de chaos hem dreigt te overwoekeren, 
die is in Mijn Liefde en zorg geborgen en zal uiteindelijk niet ten onder gaan, maar 
zegevieren en uit de as van de chaos verrijzen en Mijn ware liefde in alle oprechtheid zijn en 
de ware regering krijgen over allen. 
 
Zalig degenen die in de chaos van de wereld, de goede keuzen blijven maken en vasthouden 
aan eenvoud, waarheid, verdraagzaamheid, vergeving, liefde, wijsheid en 
zachtmoedigheid, in het volste vertrouwen in Mij, Schepper van hemel en aarde en alle 
wezens tot in de oneindigheid. Want zij die op die manier de minste zijn, als minste 
behandeld zijn, niet gehoord zijn in de chaos van de wereld, zullen door Mij op de ware 
Levens-Troon gezet worden, om te regeren over allen die hen niet wilden geloven. Omgord 
je met Het Grote Licht, wees dapper en maak NU de juiste keuzen! 



 
 
Tsja......wat kan ik hier nu nog aan toevoegen. Wel weer heeeeeeeel toevallig hè dat ik dit nu 
juist moet openslaan.  
 
In Liefde, Samen ÉÉN! 
 
Deel 5. Wederopstanding: De Waarheid openbaart Zich..... 
  
17-8-16 (weer 4x8). 
Vannacht rustig geweest. Op een gegeven ogenblik werd ik even wakker en ik voelde zo 
sterk de Verbinding van Jezus Christus in God in mij. Dit voelde zo enorm sterk en krachtig. 
Zo vaak heb ik hierover geschreven, zo vaak even mogen ervaren, weten dat het zo is. Maar 
nu was dit totaal anders. Dit zit nu in me. Het voelt stevig, zeer stevig en als ik naar binnen 
kijk dan zie ik deze goddelijke  energie als een soort stevige ronde lichtbol in mij verankerd. 
Ik kan het niet anders omschrijven om er de stevigheid aan te geven alsof het er niet meer 
uit kan. Nouuuu en dat wil ik ook niet. Maar nu het zo tastbaar in mij is, voelt het ook veel 
duidelijker en makkelijker om dit te ZIJN. Omdat het niet anders kan. Zo voelt het ook. 
  
Nu ben ik in het zonnetje het boekje aan het lezen over de 12 jarige Jezus. De drie dagen in 
de tempel van Jacob Lorber. En wat lees ik daar? 
  
18. Lezen en schrijven heeft Hij nooit geleerd, en toch is er op de hele wereld geen geschrift 
dat Hij niet zou kunnen lezen! Hij schrijft in alle talen. Hij is bedreven in alle kunstvormen die 
op aarde maar denkbaar zijn; Hij heeft een kracht waarvoor de bergen beven, en waarvoor 
de machtigste ceders hun kruinen ter aarde buigen; zelfs de zon, de maan en de sterren 
schijnen aan Zijn wil te gehoorzamen ! 



Wat Ik u hier en nu vertel is geen overdrijving, maar de volledige en letterlijke waarheid! 
  
Jaaaaa en dan denk ik aan gisterenavond. Aan die enorme diepe ervaring  waar WIJ, De 
Twee Getuigen, De 144:000, Apostelen, Ware Profeten, Alle LichtWezens, Rechtvaardigen, 
Heiligen samen met Jezus Christus en De Moeder Maria vanaf de aarde het sterrenbeeld 
Slang (en met haar Sophia) met haar vier ’medereizigers’  zo in Het Licht hebben gezet dat al 
haar kwade bedoelingen van afscheiding van God tot niets zijn gereduceerd. 
En ieder mens die hiervoor bewust of onbewust heeft gekozen heeft hieraan mee gewerkt 
via het Lam Gods, de Jezus Christus in elk mens welke daarom Wedergeboren zal worden. 
De Geestelijke Wereld van de Vader, Moeder en Zoon werkten vanuit De Oorspronkelijke 
Wereld door ons en met ons mee. 
Het is dus waarlijk geschiedt! Nu werkelijk Zo Boven en zo Beneden, maar dan in de 
Geestelijke wereld! 
  
En verder lees wat  Jezus vertelt: 
 
8. Wie Gods woord hoort en ernaar handelt, heeft Gods levend woord in zich, en is daardoor 
zelf in heel zijn wezen een levend woord Gods geworden, dus is hij in de Geest uit God! En 
als dit de waarheid is, hoe kan dan iemand beweren dat de hele mens niet uit God zou 
kunnen zijn en is? Als dus een mens, doordat hij in heel zijn wezen van God vervuld, een 
levend woord van God geworden is,. ..hoe zou hij dan niet God zijn, immers, het absoluut-
goddelijke moet overal als God worden aangemerkt, en dat dus eens te meer in een mens!' 
  
Jaaa, heel herkenbaar toch? Dit zijn we aan het leren om De Wil van God te doen en denk ik 
weer aan de ervaring van vannacht in mij. 
  
19-8-2016 (10-8-9, het kan niet anders dan dat de voleindiging nadert!) 
Gisterenavond het eerste bruiloftsfeest gehad. Een kennismakingsbuffet met alle gasten en  
een Engelsman die zeer leuke muziek ten gehore bracht. Gasten uit Nederland, Engeland, 
Australië en Denemarken. Ik kwam weer twee dames tegen die ook bij de LichtDoorgevingen 
kwamen en wat waren we weer blij om elkaar te zien. Zij vonden me veranderd.....ik straalde 
gewoon zeiden ze. Nouuuu jaa dat kan wel kloppen als Jezus Christus en God weer in je 
‘wonen’. 
Het was een zeer gezellige en leuke avond. Het bruidspaar straalde als zonnen door het 
geheel. Iederéén was zeer blij en gewillig om elkaar te leren kennen. Ik fladderde als de 
vlinder door de zaal en maakte met velen een praatje. Ik was dus helemaal in mijn element! 
Ik heb gedanst en gedanst totdat ik helemaal door elkaar geschud was en niets meer op zijn 
plek zat......het was goed! Ik liet alles van de afgelopen jaren los. Ik werd weer Vrij! 
  
Moe maar voldaan lagen we in ons bedje en natuurlijk kon ik niet slapen. Ik trok me trok in 
mezelf en ik hoorde Gods ‘stem’ die mij zoveel vertelde. 
Hij liet mij mijn weg zien die ik gelopen heb (ondertussen hoor ik nu tijdens het schrijven 
voor het eerst de buizerd. De vogel die er altijd is op belangrijke momenten hier op aarde en 
‘iets’ bevestigd of aankondigt voor mij.) 
God liet mij zien dat ik eigenlijk al zo vaak Zijn Wil heb gedaan. Eigenlijk mijn hele leven heb 
gedaan. Waarom? Omdat ik weer ben afgedaald, gedragen door Jezus Christus om orde op 
zaken te stellen in mijn Levens en in de Illusiewerelden. Al zeker 20 jaar geef ik ZIJN 



LichtDoorgevingen door. Enfin jullie allen ondertussen bekend als je al onze geschriften hebt 
gevolgd en gelezen. Ik heb mijn taak voor dit leven opgepakt, Zijn Wil gevolgd. 
Echter De Wil van God was niet altijd in mij te horen omdat er nog zoveel ruis van buitenaf 
doorkwam. De slang van sophia die in elk gevallen mens hier op aarde, dus ook in mij zo 
sterk kon doorkomen. De slang, het menselijke, het aardse, het lichamelijke, het ego, de ik, 
die elk gevallen wezen hier op deze uitwerkplek mag leren te overwinnen. Zelfs Jezus moest 
deze zien te overwinnen na Zijn geboorte in deze illusiewereld. 
De slang van Sophia, pistes sophia die NU volledig in het Licht is gezet. Klem zit tussen Het 
Grote Licht van de Geestelijke wereld van de Vader, De Geestelijke Moeder, Jezus Christus 
en de Jezus Christus in De Ware Mens/Adamas Christus hier op aarde. 
Ik begrijp hoe Jezus ook steeds naar zijn binnenwereld ging, want dit is de enige 
Werkelijkheid. Alles buiten je is een illusie! En ik begreep nu hoe wij allen samen met Jezus 
Christus deze slang, toonbaar als een sterrenbeeld aan de hemel konden veranderen door 
onze Intentie van Licht en Liefde voor Licht en Liefde van Jezus Christus in God. 
En dan begrijp ik inderdaad dat al die aanwijzingen aan het firmament precies het zelfde zijn 
als de aanwijzingen die we hier op aarde te zien krijgen en kunnen gebruiken voor hen die 
werkelijk zien. Echter het blijven illusietekens, gecreëerd door Christus en De Vader om ons 
te helpen in de Illusiewerelden buiten de Geestelijke werelden en dus is ook zo’n 
sterrenstelsel te veranderen samen en met hulp van de Christus. Samen, met elkaar kunnen 
wij middels Het Verlichten van Sophia haar macht ontnemen, hetgeen dan ook gebeurd is. 
  
En dat voel je.....ieder mens zal dit gaan voelen als hij/zij daar voor kiest! 
En dan worden we weer vrij en we gaan weer dansen en door het dansen schudden we alles 
van ons af. Worden we weer leeg, helder, stralend vanbinnen en van buiten. Horen we de 
stem van God weer duidelijk en wat Hij van ons vraagt/Wil. 
Niets geen moeilijks en ingewikkelds meer. De laatste klus is geklaard! 
Maar nu stralen, luisteren en daar gehoor aan geven. Al wat aan Liefde en Licht door je heen 
komt delen...de vlinder in Gods Hand wezen en Alles en Ieder-Één aanrakend. 
Niets van buiten is meer belangrijk, Al Één je binnenwereld en die volgen! 
  
Ja en dan kom je in dit land van Dan en je voelt die enorme zwaarte die hier op dit land 
drukt. Het land van leegte, stilte, waar nauwelijks leven gezien en gevoeld wordt. Het land 
van de uitgestrektheid. Het land waar geen houvast lijkt te zijn. Het land zonder afleidingen. 
Het land van de schijnbare Oneindigheid, Onmeetbaarheid zover je oog reikt. Dan zou je 
toch zeggen...dit is God hier die Zich Persoonlijk aan me toont? Totaal in al Zijn Glorie? 
Maar je ziet het leven van de mens hier nauwelijks. Alle dorpen zijn leeg en verlaten, ook al 
zie je was buiten hangen, of fietsen en auto’s staan. Alles is stil, lijkt verlaten of dat deze 
mens hier al is opgegaan en het illusieleven hier achterliet. Zoals we dat dan ook in Rapture 
filmpjes zien......alles is weg, opgegaan in de Zielenwereld of Geestelijke wereld. Zo kan ik me 
dit voorstellen. 



 
Wat heeft dan in deze puurheid van God die Slang vandoen hier? 
  
De slang die hier voet aan wal heeft gezet door De Stam van Dan via De Romeinen nu in 
Denemarken Vikingen geheten en het valse slangen/zonden geloof heeft binnengebracht is 
de sluier die er hier over dit land ligt. 
De sluier van vergetelheid. De sluier van blindheid. Een sluier die de mens hier in een apathie 
van nietsheid kan onderdompelen. En dan bedoel ik nietsheid, leegte, gelatenheid etc. 
zonder de verbinding met Jezus Christus, De Geestelijke Moeder en De Vader God! 
 



 
En dat heb ik gevoeld toen ik hier binnenkwam en met mij hoorde ik dit ook van anderen. 
Dit is de sluier van de gevallen afgescheidenheid van dit Pure Goddelijke land. Dit is die 
‘deken’ die ik voelde die hier zwaar over dit pure land ligt. Daarom is het er nog zo leeg, 
daarom lijkt het niet te leven, daarom is het zo stil, een bijna drukkende stilte! Want alles is 
hier bijna perfect, puur en oneindig zoals het in de Geestelijke wereld van Stilte, Licht en 
Liefde IS. Alles ligt klaar, is voorhanden, maar er mist  hier nog wat......De Godsvonk in de 
mens. De Sluier, de Slang, de Sophia lag hier nog over het land, hetgeen Nu zich aan het 
oplossen is! 
De sluier die hier en over heel Europa begint op te lossen door De Grote 
Lichtwerkzaamheden in de zomermaanden. Europa een bolwerk van kwaad en 
afgescheidenheid. Europa waar de antichrist en zijn gevolg het 3e Romeinse rijk trachten op 
te zetten. Orion in ere te herstellen, echter het is alles een belachelijke poging in de wereld 
der Illusie omdat God al deze snode plannen allang heeft doorzien en gaat Verlichten. 
  
Nu kan je er doorheen kijken, de sluier lost daadwerkelijk op. 
En ik voel vanmorgen het land zoals het de bedoeling is dat God het Wil......ik loop 
vanmorgen vroeg even alleen langs het meer/fjord en het is stil en Oneindig om mij heen. 
Het is puur in schoonheid om mij heen. De landerijen, de korenvelden, gerst-en tarwevelden 
liggen stil te wachten tot aan de einder om geoogst te worden! Hoe symbolisch is dit nu. Het 
korenveld, de mensheid, is rijp om geoogst te worden voor diegenen die dit willen. Geoogst 
te worden als Lichtvoedsel voor de Geestelijke wereld. TOEVOEGEND AAN HET GROTE  
LICHTVELD Gods in De 1e, 2e of 3e Rapture waarvan we de laatste 2 zeker niet aanraden! 
 



De gerstvelden die net als De Rechtvaardige en Heilige Mensen onder ons Klaar zijn om 
tijdens De 1e Rapture Geoogst te worden 

 

 
 
Ik voel mij Één met deze natuur, met deze Stilte, met deze Oneindigheid, Onmeetbaarheid, 
Puurheid zoals God dit land bedoeld heeft. En het is weer OORSPRONKELIJK in en om mij 
heen. Het land leeft in en om mij heen als je de sluier afgeworpen hebt van de slang. 
Als je de huid afgeworpen hebt van de slang. Als je weer opgegaan bent in je Oorspronkelijke 
Ware Zijn in en met Christus in God. 
Dit land geeft je de gelegenheid hiertoe. Dit land leeft op een totaal andere manier. Bijna 
onzichtbaar achter die sluier van de illusiewereld. De illusiewereld die de mens bezig houdt 
met allerlei afleidingen die hier niet zijn. De illusiewereld met al zijn lawaai en ruis, die hier 
niet is. 
De mens die hier stil en ingetogen leeft als hij er voor kiest om zich over te dragen aan dit 
land. De mens die hier naar binnen gericht is. Alleen als je je totaal overdraagt aan dit land 
van God in Al Zijn puurheid en eenvoud kan je hier bestaan en LEVEN! Waarlijk Leven! 
  
En zo is de Sluier, de Slang, de Sophia in mij verdwenen, opgelost en kan ik de Ware 
Werkelijkheid weer zien, horen  en voelen in mijzelf. 



Daarom moest ik hier naar toe, want Al wat ik voor het Geheel doe, doe ik ook voor mij zelf 
en andersom. 
  

  
En terwijl ik daar zo loop op het smalle pad langs het water merk ik op....hé dit pad gaat niet 
meer over heuvels en dalen zoals in Oostenrijk. Dit pad is effen en ik loop het moeiteloos.( 
de slang is een rechte transparante streep geworden die niet meer golft in mij, in de mens, 
die geen dualiteit van hoog en laag meer veroorzaakt, die niet meer in zijn eigen staart kan 
bijten om dan eeuwig in kringetjes rond te blijven draaien. De slang is een lange lijn zonder 
einde en begin geworden. Is oneindig geworden en onmeetbaar. De slang is opgegaan in 
God. 
En ik herinner me weer hoe vaak ik als 18 jarige vrouw gezien en ervaren hebt dat ik weer 
een rondje incarnatie mocht gaan doen. Ik rolde mij op als een slang in de hoek van een 
kamer en  door mijn huid af te werpen begon ik weer aan een nieuw leven. 
  
En terwijl ik daar liep vliegt er ineens een libel om mij heen en neemt plaats op mijn witte 
truitje op mijn borst. En het blijft er zitten, als een broche draag ik het mee. Ik loop gewoon 
verder, de libel één van  de eerste oeroude vliegende wezens in deze schepping, blijft 
heerlijk een tijdje zitten. Het is een prachtige groene libel. De libel die staat voor de Illusie en 
mij vertelt: Ja Thea.....en hierbij sluit je deze Illusiewereld af. 
  
En zo is er een einde gekomen aan mijn weg in de illusiewerelden. 
Want begrijp me goed......het zijn prachtige verhalen en ervaringen in deze illusiewereld en 



hebben ook betekenis in deze illusiewereld om uit de illusie te stappen. 
Maar het blijft allemaal illusie, want als Geestelijk Oorspronkelijk Wezen bestaat dit niet in 
Gods Stille Oneindige Onmeetbaarheid. 
  
Het was een mooie ervaring en mooi verhaal. Het boek is uit. Zoals EJ ook altijd zegt, ik ben 
maar een verhalen verteller....EN ZO IS HET! 
  
Ik woon in dit vakantiedorpje in een laantje met de huizennummers 101-110. 
Tsja...geen WONDER......Het verhaal is uit.....de levens geleefd. 
 

  
Deel 6: Wederopstanding: Geleid worden naar de Wil van God. De praktijk! 
 
Ja en dan word je gewoon de praktijk in gezet. Genoeg voorbereiding nu gehad. Je bent 
gekomen waar  je moest komen, Thuis in je eigen Oorspronkelijke Ware Zelf in Christus. 
Schreef ik al dat  de LichtDoorgevingen  uit de Oorspronkelijke Geestelijke Wereld door mij 
heen mochten komen, het gaat nu anders worden. Geen eindeloos Oefenen meer maar het 
gewoon weer 100% de Hele Dag ZIJN. Net zoals bij de Eonen die je door het blijven oefenen 
uiteindelijk allemaal WORDT zonder moeite en inspanning. Je Eerste Natuur i.p.v. tweede 
natuur. Het wordt nu dus gewoon continue praktijk. Geen flauwekul meer, DOEN!  
Ja Vader, Uw Wil geschiedde Permanent en Continue! 
 
En dan is de bruiloft achter de rug en ik heb Het Grote Lichtveld continue gedeeld met alle 
gasten en er was vreugde en saamhorigheid in Liefde ontstaan. 
Tijdens de afscheidsbrunch kreeg ik ineens een beginzinnetje van een dankwoordje door....ik 
werd bloedheet en ja hoor...ga nu maar voor deze mensen staan en doe wat je moet doen. 
Geen ontkomen aan.....je doet het dan ‘gewoon’  
Ik werd zo mooi geleid en ingefluisterd.....het werd een dankwoordje in het vinden van 
elkaar in de grote Liefde van dit oneindige, wijdse, stille land van God. Het vinden van alle 
bruiloftsgasten in elkaar, 3 dagen lang een verbinding aan gegaan en dit het gevoel van één 



grote familie gaf. Een gevoel van EENHEID zoals het hoort te zijn. Draag dit mee in jullie 
harten en deel het uit aan jullie omgeving, net zoals dit bruidspaar heeft gedaan. 
En het was doodstil en ik zag de glans van Eenheid over de mensen gaan en de vreugde en ik 
was zo blij dat ik wat Liefde van Jezus Christus in God mocht doorgeven. En het is gebeurd! 
Dank God voor dit duwtje! Zo werkt het dus. Gewoon Doen op mijn manier gedragen in en 
met Christus. Dank u wel! 
 
Dan is het ondertussen nu al weer 21-8-2016 (11-9!) altijd een bijzondere combinatie.   
Het weer was vandaag wat wisselvallig en we  besloten om dit keer er met de auto op uit te 
gaan en plaatsjes in de omgeving wat verder weg te gaan bekijken. Ik wilde ook wat foto’s 
maken van de enorme uitgestrektheid van dit land en alle graanvelden. De oogst die nu 
opgehaald wordt! We wilden eerst naar een havenplaatsje Lemvig, maar ik zag een ander 
plaatsje verderop tussen de zee en de Limfjorden ingeklemd op de kaart. En ik hoorde, daar 
moeten we eerst heen. Oké dan eerst daar naar toe. Het was stil op de weg....we reden er 
soms alleen. In Thyborøn wat een echt havenplaatsje is, lagen 2  vissersschepen uit Urk: De 
Uk 56 Johanna MARIA en de UK 57 .. Leuk om dan deze schepen hier in Denemarken tegen 
te komen....het gaat om het getal 57 en de naam Johanna ( Johannes) MARIA....... 
 

 
Wij weer verder en kwamen aan in het plaatsje Lemvig. Daar was een heel apart kerkje uit 
1934. Het leek wel een Grieks kerkje, zo wit en Licht zowel van buiten als van binnen. 
Piet en ik erin. En terwijl wij over het middenpad liepen werd er op het orgel gespeeld. Ik 
kreeg er toch kippenvel van. 



Het aparte in dit kerkje was dat er nu heel eenvoudige schilderingen waren over hele andere 
onderwerpen die je bijna nooit in een kerk ziet afgebeeld. 
Bijv. Op de preekstoel een afbeelding van Jezus met het lam in zijn armen.....Het Lam Gods. 
Een afbeelding waar Johannes Jezus doopt, een afbeelding van Mozes toen hij met de 10 
geboden de berg afkwam, een afbeelding waar Kaïn  Abel, gaat doden,  een afbeelding van 
de engel Gabriël  die Maria bezocht en haar vertelde over haar zwangerschap. En dan niet 
de hele kruisweg van Jezus, nee alleen het moment dat Jezus van het kruis wordt gehaald. 
 

 
Kortom een bijzonder kerkje, helemaal wit en licht van binnen met blauwe banken met een 
goudgeel orgel! De Boot Johanna Maria, leidde me naar Johannes en Maria hier in dit kerkje. 
Ik werd geleid en voelde de energie in mij omhoog gaan, wat ik eerst nog niet eens zo in de 
gaten had. Het begon te regenen (schoonspoelen! Altijd voordat er Lichtwerk gedaan 
wordt). Dan maar eerst wat drinken in het havengebouw. Toen het droog werd, verder op 
stap. Ik reed, maar ik merkte dat ik moeilijk uit mijn ogen begon te  kijken. De lucht was te 
fel voor me en ik knipperde continue. Bovendien leek het wel of mijn hoofd leeg werd 
gemaakt en ik nauwelijks notitie nam van de omgeving. Het drong slecht tot me door. Ik 
reed in een soort afwezigheid en ik reed voorbij twee standbeelden langs de weg en ineens 
werd ik wakker en ik zag dat dit twee Scandinavische mannen waren! Alle bellen gingen 
rinkelen! Ik keren en terug. Dit moest ik fotograferen voor het boek  waar ik nu mee bezig. 
Het waren twee houten standbeelden van mannen die rond de geboorte van Jezus Christus 
voet aan wal in Denemarken hebben gezet. Het waren dus de voorouders van de Beroemde 
Vikingen (zijn mannen uit heel Scandinavië ) want die kwamen pas rond 793 n.c. In Europa 
en Engeland, Ierland, etc aan.  
 
De plek waar deze beelden stonden heet Rammedige en die twee standbeelden vertelden 
over alle stammenoorlogen die rond de geboorte van Christus tot 500 n.c. voortduurden. 



Op deze plek is ook  nog een authentieke begraafplaats. Het wordt het Rijk van de Doden 
genoemd. Originele grafheuvels liggen er nog in het land en daar waar ik stond waren nog 15 
grafheuvels (het zijn er 60 geweest). De meeste grafheuvels werden in de vroege Bronstijd 
(1700-1000 voor Christus) aangelegd. Er zijn voorwerpen gevonden uit het eind van het 
Stenen Tijdperk, Bronstijd en uit de Vikingtijd. 
 

 
 
De  grote gebieden waar deze grafheuvels gemaakt zijn werden Heilige Steden genoemd 
omdat men daar in contact kon komen met “de andere wereld” wat beschouwd werd als 
“gevaarlijk”. Er zijn stukken uit de bronstijd gevonden die gebruikt werden voor religieuze 



ceremonies. Tot op heden beschouwen de mensen deze plek nog steeds als eng en durven 
niet door het hekje het land op te lopen waar al die grafheuvels liggen als grote groene 
grasheuvels. Nou in Drenthe is dat heel anders. Daar bezoeken Bewuste mensen gewoon 
hun eigen graf van weleer en praten met wat ronddolende zielen uit die TIJD om De Weg 
Naar Huis te wijzen. Gewoon rechtstreeks Stoffelijk/Zielen contact zoals het eens heel 
gewoon was in Nederland en de rest van de wereld. 
Ja en daar stond ik dan en ik wist natuurlijk dat ik daar wel heen ging. Ik was voorbereid en 
geleid hier naar toe. Ik vroeg Piet of hij meeging. Ooh nee, dat deed hij niet. Zelfs Piet werd 
tegen gehouden, hij vond het .....eng. 

 
Nou dan maar weer AL ÉÉN op pad. Ik zag wel wat er ging gebeuren. Al heel snel voelde ik de 
energie door mijn benen omhoog gaan (zoals ook in Glastonbury op Waerely Hill tegenover  
de Tor) en mijn hele lichaam vullen. Oké...ik was dus op de juiste plek. Onder het lopen 
vroeg ik nog eens extra de hulp en nabijheid van Jezus Christus en De Geestelijke Moeder 
Maria en De Vader. Ik kreeg al meteen de plek in de gaten waar ik moest gaan staan. In het 
midden van het enorme veld stond een paaltje en daar omheen stond het gras zeer hoog. 
Nou daar stond ik dan en riep de De Twee Getuigen, De 144:000 etc. op om samen met Jezus 
Christus en De Moeder deze hele plek in het Licht te zetten en alle grafheuvels in de 
onvoorwaardelijke Liefde van De Moeder te omarmen en over te dragen aan De Vader 
opdat al de zielen die hier al zo lang vastzaten in Het Grote Lichtveld opgenomen konden en  
mochten worden. En de Lichtbol uit mijn hart zwol op en werd groter en groter en met 
elkaar ontstond er een enorme Lichtbol om dit hele gebied. Het was geen vortex....het was 
een Lichtveld en toen gebeurde het......ik zag ineens allemaal kinderen tevoorschijn komen. 
En met hen later hun ouders en ik wist dat het goed was en droeg ze over aan De Vader. 
Eindelijk, ook deze zielen mochten nog in deze Eindtijd opgaan in de Oorspronkelijke wereld. 
Het is Volbracht!! Precies op ‘Tijd’ gingen deze zielen door de barrière van de 
Tijd/Zielenwereld terug naar Huis. EJ vertelde me later dat ik op mijn eigen graf had gestaan 
en net zoals dat in Drenthe heel gewoon is wat familie en vrienden naar Huis heb begeleid. 
 



En dan ben ik zooooo dankbaar en voel ik dit zo mooi geleid door me heen en ben ik ook 
tegelijkertijd zo verwonderd over hoe mooi de Wil van God werkt door de mens. Ja als je het 
maar toestaat en gaat voelen, zien en ervaren. 
 
Zo werkt God nu door mij heen en ik kan niet anders dan gewoon volgen en Gods Wil doen 
omdat het werkelijk een heerlijkheid is om zo samen te ‘ werken’. 
Dank Heer voor Uw Vertrouwen in mij. 
En ik weet, het zal groeien en groeien en groeien om totaal tot bloei te komen! 
 

 
Liefs Thea. 
 
Deel 7: Wederopstanding: Ervaringen....... 
 
23-8-2016: Werd vanmorgen weer wakker wat ik noem, in en met Jezus Christus. Het 
Christusbewustzijn. Hoe voelt dat dan? 
Dan wordt je al direct wakker in een Totaal bewustzijn van gewaarwording. Het is dan zo stil 
en in Vrede en Harmonie in mijzelf. Alles voelt Licht aan en in zo’n zachte liefdevolle 
koestering en je weet dat dit de Oorspronkelijke Wereld in mijzelf IS. Dit ben ik dan ook 
helemaal. Niets staat er meer tussen of kan er ook maar tussenkomen. Dit is vertoeven in de 
Oorspronkelijke Wereld zoals het de bedoeling is die we ZIJN. 
Je overziet het leven werkelijk van boven af en niets lijkt je meer te raken. 
En ik weet dat dit ook steeds die innerlijke wereld is die Jezus opzocht om bij ZichZelf te 
blijven en zo doe ik en wij allemaal het dus ook. 



En ineens zag ik links van mij een enorme witte bruidsjurk tevoorschijn komen. Enorm omdat 
deze zo ontzettend lang was. In mijn aardse hoedanigheid zou die dus veel te groot zijn. En 
het witte kleed was intens wit en ineens begreep ik dat dit het Lichtkleed is wat er voor de 
bruiden klaar hangt. Ook ik  mag het gaan aantrekken als ik er helemaal klaar voor ben en ik 
moest ineens denken aan hoe Jezus toen hij zich even liet zien ook zo’n enorm wit Lichtkleed 
aan had. 
En ineens begreep ik het gezegde over de bruiden van Jezus die hij tijdens De Rapture op 
komt halen......dat zijn al diegenen die ook zo’n wit Lichtkleed kunnen en willen dragen, want 
je kiest hier ook voor om dit te ZIJN. Voordat jij weer afdaalde heb je hiervoor gekozen en 
mee ingestemd om de Wil van God via Zijn Zoon te volgen al van den beginne af wist ik/jij 
dat je ooit weer Thuis wilde komen en komt! Ieder op zijn/haar eigen manier. 
Mijn leven lang gebeurde alles precies in de juiste volgorde, tijd en plaats (illusiewerelden 
van Tijd en Ruimte) om tot dit punt te komen. De Geestelijke Wereld!!! 
Het aanvaarden van je bruids/LICHTkleed en op te gaan/samen te gaan met Christus in God 
als Het moment daar is.  
Nou dit is natuurlijk al een poosje aan de gang, maar nu IS het dan zover. Het tijdstip komt er 
aan! 
Het Witte Licht/Bruidskleed werd me getoond....en ik hoef het AL ÉÉN nog maar aan te 
trekken. 
En dan kom je in Overgave, werkelijke Overgave in Christus en de Wil van God. 
 
Na het avondeten nestelde ik me lekker op de bank om in het volgende boek van Jakob 
Lorber te gaan lezen: De Wederkomst van Christus. 
Ik was nog maar net begonnen of het kwam door me heen: Ga naar het meer.  
En natuurlijk zoals de mens dan eerst eigenwijs doet, denk je: hè....ik zit net lekker.....wat 
moet ik nou weer bij dat meer en je leest nog een stukje verder door....nouuuu hou daar dan 
maar meteen mee op, want God wil je dus daar hebben en nergens anders op dat moment. 
Oké.....schoenen aan, vest aan en op naar het meer. 
Het ligt er stil kabbelend bij op een jong gezin met een huilend kind na is het stil om me 
heen. Ik neem rustig plaats en wacht tot het stil wordt bij het gezin en in mij....hetgeen 
spoedig gebeurde. En toen werd er gezegd: oké nu ben je klaar om Samen van dit meer een 
Lichtbaken te maken voor het noorden van Europa. En nadat de energie zich in me had 
opgebouwd, dus in en met het Christusbewustzijn en –Kracht straalde dit weer via mijn hart 
uit naar het meer: De Nissum Fjord is een Lichtbaken/pilaar geworden voor Denemarken. 
Waarom dit meer: omdat het de verbinding heeft met het Deense land en dus Europa en via 
het water, de Noordzee met Al het water rond de wereld en de Noordpool (ik dacht een 
legeropslagplaats voor de Russen). Dit Licht zal zich continue op de adem van God 
verspreiden over de wereld. 
 



 
HET WARE HUWELIJK 

 
Het gesloten huwelijk tussen de twee mensen waarvoor wij eigenlijk (dachten we!) naar 
Denemarken kwamen is een huwelijk tussen weer twee androgyne delen.....en vormen weer 
een EENHEID. En zij, door hun Liefde en Eenheid zullen mede dit Lichtbaken in stand 
houden. Het meer en de zee waar zij vlakbij wonen. Het huwelijk wat aan zee gesloten werd, 
mede door een Lichtwezen in dienst van God.  
En zo zien we maar weer hoe de Wil van God door Alles heen werkt, waar wij in eerste 
instantie totaal geen idee van hebben en dit moet ook zo zijn! Want anders zouden wij niet 
ongedwongen en blij dit werk kunnen doen. Het is al een voorrecht om dit begrip naderhand 
te krijgen. En stil en dankbaar te worden dat ik hier aan mee mag werken! 
Dank Heer dat ik aan Uw werken mag meehelpen. 
 
En dan kom ik direct aan op de deemoed. En nadat ik dus het werk had gedaan begon ik in 
dit boekje van Jakob Lorber en weer word ik hier zo stil van. Ik dank Hans enorm dat hij mij 
op deze geschriften heeft geattendeerd. Nog meer kom je in verbinding met Het Leven van 
Jezus de Christus en zo’n enorm respect, verwondering, hoogachting, liefde voel en ervaar je 
als je dit allemaal leest. Het is geen boekentaal.....het leeft in je.  En weer voel ik me zo klein 
worden. En ja, dan lees je over de Hoogmoed en dan ga ik naar binnen en kijk in mezelf hoe 
het er in mijn leven aan toeging en ja dan zie ik dat dit ook best wel ‘stiekum’ in mij geleefd 
heeft en hoe dankbaar dat ik ben dat die kleine ik stukje bij beetje onder controle gezet 
werd om daarna in Het Grote Licht opgelost te worden. 



Hoe die laatste restjes moesten oplossen in dit land van Dan, de slang/sophia die hier in het 
Licht werd gezet. Alles uitvoerig besproken in de vorige hoofdstukken. 
Zo vaak vertelde ik steeds weer dat wat in het groter geHeel gebeurt, gebeurt ook in het 
kleinste deel in ieder mens. Alles is immers verbonden via Gods Bewustzijn in en om ons 
heen.  
En weer toon ik berouw als ik nog dingen gedaan heb waar een vorm van hoogmoed in zit. 
En weer vertel ik jullie en mezelf.......ik/wij zijn werkelijk NIETS zonder de adem van God via 
de Jezus Christus in ons wezen. Wij zouden geen seconde kunnen leven. 
En vannacht ging dit allemaal door me heen en ik weet het nu: de bruidsjurk, het Lichtkleed 
hangt al klaar, maar daarom kon ik het nog niet aantrekken. Elk piezeltje hoogmoed mag nog 
erkend worden en berouw in getoond worden. Hetgeen vannacht doorzien is, geleidt aan de 
hand van Christus. Ik heb berouw en zie het nu ook en ik zeg aan een ieder die mijn werken 
leest: vergeef mij als ik hoogmoedig ben geweest of overgekomen ben, want al mijn werken 
zijn de werken die ik doorgekregen heb en het enige wat ik gedaan heb is hier gehoor aan te 
geven in dienst van Jezus Christus, volgens de Wil van God. Het is dus niet mijn verdienste 
maar de enorme Onvoorwaardelijke Liefde van Christus De Geestelijke Moeder en De Vader 
die het mij mogelijk maakten om middels hun Genade, Liefde, Bewustzijn, Waarheid, Begrip, 
Idee, Herinnering, Kennis, Vrede, Harmonie etc. (de 12 Eonen) .....DE WEG Naar Huis te 
tonen die via een gewoon mensenkind gelopen mocht worden en voorgedaan mocht 
worden. De weg die nu weliswaar nog smal is, maar vlak en nog nauwelijks bochten heeft. 
 

 
En ik ben daar zo dankbaar voor en ik zou het keer op keer weer doen als mij dit gevraagd 
werd. Ik ben er door gelouterd en eindelijk erken ik mijn deemoedigheid hierin. 
Ik ben niet meer dan het werktuig van God, gedragen en geholpen door Jezus Christus en De 
Geestelijke Moeder. 



 
En dit moest nog tot besef in mij komen en mocht ik nog uitdragen......de weg is praktisch 
vrij om het bruidskleed aan te kunnen trekken. Het hangt al klaar....ik wacht het moment en 
teken af wat mij gegeven zal worden.  
En het is zo mooi, terwijl in Nederland het bloedheet is, wil hier de zon maar niet 
doorkomen. Maar op het moment dat ik dit hoofdstuk afgeschreven heb, een zo  belangrijk 
hoofdstuk, breekt de zon door en is het ook hier een mooie blauwe lucht met stalend weer.  
( 24-8-2016) 
De lucht is letterlijk en figuurlijk in en om mij heen geklaard! Hoezo...toeval?  
En weer gebeurt Alles volgens het tempo, de manier en volgorde  en Wil van God! 
Dank Dank Dank! 
 
En ik besef zo enorm goed, dat als dit de wil is van ieder mens, zij allen deze weg ook kunnen 
lopen. Ieder op de manier die bij hen past. Zo God het wil!!! 
 
Dank lieve schatten en tot de volgende keer of niet meer? 
Ik weet het niet, maar laat me leiden. 
 
Lichtgroet van Thea 
 
Deel 8: Wederopstanding: De Wegen tot Christus. Terugblik. 
 
25-8-2016 
 
Uit het Boek: De wederkomst van Christus van Jakob Lorber, blz 38, verklaringen van het 
tweede hoofdstuk van Jesaja 
 
Dat hier met Sion (Z'e on = Hij wil) eveneens de berg, dus de Heer of Ik, en met Jeruzalem het 
huis Gods op de berg, dus Mijn woord en Mijn leer is te verstaan voor nu en in alle toekomst, 
dat zal nu wel niet meer aan twijfel onderhevig zijn. Maar wie zijn dan wel de volkeren, die 
zeggen: 'Komt, laat ons op de berg des Heren, d.w.z. tot de Mensenzoon of Godmens, gaan 
en tot het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons Zijn wegen lere en wij dan wandelen op 

Zijn paden!' 
 

Ziet, deze volkeren zijn die mensen, die zich in alle toekomst tot Mij zullen bekeren, zich Mijn 
woord toe eigenen en Mijn wil zullen doen; want Mijn woord wijst de wegen tot het leven, en 

de voetsporen zijn Mijn wil, die door het woord aan de mensen is bekend gemaakt. Het 
nauwkeurige opvolgen daarvan is uiteraard aanzienlijk moeilijker dan het slechts luisteren 
naar Mijn woord, zoals het zeker ook heel wat gemakkelijker is om op een brede en effen 

straat te wandelen, in plaats van op een smal en vaak zeer steil pad. 
 

Maar wie in zichzelf op de hoogste van alle bergen wil komen en daar in Mijn levend woord, 
hetgeen het huis van God is op die berg, die moet niet enkel op de weg, die naar de berg leidt 
wandelen en daar op blijven staan, maar die moet zich ook op de smalle en vaak zeer steile 
paden begeven; want alleen langs deze weg komt hij helemaal boven op de berg en daar in 

het levende huis van God (einde citaat). 
 



En dan denk ik weer aan de vakantie in Oostenrijk waaruit het boekje is ontstaan: De 
Smalste Weg is De Snelste Weg Naar Huis, dus Jezus Christus. 
 
En dan zie ik ons in deze vakantie in Denemarken fietsen en lopen over meestal onverharde 
grindwegen en graspaden en ik dacht vandaag: Ja, de wegen die tot Jezus Christus in God de 
Vader leiden zijn geen gladde makkelijke geplaveide wegen die we moeten/mogen gaan.  
Nee dat heb ik nu wel gemerkt. Waren ze in Oostenrijk steil, smal en lastig te begaan.....we 
bereikten de top met niet het kruis van de lijdensweg maar de Edelweiss van Gods Liefde en 
zachtheid voor het Nieuwe Leven in het Nieuwe Jeruzalem/ Het Woord van Christus dat we 
in ons zelf horen en kunnen volgen! 
Nu fietsen en wandelen we over onverharde paden.  
 
Ze zijn niet meer steil, maar nog met wat flauwe bochten. Ze zijn al een stuk makkelijker te 
begaan. Wel wat wiebelig door al dat grind, maar gestaag en standvastig gaan we door en 
we bereiken ons doel. Ieder op zijn/haar eigen manier. De leringen zijn dieper en soms 
heftig, maar om de Wil van God te mogen doen is deze hand van Christus nodig om ons zo te 
begeleiden 

 
Steeds weer hoor ik: Zei ik,dat het makkelijk was? Nee mijn kind, maar je doet het wel! 
 
Vanmorgen vroeg liep ik alleen weer mijn  rondje om het meer en ik was nog sterk 
verbonden met Jezus Christus in mij. Vroeg in de ochtend voel ik dat altijd het beste en 
ineens kreeg ik een ruimere kijk op de weg die ik in dit leven  had afgelegd en hoe ik die was 
gegaan en ik zag zo vaak mijn “ongeloof”  in mijzelf wat inhield het ongeloof in Jezus Christus 
in mij die mij continue begeleid heeft. Geen moment mij verlaten heeft, vol geduld en liefde 
al Zijn leringen door mij heen gaf. Hij overzag immers het geHeel. HIJ wist waarom ik hier 
weer afgedaald ben op deze aarde in de eindtijd.  
 



Ik kreeg mijn hele weg te zien...30 jaren lang werd ik voorbereid, werd ik heel liefdevol 
wakker gemaakt en werd ik langzaam maar zeker steeds steviger met beide voeten weer op 
het pad van Christus in  mezelf gezet. Ik kreeg alles te zien en het was een zeer heftig, intens 
maar ook liefdevol gesprek waar op een gegeven ogenblik de tranen van herkenning, spijt, 
berouw, blijdschap, dankbaarheid en liefde over mijn wangen stroomden. 
Het is niet leuk en makkelijk te zien hoe dom, eigenwijs, ongelovig, onwetend, egoïstisch  
een mens kan zijn als je dan beseft dat Christus Al Tijd bij je IS. 
Maar het is ook mooi en vertederend te zien hoe de mens dan als een kind nog handelt en 
alles weer mag leren en dan denk ik aan mijn kleinkind en hoe snel zo’n wezentje nu toch al 
leert. 
 

 
En ik vertel jullie dit allemaal omdat dit de weg kan zijn van ieder mens die tot God komt. Die 
dan eindelijk Jezus Christus in zichzelf toelaat, aanvaard en dan ook werkelijk weet en 
gelooft dat dit zo is! 
Zo vaak heb ik in al mijn ervaringen en verhalen geschreven over mijn verbinding met God, 
De Bron, De Ene en dat IS OOK ZO!!! Dit voel ik diep en zeer zeker van binnen en om me 
heen. Maar Thea , zullen jullie misschien vragen wat is dan het verschil voor jou? 
Ja, daar moest ik dus ook eens even goed over nadenken en ik begreep dat het voor mij ‘ 
makkelijker’ was om eerder de verbinding met God te leggen dan met  Jezus Christus in 
mezelf. 



Hoe een kronkel kan men in zich dragen door te denken dat God een beetje ‘verder’ weg 
staat en wat ‘ veiliger’ is dan Jezus Christus in mijzelf. Dat komt TE DICHTBIJ!!! Ja en dan 
moet je dus jezelf, je ego opzij zetten want anders kan Jezus Christus echt niet volledig in je 
wonen. 
Kijk en ik denk, besef dat daar hem de kneep zat. Dat stukje bewustwording moest nog veel 
dieper indalen en toegelaten worden in mezelf. 
Wat kan een mens toch vreemde dingen ‘in zijn hoofd’ halen en ja dat is dus de Mind/Soul 
Sophia Illusie die nu aan het oplossen is in mij! 
En dan weet, voel en ervaar je zo diep dat geen mens werkelijk LEEFT zonder Jezus Christus 
in zich. De Enige Zoon van God die DE WEG voor ieder mens is voor gegaan! 
Dan komt er zo’n grote Dankbaarheid in je en zoveel Liefde voor deze niet aflatende 
begeleiding, steun, Genade, Barmhartigheid die mij en ieder mens gegeven wordt. 
En ja dit gebeurt dan allemaal als je besloten hebt om de Wil van God te gaan doen en dan 
gaat Jezus Christus je van alles laten zien want we werken nu immers bewust SAMEN! 
En dan besef je dat Jezus Christus dit dus Al die Tijd heeft gedaan en ik daar steeds getuige 
van was en jullie verteld heb. Ja, zeer zeker WAAR, maar NU besef ik dat Jezus Christus in mij 
is en wel heeeeeel bewust en dat Hij Het is die mij leidt door mij heen met Alles! 
 
En ik zie het gesprek ook weer met de bruid, toen ik haar vertelde over de belevenissen bij 
het meer samen met Jezus Christus en de Lichtpilaar die in dit meer/fjord gezet is met de 
Lichtkracht dus van CHRISTUS die nu over de wateren van de wereld gaat en dat zij daar de ‘ 
beheerder’ nu van is om dit te onderhouden met haar Liefde en Kracht samen met haar 
man. 
Zij beaamde dit en was zo blij met deze boodschap omdat ze dit altijd van binnen wel 
geweten had en dat het nu bevestigd werd. Ook haar verbinding met de zee en daarom 
waren zij bij de zee getrouwd en vond ik daar een prachtig rood hart van steen, gevormd 
door de zee en ik gaf het haar. Ik zei: Dit gaf de zee vrij voor jullie. En gisteren vond ik een 
wit hart en ik geef het haar ook....wit en rood, de vlag van Danmark.....God op (de) aarde.  
 Daarna vond ik nog een prachtig klein wit hartje en een grijze steen met de witte vormen 
erin van een opvliegende duif en een zittende duif.....Het Vredesteken in mij, de mens. 
 
 



Ja, ik weet het, mijn innerlijk werk zit er op. Haalde  Christus mij  in Oostenrijk weer op...nu 
zette ik mijn huis wagenwijd open en konden alle laatste spinnenwebben en vuil  eruit 
geboend worden om Christus weer volledig in een schoon huis te ontvangen. 
  
Niet voor niets staat  dit hoofdstuk en eigenlijk dit hele boek in het teken van voltooiing, 
afscheid, volbracht, terugblik etc. Zoals ik al eerder zei: Het boek der illusiewerelden is uit. 
We staan allemaal ook op dit punt in deze Tijd en Ruimte hier op aarde. We  weten 
onderhand allemaal dat we in de Eindtijd leven en dat we er klaar voor mogen  zijn om over 
te gaan naar Het Beloofde Land ofwel Het Nieuwe Jeruzalem  of om  helemaal op te gaan in 
Christus in ons zelf. Wat dan de Oorspronkelijke Wereld IS in ons Zelf.  
Wat we dan weer gaan Leven en Zijn samen met Christus in God volgens de Wil van God. 
Ons hebben overgedragen in God. 
Begon ik dit boek niet met hetgeen ik doorgekregen had vlak voor het begin van deze 
vakantie: Er zullen grote gebeurtenissen en wonderen gebeuren! 
Kreeg ik het woord WEDEROPSTANDING niet door.  
De Wederopstanding van  Jezus Christus in de mens. Wat in mij gebeurt, gebeurt in ieder 
mens. Bewust of onbewust want wij zijn Allen Één. Stukjes van elkaar, deeltjes van die Ene 
Zoon, Mensenzoon van God! 
Is dit geen wonder? Is dit geen aparte gebeurtenis? Is dit geen Wederopstanding!!!! 
 
Vannacht lag ik weer een hele tijd wakker en even mocht ik Christus zien in Zijn Lichtkleed. 
Heel even maar. Maar het laat een onuitwisbare indruk achter. Temeer daar er  daarna een 
‘Bewustzijnsenergie’ (ik kan het niet anders benoemen) in  me kwam waarin ik duidelijk de 
Drie EENHEID in mij voelde en begreep. Christus, de Zoon die Al Volbracht heeft in De Vader, 
met Zijn Vader, gelijk Zijn Vader in en met de Onvoorwaardelijke Kracht en Liefde van Zijn 
Moeder. Het werd als een soort ‘ stempel’ in mij gelegd. Ik werd verzegeld!  
Lieve mensen, ik mocht dit grote wonder bewust zien! Het staat in mijn geheugen gegrift! 
 
En dit is mijn weg. Ik kan het niet anders vertellen aan de mensen omdat het zo IS.  
27-8-2016 (tuurlijk een 27) is de conceptie tussen Jupiter en Venus in het sterrenbeeld 
Maagd!  Op 9-9-9 is De Grote Voltooing in de mens die daarvoor gekozen heeft. 
 
Alles loopt nu op zijn einde......Meer is er niet te zoeken of te ‘halen’ dan Al ÉÉN in overgave 
te Zijn en geduldig de dingen over je heen te laten komen in het Zeker Weten dat Christus 
weer terugkomt op aarde in ieder mens en Zich zal tonen aan die mensen die dit met heel 
hun wezen vanuit hun hart willen en luisteren innerlijk naar Zijn stem en begeleiding. 
 
En dat dit De EindtTIJD is werd me met drie tekens getoond. Gisteren kwam er weer eens 
een vliegtuig over zagen we in de tuin bij het huisje.,. waardoor zagen we dit? Jullie raden 
het al: door een enorme chemtrail in de lucht. Slechts 1 vliegtuig in dit schone, zo pure land 
en het wordt bevuild! 
Gisterenmiddag zaten we lekker op het strand, echter ik kon de zee niet in. Waarom? Een 
verraderlijke roze wolk/gloed lag er over de zee die werd aangespoeld op het strand. Een 
boot had dit keer zijn afval/gif in de zee geloosd. Roze van de liefde? Nou vergeet het maar. 
Maar toen ik dit vertelde aan onze vrienden zeiden zij dat het ook kon zijn van een soort 
algengroei die daar roze is. Wij in Holland hebben de blauwalg die  giftig is. Wat het ook 
is...het komt door vervuiling! 



En vanmorgen kwam teken 3. Ik liep weer heerlijk langs het meer met mijn gezicht in het 
zonnetje. Het meer lag er stil en glad bij en ineens uit het niets dook daar een vreemd wezen 
op uit het water. Ik keek tegen de zon in en kon dus niet goed zien wat het was. Het leek wel 
een monster uit een vreemde wereld......en het kwam aan land. Het liep met grote 
onhandige passen naar de oever van het meer toe. Toen ik dichterbij kwam zag ik wat het 
was: een vrouw in een duikerspak. Ja zo onschuldig en dat was dit ook, maar toch ging er 
een belletje rinkelen in mij en vielen deze drie tekens samen tot een begrip.....ja De 
Eindtijd.....we zitten er midden in. Het wordt allemaal als heeeeel onschuldig voorgesteld. 
Altijd ligt de valse waarheid over de echte waarheid net zoals Dan verborgen in De Kroon van  
Juda en lijkt  het allemaal niet zo erg.....toeval. Ja toeval, maar zij die weten en kunnen kijken 
ziet de werkelijk WAARHEID die je dan toevalt. 
 
Dit was een vakantie in Stilte. Zonder veel toeters of bellen. Het was een vakantie om te 
leren Jezus Christus totaal in me toe te laten en een huis te geven. Zijn Woord tot 
uitdrukking te brengen en te leren Zijn! 
En het is volbracht. De bruidsjurk hangt al klaar. 
Nog één ding wil ik zeggen:  
Lieve mens bedenk dat werkelijk alles wat jullie zien en zullen zien buiten jullie zelf hier op 
deze uitwerkplaneet is een illusie en nu hoor ik de kerkklokken hier voor het eerst luiden. 
De Klokken luiden, de bellen rinkelen en The Last Post (laatste trompetgeschal) zal op 9-9-9 
klinken! Daarom ga ik dan ook naar Ieper in België om tastbaar The Last Post te horen. 
Blijf in je Ware Kracht met Jezus Christus aan het roer! 
We zien elkaar straks allemaal weer Samen! 
 

 
In Oneindige Liefde voor Allen. 
 
Thea. 



 Deel 9: Wederopstanding: Noord en Zuid Europa vallen samen. 
 
29-8-2016 Alle LichtWezens zien elkaar allemaal weer in Ieper in België. Wat een weerzien 
en wat een vreugde. De familie is weer herenigd. Ik uit  het Noorden en de rest van de 
familie uit het Zuiden, later na alle verhalen bleek hoe belangrijk dit geweest is. Maar ook 
hoe belangrijk al die lichtwerkers zijn en waren die stand hielden bewust of onbewust in het 
midden van Europa, ons Thuisfront! De stevige balk waar we steeds weer naar terugkeren! 
 
We zagen elkaar dus weer in Ieper om aldaar The Last Post, het laatste signaal tot ons te 
nemen. Niemand maar dan ook niemand kon vermoeden hoe enorm belangrijk en waar dit 
bleek te zijn. 
Nadat we onze ervaringen en belevingen gedeeld hadden, bleek dat onafhankelijk van elkaar 
zowel Noord als Zuid synchroon met elkaar gewerkt hadden. 
Al mijn ervaringen hebben jullie nu gelezen in Denemarken en het bleek dat dit niet een 
losstaand iets geweest is, want de groep in het Zuiden hadden soortgelijke ervaringen 
meegemaakt of in ieder geval zulke ervaringen gehad te hebben die elkaar aanvulden. Het 
één bleek niet los te staan van het ander. 
Zag ik bijvoorbeeld in het begin het bruidskleed hangen, in het zuiden zagen ze de bruiden in 
de Geest. De Bruiden, De Nonnen die NU werkelijk De Bruid van Jezus Christus kunnen zijn. 
 
Lees maar verder! 
 
Op doorreis naar de Loire maakten zij een tussenstop en kregen onderdak in een 
Nonnenklooster in Chartres.  Op de bovenste verdieping van dit klooster zette zij een 
Lichtpilaar en wat er toen gebeurde was heel bijzonder. Zij  hebben daar de Nonnen bevrijd 
van hun illusie dat ze alleen via de valse priesters  Jezus Christus konden bereiken. Geen Non 
is dus ooit echt met Jezus Christus getrouwd geweest omdat ze allemaal op toestemming 
hebben zitten wachten van valse priesters. Maar nu niet meer. Alle Nonnen in de wereld 
worden nu direct verbonden met Jezus Christus waardoor ze pas echt De Bruid van Christus 
kunnen worden en ZIJN. Zijn licht in zich kunnen laten komen om het daarna over de hele 
wereld uit te stralen. Te beginnen op het slagveld van de 1e Wereldoorlog alwaar onze 
LichtWezens samen met Ontelbare Wedergeboren Nonnen de Kindsoldaten van de 1e 
Wereldoorlog hebben opgehaald tussen Verdun en Ieper en wijde omgeving. Na de 
Verlossing van deze dolende zielen in de tussenwereld werden zij direct opgenomen door 
Moeder Maria en Jezus Christus waar zij alleen Transformeerden in Grote Lichten. Deze 
Grote Lichten hebben op dit moment maar een taak op aarde en dat is Het Verlichten van 
alle soldaten die nu wereldwijd gemobiliseerd worden om oorlog te voeren in de Ukraine, De 
Levant, De Chinese Zee etc. etc. Tegelijkertijd zorgen de Nonnen ervoor dat de moeders en 
vaders van deze (kind)soldaten wereldwijd verlicht zullen worden waardoor Het Grote Licht 
aanzienlijk zal toenemen in de komende maanden. Een Licht dat al van Verre door De Ware 
Messias gezien zal worden wanneer hij op aarde de Rechtvaardigen en Heiligen komt 
Oogsten. En dit Gigantische Verlichte Zielen Lichtleger zal in De EindTIJD i.s.m. De Ware 
Messias zonder slag of stoot binnen 1 seconde een einde maken aan al het geweld, ziekte en 
ongeluk op deze aarde. Het Gouden TIJDperk van 1000 jaar is dan daadwerkelijk begonnen.  
 
 
 



 
 
Toen viel het kwartje met het gebeuren hoe de Slang van Sophia klem gezet kon worden. 
Van Onder (op aarde) af door alle Wederopgestane mensen op aarde. Te beginnen met De 
Wedergeboren Nonnen en Kindsoldaten uit de 1e Wereldoorlog welke iedereen op aarde in 
hun Licht aan het zetten zijn. Van Boven af vanuit de Geestelijke wereld door Jezus Christus, 
Moeder Maria, De 2 Getuigen, De 144.000, Apostelen en Ware Profeten.  
 
Ook dit heeft de groep in het Zuiden gedaan en begrepen dat Sophia en haar kleinzoon de 
antichrist nu als een kaastosti zijn ingeklemd. Meer zijn ze niet! Ze kunnen geen kant meer 
op! Toen kreeg de groep in het Zuiden door waarom wij allemaal naar Ieper moesten om bij 
elkaar te komen. Twee krachten die eerst even los van elkaar zelfstandig met Jezus Christus 
mochten leren werken om daarna in een nog grotere KRACHT , als twee zinderende NOORD 
en ZUID polen weer tot elkaar te komen! En dat was nodig! Want al snel kreeg de ploeg uit 
het Zuiden door dat dit legioen aan Nonnen en Kindsoldaten klaar waren voor De EindTIJD! 
Ondertussen was op 27-8-2016 de conjunctie van  Jupiter en Venus ofwel De Ster van 
Bethlehem in Maagd een feit geworden met daar tegenover de conjunctie van Mars en 
Saturnus in Schorpioen KRACHTLOOS en Verloren. Zie De EindTIJD Klok voor details. 
 
En zoals in Genesis 1:14 voorspeld werden alle Tekenen van De EindTIJD een FEIT! 
 
Nadat alle ervaringen en begrip tot zover in Ieper gedeeld waren en Minke een prachtig 
gedicht doorkreeg gevormd uit de namen van de gevallen soldaten (dit gedicht zal nog 
hieraan toegevoegd worden) was het even stil in ons en liepen we door Ieper heen, overal 
tekens ziende van wat ons doel hier in Ieper was en waar we als familie stonden op dit punt 
in de Eindtijd...nouuuu dat was zeer goed, want de positieve tekens vlogen ons om de oren. 
In de grote kerk van Ieper weer een enorme Lichtverbinding en zuil geplaatst en daar 
hoorden we het Lied wat Minke en Els ons geleerd hadden en voor Willy gezongen hadden 
in de bus op de terugweg van Glastonbury naar Bristol. 
  
Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY 
 
Kan het nog duidelijker? 
 
En toen kregen we weer het volgende begrip door: 
 
Nadat de nonnen alle miljoenen gevallen soldaten opgehaald hebben tijdens The Last Post 
ceremonie waar wij allemaal ook als een soort ‘doorgeefluik’ samen als Één geHEEL stonden, 
werden deze soldaten geHeeld in Het Licht om daarna weer zeer snel terug te keren naar het 
oorlogsgebied in Syrië, Turkije, Jeruzalem, Israël...kortom het hele Levantgebied om daar alle 
soldaten die daar gelegerd waren en wachtten op Het teken van de antichrist (Mars en 
Saturnus)  om ten aanval te gaan en de grote vernietiging van de antichrist ten uitvoer te 
brengen. Maar NU worden al die soldaten daar in het Levantgebied verlicht en doorstraald 
door al die soldaten die in Ieper weer zijn opgehaald door de nonnen! De nonnen die de 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY


moeders in het Levantgebied ook doorstralen om hun zonen tot inzicht te brengen om de 
wapens neer te leggen. De Onvoorwaardelijke Liefde van de Geestelijke Moeder! 
En dit hebben we vorig jaar juli gezien tijdens een bijeenkomst met elkaar en waar we 
toen werk hebben gedaan in dit Levantgebied! 
We zagen toen dat ineens  de moeders opstonden en naar hun zonen gingen en dat de 
zonen ineens op een voor ons toen onverklaarbare reden de geweren neerlegden en tot 
bezinning kwamen!  
We hebben toen het hele Levantgebied dat we op papier getekend hadden in Het Grote 
Licht gezet en opgelost in haar Oorspronkelijke vorm van Liefde en Licht.. 
 
En alles, werkelijk AL het voorwerk leidt NU naar dit punt in de EINDTIJD. 
Lieve mensen.....Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en zo enorm groots! Daar komt echt 
geen mensenbrein aan te passen. Jaaaaa....in hele kleine stukjes, als wij Gods Wil ten uitvoer 
brengen! 
Zien jullie allemaal dit enorme werk dat we SAMEN met elkaar, ieder zijn stukje wat hij/zij 
kan, gedaan hebben? En denk nu niet dat jij dit zelf gedaan hebt, want als je  het 
bovenstaande echt diep begrijpt en doorvoelt dan weet je dat hier geen sprankeltje ego ook 
maar aan te pas kon komen. Nee lieve schatten dit is puur De Geestelijke Moeder met haar 
Onvoorwaardelijke Liefde voor Het Leven en Jezus Christus die door ons heen werken en 
gewerkt hebben. Zij overzien het grote geHEEL EN WETEN wat zij doen en hoe Zij  en door 
wie Zij heen kunnen werken om Alles weer Heel terug te brengen tot De Vader in Heelheid 
en Liefde en Licht. Terug te brengen in de Oorspronkelijke Wereld. 
 
Het mooie was, toen de ceremonie van The Last Post afgelopen was stond er achter ons een 
Non In Levende lijve alsof alle Nonnen er nog even voor ons waren voordat ze met hun grote 
werk overal in de wereld gaan beginnen om De EindTIJD Te Verlichten. 
 
En dan geef ik nog even een verklaring die ik doorkreeg over de naam Jezus en Christus. 
Ik gebruikte altijd de naam Christus omdat dit Jezus is die Christus is geworden, opgegaan is 
in en als de Christus...de opgevaren Zoon in Het Grote Lichtveld van Zijn Vader. 
Echter om het grote werk op aarde te doen is het nodig dat wij met behulp van de naam 
Jezus de mens van zijn Zonden Verlossen waardoor De Weg Naar God geopend kan worden 
en ieder mens net zoals Jezus kan Wedergeboren worden in Christus De GodZoon. 
 
Dus als wij ons LichtWerk doen op aarde is het verstandig om uit Zijn naam: Jezus Christus te 
werken. Dan worden alle zonden, duisternis en vlekjes In Zijn naam gezuiverd waarna wij 
eenvoudiger Wedergeboren kunnen worden in het Grote Licht.  
 
Dus voortaan zullen jullie mij horen spreken uit naam van Jezus Christus. Het ego heeft 
plaats gemaakt om Jezus Christus te kunnen ontvangen en als ‘doorgeefluik’, dienstbaar te 
zijn aan De Wil van God. 
 
Zo zal het ZIJN! 
 
In Liefde. 
 
The Last Post in Ieper: https://youtu.be/eiWL2BCfhGg 

https://youtu.be/eiWL2BCfhGg


 
 

 
 
Gedicht wat Minke doorkreeg uit alle onderste namen die op de muren van de Menenpoort 

staan. Dat wat onderstreept is zijn de namen: 
 

 
 

Bye Nice Wiseman, Goodchild of Hart 
Bye  Good Heart of Rivers in which Freeman flow Bright 

Freeman of Joseph 
 

Godsall, Goodwill, Godswill 
Goodman, Godsman, Good-Life Gods life 

 
All Treasures  Allman like Jewels wich gives Joy of Free body 

Like Arthur has the key of the fearless 
O.Young Walker 

Step through the gates in wich jewel will be found by Allmen 


