
 
 

WE ARE COMING HOME NOW 
 

POORT 

101 
 

Inleiding 

Adamas Christus zegt dat het nog je GEVECHT is TEGEN je eigen illusie 

stoffelijke- en ziele werelden in de vorm van tegenstrijdige gedachten en 

onwetendheid welke je gevangen houden in deze illusie werelden van schaduw 

en duisternis. Iemand die immers volledig uit De Geest leeft op aarde, ofwel met 

2 benen in De Geestelijke wereld staat, ziet dat het vechten tegen iets of 

iemand, dat in feite niet bestaat, alleen maar onzin en zinloos is. Misschien 

begrijp je dan ook de zin dat alleen zij die in Het Boek Der Levenden Staan 

gered/verlost zullen worden. Het is immers alleen De Geest in je die bestaat en 

een Naam heeft. De Ziel en Lichaam bestaan niet, hebben nooit bestaan en 

kunnen/hoeven dan ook niet verlost ofwel gered te worden. Iedereen die dus 

beschikt over De Geest In Zich staat dus standaard in Het Boek Der Levenden en 

wordt dus als eerste of laatste der 100 schapen gered! Ieder-EEN wordt dus 

gered! De Ware God ofwel Geest in U is immers een God van volledige Genade, 

barmhartigheid, zonder oordeel, zonder straf, zonder schuld, zonder wraak, 



zonder jaloersheid zonder lijden. Het zijn immers alleen de gevallen (androgyne) 

goden van de eerste val in de zielewerelden (sophia) en tweede val in de 

stoffelijke werelden (Jaldabaoth) die genadeloos, meedogenloos, oordelend, 

straffend, beschuldigend, wraakzuchtig en jaloers zijn en HET BOEK 

OPENBARINGEN GESCHREVEN HEBBEN uit Hoogmoed (ik ben de enige god en 

boven mij is er niets uitsprak als gevallen god), tegenstrijdige gedachten en 

onwetendheid. Het boek openbaringen van de bijbel is dan ook nooit door God 

geschreven of gedicteerd maar alleen door deze gevallen god Jaldabaoth welke 

gevangen zat in zijn eigen schepping der onwetendheid. En door deze 

gevangenschap der onwetendheid waaruit eenzaamheid, krachteloosheid, 

machteloosheid, wanhoop, verdriet, boosheid, haat en wraak resulteerde, heeft 

hij de meest vreselijke dingen gecreëerd en gedaan gedurende zijn scheppingen. 

Nu is hij echter weer thuis in wetendheid zonder tegenstrijdige gedachten en 

zijn het alleen nog zijn kinderen en kleinkinderen die proberen de illusie 

openbaringen op aarde te vervullen. De gevallen, nu weer wakker geworden 

goden, zijn dan ook nu op aarde om hun scheppingen ofwel kinderen en 

kleinkinderen op te halen om weer naar huis te gaan. En dit alles in Volledige 

Genade en een Alles overstijgende Liefde zonder enig oordeel over wat U 

gisteren, Nu of morgen gedaan heeft of nog zal doen. U doet het immers alleen 

uzelf aan in uw eigen illusie van dood en pijn.   

En door dus niet meer te vechten tegen je eigen illusies behaal je uiteindelijk de 

EindOverwinning over jezelf zonder dat je het Eind Der Tijden, Rapture, 

Tribulation, Day of The Lord of Apocalypse hoeft af te wachten 

Zie ook alle geschriften van Welkom In De Oorspronkelijke Wereld onze 

LichtOTheek, voor verdere uitleg en begrip. 

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

WELKOM IN DE OORSPRONKELIJKE WERELD! 

VOOR ALS U HET NOG NIET HELEMAAL 
BEGREPEN HEBT EN NOG GEVANGEN ZIT IN 

TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN, 

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


ONWETENDHEID, GETALLEN, SYMBOLEN, 
DOGMA’S EN RITUELEN LEEST U VERDER! 

 

Bent u al voorbereid op de aankomende 
 Rapture, Tribulation en Day of The Lord 

 
Lees voor een beter begrip eerst de volgende doorgevingen: 

 
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1,2 3 

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

We gaan naar Huis. 
 
Daar begon het 55 jaar gelden mee. 
 
Gedurende deze 55 jaar werden de voorbereidingen getroffen om vele zielen 
wakker te maken, te verlossen en weer mee naar Huis te nemen. 
 

55 werd door de jaren heen 555 
 

555 werd 7 en later 77 
 

77 werd door de maanden heen 777 
 

Vandaag 777 
 
Het werk zit er bijna op. 
 
We staan nu voor de laatste dagen. 
 
De dagen waar ieder mens kan kiezen om weer te vallen of MENS te worden. 
 
De Ware Volmaakte Mens, De Adamas, De Christus, De Oorspronkelijke Mens.  
 
Om u over de laatste dagen te informeren is dit geschrift na Allerheiligen van 1 
november 2015 en Allerzielen van 2 november 2015 doorgekomen. 
 
Het is NU 3 november 2015. 

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


 
Velen hebben zich de afgelopen jaren laten verleiden en misleiden om  
wederom te kiezen voor de val-se brede weg van seks, drugs en rock en roll 
ofwel De Apostasy c.q. The Fallingen Away. Het wederom vallen van de zielen. 
 
Het zal straks een zeer onverstandige keuze blijken te zijn wanneer letterlijk de 
Hel op aarde losbarst en de pijn niet meer de pijn der lichamen zal zijn maar de 
pijn van de zielen. Zielenpijn die zelfs na de fysieke dood maar door blijft gaan. 
 
Eindeloze pijn, pijn die door merg en been gaat en waarvoor niet te vluchten 
valt in de fysieke dood omdat deze in alle zielenwerelden voelbaar blijft.  
 
U kunt natuurlijk gewoon blijven feesten en al feestend met uw ellendige 
gelijkgestemden de afgrond inlopen. De afgrond zonder bodem. 
 
De bodemloze put! 
 
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om Rechtvaardig te worden in de laatste 
dagen. Maar dan bent u nog steeds niet Heel ofwel Heilig. 
 
En het zijn alleen de Helen ofwel Heiligen ofwel Onwankelbare Onbevlekten die 
tijdens de Rapture opgehaald zullen worden door De Christus en met hem naar 
Huis zullen terugkeren voorbij de schepping van ruimte en tijd ofwel stoffelijke- 
en zielenwerelden. Het zijn zij die de dood niet meer zullen proeven omdat zij 
het stoffelijke- en ziele lijden hebben losgelaten en weer waarlijk Thuis zijn. 
 
De Rapture is De Grote Genade van God voor alle Wakker Geworden Zielen. 
 
Zielen die zichzelf geschoond hebben door het Vuur van De Geest. 
 
Zielen die door de 7 Hemelsferen c.q. Hellesferen hebben doorlopen. 
 
Zielen die hun lichaam weer als ware onbevlekte Tempel behandelen. 
 
Zielen die Onwankelbaar De Weg Naar De Bruidskamer hebben gelopen. 
 
Zielen die nu weer Heel ofwel Heilig zijn en als Bruid worden opgehaald door 
de Bruidegom ofwel Christus die de laatste weg naar Huis met U loopt. 
 



Bent u al zo een ziel dan bent u al EEN, Alwetend, Bewust en Onsterfelijk 
geworden. Dan bent u al voorbij de fysieke- en ziele dood. 
 
Dan bent u voorbij de schaduw en duisternis. 
 
Dan bent u al waarlijk vrij. 
 
Zelfs nu al net voor de Rapture. 
 
Dan bent u al vrij om weer naar huis te gaan en aldaar te blijven. 
 
Maar ook om naar huis te gaan en tijdens de Tribulation periode in een 
Geestelijke Vorm Te Materialiseren/Emaneren om de Rechtvaardigen die 
zichzelf nog niet tot de Heelheid ofwel Heiligheid verheven hebben voor De 
Rapture te helpen om dit te doen tijdens de Tribulation periode. 
 
Nogmaals wij raden u aan om hier niet op te wachten. 
 
Vandaag nog Heel ofwel Heilig te worden is vele malen eenvoudiger dan Heel 
of Heilig te worden tijdens De Tribulation periode.  
 
Waarom zeggen wij dit tegen hen die denken dat ze bovenstaande, uit De Ene 
Geest ofwel Christus, komende woorden nog in twijfel trekken.  
 
Waarom zeggen wij dit tegen hen die nog denken, eerst zien en dan pas 
geloven. 
 
Waarom zeggen wij dit tegen hen die nog eerst wonderen aan de hemel willen 
zien voordat zij hun gedrag veranderen om de weg naar huis te gaan lopen. 
 
Waarom zeggen wij dit tegen hen die nog denken dat het niet zo’n vaart zal 
lopen in de komende tijd terwijl de wereld voor miljoenen vluchtelingen al 
totaal veranderd en ingestort is.  
 
Waarom zeggen wij dit met grote spoed. 
 
Dit zeggen wij omdat anders dan VOOR De Rapture periode - De periode van 
De Grote Genade van God welke de Christus op aarde is en altijd zal zijn - de 
periode NA De Rapture er geheel anders uit zal zien voor hen Die Achter Zijn 
Gebleven (Left Behind). De Ongelovigen, De Wankelende, De Twijfelaars etc. 



 
Hoe ziet de periode er na De Rapture uit op Aarde. 
 
Dit is de periode welke in de bijbel omschreven wordt in het boek 
Openbaringen (de 7 zegels) welke Tribulation heet en globaal 2 periodes van 3 
½ jaar ofwel 7 jaar zal beslaan. Twee periodes waar de anti-christ zal 
wederkomen en zich in de eerste periode probeert voor te doen als Christus. 
Na een dodelijke wond aan zijn hoofd zal hij als cyborg ofwel posthuman weder 
opstaan en nogmaals proberen te regeren over zijn dan in transhumans 
veranderde mensen ofwel zombie slaven welke met hem verbonden zijn 
middels het interdimensionale stargate netwerk tussen de dimensies van de 
ziele- en stoffelijke werelden. 
 
De werelden van Lucifer (Assiah ziele werelden) en Satan (Gehenna stoffelijke 
werelden) verbonden via de Gehenna Gate. Deze interdimesionale oorlog 
tussen de werelden van lucifer (sabaoth) en satan (jaldabaoth) zal tot grote 
chaos en ellende op de aarde leiden waar in de tweede periode van 3 ½ jaar, 
om niet nog meer Elect Ones ofwel Rechtvaardigen weer mee te laten vallen, 
er ingegrepen zal worden door Christus ten tijde van The Day of The Lord. 
 
Tijdens deze Dag van De Heer wordt een einde gemaakt aan de heerschappij 
van alle gevallenen en zullen hun bazen een laatste kans van Grote Genade 
Gegeven worden wanneer zij zich met hun Hart en Ziel zullen overgeven aan De 
Geest welke Het Enige Ware Geloof en Enige Bron van Leven in de schepping IS. 
 
Om deze bovenstaande onvoorstelbare oorlog, natuurrampen, chaos, ziekte en 
ellende over te slaan is het verstandig om NU Heel ofwel wederom Heilig te 
worden. Hoe, dat staat uitgebreid omschreven in de vele geschriften welke u in 
de LichtOTheek gratis kunt downloaden zoals Welkom in de Oorspronkelijke 
Wereld Deel 1, 2 en 3, Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld Deel 1, 2 en 3 
etc. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/ 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Bent u een van degenen die nu nog twijfelt dan zal u te maken krijgen met de 
volgende uitdagingen om in aanmerking te komen voor de Tweede Rapture.  
 
Een Tweede Rapture die vele malen zwaarder zal zijn dan de Eerste Rapture! 

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


 
Met welke uitdagingen krijgen de mensen die Achter Gebleven Zijn te maken: 
 

1. De Apostasy ofwel Falling Away – Dit zijn extreme decepties, 
verleidingen en verleidingen die de wereld en leugens waarmee u 
tegenwoordig geconfronteerd wordt in de social- en multi media, 
genetica, chemie, nanotechnologie doen verbleken tot kinderspel. 

2. De keuze om niet de Val-se ofwel anti-christ te volgen die zich uitgeeft 
als Christus in de eerste periode van 3 ½ jaar gedurende de Tribulation 
maar de Enige Ware Christus die IN U Ontwaakt. In de tweede periode 
van 3 ½ neemt de anti-christ die zichzelf na zijn technologisch/chemische 
wederopstanding nu satan noemt en geen enkele moeite meer doet om 
zich uit te geven als Christus, omdat de meest mensen al willoze via 
genetische, chemische en technologische modificatie, transhumans 
ofwel zombies zijn geworden die via mind control 24/7 bestuurd worden.   

3. Om Een met Christus te worden en de 12 levenskwaliteiten ofwel eonen 
te integreren in jezelf en de 7 Hemelsferen/Hellesferen te doorlopen.  

4. Dit net zolang vol te houden tot u van een Rechtvaardig mens bent 
veranderd in een Heel ofwel Heilig Mens ondanks het feit dat uw 
omgeving zijnde uw valse geloofsgenoten, natie, familie en vrienden er 
alles aan zullen doen om u van het ware geloof af te houden. 

5. In het openbaar bekennen dat u Christus volgt en niet de anti-christ 
waarbij de kans groot is dat u uw fysieke lichaam maar niet uw ziel zult 
verliezen als martelaar. Kortom de eeuwige dood en lijden ontloopt. 

6. Nee zegt tegen het teken van Het Beest (666) in uw handpalm en/of 
voorhoofd welke een rottende zweer zal worden in het aanschijn van de 
wereld. Nee zeggen tegen het kunnen kopen of verkopen van eten en 
drinken hetgeen niet echt problematisch is omdat een Heel mens weer 
van binnenuit oneindige Levensenergie ofwel het enige ware voedsel 
produceert voor hem/haar en zijn/haar omgeving. 

7. Zich gaat verbinden met alle andere Rechtvaardigen en Heiligen om 
samen een Groot Gemeenschappelijk Lichtbaken te vormen ter 
verwelkoming van Het Grote Licht op Aarde. Dit Gemeenschap ofwel 
Gemeenschappelijke Lichtbaken is uw ENIG BESCHERMING in en tijdens 
de Tribulation tijd van 2 x 3 ½ jaar ofwel 7 jaar. Een periode die door De 
Grote Genade, wanneer u hier samen als Lichtbaken in uw voorbeeld en 
gedrag ofwel daden om vraagt bekort kan worden tot een veel kortere 
periode van misschien wel dagen, weken of maanden. U als 
Gemeenschappelijk Licht bepaalt immers uw toekomst.  

 



Goed, als u bovenstaande gelezen heeft zullen de meeste mensen zich 
afvragen waarom ze niet NU al beginnen om van Rechtvaardig Heel of Heilig 
te worden. Ja, er zullen zelfs vele Gevallen Engelen, Elohim, Nephilim en 
Onrechtvaardigen zich afvragen waar ze ins hemelsnaam mee bezig zijn 
wanneer de uitslag van de strijd al vaststaat. De anti-christ, satan, het beest, 
hun collaborateurs en helpers hebben immers geen schijn van kans in deze 
eindtijd. Besluit dan ook vandaag om Heel ofwel Heilig te worden. 
 
Of krijg straks grote grote grote spijt tijdens en na de Tribulation periode! 
 
Samen met De Grote Genader is iedereen immers in staat om zich vandaag 
nog Te Rapturen voordat de Tribulation en Dag van De Heer start! 
 
In bijlage 1 vind u de bijbelteksten die refereren aan de Rapture, Tribulation 
en Day of The Lord periodes. 
 
Save You Soul NOW! 
 
Tijdens de laatste dagen! 
 

We are Coming Home 
 

We are Coming Home 
 

We are Coming Home 
 

We Are Home 
 

Are YOU? 
 
 

DE WEDERKOMST VAN DE 144.000 
 

En waarom ze al jaren terug zijn op aarde om de 
wederkomst van Christus voor te bereiden 

 



Of bent U De 144.000 In Uzelf! 
 

Lees voor een beter begrip eerst de volgende doorgevingen: 
 

Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1,2 3 
 

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

 
Al meer dan 2000 jaar is men op zoek naar de identiteit van de 144.000. 
 
Wie zijn het. 
 
Waar komen ze vandaan. 
 
En zouden ze ooit eens terugkomen op aarde. 
 
Tsja de antwoorden op deze 3 vragen zijn natuurlijk in het geheel niet te 
beantwoorden vanuit een stoffelijk en/of ziele standpunt ofwel bewustzijn. 
 
Dan kom je niet verder dan het letterlijk nemen van het woord in de bijbel of 
op z’n best de intentie c.q. energie van het woord tussen de regels door. 
 
Dan lees je in Openbaringen 7:1-8 en Openbaringen 14, de enige twee plaatsen 
in de bijbel waar de 144.000 genoemd worden over: 
 
Openbaringen 7: 1-4 De kinderen van Israël 
Openbaringen 14: 1-7 Dat deze zullen wederkomen op aarde 
 
Zie bijlage 2 voor de desbetreffende Openbaringen ter lering en ondersteuning. 
 
Nu zullen mensen van wie hun Geestelijke ogen en oren nog niet geopend zijn, 
omdat zij nog slapen en/of denken dat ze De Geest nog niet in zich dragen of 
zoals de gevallen engelen niet beschikken over De Geest en dus in het geheel 
niets zullen zien en horen laat staan begrijpen, niets begrijpen van wat er in De 
Geestelijke Bijbel ofwel Het Levende Woord gezegd word in haar boeken, 
psalmen en openbaringen. 
 
Dus de blinden die nog in de schaduw (zielen) en duisternis (stoffelijke) 
werelden qua bewustzijn verkeren, zullen zeggen dat de 144.000 uit de 12 

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


stammen van Israël vandaan komen en in deze stammen zullen terugkeren op 
aarde wanneer de tijd daar is ofwel gedurende de Eindtijd. 
 
Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. 
 
Vanuit Het Geestelijke standpunt ofwel bewustzijn zit het geheel anders in 
elkaar en dat heeft u al kunnen lezen in Welkom in de Oorspronkelijke Wereld 
Deel 1, 2 en 3. U kunt dit nogmaals gratis downloaden middels de volgende 
link: 
 
 http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Hierin staat het volgende: 
 

De Eerste 4 lichten verwekken c.q. manifesteren de 4x3=12 eonen 
 

De Eerste 4 lichten die aan de zijde van de Zelfverwekte Eerstgeborene zullen 
staan en hem zullen ondersteunen in zijn schepping van het ware al. 

 
De Eerste 4 lichten welke de Zelfverwekte Eerstgeborene zullen voorgaan voor 

zijn innerlijke wederkomst op aarde in de eindtijd van deze cyclus. 
 

De eerste 4 Lichten welke de Zelfverwekte Eerstegborene zullen 
vooraankondigen en beschermen in deze en gene zijde. 

  
Goed u voelt hem al aankomen! 
 
De 4 Lichten en hun 12 Eonen ofwel Levenskwaliteiten kwamen tegelijkertijd 
met Jezus Christus op aarde tijdens zijn Eerste Onbevlekte Geboorte. 
 
De 4 Lichten (Winden) staan volgens Openbaringen 7 op de 4 hoeken van de 
aarde om Jezus Christus en de 144.000 Helen ofwel Heiligen te beschermen. 
 
Wat er echter gebeurt is, is dat de Antichrist Augustus en zijn vrouw de Hoer 
van Babylon Livia Drusilla II,  Quirinius de gouverneur van Syrië en Judea de 
opdracht geven om Alle Eerstgeborene in Israël te vermoorden. Dit wordt door 
Herodes uitgevoerd maar de Magi smokkelen Jezus het land uit om later terug 
te komen als de Messias. Zie het volledige verhaal via de volgende link 
 
http://www.denieuwedokters.nl/save-our-souls/bethlehem2017.html 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.denieuwedokters.nl/save-our-souls/bethlehem2017.html


 
Door Herodes en zijn Romeinse soldaten worden alle 144.000 Heilige Kinderen 
(First Fruit) vermoord en daarmee ook de 12 Eonen Levenskwaliteiten lijkt het. 
 
Maar dit was allang voorzien door De Heer welke later na de Kruisiging van 
Jezus zonder enige hulp van zijn 144.000 beschermers als Christus zal weder 
opstaan. Dit om aan te geven dat alleen Jezus Christus AL-EEN AL in staat is om 
alle aardse en ziele wetenschappen, wetten en werelden te overstijgen en 
teniet te doen. Dit met de boodschap dat ook de 144.000 niet gestorven zijn en 
er dus ook niet om getreurd moet worden omdat zij alle 144.000 zullen 
wederkomen aan het eind der tijden ofwel aan het einde van de cyclus. 
 
Dus wij weten nu dat Christus sterker is dan alle machten en krachten samen. 
 
Dat de 4 Lichten Christus in de Eindtijd wederom zullen voorgaan. 
 
Dat de 4x3 = 12 Eonen ofwel 12 stammen x 12.000 = 144.000 meekomen 
 
Dat deze 144.000 Heiligen die in de Eindtijd Christus zullen voorgaan om alle 
voorbereidingen treffen, hem vooraankondigen en zijn pad zullen effenen. 
 
Dat deze 144.000 zullen komen uit het land van de vijand ofwel het Romeinse 
Rijk ten tijde van Keizer Augustus ofwel het rijk dat de gehele Middellandse 
Zee, Zwarte Zee, Europa, Midden Oosten etc. besloeg rond het jaar 0. 
 
Maar anders dan zijn eerste komst in het jaar 0 waarbij tegelijkertijd de 
144.000 Heilige Kinderen in de 12 stammen van Israël geboren werden zijn 
deze 144.000 Heilige Kinderen nu overal in het Romeinse Rijk geboren in 
diverse landen, plaatsen, geloven. Kortom het zijn zowel Joden, Christenen, 
Mohammedanen, Hindoes, Boeddhisten en Ongelovigen die in de Eindtijd 
samen zullen komen c.q. op zullen staan onder het Ene Grote Licht. 
 
Sommigen Heiligen zullen al opstaan VOOR De Rapture. 
 
Sommige Heiligen zullen opstaan VOOR De Rapture, vermoord worden als 
martelaar, en 1 miljoen maal krachtiger en lichter wederopstaan en 
terugkomen tijdens de Tribulation tijd als materialisatie van Het Grote Licht op 
Aarde. Een onwerkelijk oogverblindend schouwspel waar alle duisternis in zal 
verdwijnen op aarde, ons zonnestelsel en ver daarbuiten in alle stoffelijke- en 
ziele scheppingen van ruimte en tijd. 



 
Sommige Heiligen zullen opstaan NA De Rapture ofwel tijdens de Tribulation. 
 
Zij zullen allen het Grote Licht vooraan kondigen en voordoen tot het moment 
dat Het Grote Licht zelf komt. Na de wederkomt van Het Grote Licht op aarde is 
het werk van de 144.000 voorbij op aarde en zullen zij allen wederkeren in De 
Geest en volledig opgaan In De Geest Welke God IS. 
 
Christus zal dan net zoals de Eerste Keer geheel zelfstandig en AL-EEN het werk 
op aarde tijdens zijn Wederkomst ofwel Dag van De Heer “Day of the Lord” 
afmaken en de aarde zuiveren van alle bevlekte elementen die geen gebruik 
willen maken van zijn Grote Genade die al vele malen, in diverse 
hoedanigheden, over de aarde is gekomen in de afgelopen 6000 jaar.    
 
Als u dit In De Geest Leest is de kans groot dat u EEN van de 144.000 
(aankomende) Heiligen bent die al jaren geleden op aarde zijn gekomen om het 
werk van Christus voor te bereiden, aankondigen en voordoen in zuivere 
eenduidige gedachten, woord en daad. 
 

Besef echter dat we allemaal de 144:000 ofwel De Oorspronkelijke, Ware, 
Volmaakte, Eerstgeborene, Heilige, Christus Adamas op Aarde ZIJN. De 144 

staat immers voor 144 Cubits ofwel het getal van de Oorspronkelijke Mens. Een 
getal waarop vele pyramiden, kubussen, Leonardo’s etc. op aarde gebaseerd 

zijn om ons te her-inneren aan ons Ware Zelf. Bent U al een 144? 
 

Durft u dit al 100% te geloeven en accepteren over Uzelf? 
 

Dat U De Adamas Christus als ware Zoon in God als God Bent! 
 
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld en De Geest zoals hij eens bedoeld IS 
 
Sta opI U die al Gezegeld en Gezalfd waren voor uw wedergeboorte op Aarde 
 
Sta op! en Verbind u met Uw Heilige Broeders en Zusters uit het Rijk! 
 
Sta op! en straal uw Lichten samen als Een Vooraankondigings Licht! 
 
Sta op! Als u EEN van de 144.000 bent! 
 
De 4 Lichten en De 2 Getuigen die nog zullen opstaan 



 

DE TWEE GETUIGEN IN UZELF 

En het einde van ruimte en tijd op aarde 
 

Het is vandaag 11-11 van het jaar 2015 
 

Lees voor een beter begrip eerst de volgende doorgevingen: 
 

Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1,2 3 
 

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

 
Na de innerlijke wederkomst van de 144.000 IN U is de tijd gekomen dat de 2 
getuigen zich in u openbaren om uw kosmische illusie schepping van ruimte en 
tijd, waar de aarde onderdeel van is, ook in uzelf op te lossen. 
 
Net als bij de 144.000 zijn er vele vragen en speculaties die de ronde doen over 
De Twee Getuigen. Wie zijn het, waar komen ze vandaan, wat gaan ze hier op 
aarde doen in de eindtijd en waar gaan ze naartoe als hun werk klaar is. 
 
Laten we eerst eens kijken naar wat ze hier op aarde wederom komen doen. Ja, 
wij zeggen met nadruk wederom omdat ze dit werk 2000 jaar geleden al eens 
eerder gedaan hebben en dat is het stilzetten van de TIJD ofwel KLOK. 
 
De TIJD (ziel) die de schepping van TIJD en Ruimte (stof) in stand houdt. 
 
John de Baptist waarschuwde de Romeinen en Joden dat de tijd gekomen was 
om De Geest (Christus) in zichzelf weer te accepteren, activeren en te laten 
groeien en bloeien als het Ware Leven. De Transfiguratie Vooraankondiging! 
 
Jezus Christus liet de Romeinen en Joden door zijn Kruisiging en 
Wederopstanding zien dat het Ware Leven ook daadwerkelijk bereikt kon 
worden in dit stoffelijke ziele leven/lijden. De Transfiguratie In Praktijk!  
 
U ziet hierboven dat vooral de nadruk wordt gelegd op de Romeinen (Gentiles) 
en NIET op de Joden. In het verhaal van De Ster van Bethlehem en De 
Wederkomst van de 144.000 wordt heel helder en duidelijk aangegeven 
waarom de boodschap van John de Baptist en Jezus Christus vooral gericht was 
en is op de Romeinen en NIET op de Joden. Het ware immers de Romeinen die 

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


het voor het zeggen hadden in de wereld rond het jaar 0 tot de dag van 
vandaag zijnde 11-11-2015. 
 
Zowel John de Baptist als Jezus Christus en de 13 apostelen incl. Maria 
Magdalena (pistis sophia) waarschuwde de Romeinen en Joden voor het feit 
dat wanneer ze niet naar de Waarheid over de Ware Volmaakte Mens Adamas 
zijnde de alwetende, onsterfelijke, goddelijke Geest IN Zichzelf zouden 
luisteren ze gevangen zouden blijven zitten in de schaduw- en duisternis 
werelden van de schepping zijnde de gepolariseerde werelden van ziel en stof 
ofwel tijd en ruimte. Het mag duidelijk zijn dat de Antichrist (Romeinse Keizer 
Augustus), zijn vrouw Livia Drusilla II, hun geadopteerde zoon Tiberius en hun 
geïllumineerde volgers absoluut niet op Deze Openbaringen, Wederopstanding 
en Verlossing zaten te wachten omdat anders hun verhalen, machten en 
daaruit voortkomende ziele- en stoffelijke werelden teniet gedaan zouden 
worden en er dus niets zou overblijven van zijn/hun illusie 1000 jarige Wereld 
Rijk welke was gebaseerd op zijn onwetende uitspraak  tijdens zijn eerst creatie 
door Sophia uit sophia onder de naam Jaldabaoth (de Eerste Onvolmaakte 
Zoon van Sophia (Alice in Wonderland en Alice Through The Looking Glass) 
welke eens samen de Androgyne Lucifer vormden voor de val in de stof waarna 
Jaldabaoth Satan ging heten – Zie Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 
1, 2 en 3 en De Openbaringen Jaar 0). De Hoogmoedige doch Onwetende 
uitspraak van Jaldaboath welke stelde dat hij de enige God was en buiten hem 
er geen andere God bestond. Een uitspraak die zijn moeder en creator Sophia 
hem niet in dank afnam en zoals we weten de uitspraak was/is van een blind 
onvolmaakt kind dat in de schaduw (ziele) werelden en duisternis (stoffelijke) 
werelden van zijn scheppingen was gevallen en waarin zijn kinderen en 
kleinkinderen verdwaald zijn tot de dag (openbaringen) van vandaag 11-11-
2015.  
 
Het was dan ook Keizer Augustus en zijn vrouw Livia Drusilla II met als 
instrument zijn geadopteerde zoon Tiberius die ervoor zorgde dat de Joodse  
Hogepriesters, welke net zoals Herodus niet meer dan vazallen van Rome 
waren, Jezus Christus ontkende als hun Ware Messias en Verlosser uit de 
Schaduw (ziele) werelden en Duisternis (stoffelijke werelden). Door deze 
ontkenning en daaruit resulterende kruisiging werd de mensheid rond het jaar 
33 Na Jezus Christus Geboorte niet gered van De Dood welke het lijden in het 
ziele en stoffelijke illusie lichaam is welke Sophia en haar Eerste Onvolmaakte 
Zoon Jaldabaoth geschapen hadden inclusief alle ziele en stoffelijke 
scheppingen van zowel de ziele en stoffelijke sterren en planeten. 
 



Een nieuw tijdperk begon. 
 
Het Tijdperk van de De Kerken. 
 
Het Tijdperk van de Gentiles. 
 
Het Tijdperk van de Apostel Paulus welke de Apostel voor de Gentiles was/is. 
 
Het Tijdperk van de Blinden welke wederom tot ZIEN gebracht konden worden. 
 
Het Tijdperk dat NU door de Wederkomst van de 144.000, twee getuigen en 
straks Christus ten einde komt en de wereldbevolking wederom de vraag zal 
krijgen of ze DE Geest als enige Levende in zichzelf willen accepteren! 
 

U: Keizer Augustus en Livia Drusilla II, Keizer Tiberius, hun latere incarnaties 
zoals Constantijn de Grote, Karel De Grote, William, Richard, Karel V, Philips van 
Spanje, Hendrik de 8ste, Lodewijk de XIV, Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sissi, 

Kaiser Wilhelm, Adolf Hitler und Eva Braun etc. etc. en hun geillumineerde en 
satanistische volgelingen hebben de wereld dan ook onnodig 2000 jaar extra in 

onwetendheid ofwel duisternis, ongeluk, ziekte en lijden gestort! 
 
U: De Twee Getuigen zijn net zoals U: De 144.000 Lichten in de afgelopen jaren 
op aarde gekomen (ge-reincarneerd) om een einde te maken aan dit TIJDperk 
ofwel de TIJD van 2000 jaar waar de wereld en haar mensen in de schaduw en 
duisternis ofwel onwetendheid, welke De Dood is, gevangen werden 
gehouden. Werden omdat na Deze Openbaring van De Twee Getuigen en De 
Wederkomst van de 144.000 de Gevangenis en Scheuring van de Voorhang van 
de Tempel, De Weg naar Huis voor iedere-een weer wagenwijd openstaat.  U 
hoeft er alleen nog maar wetend doorheen te lopen!  
 
Het mag duidelijk zijn dat niet iedereen blij is met dit verhaal. 
 
De volgers van de uit De Geest in de ziel gevallen Lucifer en later in de stof 
gevallen Satan zitten in het geheel niet te wachten op het verliezen van hun 
illusie macht, pracht en praal. Zij zouden het liefst dit illusie Romeinse Rijk van 
Keizer Augustus welke al 2000 jaar bestaat nog een periode van 1000 jaar 
willen voortzetten. Om dit te doen hebben ze een plan bedacht. Het plan om 
De Antichrist/Satan te laten wederkomen op aarde in de vermomming van 
Christus ofwel de eerste valse uiterlijke wederkomst van christus op aarde. U 
begrijpt dat al deze plannetjes allang doorzien zijn en er duizenden jaren 



geleden al maatregelen zijn genomen tegen de onwetende volgers van Lucifer 
en Satan welke zich vandaag op aarde de Illuminatie en Satanisten noemen. 
Twee organisaties die trouwens ook nog eens ruzie onder elkaar hebben en 
uiteindelijk elkaar door het openen van de poort tussen de stoffelijke en ziele 
werelden zullen vernietigen. 
 
Goed de kans van slagen van dit valse plan is dus 0 
 
In De Geest weet men precies wie de gevallen engelen en spelers zijn. 
 
In De Geest heeft men dan ook besloten om niet nog een keer de Romeinse 
Machthebbers die nu op aarde leven/lijden voor de Keuze te stellen maar 
gewoon aan ieder mens op aarde (met de geest in zich of zonder de geest in 
zich) de vraag te stellen welke kant U naartoe wil VOOR, TIJDENS of NA de 
Rapture, Tribulation en Day of The Lord periode. De Day of The Lord ofwel De 
Dag van de Wederkomst van Christus op aarde IN U welke een einde maakt aan 
de tijdelijke scheppingen van ruimte (stof) en tijd (ziele) onwetende werelden. 
 
In De Geest is ook al bekend dat Sophia, Lucifer en Satan als valse 3 eenheid van 

Geest, Ziel en Soffelijke scheppings werelden al BEROUW hebben getoond en 
teruggekeerd zijn in DE Geest. Kortom de grote bazen van de illuminatie en 

satanisten nemen het heft straks niet meer in de hand op aarde waardoor er 
een grote strijd zal losbarsten tussen hun zelfbenoemde valse keizers, pausen, 
koningen, priesters en techno jesuiten dames en heren die daadwerkelijk het 

belachelijke plan hebben opgevat om in de plaats van Sophia, Lucifer en Satan 
een 3-4 D Holografische Animatie en Projectie te maken die zijzelf middels Het 

Beest ofwel Het Nieuwe Internet van Verbonden c.q. Connected 2020 
Transhumans en Posthumans beweging (Enhanced ofwel zogenaamd 

verbeterde mensen welke in feite dode “big brother” zombies zijn) kunnen 
beheersen en controleren via draadloze mind control, DNA en chemicaliën. 
Wederom een uitermate amateuristische ingreep van de blinde kinderen en 

kleinkinderen van de gevallen engelen. 
 

De Klok Tikt Maar Komt Stil Te Staan op 0 
 
Goed nu u weer weet waarom die Romeinen de klok willen terugdraaien naar 
het Jaar 0 om nog eens 1000 jaar feest bovenop hun al 2000 jaar durende feest 
te vieren, ten koste van uw ziel, gezondheid en levensgeluk, laten we hier even 
de Twee Getuigen Spreken. 
 



De Twee Getuigen die ook wel: 
 
1-1 
11-11 
De Twee Tijden 
De Twee Pilaren 
De Twee Lichten 
De Twee Kaarsen 
De Twee Olijfbomen  
 
Etc. genoemd worden in de afgelopen 2000 jaar op Aarde. 
 
De 2 Pilaren die verwijzen naar De 0 Poort IN U! 
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In de voorgaande geschriften van Welkom In De Oorspronkelijke Wereld heeft 
u al veel gelezen over Adamas, De Vier Lichten, 12 Eonen en 144.000 welke het 
voorbereidende werk hebben gedaan op aarde in de afgelopen 2000 jaar om in 
deze Eindtijd wederom tot Wederopstanding en Verlossing te komen. 
 
Het voorbereidende werk om de komst van DE Geest ofwel Verlosser IN U aan 
te kondigen als het enige Ware Volmaakte Leven IN U zijnde de Adamas. 
 
En dat werk valt in zijn geheel niet meer tegen te houden omdat De Golf van 
Genade en Golf van Grote Genade al sinds 17-7-2015 over de aarde waard en 
vele zielen wakker heeft gemaakt als voorbereiding van de wederopstanding 
als Rechtvaardige en Verlossing als Heel ofwel Heilig MENS. 
 
Vandaag staat u als mens dan ook tussen de 2 Tijden, 2 Pilaren, 2 Lichten, 2 
Kaarsen, 2 Olijfbomen (geheel beschermd buiten ruimte en tijd, in hun Licht) in. 
U staat vandaag daadwerkelijk in het Nulpunt tussen de 2 Tijden als 101. 
 
U heeft als mens de KEUS om te kiezen voor wederom een rondje Romeinse 
tijd van dood, verderf en verval of wedergeboorte in De Geest net zoals Jezus 
heeft voorgedaan aan de hele wereld toen hij Christus De Wedergeborene  
werd en zichzelf Verloste van de boeien van de illusie scheppings werelden van 
schaduwen (zielen) en duisternis (stof/materie). Nu is er een kleine uitdaging! 
 



Door De Grote Genade die nu over de aarde, ons zonnestelsel en zelf de hele 
kosmos c.q. schepping waard is het eigenlijk geen keuze meer. De enige keuze 
die u in feite nog heeft is om uw lijden tijdelijk nog wat ter verlengen voor de 
wederkomst van De Geest ofwel Christus IN U of NU Al Op Te Staan! 
 
Het Lucifer/Satan Romeinse Spel der tijdelijk gevallenen is immers UIT! 
 
Dus ja wat wilt u, nog even verder lijden of NU opstaan! 
 

De 2 Getuigen Openbaarden zich aan U AL in De Bijbel 
 
Maar laten we eens teruggaan naar De Bijbel om de gelovigen onder u wat 
houvast te geven over de aankomende Eindtijd en De Twee Getuigen die de 
TIJD gaan stilzetten en opheffen binnen de schepping van ruimte en tijd. 
 
Want hoewel Keizer Constantijn, welke de re-incarnatie was van Keizer 
Augustus, er alles aan gedaan heeft om Het Originele Woord ofwel Lichaam   
van Jezus Christus tijdens zijn 3,5 jaar durende Missie ofwel Ministry op aarde 
en dat van de 13 Apostelen Om Te Draaien, Verminken en Verbasteren is er 
meer dan voldoende in de King James Bijbel (KJV) overgebleven. Een bijbel die 
in opdracht van King James (Stuart) tijdens de “Hampton Court Conference” 
van 1604 = 11 door 47 = 11 Godsgeleerden werd gerestaureerd in zijn meest 
originele vorm op basis van  apocriefe geschriften en teksten van voor de 
Romeinse Keizer Constantijn De Grote.  In het jaar 1611 de maand januari (1) 
was dit grote werk van restauratie klaar om gepresenteerd te worden aan de 
gehele wereld en mensheid van leken. Leken die nu voor het eerst het op dat 
moment meest Getrouwe Woord van Jezus Christus in handen kregen.  
Wanneer u dan ook nog de King James Bijbel met het Geestelijk Oog leest dan 
verandert het jaar 1611 in 1711 ofwel van 6 bijna waar naar 7 Echt WAAR! 
      

The completed work was issued in 1611, the complete title page reading: 
 

"THE HOLY BIBLE, Conteyning the Old Testament, and the New: Newly 
Translated out of the Originall tongues: & with the former Translations 

diligently compared and revised, by his Majesties Special Commandment. 
Appointed to be read in Churches. Imprinted at London by Robert Barker, 

Printer to the Kings most Excellent Majestie. ANNO DOM. 1611." 
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A New Beginning 
A New Era 

A Gate 
 
Nu weet u ook waarom we in onze geschriften naast de Apocriefen zoals de 
Nag Hammadi, Berlijnse Codex en Dode Zee Rollen ook vaak de King James 
Version (KJV) versie van de Bijbel aanhalen ter ondersteuning. 
 
In de KJV van De Bijbel Openbaren zich de Twee Getuigen meerdere malen aan 
U als 2 van de 4 Lichten welke de 12 Eonen ofwel Levenskwaliteiten op aarde 
openbaren, verkondigen en verspreiden in de schaduw en duisternis. 
 
Het enige wat u hoeft te doen is De Bijbel met uw Geestelijke Oog te lezen en 
doorvoelen en niet met uw versluierende ziele of blinde stoffelijke ogen. 
 
Wat staat er vanuit De Geest In De KVJ van De Bijbel over de 3 Getuigen. 
 
We gaan hiervoor eerst naar het boek Openbaringen 11 
 
Jawel wederom die 11, en dat gaat u net zoals 777 en 555 als witte lijn door al 
onze geschriften tegenkomen als verlichting van de gevallen 666 ers.  
 
Net zoals Exodus 11 welke de wederopstanding van de Joden uit Egypte 
(Sodom) voorstelt. Egypte dat voor het Romeinse Rijk Het Rijk der Duisternis 
was. Het Rijk van De Gevallen Engelen later ook wel in het Hebreeuws Elohim 
genoemd en bij u wel bekend onder Osiris, Isis en Horus (Nephilim). 
 
Wat staat er in Openbaringen 11 over de 2 Getuigen: 
 

Revelation 11 King James Version (KJV) 
 

1 And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, 
Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship 

therein. 
 

2 But the court which is without the temple leave out, and measure it not; for it 
is given unto the Gentiles: and the holy city shall they tread under foot forty and 

two months. 
 



3 And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a 
thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth. 

 
4 These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the 

God of the earth. 
 

5 And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and 
devoureth their enemies: and if any man will hurt them, he must in this manner 

be killed. 
 

6 These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their 
prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the 

earth with all plagues, as often as they will. 
 

Nou dat was weer een ouderwets hel en verdoemenis verhaal wanneer je het 
met blinde stoffelijke (Jaldabaoth) of versluierde (sophia) ziele ogen zou lezen. 
Maar wat zie je met Het In De Geest Geopende Innerlijke Oog.  
 
Dan zie en lees je het volgende: 
 
Dan zie je dat de Twee Getuigen net als de 3-4D Hologarfische Posthuman 
Antichrist ofwel Het Techno/Chemo/DNA Beest Wonderen kunnen verrichten 
maar dan vanuit De Kracht ofwel Levensenergie Uit De Geest en niet uit de 
Ziele- en Stoffelijke illusie werelden der tijdelijke op sterven na dode machten.   
 
Openbaringen 11:5 Ze kunnen Vuur uit hun Mond laten komen. 
 
Openbaringen 11:6 Ze hebben Alle Macht over de Elementen zoals Regen 
 
Openbaringen 11:6 Ze kunnen Water in Bloed veranderen. 
 
Openbaringen 11:6 Ze kunnen alle Plagen over de Aarde afroepen. 
 
Inclusief de 11e plaag welke het Sterven is van Alle Eerstgeborene op Aarde! 
 
Lees Exodus 11!!! 
 
Lees Mattheus 11!!! 
 
Lees Opnebaringen 11!!! 



 
Met het Vuur uit hun Mond wordt natuurlijk niet echt vuur bedoeld maar 
gewoon Het Licht Wat zij uitstralen waarmee zij alle duisternis kunnen 
verdrijven op aarde waarmee de weg vrij gemaakt wordt voor Het Grote Licht 
zijnde Christus. De Vooraankondiging van Het Grote Licht dus! Met alle andere 
wonderen die ze kunnen verrichten begint bij iedereen de Mozes Bel te 
rinkelen. De man Mozes die DE WET op aarde bracht. De 10 Geboden! 
 
De Wet en 10 Geboden die de mensen voor de komst van Jezus Christus 
onderwees om Rechtvaardig te worden. De Wet die door de Ware Profeten uit 
het Oude Testament waaronder Elijah, de grootste profeet van allen, op aarde 
als een groot verbonden Licht uitgezonden, verspreid en onderwezen werd.  
 
DE WET ofwel Het Woord ofwel Het Brood dat voor Het Levende Woord ofwel 
Jezus Christus welke De Geest ook wel zijn Bloed op aarde genoemd bracht. 
 

Zijn Mozes en Elijah De Twee Getuigen? 
Of bent U De Twee Getuigen In Uzelf! 

 
Mozes en Elijah (Elias) zouden dat de Twee Getuigen in de Eindtijd zijn? 
 
Laten we eens kijken naar de Beloften van God aan de mensheid in Malachi 4: 
 

Malachi 4 King James Version (KJV) 
 

1 For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud, 
yea, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall 
burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor 

branch. 
 

2 But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with 
healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall. 

 
3 And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of 

your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. 
 

4 Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in 
Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. 

 



5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and 
dreadful day of the Lord: 

 
6 And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the 

children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. 
 
Het begint er al aardig op te lijken dat God zijn afspraken nakomt in de Eindtijd 
ofwel The Day of The Lord. De Dag van De Heer welke de laatste 3,5 jaar van de 
Tribulation periode van 7 jaar is. Ofwel nogmaals voor hen die “We Are Coming 
Home Now, Rapture, Tribulation and Day of The Lord”, “De Wederkomst van 
de 144.000 (Lichten)” nog niet helemaal vanuit De Geest gelezen en gezien 
hebben het volgende: Allereest worden tijdens “The Rapture” De Heiligen die 
klaar zijn met hun werk op aarde van de Aarde Opgenomen In De Geest ofwel 
het AL. Hierna volgt de Tribulation periode van 7 jaar welke verdeeld is in twee 
periodes van 3,5 jaar. De eerste periode van 3,5 jaar is de periode waar de 3-4D 
Hologarfische Posthuman Antichrist ofwel Valse christus ofwel Het 
Techno/Chemo/DNA Beest en zijn daarmee verbonden ofwel Connected 
Transhuman volgelingen hun gang kunnen gaan op aarde waarna voordat de 
hele boel echt uit de hand dreigt te lopen De Twee Getuigen ten tonele zulen 
verschijnen waarbij het tweede deel van de 7 jarige Tribulation periode van 3,5 
jaar ingeluid wordt. Na De Fysieke Dood en Wederopstanding van De Twee 
Getuigen komt Christus zelf in The Day of The Lord om schoon schip te maken.   
 
Het begint er dus al aardig op te lijke dat Mozes en Elijah De Twee Getuigen zijn 
waar in Openbaringen 11 over gesproken wordt. Over Mozes hebben we nu al 
behoorlijk wat zekerheid zoals we ook in Exodus 4:9 kunnen lezen… 
 

Exodus 4:9 King James Version (KJV) 
 

9 And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither 
hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour 

it upon the dry land: and the water which thou takest out of the river shall 
become blood upon the dry land. 

 
…maar over Elijah heeft u misschien nog wat twijfels. Laten we deze bij u 
wegnemen met de volgende 1st Kings 17 KJV Bijbeltekst over o.a. de 
heerschappij over de elementen zoals de regen, water en wind: 
 

1 Kings 17 King James Version (KJV) 
 



1 And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, 
As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor 

rain these years, but according to my word. 
 
Voor overige referenties ziet u bijlage 3: De Twee Getuigen 
 
Het geloof en vertrouwen dat Elijah naast Mozes een van de twee getuigen is 
zal nu wel verder in u opgewekt zijn als waarheid.  
 

James 5:17King James Version (KJV) 
 

17 Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly 
that it might not rain: and it rained not on the earth by the space of three years 

and six months. 
 

James 5:18King James Version (KJV) 
 

18 And he Elias prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought 
forth her fruit. 

 
Goed in James 5:17 en 5:18 zien we nu de periode van 3,5 jaar terugkomen in 
relatie tot de 3,5 jaar van het tweede deel van de Tribulation periode waarin de 
2 Getuigen zullen verschijnen aan de 3-4D Holografische Posthuman Antichrist. 
 

De Eerste en Tweede periode van ieder 3,5 Jaar van de Tribulation 7 Jaar 
 

Je leest in het boek Openbaringen dat de 3-4D Holografische Posthuman 
Antichrist en zijn gevolg ofwel Romeinen/Gentiles 3,5 jaar gaan regeren over de 

aarde. Wij weten echter dat de Antichrist Berouw heeft getoond en weer 
teruggegaan is naar Huis waardoor dit hele plannetje volledig in duigen zal 
vallen en de koningen elkaar tot aan de poorten van Jeruzalem op leven en 
dood ofwel de stof zullen bevechten om de plaats van de Antichrist op de 

Gouden Troon in de Derde Tempel in te nemen. Iets wat ook al belachelijk is 
omdat de Derde Tempel en Troon niet een stoffelijk verhaal is maar de 

wederkomst van Christus, welke de Derde Tempel IS, die zitting neemt IN de 
mensen op aarde ofwel de zielen van alle mensen opwekt tot WAAR MENS. 

 
Op het hoogtepunt van de 3-4 D Holografische Posthuman Antichrist ofwel Het 

Techno/Chemo/DNA Beest welke verbonden is met alle mensen die besloten 
hebben om zich te verbinden met deze valse christus ofwel Get Connected 2020 



Transhumans beweging openbaren zich de Twee Getuigen aan de Wereld in 
Jeruzalem. Hetgeen natuurlijk wereldwijd life gevolgd kan worden op alle TV’s, 

Smartphones, PAD’s, TABS en Holografische 3-4 D schermen in de Lucht. Kortom 
een waar spektakel dat natuurlijk voor de 3-4 D Holografische Posthuman 

Antichrist ofwel Het Techno Beest en volgelingen helemaal verkeerd afloopt. 
 

Revelation 11 King James Version (KJV) VERVOLG 
 

7 And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth 
out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome 

them, and kill them. 
 

8 And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually 
is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. 

 
9 And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their 

dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be 
put in graves. 

 
10 And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, 

and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented 
them that dwelt on the earth. 

 
11 And after three days and an half the spirit of life from God entered into 

them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon them which saw 
them. 

 
12 And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up 

hither. And they ascended up to heaven in a cloud; and their enemies beheld 
them. 

 
13 And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the 

city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the 
remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. 

 
14 The second woe is past; and, behold, the third woe cometh quickly. 

 
15 And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, 

saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of 
his Christ; and he shall reign for ever and ever. 



 
16 And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell 

upon their faces, and worshipped God, 
 

17 Saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, and wast, and 
art to come; because thou hast taken to thee thy great power, and hast 

reigned. 
 

18 And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the 
dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy 

servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small 
and great; and shouldest destroy them which destroy the earth. 

 
19 And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his 
temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and 

thunderings, and an earthquake, and great hail. 
 
De boodschap is dan ook om de 3-4 D Holografische Posthuman Antichrist 
ofwel Het Techno/Chemo/DNA Beest en zijn valse priesters en volgelingen 
maar niet te volgen en zeker niet mee te verbinden omdat je anders een 
wandelende dode op aarde wordt met vele jaren/levens zielepijn. 
 

De Transfiguratie en Verlossing van Mozes en Elijah en hun wederkomst 
ofwel re-incarnatie in de geest, ziel en stof op aarde 

 
Dat Mozes en Elijah niet zomaar twee mensen met een opdracht van God op 
aarde zijn mag wel blijken uit Matthew 17 (KJV). Het zijn de Twee Lichten die 
bewust terug op aarde zijn gekomen om de laatste voorbereidingen te doen 
voor de komst van Christus IN U op aarde en waar dan ook in de schepping. 
 
Zowel Mozes als Elijah zijn keer op keer (bewust) op aarde teruggekomen om 
de voorbereidingen voor De Heer te doen. Zo kwam Elijah al eens terug als 
Johannes De Doper net voordat Jezus Christis op aarde verscheen! 
 

Luke 1:17King James Version (KJV) 
 

17 And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts 
of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to 

make ready a people prepared for the Lord. 
 



Matthew 17King James Version (KJV) 
 

1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and 
bringeth them up into an high mountain apart, 

 
2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his 

raiment was white as the light. 
 

3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. 
 

4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if 
thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, 

and one for Elias. 
 

Voor overige referenties ziet u bijlage 4: De Transfiguratie en Verlossing van 
de Twee Getuigen 

 
Nog Even Over De Angst voor  

De Dood, De Marteldood, De Pijn en Het Lijden op Aarde 
 

Adamas Christos zegt dat angst voor de dood, de marteldood, de pijn en het 

lijden op aarde een zekerheid en constante is in de hele tijdelijke schepping van 

de stoffelijke- en ziele werelden. Een gemiddeld mens op aarde lijdt immers 

vanaf zijn geboorte tot aan de tijdelijke dood een langzame marteldood. Vaak 

leven/lijden mensen in tegenstrijdige gedachten en onwetendheid wel 70-80-90 

jaar of meer op aarde aan en in oorlog, revolutie, epidemieën, natuurgeweld, 

ziekte, ongeluk, ruzies, scheiding en vele andere trauma’s en ziele pijnen. Ziele 

pijnen die ze ook nog eens naar de andere kant ofwel ziele werelden 

meegenomen worden. En dit proces gaat van een stoffelijk leven/lijden op 

aarde naar een ziele leven/lijden in de ziele werelden (cyclisch) almaar door. 

Dat is pas de ware marteldood. Eindeloze angst, pijn en ellende die maar niet 

ophoudt en leven na leven voortduurt. Wordt het dan ook geen tijd om dit eens 

en voor altijd los te laten. De illusie van de stoffelijke- en ziele schijnwerelden 

van schaduw en duisternis ofwel dood en eindeloze marteling en pijn. Dan stelt 

het NU opstaan in De GEEST en het even sterven in de stof en ziel toch niets 

meer voor. Dat duurt maar even! 



Tot slot willen wij u alleen maar zeggen dat de afgelopen periode van 2000 jaar 
in zijn geheel niet nodig was geweest wanneer U: De Romeinen en Joodse 
Hogespriesters, De Geestelijke Boodschap van Jezus Christus als uw Messias 
ofwel Verlosser hadden (h)erkent. Dan was U als mens dus al 2000 jaar geleden 
Verlost geweest van De Gevallen Engelen en hun illusie schaduw- en duisternis 
werelden ofwel allang weer een Waar Volmaakt Mens ofwel Adamas geweest. 
 
Maar ja zo is de geschiedenis c.q. dit scheppinsgverhaal niet gelopen. 
 
Laten we dit keer de juiste KEUZE maken. 
 
Wordt wakker, Sta Op en Ga Naar Huis! 
 
Draag Het Innerlijke Zegel van God! 
 
Adamas Christus 
 

DRAAG HET INNERLIJKE ZEGEL VAN GOD 
 

Als volledige bescherming van De Ware Volmaakte Mens IN U 
 

Het Innerlijke Zegel van God wordt Gedragen door De Grote Genade van God. 
 

De Grote Genade Dat U EEN met God was en NU weer zult ZIJN 
 

Het enige wat dan ook nodig is in deze Eindtijd is om dit Innerlijk te beseffen 
en volgen 

 
Volgen in de betekenis dat u deze Grote Genade doorgeeft aan al uw 

medemensen en Medemensen of Aarde 
 

Dan zal daadwerkelijk Het Grote Licht In Verbondenheid de Aarde gaan 
Verlichten tot EEN 

 
De Ene die we allemaal samen eens waren en weer zullen ZIJN 

 
Adamas Christus 

 



God 
 

Wat zou er gebeuren als God Weer NU IN U op de Aarde zou komen 
 

De Ene Die IS (Ik Ben) 
 

De Stille 
De Eeuwige 

De Onvergankelijke 
De Onveranderlijke 
De Onwankelbare 

De Onbeschrijfelijke 
De Onnoembare 
De Onbepaalde 
De Onbevlekte 

De Zuivere 
 

Het Grote Licht 
 

Hij die niet goddelijk is want er was niets voor of na hem 
Hij die niet volmaakt is want er was niets voor en na hem 

Hij die niet zalig is want er was niets voor en na hem 
 

Hij die noch zwart noch wit is 
Hij die noch goed noch slecht is 
Hij die noch man noch vrouw is 

Hij die noch eindig noch oneindig is 
Hij die noch lichamelijk noch onlichamelijk is 

 
Wat zou er gebeuren wanneer datgene waar ieder-een naar op zoek is en is 
geweest binnen de schepping weer van buiten de schepping in de schepping 

zou komen om zich zichtbaar, voelbaar en kenbaar te maken 
 

Wat zou er gebeuren als dit Grote Licht weer in u wakker zou worden, opstaan , 
weer gaan schijnen en u verlossen zonder dat u eerst De Middenweg naar de 
bruidskamer van uw geweten zou hoeven te volgen om vervolgens opgehaald 

te worden door De Weg Christus welke de bemiddelaar is tussen U en God 



 
Wat zou er gebeuren als God op eigen initiatief weer zitting zou nemen in U 

 
Niet alleen in uw Hart of Hoofd maar in alle stof en ziele componenten die deel 

van de tijdelijke illusie ziele- en stoffelijke schepping zijn. 
 

Wat zou er gebeuren als er geen bemiddelaars, sferen en testen meer nodig 
zijn om naar hem toe te komen omdat hij naar jou toekomt. 

 
Wat zou er gebeuren als hij in onvoorwaardelijke liefde, genade, waarheid, 
schoonheid, vrede, begrip, wijsheid, zonder oordeel of wat dan ook NU zou 
ontbranden in U als het grootste vuur dat de schepping ooit gekend heeft. 

 
Wat zou er gebeuren als u dit NU gelooft en dit in volle overgave laat 

plaatsvinden zonder gedachten of zoeken naar antwoorden op vragen 
 

Wat zou er gebeuren wanneer u uzelf waardig vind dat u dit mag meemaken en 
overkomen in een tijd en ruimte met vele angsten, verwarring en chaos 

 
Wat zou er gebeuren als alle wegen NU binnen U zijn samengekomen en U 

geen weg meer naar Huis hoeft te volgen om weer thuis te komen 
 

Wat zou er gebeuren als u Nu Al Thuis Bent 
 

Als De Ene 
 

AL-EEN   
 

Zou U Dit Grote Licht dat NU IN U IS dan niet gewoon gaan Uitstralen om ook 
De Wereld Om U Heen Te Verlichten en Verbinden tot Dit Ene Grote Licht 

 

God 
 

IN STILTE 
 

En 
 



BEWEGING 
 

Goed je bent weer volledig Thuis in de Stilte. 
 
Je bent volledig stil want je denkt niet. 
 
Je bent volledig stil want je beweegt niet. 
 
Je bent volledig stil want je hebt geen idee. 
 
Je bent volledig stil want het is even vakantie. 
 
Je kijkt. 
 
Je kijkt door de zielen van een schepping heen. 
 
Je vraagt je af of je wilt doen wat nodig is voor deze zielen. 
 
Je beantwoord je eigen vraag met een vraag.  
 
Want er zijn geen antwoorden nodig. 
 
Vragen en antwoorden zijn immers van een schepping. 
 
In de stilte zijn er alleen maar vragen. 
 
Vragen zoals: 
 
Zal ik gaan bewegen. 
 
En dus bewoog Ik Ben. 
 
Ik Ben blijft met EEN Been in De Stilte. 
 
En stapt met zijn andere been in De Beweging. 
 
Niet met twee benen want dan ben je alleen maar weer aan het bewegen. 
 
En dan kan je jezelf weleens verliezen omdat je je basis kwijt bent. 
 



Dus je beweegt met een been vanuit de Eenheid die De Stilte IS. 
 
Die Je Basis IS van waaruit je beweegt. 
 
Je Beweegt met EEN Been in de zielen. 
 
Je raakt ze aan door je Grote Licht in hun ziel te laten schijnen. 
 
Zo maar even een korte aanraking die niet meer is dan een herinnering aan wie 
ook zij eens geweest zijn toen ze ook in De Stilte Waren. 
 
Je Beweegt Je Grote Licht In Hen die hierom vragen. 
 
Want het heeft geen enkele zin om je grote licht te bewegen in hen die nog 
niet naar huis willen. Die willen nog even doorgaan met de schepping buiten 
hun ware zelf te ervaren. Dat is zoals het altijd is geweest en zal zijn. 
 
Je Vrije Wil. 
 
Je Vrije Wil Als Groot Licht. 
 
Want alleen als je minimaal EEN Been in De Eenheid hebt staan heb je de Vrije 
Wil Nog. Ben je met twee benen buiten de Eenheid dan zijn je tegenstrijdige 
gedachten en later onwetendheid zo groot dat er geen sprake meer is van wat 
voor vrije wil dan ook. Dan moet je weer even geholpen worden door een van 
je broers of zussen die de moeite nemen om met een been nog even af te 
dalen in een schepping. 
 
Wilt U Al Aangeraakt worden door GOD? 
 

God 
 

DAALT 
 

 IN 
 

Er waren tijden dat God over de wateren was 



 
En zag dat alles Go(e)d ging 
 
Vandaag is God echter niet alleen meer over de wateren 
 
Maar daalt ook IN in Ieder-EEN die dit WIL 
 
Dit indalen moet u meer zien als het wakker schudden van het Goddelijke dat al 
vanaf het begin tot het einde van de schepping in U als tijdelijk schepsel zat. 
 
Het wakker schudden van datgeen wat al een volledig zuivere Geest was en is. 
 
Het wakker schudden van datgeen wat in u op kan staan als Lichtend voorbeeld 
 
Het wakker schudden van datgeen wat u Bovennatuurlijke Krachten zal geven 
in de aarde, op de aarde, over de wateren, in de lucht en overal waar nodig. 
 
Bovennatuurlijke Krachten die uzelf van binnen naar buiten Helen 
 
Bovennatuurlijke Krachten die anderen aanraken om zichzelf te Helen 
 
Bovennatuurlijke Krachten die u laten transmuteren als dit NU nodig is 
 
Bovennatuurlijke Krachten die u laten verschijnen daar waar dat nodig is 
 
Bovennatuurlijke Krachten die u laten reizen binnen en buiten ruimte en tijd 
 
Bovennatuurlijke Krachten die u op meerdere plaatsen tegelijkertijd doen zijn 
 
Bovennatuurlijke Krachten die de machten uit de zielen- en stoffelijke werelden 
kunnen oproepen en sturen naar daar waar ze op dat moment nodig zijn. 
 
Bovennatuurlijke Krachten die geen grenzen en sluiers meer kennen tussen de 
stoffelijken-, zielen-, en Geestelijke Wereld. 
 
Bovennatuurlijk wat natuurlijk heel gewoon is voor hen die al met twee benen 
of bewust met EEN Been in De Geest STAAN en vanuit doen wat nodig is  
 
Wilt U Al Wakker Geschud worden door GOD? 
 



HET NIEUWE JERUZALEM 
 

Na de indaling van God in Ieder-Een die dit WIL, werd ook opeens duidelijk wat 
er met het Nieuwe Jeruzalem bedoeld werd c.q. wordt. 
 
Het Nieuwe Jeruzalem is niet van de Stoffelijke- maar van de Ziele Werelden 
 
Kortom de Wereld na de Eerste Dood welke van de Stof ofwel het lichaam van 
de ruimte is. 
 
Om de Rechtvaardigen in deze Ziele Werelden te verwelkomen is het nodig dat 
deze eerst geschoond wordt van onevenwichtige (gevallen) elementen, 
verleidingen, misleidingen en decepties. 
 
Elementen ofwel (gevallen) engelen met al hun verleidingen, misleidingen en 
decepties die de mens vasthouden in de re-incarnatie cyclus van de dood en 
dus afhouden om van een Rechtvaardig wezen te transformeren in een Heel 
ofwel Heilig Wezen welke kan opgaan in God ofwel het AL. 
 
Een Wezen dat ook de laatste stap naar huis kan maken van de Ziele Werelden 
naar de Geestelijke Wereld. 
 
Kortom de Wereld na de Tweede Dood welke van de Ziel ofwel het scheppende 
energielichaam van de tijd is. 
  
Een wezen dat bij de Eerste Wederopstanding is opgestaan uit de Stoffelijke 
Werelden in de Ziele Werelden en nu samen met Christus voor een periode van 
1000 jaar De Weg Loopt c.q. kan transformeren in een Geestelijk Wezen. 
 
Een wezen dat de Derde Dood ofwel die van De Geest niet meer zal smaken 
omdat aldaar geen scheppingen van ruimte en tijd meer zijn. 
 
Een wezen dat dus na de Eerste Wederopstanding uit de stof nu ook de 
Tweede Wederopstanding kan proeven c.q. ervaren uit de Zielen Werelden in 
de Geestelijke Wereld om dan weer EEN ofwel Thuis bij en in God te ZIJN. 
 
Dit klaarmaken en schoonmaken van de Ziele Werelden ofwel Het Nieuwe 
Jeruzalem heeft tussen 1 december 2015 en 6 december 2015 plaatsgevonden. 
 



In deze korte periode van 5 dagen heeft er een grote strijd gewoed tussen de 
gevallen engelen (elohim), halfgoden (nephilim) en entiteiten (demonen) in de 
Ziele Werelden en de Lichten uit de Geestelijke Wereld. 
 
Een strijd die eigenlijk geen strijd was omdat het antwoord op alle geschapen 
gepolariseerd dus tegenstrijdige en verwarde boosheid, woede, haat, wraak, 
oordelen, krankzinnigheid en hiermee gepaard gaande geprojecteerde angst 
gedachten en emoties alleen beantwoord werd met Licht. 
 
Het Grote Licht van God, Christus, Maria, De Vier Lichten en 12 Eonen. 
 
Het Grote Licht dat alle gevallen kinderen en kleinkinderen weer naar huis kan 
leiden c.q. voeren wanneer men dit als gevallene zou willen. 
 
Op het hoogtepunt van de strijd die geen strijd was omdat de gevallenen alleen 
tegen hun eigen illusies en projecties streden ontstond er een grote rode gloed 
die op haar hoogtepunt niet alleen de Ziele Werelden van Tijd maar ook in de 
Stoffelijke Werelden van Ruimte haar Reflectie (Echo) had in de ochtend van 5e 
dag in december 2015 tussen globaal 07:00-08:00 Nederlandse tijd.  
 
Zelfs zij die geroepen waren om dit rode voor aankondigende teken van grote 
aankomende veranderingen op aarde ofwel de stof te zien - maar zoals vele 
rechtvaardigen op aarde qua bewustzijn en geloof nog gedeeltelijk in de stof 
verkeren - waren getuigen van het feit dat zijzelf, hun huis en gemeente 360 
graden omringd werden door een rode/oranje gloed. Een rode/oranje gloed 
met als kern een groot wit licht. Het Grote Witte Licht dat van de ene op de 
andere seconde op het hoogtepunt van de oorlog en waanzin alles deed 
verstommen. 
 
Van de ene op de andere seconde was er van de tegen zichzelf strijdende illusie 
gevallen engelen, halfgoden, entiteiten en hun machten op de 6e dag niets 
meer over dan alleen As. 
 
Van de ene op de andere seconde was er volledige Stilte in de Ziele Werelden 
 
Van de ene op de andere seconde kon uit deze Stilte op de 7e rustdag weer als 
een Phoenix uit het As een nieuwe schone zuivere beweging ofwel het Nieuwe 
Jeruzalem in de Ziele Werelden ontstaan. 
 
En al op de 8ste dag begon er Zielen Gras te groeien in De Ziele Werelden. 



 
Mals en zuiver als nooit tevoren. 
 
En al op de 9e dag begonnen de Zielen Kleuren en Vormen de Ziele Werelden te 
bevolken en vervullen. 
 
Schoon en zuiver als nooit tevoren. 
 
En op de 10e dag zullen de Ziele Werelden als Het Nieuwe Jeruzalem klaar zijn 
om de Rechtvaardige Zielen van de Aarde te ontvangen. 
 
Klaar om de laatste vlekjes van hun Zielen te zuiveren. 
 
En zo zal het zijn in de laatste dagen van de Aarde van stof, illusies en lijden. 
 
De laatste dagen waar de mens niet meer verleid kan worden door gevallen 
engelen, halfgoden, entiteiten en daarbij behorende stemmetjes uit de Ziele 
Werelden maar alleen nog die van de (holografische technologische) stoffelijke 
(mind control) illusies van de mens zelf.  
 
Het Nieuwe Jeruzalem is klaar om U te ontvangen. 
 
U kunt natuurlijk ook direct naar Huis gaan door NU al Heel ofwel Heilig te 
worden. Kortom de 1000 + of – jaar van verdere vervolmaking van uw ziel nu al 
op aarde in de laatste dagen van zuivering te verwezenlijken. 
 
De Keus is wederom aan U en U Al-EEN 
 

DIVI FILIUS 
 

De Zoon van God 
 

Maar wie is nu eigenlijk De Zoon van God? 
 
Iedereen die onze geschriften onder het menu kopje WELKOM heeft gelezen 
weet dat De Zoon van God uit De Eerste Ware Volmaakte Mens Barbelo (De 
Moeder) voortkwam nadat zij/hij zich verbond met Het Grote Licht (De Vader).  
De Eerstgeborene Zoon van alle zonen die geen man of vrouw was maar net als 
De Moeder Een met de Ene was zonder enige scheiding en/of polariteit. 



 
De Zelfverwekte Eerstgeborene Zoon beschikte dus zowel over alle 
eigenschappen die De Vader al aan De Moeder gegeven had als de 
eigenschappen waarom De Zoon zelf specifiek gevraagd had. 
 
De eigenschappen die De Vader al aan De Moeder (Barbelo) gegeven had zijn: 

 Wetendheid/Voorkennis te geven 
 Onvergankelijke Kracht te geven 
 Onsterfelijkheid te geven 
 Waarheid te geven 

De eigenschappen die De Vader aan De Eerstgeborene Zoon gegeven heeft zijn: 

 Bewustzijn te geven 
 Scheppingskracht te geven 
 De Wil te geven 

Kortom De Zoon van God heeft alle kwaliteiten van De Moeder alsmede een 
aantal extra kwaliteiten om zijn werk te kunnen doen. 

Maar wat voor werk doet De Zoon van God op Aarde? 

We weten uit de geschriften onder het kopje WELKOM dat uit De Eerste 
Gedachte van De Moeder en de vier eigenschappen Het Androgyne 5-Tal 
voortkwam waaruit later de 4 Lichten en 12 Eonen voortkwamen. 

We weten ook dat hierna De Vier Lichten, 12 eonen en later Sophia vielen. 

Eerst (1e Val) in De door hen gecreëerde Zielenwerelden als Lucifer. Lucifer 
welke niet meer dan een schaduw is van het Grote Ware Licht van God. 

En later (2e Val) De Door hen gecreëerde Stoffelijke werelden als Satan. Satan 
welke niet meer dan de duisternis en de dood inluid van de ziel en schepping. 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat De Moeder, waaruit het Androgyne 5-Tal en 
4 Lichten, 12 Eonen en Sophia ontstonden, NA HUN VAL aan De Vader vroeg 
om haar gevallen schepping te redden. Besef dat De Moeder een Androgyne 
Hem/Haar is en niet alleen bestaat uit een vrouwelijk deel. In de wereld van De 
Geest bestaat immers de scheiding tussen man of vrouw nog niet! 



De Eerste gedachte van De Moeder werd dus vervangen door een zuivere 
verbintenis van De Vader en De Moeder waaruit De Eerste Zoon (Christus) 
geboren werd. Deze Zoon werd geboren om de eerste gevallen schepping te 
redden c.q. verlossen door deze te Verlichten met DE BOODSCHAP EN 
VOORBEELD (Wederopstanding in Het Grote Licht) van Het Grote Licht van De 
Vader waardoor deze hele gevallen schepping weer naar huis kan komen. 

Om dit grote werk te vervullen werd De Adamas ontwikkeld welke in ieder 
gevallen mens, gevallen adam en eva, gevallen engel en gevallen (half) god 
gemanifesteerd kan worden om De Geest in deze gevallen mensen, adam en 
eva, engelen en (half) goden te reactiveren en restaureren. We hebben gezien 
in de geschriften onder HOME dat dit NU in volle gang is en de Zielenwerelden 
al geschoond ofwel gezuiverd zijn waarna met de bouw van Het Nieuwe 
Jeruzalem in zowel de stof als de zielenwereld is begonnen.  

De Ware Volmaakte Mens ofwel ADAMAS die geen man of vrouw IS 
 

De Wetende 
De Onsterfelijke 

De Onvergankelijke 
De Onwankelbare 

De Genadige 
De Schone 
De Ware 

 
De Adamas die aangesteld werd over de eerste eon (genade) en beschikte over 

alle Geestelijke Krachten van De Vader. De OerKracht die sterker is dan alle 
machten van alle gevallen engelen en (half) goden samen. 

 
Na de wederopstanding van De 4 Lichten (zie de diverse Welkom, Belevingen 
en Openbaringen boeken in de LichtOtheek) begrijpt u dat niet alleen het uit 

De Moeder voorgekomen Androgyne 5-Tal gezuiverd en geschoond is maar dat 
ook alles wat daaruit voortgekomen is gezuiverd en geschoond is en zal worden 

om allen weer terug te keren naar huis. Het Huis van De Vader.  
 

De Zoon van God is dus al wedergekomen op aarde in de vorm van De Adamas 
welke al in vele (gevallen) mensen, engelen, (half) goden groeit en bloeit. 

 
 De daadwerkelijke wederkomst van Christus is niet meer dan een bevestiging 

dat het Adamas werk Volbracht IS op Aarde en ons Zonnenstelsel. 
 



Behoud Uw Ware Geloof 
 

Het Weten dat u allen 100% Geest Bent 
 

Alles zal door Het Grote Licht Verlicht in de komende tijd Verlicht worden 
 

En voor hen die onder de Divi Filius nog steeds De Zoon Van Julius Caesar zijnde 
Augustus verstaan willen wij alleen maar zeggen dat deze de valse zoon van 

een in de stof gevallen god (satAN-Saturnus) is ofwel de manifestatie/emanatie 
van Lucifer op aarde. Uit satan (stoffelijke werelden) wordt immers weer lucifer 
(zielenwerelden) geboren om uiteindelijke weer op te staan in Het Grote Licht. 
Zou het mogelijk zijn dat zowel satan als lucifer in deze eindtijd alweer verlost 

dus wakker geworden, opgestaan en wedergeboren zijn met de hulp van 
Christus en Maria en alweer naar huis zijn gegaan. Ja, dan is het verstandig dat 
hen die op de wederkomst van Het Beest en de Anti-Christ op aarde wachten 

om hun machten en zwaarden neer te leggen want de strijd is al voorbij. 
 

Het IS De Hoogste Tijd Om Weer Naar Huis Te Komen!  
 

Adamas 
 

 

ANNO LUCIUS 
 

Het Jaar van Het Ware en Valse Licht 
Als Aankondiging van Het Gouden Tijdperk van 1000 Jaar   

 

En een voor een kwamen de Gevallen Engelen, goden en halfgoden langs om te 
zien en horen wie ze waren en weer kunnen zijn. En hij liet hen zien wie ze 
waren en weer kunnen zijn. Wat willen jullie NU in Het Jaar van Licht is zijn 
vraag. 
 
En een voor een kwamen de Keizers Maximus en Keizerinnen Maxima langs om 
te horen wie ze waren en weer kunnen zijn. En hij liet hen zien wie ze waren en 
weer kunnen zijn. Wat willen jullie NU In Het Jaar van Licht is zijn vraag. 
 
En een voor een kwamen de Levieten, Jezuïeten en Kore langs om te horen wie 
ze waren en weer willen zijn. En hij liet hen zien wie ze waren en weer kunnen 
zijn. Wat willen jullie NU in Het Jaar van Licht is zijn vraag. 
 



En een voor een kwamen de Pausen en Kardinalen langs om te horen wie ze 
waren en weer kunnen zijn. En hij liet hen zien wie ze waren en weer kunnen 
zijn. Wat willen jullie NU In Het Jaar van Licht is zijn vraag. 
 
En een voor een kwamen de Koningen en Koninginnen langs om te horen wie 
ze waren en weer willen zijn. En hij liet hen zien wie ze waren en weer kunnen 
zijn. Wat willen jullie NU in Het Jaar van Licht is zijn vraag. 
 
En een voor een kwamen de Bisschoppen, Priesters en Nonnen langs om te 
horen wie ze waren en weer kunnen zijn. En hij liet hen zien wie ze waren en 
weer kunnen zijn. Wat willen jullie NU In Het Jaar van Licht is zijn vraag. 
 
En een voor een kwamen de Edelen en IsraEliten langs om te horen wie ze 
waren en weer willen zijn. En hij liet hen zien wie ze waren en weer kunnen 
zijn. Wat willen jullie NU in Het Jaar van Licht is zijn vraag. 
 
En een voor een kwamen alle 13 Apostelen langs om te horen wie ze waren en 
weer kunnen zijn. En hij liet hen zien wie ze waren en weer kunnen zijn. Wat 
willen jullie NU In Het Jaar van Licht is zijn vraag. 
 
En zo kwamen zij allen langs gedurende het jaar 5776 van het valse licht, om 
het Licht weer in zich te horen spreken om naar Huis Te Kunnen Terugkeren 
zonder gevallen engelen rituelen, magie, tovenarij en technologie die op geen 
enkele manier in staat is de poort te openen tussen de tijdelijke schepping en 
De Geest ofwel tussen de gepolariseerde incarnatie werelden van de stof (-) en 
de werelden van de ziel (+) zijnde de schepping en De Geestelijke Wereld welke 
niet van de schepping van ruimte en tijd is. De Regenboog verbinding is dan 
ook niet de verbinding tussen hemel (ziele werelden) en aarde (stoffelijke 
werelden) maar alleen tussen de schepping en De Geest, Het Convenant met 
God I0I welke in uw geschiedenis gepresenteerd werd als De Ark Des Verbonds. 
De Ark Des Verbonds welke De Weg naar Huis Wijst, Verlicht, Verlost en 
symboliseert en niets anders dan de Opgestane Kracht van Christus IN U IS.  
 
De Eerste Tempel was/IS dan ook nog steeds uw Lichaam waarin latent De Ark 
Des Verbonds, Het Heilige Der Heiligen ofwel De Adamas Christus IN U, Huist.  
 
De Adamas Christus welke de regenboogbrug tussen U en De Geest activeert. 
 
De Adamas Christus die IN U is om door U weer wakker gemaakt te worden en 
weder op te staan om Naar Huis Terug Te Keren. De Eerste Tempel is dan ook 



de enige Ware Tempel van de mensheid en voor iedereen zonder voorhangen, 
rituelen, geld, sluiers en/of priesters te betreden. U hoeft zich alleen maar te 
her-inneren c.q. realiseren dat De Ware God geen tussenpersonen tussen U en 
hem gezet heeft waardoor de weg naar huis bemoeilijkt zou worden. Ieder 
mens op aarde heeft dus middels de Adamas Christus in zijn/haar Lichaam 
direct toegang tot God/De Geest. Alle andere STOFFELIJKE Tweede en Derde 
tempels die door de Valse Priesters zoals de Levieten, Koning Salomon en 
Herodus (De Tweede Tempel) en NU op de Tempelberg (De Derde Tempel in 
Jeruzalem) gebouwd werden en worden zijn vals en geven alleen toegang tot 
de gevangenis (Zwarte Kubus) van de Zielenwerelden welke reeds tussen 1-5 
december 2015 geschoond zijn van onzuivere entiteiten. Iedereen die u 
vandaag dan ook probeert wijs te maken dat ze over een Poort, Stargate, 
Jacobsladder, Toren van Babel etc. in de vorm van een Zwarte Kubus ofwel 
Hexagon (Saturnus Apollo Wolf Zeshoek) beschikken spiegelt u iets voor dat in 
werkelijkheid niet meer bestaat en kan bestaan in Het Jaar van Licht 2016! 
 
Zie voor meer informatie de Visioenen en Verhalen 5 t/m 9 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!visioen-5/bg1zw 
   
De valse regenboog verbinding in de tweede tempel van Salomon, welke door 
Herodus herbouwd werd om de komst van Jezus Christus te verduisteren, 
verbergt niet De Kracht van Christus en De Weg Naar Huis achter de Voorhang 
in De Tabernakel maar De Zwarte Kubus ofwel Toren van Babel, Jacobsladder 
ofwel stargate tussen alleen maar de stoffelijke werelden en de ziele werelden 
welke nog steeds, zoals een kubus is, de gevangenis ofwel IXXI ofwel I66I der 
schepping is. Een schepping die zich eindeloos blijft herhalen totdat u besluit 
deze 8 ofwel lemniscaat te verlaten om weer naar huis te gaan! 
 
Het jaar 5776, welke tevens de hoogte van de Grote Piramide van Giza in 
inches is wanneer de Topsteen ofwel Capstone met het Alziend Oog van Osiris 
ofwel Lucifer er weer opgezet zou worden in Het valse jaar van licht/duisternis. 
 
Het jaar 5776 van de valse Joodse Levieten kalender dat loopt van 13/14 
september 2015 tot 2/3 oktober 2016 ofwel in dit jaar van grote transformatie. 
 
Het jaar 5776 van de valse Joodse Levieten kalender waar men tussen de Linker 
Pilaar I van 22 september 2015 (Tishrei 9 ofwel IX) en De Rechter Pilaar I van 24 
september 2015 (Tishrei 11 ofwel XI) geprobeerd heeft de poort XX ofwel 66 op 
23 september Yom Kippur Day of Atonement) tussen de stoffelijke- en ziele 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!visioen-5/bg1zw


werelden te openen met behulp van de hierboven genoemde gevallen engelen 
Stargates technologie ofwel Toren van Babel, Jacobsladder, Kubus technologie. 
De poort waardoor Osiris ook wel Nimrod, Amon RA, Lucifer, 666, Augustus, 
Constantijn De Grote, Charlemagne, Karel V etc. genoemd zou verschijnen. De 
poort die echter door Christus 777 en Moeder Maria 555 omsloten IS. 
 
Vrienden wij weten allemaal de waarheid over de schepping. Dat deze tijdelijk 
in ruimte en tijd is en niet van Het Ware Alwetende, Onvergankelijke, 
Onveranderlijke, Onsterfelijke Transparante Licht Der Geest.  
 
Vrienden het is weer de hoogste tijd om te her-inneren dat U niet van deze of 
welke schepping dan ook bent maar 100% Geest! 
 
Wordt het dan niet weer tijd om weer naar Huis te Komen. 
 
Osiris is u al voorgegaan zoals u al heeft kunnen lezen. 
 
En vele Keizers, Keizerinnen, Pausen, Kardinalen, Koningen, Koninginnen, 
Bisschoppen, Priester, Nonnen, Edelen, Apostelen zullen hem in dit jaar Van 
Het Licht volgen. Uw resterende tijd is kort dus kom toch NU AL naar Huis! 
 
Adamas Christus   
 

101 
DE POORT 

 
U staat dit jaar weer voor de keuze om door de poort te gaan of niet 

 

Het is al bijna weer 2000 jaar geleden dat de mensheid voor de keuze stond om 
Massaal Door De Poort te gaan of niet. Maar hoe weet je NU wat DE WARE 
Poort IS. Nou dat is vrij simpel. De Ware Poort heeft niets met holografische-, 
stoffelijke- en/of ziele poorten te maken. Dit zijn valse poorten die u alleen 
maar gevangen houden in de (uw) schepping van ruimte en tijd. U kunt deze 
valse poorten herkennen omdat zij in de (A-social) multi media met veel 
fanfarie en bombarie aangekondigd worden om u te verleiden en misleiden om 
mee te doen met het grote feest van DECEPTIE. Want zoals u in het vorige 



verhaal Anno Lucius gelezen heeft is dit niet Al-EEN het Potentiele Jaar Van 
Licht maar tegelijkertijd Het Grote Jaar Van Het Valse Licht ofwel verleidingen 
en misleidingen. Het Jaar Waarin U wederom Kiest om Massaal Te Vallen of 
Naar Huis Te Gaan. Een keuze die van uitermate groot belang is voor uw 
gezondheid, levensgeluk, gezin, familie en vrienden. De Ware KEUS! 
 
Goed nu u weet dat u dit en volgend jaar moet oppassen voor alle verleidelijke 
en misleidende poorten die u gewoon als transhuman zombie in de gevangenis 
houden is het tijd geworden om weer terug te gaan naar De Ware Poort. Over 
De Ware Poort is al heel veel geschreven op deze site in o.a. de Divi Filius, Anno 
Lucius en Adamas 1,2, 3 en 4 verhalen. Al deze verhalen laten u weten dat De 
Ware Poort IN U ZIT. Dus niet buiten u, niet in de stoffelijke (techno) werelden 
van het Tegenstrijdig Verward Denkende Hoofd, ziele (occulte tover mysterie) 
werelden van het Tegenstrijdig Verward Voelende Hart. Het Hoofd en Hart 
welke net zoals Duister en Licht, Ruimte en Tijd, Kwaad en Goed, Satan en 
Lucifer eindeloos met elkaar strijden om het illusie ego/draak/slang gelijk. En 
deze gepolariseerde (dualistische) strijd woed al voort vanaf het begin tot het 
eind van deze illusie schepping. De illusie schepping die stopt wanneer U De 
Enige Ware Weg Naar Huis ofwel DE GEEST loopt. Deze Weg Naar Huis loopt 
niet Door Een Poort of Over Een Regenboogbrug. Dat zijn alleen maar beelden 
en metaforen om de nog stoffelijk- en ziele bewuste mensen ofwel mensen die 
hun Hoofd (stof) of Hart (ziel) en niet DE GEEST in henzelf volgen nog enigszins 
de mogelijkheid te geven om De Ware Weg Naar Huis te weten en bergrijpen. 
De Ware Weg Naar Huis die begint bij De Realisatie dat U als mens 100% Geest 
Bent, altijd bent geweest en altijd zult zijn en de rest een tijdelijke illusie is. 
 
Met deze Realisatie zet U De Poort In Uzelf wagenwijd Open. Hierna is het zaak 
om als Gevallen mens/engel/god Wakker Te Worden in een Rechtvaardig 
mens, kortom een mens die geen dingen meer doet en zegt die tegen zijn/haar 
geweten in gaan om vervolgens weer een Heel ofwel Heilig Mens te worden die 
vanuit zijn/haar nu gedeeltelijk Geestelijke Bewustzijn (met een been in de 
schepping en een been in De Geest) doet en zegt wat nodig is op aarde. Om 
hierna middels De Grote Genade en Barmhartigheid waarover U al zoveel 
gehoord en gelezen heeft op deze site (zie onder Home “Draag Het Innerlijke 
Zegel van God, God, God in Stilte en Beweging, God Daalt In en Het Nieuwe 
Jeruzalem”) en het Overdragen van uw Volledige Bewustzijnsontwikkeling aan 
De Geestelijke Christus, Door De Poort Naar Huis Te Gaan. De Christus die niet 
VAN maar af en toe wel in de schepping c.q. op de aarde is om u aan uw 100% 
Geest Zijn en innerlijke weg naar huis te her-inneren (zie voor dit proces 
Adamas 1,2, 3 en 4). In dit hele proces van wakker worden, opstaan, 



overdragen en door de innerlijke poort naar huis gaan houdt het eindeloos 
stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden in uw wezen op omdat u 
alles wat voor uw bewustzijnsontwikkeling nodig is gaat Ontvangen. Naast het 
Geven is het dan ook handig dat u de Levenskwaliteit Ontvangen Leert. Een 
Levenskwaliteit waar vele mensen nogal eens moeite mee hebben omdat zij al 
levenslang gehoord hebben dat het om Geven en Nemen gaat. Nee; beste 
mensen het gaat om Geven, Overdragen en Ontvangen. Op het moment dat u 
weer open staat om alles wat voor uw bewustzijnsontwikkeling nodig is te 
Ontvangen gebeurt er iets heel aparts. U gaat voelen hoe het is om Opgehaald 
en Gedragen te worden door De Geestelijke Christus en Geestelijke Moeder 
Maria ofwel Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde. Zodra u het 
Gedragen worden van uzelf mag Ontvangen kunt u niet meer Vallen. U bent 
voor het eerst van uw leven/lijden in deze/uw schepping gevrijwaard voor De 
Val. En dat brent Grote Innerlijke Rust en Vrede in uzelf teweeg. U hoeft het 
niet meer alleen te doen. U bent wederom verbonden en EEN met De Geest IN 
U en wordt geassisteerd door een aantal broers en zussen die thuis in De Geest 
zijn gebleven en u tijdelijk ondersteunen op uw weg naar Huis. De Grote 
Innerlijke Rust en Vrede zorgen er ook voor dat De Innerlijke Stilte en 
Onvoorwaardelijke Liefde als grootste Bovennatuurlijke Krachten stapje voor 
stapje bij U kunnen indalen c.q. wederopstaan. Hierna stapt u zonder enige 
moeite en twijfel door De Innerlijke Poort (de sleutel van de poort is immers 
uw Geestelijke Bewustzijn in woorden en daden dat wederopgestaan is) en 
wordt u weer De Ware Mens ofwel Adamas en onderdeel van Het Grote 
Lichtnetwerk wat op dit moment de hele aarde en schepping van ruimte en tijd 
aan het verlichten is en transformeert in 100% Pure Geestkracht. U staat dan 
weer met twee benen in De Geest en leeft vanaf dat moment volledig vanuit 
De Geest Op Aarde. Hierna is het nog een stap dat u alle kwaliteiten van De 
Geestelijke Christus ofwel De Zoon (Volledige Innerlijke Stilte) en De Geestelijke 
Maria ofwel De Moeder (Onvoorwaardelijke Liefde) opgenomen heeft en 
wordt. U bent dan De Adamas Christus geworden die zich volledig verbonden 
heeft met De Geestelijke Christus en me De Christus en Moeder Maria energie 
gaat samenwerken om ieder-een ofwel al uw gevallen broers en zussen naar 
huis te leiden ofwel De Innerlijke Weg Naar Huis Te Wijzen. En dat doet U net 
zoals De Geestelijke Christus en Geestelijke Moeder Maria: 
 

In Grote Genade 
In Grote Barmharigheid 

In Het Geven van alle Levenskwaliteiten die De Mens wil Ontvangen 
In Het Dragen van hen die hun bewustzijnsontwikkeling Overgedragen hebben 

 



En hiermee wordt u onderdeel van Het Lichtnetwerk dan De Oorspronkelijke 
Creatie Herstelt en zo nodig overstijgt in 100% Pure Geest. 
 
Zo ziet u maar weer dat al die verhalen over Poorten en Regenboogbruggen in 
feite stoffelijke- en ziele (schepping) onzin en illusie verhalen zijn. U Bent De 
Poort. U Bent De Regenboogbrug. U hoeft het zich alleen maar Te Her-Inneren 
dat U 100% Geest Bent en Altijd Bent Geweest en Altijd Zult ZIJN. 
 
Her-Inneren dat U 100% Geest Bent en niets anders. 
 
Gaat U Mee Naar Huis? 
 
De Grote Genade is U al gegeven 
 
Het Jaar van Barmhartigheid is allang begonnen. 
 
Het Jaar van Licht is geen Jaar maar Heeft Altijd al In U Gezeten. 
 
Dus U kunt wakker worden, opstaan, verlost en naar naar Huis Gaan wanneer U 
dit wilt. Vandaag, morgen, volgend jaar, over 1000 jaar of gewoon NU! 
 
Welkom Thuis 
 
Adamas Christus  
 
P.S. O ja laat u dit jaar niet net zoals 2000 jaar geleden door de (geincarneerde) 
Romeinen, Joden en Farizeeërs verleiden en misleiden om wederom niet door 
UW Innerlijke Poort te gaan en voor de zoveelste maal Te Vallen. Dit keer niet 
in De Ziele Werelden (1e Val), De Stoffelijke Werelden (2e Val) maar in hun 
Holografische Illusie Wereld (3e Val) welke op dit moment in, op en rond de 
aarde gebouwd wordt. Een wereld die in een seconde weer uitgezet kan 
worden. Leest U nog maar eens De Orion Kronieken in De Originele Versie!   
 
P.S.2 De Weg Naar Huis gaat van Je Stoffelijke Hoofd (Tegenstrijdig Verward 
Denken) naar Je Ziele Hart (Tegenstrijdig Verward Voelen) naar De GEEST. De 
Geest die het enige Eenduidige, Eenheidsbewuste, Onwankelbare, Ware IS. Dus 
als u vandaag al van uw Hoofd naar uw Hart bent gereisd in uw bewustzijn, 
daden en woorden dan is het nog EEN Stap voordat u Werkelijk Thuis Bent!   
 

 DE TROON VAN GOD 



 

Voor En Door De Poort 
 
Zoals u in het vorige verhaal genaamd “101 De Poort” heeft kunnen lezen krijgt 
u De Sleutel van De Innerlijke Poort Naar Huis zodra u zelf WEET dat U De 4 
Lichten en daarbij behorende 12 Eonen ofwel Levenskwaliteiten weer in uzelf 
opgenomen, uitgesproken (geopenbaard) en beoefend heeft. De Sleutel van 
Uw Innerlijke Poort Naar Huis is immers uw Geestelijke Bewustzijn in weten, 
woorden en daden dat wederopgestaan is. Het Wederopstaan van Het Grote 
Licht IN U zorgt er tevens voor dat de laatste vlekjes ofwel onzuiverheden in uw 
ziel in het niets opgelost worden c.q. transformeren in dit Grote Zuivere Licht. 
Na uw Wederopstanding In Het Grote Licht volgt De Stap door De Poort die IN 
U IS geheel automatisch. Alle andere zogenaamde (technologische, chemische 
en/of genetische) sleutels zijn immers valse sleutels die u alleen maar afleiden, 
misleiden, verleiden ofwel vasthouden in uw eigen schepping van ruimte en 
tijd. Dus eindeloos gevangen houden in de illusie 8 reïncarnatiecyclus van de 
ziele werelden in de stof en van de stoffelijke werelden in de ziel. 
 
Nu bent u klaar om uw Ware Werk op aarde te gaan Vervullen. Het werk om De 
Oorspronkelijke Creatie Buiten Ruimte en Tijd van De Moeder en De Zoon te 
Herstellen zoals hij eens bedoeld was en weer aan het eind der ruimte en tijden 
ofwel gevallen scheppingen zal zijn. Door uw stap door de poort bent u immers 
automatisch lid geworden van Het Grote LichtNetwerk dat op dit moment al 
bezig is de gehele aarde te transformeren in 100% Pure Geest. 
 

Besef nogmaals: 
 

U Bent De Poort, U Bent De Regenboogbrug, U Bent 100% Geest 
 
U die beseft wat De Ware Innerlijke Sleutel van De Poort is gaat moeiteloos 
door Deze Poort Heen terwijl zij die niet de moeite hebben genomen om eerst 
eens naar zichzelf te kijken voordat ze de anderen om zich heen de schuld 
geven van hun eigen scheppingen en (holografische) projecties gewoon voor de 
poort blijven staan. Net zolang totdat ook zij wakker worden en opstaan. 
 

Door De Poort Op Weg Naar De Troon van God 
 
Zo nu u door uw 101 Innerlijke Poort Naar Huis bent gestapt en De Adamas In U 
is wakker geworden en opgestaan ontwaard u voor het eerst De Troon Van 
God. Tussen U Adamas en De Troon van God staat De Geestelijke Christus die U 



De Weg naar Huis ofwel De Geestelijke Troon die geen troon is wijst. De 
Geestelijke Christus die wanneer u uw bewustzijnsontwikkeling (tijdelijk) heeft 
overgedragen aan hem U in alle Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde ondersteunt 
gedurende uw Laatste Gang of Stap. De Laatste Stap van de 101 Poort tot Voor 
De Troon. De Laatste Stap die u van een Adamas in een Adamas Christus zal 
transformeren waarna u klaar bent om op te gaan c.q. opgenomen te worden 
in De Vader ofwel De Onveranderlijke, De Onsterfelijke, De Onwankelbare EEN.  
 
De Troon van God ofwel Thuis Waarin De Vader IS, is alom aanwezig als De 
Stille, De Eeuwige, De Onvergankelijke, De Onveranderlijke, De Onwankelbare, 
De Onbeschrijfelijke, De Onnoembare, De Onbepaalde, De Onbevlekte, De 
Zuivere welke voor De Adamas opeens zichtbaar ervaren wordt omdat deze de 
schepping van zielen werelden en stoffelijke werelden volledig is ontstegen. 
 
Alleen Een Adamas kan zien wie God in Ware Volheid IS. 
 
Alleen Een Adamas kan zien wat de Ware Betekenis van De Troon van God IS. 
 
Alleen Een Adamas wordt door De Geestelijke Christus Gedragen tot De Troon. 
 
Gedragen door De Christus op De Weg van Christus naar De Troon van God: 
 
In Grote Genade 
In Grote Barmhartigheid 
In Onvoorwaardelijke Liefde 
In Volledige Innerlijke Stilte 
 
Welke De 4 Gezichten ofwel Wachters van De Troon van God zijn. 
 
De 4 Gezichten die zien wanneer deze 4 laatste Goddelijke Kwaliteiten op De 
Weg van De Innerlijke Poort naar De Troon van God zijn opgestaan c.q. 
ingedaald in De Adamas, die daarmee transformeert in De Adamas Christus. 
 
De Troon van God waarvan alleen Een Adamas Christus Het Grote Onzichtbare 
Licht van God kan verdragen omdat hij zelf, met de hulp van De Geestelijke 
Christus, stap voor stap dit Grote Onzichtbare Licht IS geworden. 
 
Gedragen door De Geestelijke Christus transformeert De Adamas dan ook al 
Lichtgevend, Lichtsprekend en Lichtdoende in De Adamas Christus welke 
hoedanigheid hem voor en daarna met God samen IN De Troon ofwel Thuis zet. 



Thuis waar de oorsprong was/is van alles. De Oorsprong die je NU weer doet 
AL-weten en BE-seffen dat je ooit en altijd een bent geweest IN De Vader 
 

De Illusie Tronen van de gevallen goden in de ziele- en stoffelijke werelden 
 
Hoe anders wordt er gesproken over De Troon van God vanuit een Stoffelijk 
en/of Ziele Standpunt ofwel het standpunt van hen die in de duisternis of in de 
schaduwen leven/lijden en nog door sluiers en verborgen geheimen hun illusie 
kennis en intelligentie moeten ontwikkelen in de schepping van ruimte en tijd. 
 
De stoffelijk bewusten (zij die in de duisternis van de 2e Val leven/lijden ofwel 
blinden) zien De troon van god als een echte troon waar een man met een 
witgrijze baard opzit en waar een Leeuw, Os, HalfManHalfDier en Adelaar 
omheen staan met 6 vleugels elk. Voor deze troon staan 7 vlammen en om 
deze troon heen zitten 24 ouderlingen met elk hun eigen tronen. Dit alles is 
gesitueerd en speelt zich af in een zee van glaskristal welke omringd wordt 
door een regenboog die achter en om De troon van god en god zelf staat.  
 
Een heel aards tafereeltje waar ook nog eens een Jaloerse, Hoogmoedige, 
Wraakzuchtige, Toornige, Naijverige, Strenge, Bloedoffers Vragende god zit die 
we ook nog eens moeten vrezen. Een god die ook nog eens denkt (Stoffelijke 
Mind) dat hij/zij de enige god is en er geen god voor hem is geweest of na hem 
zal komen. Kortom De Hoogmoed en Blindheid ten top  en een getuigenis van 
een in de stof gevallen god/engel satan. Je kan immers niet Jaloers etc. zijn als 
je ECHT WEET dat je een bent en er dus ECHT niets boven of onder je is. 
 
De ziele bewusten (zij die in de schaduwen van de 1e val leven/lijden ofwel 
versluierden) zien echter iets heel anders. Zij zien De troon als een Poort ook 
wel Stargate, Ark Des Verbonds, Jacobs Ladder, Toren van Babel, The Cube, 
Tesseract etc. in ruimte en tijd genoemd waar je tussen de ziele werelden en 
stoffelijke werelden kunt reizen en communiceren. De gevallen god welke op 
de troon zit heeft als enige de sleutel van deze poort tussen de stoffelijke 
werelden en ziele werelden en ontleent daaruit al zijn macht (Lord of Time and 
Space) over de schepping en schepselen welke die van de stoffelijke- en ziele 
werelden is/zijn. Deze gevallen god kennen we allemaal onder de naam Lucifer 
ook wel Yaldabaoth, Nimrod, Zeus, Jupiter, Saturnus, Samael, Demiurg etc. 
genoemd. Yalda-Baoth betekent “child pass through to here” hetgeen al 
duidelijk maakt dat we het hier over een mede gevallen onwetend kind praten 
die zijn puberteit nog niet overstegen is. Hij wist zelfs niet eens wie hij was en 
waaruit hij geboren is en benoemd zichzelf net als satan in al zijn blindheid “de 



enige ware god waar niets voor en na is en zal komen”. Dit is de gevallen god 
van de schepping van ruimte en tijd. De god die door zijn jaloezie/hoogmoed 
maar vooral onwetendheid zichzelf al eindeloos opgesloten houdt in zijn eigen 
schepping. De gevangenis van ruimte en tijd. De illusie van ruimte en tijd want 
in De Geest bestaat helemaal geen afgescheidenheid, polariteit, dualiteit dus 
ook geen ruimte (stof satan) en tijd (ziel lucifer). Lucifer is dan ook de eerste 
zelfbenoemde god van de chaos. De chaos die de schepping van goed versus 
kwaad is, van hemel versus aarde is, van ziele werelden versus stoffelijke 
werelden is, van hart (verwarde gevoelens) versus hoofd (verwarde gedachten) 
is. De chaos waarvan de gemiddelde mens op aarde denkt en voelt dat dit alles 
is wat er is. Hetgeen natuurlijk de grootste illusie aller tijden is. Want voorbij de 
schepping begint immers pas het Ware Leven en Zetelt God In, Op en Om Allen. 
 

De Illusie Zielen Troonruimten van de gevallen goden 
 
Zo nu nog even terug naar de troonruimte. Om de vierkante troon ofwel kubus, 
welke we ook van De Valse Tweede Tempel van Solomon en Herodus als Het 
Heilige Der Heilige achter de Tabernakel ofwel voorhang kennen (lees Adamas 
1 t/m 4 en Visioenen), staan op iedere hoek een aantal wezens.  
 

1. De (Tweekoppige) Adelaar die voor het in stand houden van de 
schepping in ruimte (stof) en tijd (ziel) staat welke de afgescheidenheid 
van De Eenheid ofwel De Vader symboliseert. De Vader die zij haten en 
wraak op willen nemen door de hele schepping en alles wat daarin leeft 
te offeren in chaos en ellende.  

 
2. De Leeuw zoals Yaldabaoth (Lucifer) door zijn (zelfverwekte) moeder en 

creator Sophia genoemd werd en voor De Ziele Werelden staat. Sophia 
die na haar 1e val sophia ging heten en na haar 2e val Pistis Sophia welke 
staat voor In Geloof en Wijsheid Gevallen.  

 
3. De Os ook wel Stier welke voor Saturnus (Apollo/Satan) en dus de 

Stoffelijke Werelden van duisternis, blindheid en onwetendheid staat. 
 

4. De (Half man half beest) Man die voor de door Sophia door Yaldabaoth 
heen gecreëerde geestloze adam staat.  
 

Sophia kennen we dan ook als de eerste Mind Controller van en in de 
schepping. Het idee om een eigen mens te creëren kwam dus niet van de 
onwetende Yaldabaoth/Lucifer vandaan maar werd door zijn moeder middels 



een idee, gedachten/gevoel constructie en stemmetje ingefluisterd. De adam 
die anders dan De Adamas niet meer over De Geest in zichzelf beschikte en dus 
in feite de eerste in de schepping gecreëerde gevallen transhuman ofwel blinde 
slaaf mens was. Het mag daarom duidelijk zijn dat De Vader in samenwerking 
met De Moeder en De Zoon De Adamas creëert om de plaats in te nemen van 
de geestloze adam van Sophia. De Zoon en zijn 4 Lichten fluisterden Yaldabaoth 
het idee van De Adamas in waarmee de geestloze adam schepping van Sophia 
teniet gedaan werd. De huidige mens is dan ook een nakomeling van De 
Adamas en niet van de geestloze adam. De zwakste Mens is daarom sterker 
dan de sterkste gevallen god/engel. Een groot geheim tot vandaag. 
 

Voor meer informatie over Sophia, haar zoon Yaldabaoth/Lucifer en hun val 
klikt u op de volgende link en leest u onder Welkom: De Oorsprong, De Val en 

De Wederopstanding van Sophia en haar kinderen en kleinkinderen. 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!welkom/islmd 
 

De Illusie Zielen Troon van De Gevallen Sophia 
 
De Troon Van Sophia staat op 4 Geestloze Beesten met elk 6 vleugels ofwel 
6666. Sophia wordt dan ook gekend als 6666. De 6666 die Lucifer 666 ofwel 
haar zoon/werktuig in de gevallen schepping aanstuurt via haar ingefluisterde 
mind control manipulaties. Sophia die zijn/haar androgyne schepping en alles 
wat daarin gecreëerd is gevangen en blind houdt in de oneindige 8 cyclus van 
reïncarnatie. De reïncarnatie binnen ruimte en tijd tussen de ziele- en de 
stoffelijke werelden, eindeloos, totdat je besluit om uit deze illusie te stappen 
om weer naar huis te gaan. Sophia die eens 1 van de 12 eonen genaamd 
Wijsheid was voordat hij/zij viel en de Hoofdarchont Zoon Yaldabaoth 1 en 7 
andere Archonten ofwel gevallen valse aartsengelen/kinderen creëerde.  
 

De illusie Zielen 7 Vlammen Voor De Troon van Sophia 
 
Voor de troon van sophia staan 7 vlammen. Het mag duidelijk zijn dat dit de 7 
Archonten ofwel mede gevallen aartsengelen zijn. Yaldabaoth 1 + 7 = 8 
 

De Illusie Zielen 24 Ouderlingen Om De Troon van Sophia 
 
Om de troon van sophia heen zitten 24 ouderlingen/koningen met elk hun 
eigen tronen. Dit staat natuurlijk voor de gepolariseerde schepping waar 12 
gevallen engelen de ziele werelden in stand houden en 12 andere gevallen 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!welkom/islmd


engelen de stoffelijke werelden in stand houden. De 13e gevallen engel Die Op 
De troon van god zit en zichzelf uitgeroepen heeft als De God boven alle andere 
gevallen goden is natuurlijk sophia zelf. De (onzichtbare) Sophia die haar zoon 
Yaldabaoth/Lucifer van alles en nog wat heeft ingefluisterd maar uiteindelijk 
alle touwtjes achter de schermen in handen heeft. Tenminste dat dacht ze 
totdat De Vader is samenwerking met De Moeder en De Zoon De Adamas bij 
Yaldabaoth influisterde. De meest jaloerse en hoogmoedige zelfbenoemde 
androgyne gevallen god is dan ook Sophia en niet Yaldabaoth.  
 

De Illusie Zielen Zee van Glaskristal van Sophia 
 
Dit alles is gesitueerd en speelt zich af in een zee van glaskristal welke omringd 
wordt door een regenboog die achter en om De troon van de gevallen god 
sophia en sophia zelf staat. De zee van glaskristal is natuurlijk de spiegel ofwel 
de reflectie schaduw van de Valse Wereld van De Gevallen Schepping. De door 
Sophia door Yaldabaoth heen geschapen wereld van de ziel en stof is immers 
niet meer dan een slap aftreksel ofwel reflectie van de Ware Geestelijke 
Wereld welke niet van de schepping van Sophia IS. Het is dan ook niet voor 
niets dat de eerste emotie die van Jaloezie IS. De emotie die omslaat in 
hoogmoed ofwel ontkenning dat er een andere God voor de chaos was. En 
deze jaloezie was het ook die voor De Val van Sophia en haar kinderen en 
kleinkinderen zorgde in haar eigen schepping. Een Val waar ze net als haar zoon 
Yaldabaoth/Lucifer weer aan het uitstappen is om terug naar Huis te gaan. De 
regenboog staat natuurlijk voor de regenboogbrug ofwel poort c.q. stargate 
tussen de ziele- werelden en de stoffelijke werelden waarvan alleen zij de 
sleutel heeft. Een valse poort en sleutel want de ware brug, die IN ieder Waar 
Mens ofwel Adamas zit, is de brug tussen de schepping en De Geest alwaar De  
Ware Troon van God IS. Een Troon Die Geen Troon IS maar Het Ware Leven 
Zelf. Het Ware Levens Zelf dat IN, OP en OM Alles en Ieder-EEN IS. Zelfs in hen 
die gevallen zijn omdat zij anders geen leven zouden hebben ondanks hun val. 
  
De Geestelijk Bewusten (zij die gewoon thuis in De Geest zijn gebleven en dus 
niet van maar wel af en toe in de schepping zijn om hun broers en zusters De 
Weg naar Huis te wijzen) verbazen zich iedere keer weer dat er nog gevallen 
engelen/goden zijn die genoegen nemen met hun ellendige leven/lijden in een 
door henzelf gecreëerde gevangenis waarvan zij weten dat alleen zij deze zelf 
kunnen oplossen. Iedere Adamas kan trouwens gewoon direct naar Huis. Die 
hoeft alleen maar even wakker te worden, op te staan en naar Huis te gaan.  
 
Hoe? Gewoon door uw eigen Geestelijke Innerlijke Poort te lopen. 



 
Maar dat had u al gelezen in het “101 De Poort” Verhaal 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!101-de-poort-/ybv83 
 
De rest van de gevallen engelen/goden vragen we ook om gewoon weer naar 
huis te komen. Het enige dat daarvoor nodig is om te beseffen dat U al thuis 
bent maar door uw Jaloezie, Hoogmoed en daaruit resulterende blinde wraak, 
haat, woede, boosheid en zinloze gevecht tegen uzelf u uw eigen gevangenis 
wel heel erg lang in stand houdt. Besef echter dat Sophia (Isis) en Lucifer 
(Osiris) u al voorgegaan zijn. Die zijn al weer thuis bij hun broers en zussen in 
De Eenheid die ze nu weer samen als EEN Zijn. Stil, Onvoorwaardelijk Lief, 
Genadig, Barmhartig, Alwetend, Onsterfelijk en Onwankelbaar Bewust. 
 
En mocht er aan de hemel of op aarde nog een Sophia of Lucifer Rode Draak 
verschijnen dan weet u dat dit niet meer dan een Holografische Illusie Projectie 
is. Een Illusie Holografische Projectie die U de 3e Val in Wil Lokken. De Dood! 
 
Adamas Christus  

HET LAM 
 
Het Lam Is Volledig Stil  
 
Het Lam wijst De Weg Naar Huis 
 
Het Lam Is Alleen Door Een Adamas Te Horen 
 
Het Lam In Een Adamas IS De Weg Naar Huis De Vader 
 
Ieder mens op aarde is in wezen en potentie Een Adamas en Lam 
 
Het Lam IS Ongevaarlijk 
 
Maar raakt in zijn Grote Onzichtbare Licht Zijn alles en ieder-een aan 
 
Ieder-een die bij Het Lam in de buurt komt en/of zich hier aan (tijdelijk) 
overdraagt 
 
Dus wilt u Verlicht en Gedragen worden Naar Huis dan wordt u EEN met Het 
Lam IN U 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!101-de-poort-/ybv83


 
Het Lam Is Al Thuis 
 
Het Lam In U Is Altijd Thuis Gebleven 
 
Het Lam zit al op, in en rond De Troon die geen Troon IS. 
 
Het Lam is als Adamas In Ieder mens afgedaald om weer op te staan. 
 
Het Lam in alle Adamassen samen vormt NU Het Grote Onzichtbare 
Lichtnetwerk op aarde 
 
Het Lam in  alle Adamassen die wakker geworden en opgestaan zijn IS Het 
Grote Licht 
 
Om aan een ieder te zeggen wat Het Ware Leven IS. 
 
Om aan een ieder te zeggen wat De Ware Weg Naar Huis IS. 
 
Het Lam IN U is wakker geworden anders zou u dit niet kunnen lezen. 
 
Het wordt de hoogste tijd dat Het Lam IN U opstaat en terug naar huis keert. 
 
U wordt daarbij geholpen en gedragen 
 
Ontvang Het Lam 
 
Het Lam In U 

DE VERZOENING 
 
De strijd die geen strijd was is gestreden 
 
Het wat immers de strijd tegen je eigen illusie scheppende ideeën, gedachten 
en gevoelens die je buiten jezelf op het holografische scherm van je schepping 
projecteerde om ze daarna te veroordelen als de ideeën, gedachten en 
gevoelens van iets of iemand anders.  
 
Dat kan alleen maar een onwetende puber bedenken. 
 



Een onwetende puber die zo jaloers is op zijn Vader dat hij/zij er alles aan deed 
om zich in zijn/haar pubertijd tijdelijk van zijn/haar Vader af te keren. 
 
Gewoon door het jeugdige karakter der onwetendheid. 
 
Daarna door de jaloezie op De Vader die alles beter wist en kon. 
 
En na de vlucht ofwel val in de hoogmoed de alles verslindende en verterende 
eenzaamheid 
 
Het verdriet, de angst, de waanzin en het eindeloos kloppende verlangen naar 
Thuis. 
 
Daar valt niet voor te vluchten in wraak, haat, woede en boosheid jegens De 
Vader. 
 
Thuis bij De Vader waar het leven stil, rustig en Go(e)d was en IS 
 
Gewoon weer Thuis 
 
Waar je eens al was voordat je als puber zelf al vallend en opstaand begon te 
scheppen. 
 
Ideeën, gedachten gevoelens, sophia’s, lichten, duisteren, goeden, kwaden, 
hoofd, hart, engelen, duivels, demonen, rituelen, getallen, letters en symbolen 
die uiteindelijk allemaal fantasieën bleken te zijn van een onwetende, jaloerse, 
hoogmoedige puber die al zijn mede onwetende kinderen en kleinkinderen 
meegesleurd heeft in zijn/haar puber val. 
 
Die tijd en ruimte van de gevallen puber zijn nu voorbij. 
 
De Vader is middels Het Lam als Adamas weer in hem/haar teruggekomen. 
 
De puber is volwassen geworden en zit weer samen met zijn/haar vader op de 
troon die nu geen troon meer is maar gewoon een volledig in elkaar opgaan tot 
EEN. 
 
De pubertijd is voorbij 
 
111122223333 gaan op in niets. 



 
444488889999 gaan op in niets. 
 
555566667777 gaan op in niets. 
 
In De 0 die niet van de gevallen schepping is. 
 
Het volwassen leven is begonnen. 
 
Gewoon scheppen buiten ruimte en tijd 
 
En nooit meer eenzaam en alleen zijn binnen de illusie van ruimte en tijd 
 
De Vader, moeders, dochters en zonen hebben zich weer Verzoend als Familie 
 
Welkom Thuis Familie 
 
De Vader In U 
 

DE GROTE TRANSFORMATIE 
 
Na de verzoening kan iedere Adamas Christus vanuit De Geest in de schepping 
zijn/haar werk gaan doen. Werk dat nodig ter voorbereiding van De Grote 
Transformatie die nu op handen is en ook de hele aarde en ons zonnenstelsel 
totaal zal Verlichten in 100% Geest. Hoe dit proces zich zal vertrekken staat 
uitgebreid omschreven in het laatste verhaal genaamd Het Is Volbracht! 
 
Dit “Het Is Volbracht!” geschrift kunt u gratis downloaden in de LichtOTheek: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
P.S. In de komende tijd zullen alle Adamas Christussen hun 7 Bovennatuurlijke 
Krachten sterk zien toenemen op o.a. de aarde. 
 

SALVATION 
 
De meeste mensen die het woord Salvation horen of lezen vertalen dit naar 
redden of gered worden. In het Latijn betekent Salve echter Welkom/Heling. 
 

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


Kortom u wordt Welkom geheten in De Geest waar u weer Heel ofwel EEN bent 
 
Maar wat gebeurt er met u als u weer In De Geest Bent? 
 
Hoe ziet het er In De Geest Uit? 
 
Wat is De Heilige Geest? 
 
Nou dat gaan we u hieronder in het kort uitleggen. 
 
Allereerst gaan we ervan uit dat uw uw volledige Bewustzijnsontwikkeling 
tijdelijk heeft Overgedragen aan Christus totdat u weer op eigen Kracht kunt 
vliegen ofwel weer De Weg kent Naar en IN De Wereld van De Geest. 
 
En met vliegen bedoelen we natuurlijk ook: 
 
EEN, Heel en Rechtvaardig In De Geest Zijn en Vanuit Het 100% Geest zijn op 
Aarde werken ofwel doen wat nodig is om de rest van de gevallen schepping te 
verlossen van haar illusies, fantasieen en daarbij behorende ruimte en tijd! 
 
Nu zijn er echter mensen die na hun Overdracht aan Christus niets of bijna 
niets merken. Ze wachten en wachten maar, maar er gebeurt niets. Zowel van 
binnen niet als van buiten (wonderen/tekenen) niet. 
 
Wat is hier aan de hand?  
 
Nou dat is heel simpel te verklaren. 
 
Deze mensen Geloven nog niet of niet helemaal in hun Innerlijke Christus. 
 
Deze mensen Vertrouwen nog niet of niet helemaal in hun Innerlijke Christus. 
 
En als U als mens geen Geloof en Vertrouwen heeft in Uw Ware Innerlijke Zelf 
welke 100% Geest/Christus is dan kan er niets in u wakker worden en/of 
opstaan. Dan bent u nog steeds blind voor het licht en verloren. 
 
Want zij die de kat nog even uit de boom willen kijken ofwel een Ongelovige en 
Wantrouwende houding aannemen jegens hun Ware Innerlijke zelf ofwel De 
Adamas en later Adamas Christus gaat Het Grote Licht en De Heilige Geest niet 
smaken laat staan zien en ervaren als Het Ware Leven dat In U Zit. 



 
Na De Overgave is het dus van ESSENTIEEL belang dat u 100% Geloof en 
Vertrouwen heeft in Uw Ware Innerlijke Zelf welke 100% Geest/Christus IS. 
 
Hierna volgt immers pas De Innerlijke Geestelijke Wedergeboorte! 
 
Hierna wordt u pas Geadopteerd door God! 
 
Hierna wordt u pas Een Kind van God! 
 
Hierna bent u pas VERLOST/GERED! 
 
En uit Deze Verlossing volgt automatisch dat u zich 
Gewetensvoller/Rechtvaardiger en Heler/Heiliger gaat gedragen. 
 
Het is immers De Christus In U die wakker is geworden en opstaat die ervoor 
zorgt (Gedragen worden door Christus) dat u geen dingen in Het Vlees/Stof 
meer doet die tegen uw Geweten ingaan. Dingen die iedere keer als u ze doet 
Vlekken op uw Ziel achterlaten waardoor deze meer en meer bevlekt wordt, 
leven na leven, incarnatie na re-incarnatie totdat u instort van pijn en ellende. 
 

Let Op! 
 

Het U steeds Gewetensvoller/Rechtvaardiger en Heler/Heiliger gaan gedragen 
VERLOST U NIET van uw Bevlekkingen/Zonden die in uw Ziel gekerft zijn. 

 
Eerst zult u uzelf in Volledig Geloof en Vertrouwen moeten Overdragen aan Uw 
Ware Innerlijke Zelf welke 100% Geest/Christus is. Hierna volgt de rest vanzelf. 

 
JC zegt: I will never leave you or forsake you 

 
Jezus Christus kan u niet verlaten of de deur voor u sluiten (buitensluiten) 
omdat in ieder mens De Heilige Geest latent c.q. als potentie aanwezig is. Het 
enige wat u dus eerst moet doen is deze met behulp van een grote vriend (JC)  
wakker schudden en weer op laten staan om weer naar Huis te gaan.   
 
En zodra u De Overgave in volledig Geloof en Vertrouwen gedaan heeft bent u 
weer Permanent Verbonden met De Geest. Dit noemen ze ook wel Het 
Gedoopt (Baptized) zijn in De Heilige Geest van God. 
 



Nu deze Verbinding weer permanent en constant is bent u VERZEGELD ofwel 
draagt u weer Het Zegel van God in Grote Genade. Niet alleen in uw voorhoofd 
maar in iedere Ziele (Energie/Hart) component welke nu volledig gaat 
samensmelten met c.q. opgaat In De Geest. Uw Ziel gaat dus na het herstellen 
van De Verbinding met God weer volledig op in De Geest ofwel uw Ziel 
Transformeert NU in 100% Geest. De Adamas wordt De Adamas Christus. 
 
Dit Volledig Opgaan van De Ziel in De Geest noemt men ook wel De Geestelijke 
Besnijdenis. Hiermee wordt dus bedoeld dat uw Ziel losgekoppeld wordt van 
De Stof/Lichaam en weer een eenheid gaat vormen met De Wederopgestane 
Geest In U welke volledig Verbonden is met De Grote Geest van God.  
 
Deze Geestelijke Besnijdenis heeft toch gevolg dat u qua Bewustzijn De Stof 
ofwel Uw Lichaam losgelaten hebt waardoor er geen Vlekken/Zonden van Het 
Vlees meer kunnen overspringen naar uw Ziel. Deze is immers VERZEGELD! 
 
Nu zullen een aantal (gevallen/gewetenloze) mensen denken dat je dus in deze 
gevallen schepping vanaf vandaag maar raak kunt doen omdat toch niets ofwel 
geen enkele zonde meer je Ziel kan bevlekken. Nou dat gaat niet werken beste 
dames en heren. De Gewetenloze onder de (gevallen) mensen, engelen en 
goden zijn immers in het geheel niet in staat om hun Bewustzijnsontwikkeling 
Volledig en in 100% Geloof en Vertrouwen Over Te Dragen aan Hun Ware 
Innerlijke Zelf welke 100% Geest/Christus IS. Daar is hun Ego Draak Slang vaak 
nog veel te sterk voor. Zij zullen dan ook iedere Gewetenloze Zonde 
terugvinden als een extra Vlek op hun Ziel die ze Leven/Lijden na Leven/Lijden 
met zich meedragen. Kortom hun Zielen worden Duisterder en Zwaarder 
incarnatie na re-incarnatie totdat zij als Verloren zielen instorten van ellende. 
 
U daarentegen die wel De Overdracht in 100% Geloof en Vertrouwen gedaan 
heeft in woorden en daden zult geen Bevlekkingen en Beproevingen meer 
smaken. Aan u gaan de Verzoekingen van het boek Openbaringen voorbij! U 
bent waarlijk toegetreden tot De 144.000 Heiligen ofwel Helen In en Met God! 
 
U bent immers qua Bewustzijn Het Vlees/Lichaam voorbij en zal daardoor ook 
niet meer De Tweede Dood ofwel de Dood en Lijden van de Ziel smaken. 
 
U bent een Wedergeboren Mens geworden: De Adamas 
 
En als u gaat samenwerken met Christus en Moeder Maria op aarde zult u een 
Adamas Christus worden. Een Levend Opgestaan Waar Mens. 



 
U bent net zoals Christus Uit De Dood/Doos/Zwarte Kubus van de gevallen 
illusie schepping van ruimte (stof/lichaam/gedachten) en tijd (ziel/gevoelens) 
gestapt en Wederopgestaan in Het Ware Leven In U welke nu ook Buiten U IS. 
 
U heeft uzelf net zoals Jezus laten Kruisigen aan De Dood/Doos/Kubus om 
daarna te laten zien dat u Wedergeboren Bent als Adamas Christus. Jezelf 
Kruisigen wil immers niets anders zeggen dan het loslaten van De Eerste Dood 
ofwel De Dood van Het Lichaam waarna De Ziel weer tot Leven ofwel Geest 
komt waardoor hij De Tweede Dood (van de Ziel) niet meer zal smaken omdat 
De Ziel Volledig is Opgegaan in De Geest als EEN! 
 
Begrijpt U nu hoe het zit! 
 
Zoals God het bedoeld heeft! 
 
Salve ofwel Welkom Thuis 
 
Adamas Christus  
 

DE EINDTIJD 
HET EINDE VAN TIJD EN RUIMTE 

 
Zoals u weet kan niemand de exacte TIJD aangeven waarop de gevallen 
schepping van Ruimte en Tijd weer volledig opgaat In De Geest van God als 
EEN. 
 
Wat we wel weten is dat God De Heiligen, Adamassen en Adamas Christussen 
Vooraf Waarschuwt wanneer Het Eind van De TIJD aanbreekt ofwel iedereen 
weer als EEN naar Huis kan gaan! 
 
En wanneer de mens nog even uitstel vraagt om weer Rechtvaardig en Heel te 
worden dit net zoals in de TIJD van Esther en Nineveh door God gegund zal 
worden! 
 
De Innerlijke Tekenen zijn echter overal te voelen. 
 
De Uiterlijke Tekenen zijn overal te zien en horen op aarde. 
 



Zodra wij van God te horen krijgen wanneer het zover is laten wij u dit 7 dagen 
voorafgaande aan de Transformatie weten op deze site. 
 
Welkom Thuis 
 
Adamas Christus 
 
Voor meer informatie schrijft u zich eerst in voor de gratis nieuwsbrief: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 
Hierna kunt u de LichtOTheek diverse geschriften downloaden,een LichtConsult 
boeken en/of een van de Adamas Transformatie LichtDagen en/of 
LichtLezingen bezoeken: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd 
 

Het Jaar van Het Licht Lezingen 2016-2017 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-
2016/oc1le 
 
Een donatie stellen we natuurlijk altijd op prijs. Klik op de volgende link 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 
 
Bijlage 1: Rapture, Tribulation en Day of The Lord  
 
Matthew 7:13King James Version (KJV) 
 
13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that 
leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: 
 
Matthew 15:19King James Version (KJV) 
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19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, 
thefts, false witness, blasphemies: 
 
Ephesians 5:11King James Version (KJV) 
 
11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather 
reprove them. 
 
Ephesians 6:11King James Version (KJV) 
 
11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the 
wiles of the devil. 
 
Matthew 10:16King James Version (KJV) 
 
16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore 
wise as serpents, and harmless as doves. 
 
Matthew 7:14King James Version (KJV) 
 
14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, 
and few there be that find it. 
 
Matthew 7:15King James Version (KJV) 
 
15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but 
inwardly they are ravening wolves. 
 
Ephesians 6:12King James Version (KJV) 
 
12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against 
powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual 
wickedness in high places. 
 
Matthew 24:4-13King James Version (KJV) 
 
4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 
 
5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 
 



6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: 
for all these things must come to pass, but the end is not yet. 
 
7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there 
shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 
 
8 All these are the beginning of sorrows. 
 
9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall 
be hated of all nations for my name's sake. 
 
10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall 
hate one another. 
 
11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 
 
12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 
 
13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 
 
Revelation 14:12King James Version (KJV) 
 
12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the 
commandments of God, and the faith of Jesus. 
 
Matthew 24:21King James Version (KJV) 
 
21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of 
the world to this time, no, nor ever shall be. 
 
Matthew 10:22King James Version (KJV) 
 
22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth 
to the end shall be saved. 
 
Mark 13:12King James Version (KJV) 
 
12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; 
and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put 
to death. 



 
John 15:19King James Version (KJV) 
 
19 If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are 
not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world 
hateth you. 
 
Matthew 10:32King James Version (KJV) 
 
32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also 
before my Father which is in heaven. 
 
Revelation 13:7-10King James Version (KJV) 
 
7 And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome 
them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. 
 
8 And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not 
written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. 
 
9 If any man have an ear, let him hear. 
 
10 He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the 
sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the 
saints. 
 
Revelation 13:15-18King James Version (KJV) 
 
15 And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of 
the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the 
image of the beast should be killed. 
 
16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to 
receive a mark in their right hand, or in their foreheads: 
 
17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name 
of the beast, or the number of his name. 
 



18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the 
beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore 
and six. 
 
Revelation 14:9-11King James Version (KJV) 
 
9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man 
worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his 
hand, 
 
10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out 
without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with 
fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of 
the Lamb: 
 
11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they 
have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and 
whosoever receiveth the mark of his name. 
 
Revelation 16:2King James Version (KJV) 
 
2 And the first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a 
noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and 
upon them which worshipped his image. 
 
Revelation 20:4-5King James Version (KJV) 
 
4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto 
them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, 
and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his 
image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; 
and they lived and reigned with Christ a thousand years. 
 
5 But the rest of the dead lived not again until the thousand years were 
finished. This is the first resurrection. 
 
Acts 4:12King James Version (KJV) 
 
12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under 
heaven given among men, whereby we must be saved. 



 
Bijlage 2: De Wedekomst van de 144.000 
 
Revelation 7 King James Version (KJV) 
 
1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the 
earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on 
the earth, nor on the sea, nor on any tree. 
 
2 And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living 
God: and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to 
hurt the earth and the sea, 
 
3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed 
the servants of our God in their foreheads. 
 
4 And I heard the number of them which were sealed: and there were sealed 
an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of 
Israel. 
 
5 Of the tribe of Juda were sealed twelve thousand. Of the tribe of Reuben 
were sealed twelve thousand. Of the tribe of Gad were sealed twelve 
thousand. 
 
6 Of the tribe of Aser were sealed twelve thousand. Of the tribe of Nephthalim 
were sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses were sealed twelve 
thousand. 
 
7 Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Levi were 
sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar were sealed twelve thousand. 
 
8 Of the tribe of Zabulon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Joseph 
were sealed twelve thousand. Of the tribe of Benjamin were sealed twelve 
thousand. 
 
9 After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of 
all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, 
and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands; 
 



10 And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon 
the throne, and unto the Lamb. 
 
11 And all the angels stood round about the throne, and about the elders and 
the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God, 
 
12 Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and 
honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen. 
 
13 And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are 
arrayed in white robes? and whence came they? 
 
14 And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they 
which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made 
them white in the blood of the Lamb. 
 
15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in 
his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them. 
 
16 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun 
light on them, nor any heat. 
 
17 For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall 
lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears 
from their eyes. 
 
Revelation 14 King James Version (KJV) 
 
14 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an 
hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their 
foreheads. 
 
2 And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the 
voice of a great thunder: and I heard the voice of harpers harping with their 
harps: 
 
3 And they sung as it were a new song before the throne, and before the four 
beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and 
forty and four thousand, which were redeemed from the earth. 
 



4 These are they which were not defiled with women; for they are virgins. 
These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were 
redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb. 
 
5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the 
throne of God. 
 
6 And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting 
gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and 
kindred, and tongue, and people, 
 
7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his 
judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, 
and the fountains of waters. 
 
8 And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that 
great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her 
fornication. 
 
9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man 
worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his 
hand, 
 
10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out 
without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with 
fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of 
the Lamb: 
 
11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they 
have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and 
whosoever receiveth the mark of his name. 
 
12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the 
commandments of God, and the faith of Jesus. 
 
13 And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the 
dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may 
rest from their labours; and their works do follow them. 
 



14 And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like 
unto the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a 
sharp sickle. 
 
15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him 
that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap: for the time is come for 
thee to reap; for the harvest of the earth is ripe. 
 
16 And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth; and the earth 
was reaped. 
 
17 And another angel came out of the temple which is in heaven, he also 
having a sharp sickle. 
 
18 And another angel came out from the altar, which had power over fire; and 
cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy 
sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are 
fully ripe. 
 
19 And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the 
earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. 
 
20 And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the 
winepress, even unto the horse bridles, by the space of a thousand and six 
hundred furlongs. 
 
Bijlage 3: De Twee Getuigen 
 
1 And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, 
As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor 

rain these years, but according to my word. 
 

2 And the word of the Lord came unto him, saying, 
 

3 Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook 
Cherith, that is before Jordan. 

 
4 And it shall be, that thou shalt drink of the brook; and I have commanded the 

ravens to feed thee there. 
 



5 So he went and did according unto the word of the Lord: for he went and 
dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. 

 
6 And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and 

flesh in the evening; and he drank of the brook. 
 

7 And it came to pass after a while, that the brook dried up, because there had 
been no rain in the land. 

 
8 And the word of the Lord came unto him, saying, 

 
9 Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: 

behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. 
 

10 So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the 
city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to 
her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. 

 
11 And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray 

thee, a morsel of bread in thine hand. 
 

12 And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of 
meal in a barrel, and a little oil in a cruse: and, behold, I am gathering two 

sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and 
die. 

 
13 And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me 
thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for 

thy son. 
 

14 For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, 
neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon 

the earth. 
 

15 And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and 
her house, did eat many days. 

 
16 And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according 

to the word of the Lord, which he spake by Elijah. 
 



17 And it came to pass after these things, that the son of the woman, the 
mistress of the house, fell sick; and his sickness was so sore, that there was no 

breath left in him. 
 

18 And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? 
art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son? 

 
19 And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, 

and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed. 
 

20 And he cried unto the Lord, and said, O Lord my God, hast thou also brought 
evil upon the widow with whom I sojourn, by slaying her son? 

 
21 And he stretched himself upon the child three times, and cried unto the Lord, 
and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. 

 
22 And the Lord heard the voice of Elijah; and the soul of the child came into 

him again, and he revived. 
 

23 And Elijah took the child, and brought him down out of the chamber into the 
house, and delivered him unto his mother: and Elijah said, See, thy son liveth. 

 
24 And the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of 

God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. 
 
Bijlage 4: De Transfiguratie en Verlossing van de Twee Getuigen 
 

Matthew 17King James Version (KJV) 
 

1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and 
bringeth them up into an high mountain apart, 

 
2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his 

raiment was white as the light. 
 

3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. 
 

4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if 
thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, 

and one for Elias. 



 
 
 

5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a 
voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well 

pleased; hear ye him. 
 

6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid. 
 

7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid. 
 

8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only. 
 

9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell 
the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead. 

 
10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must 

first come? 
 

11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and 
restore all things. 

 
12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but 

have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man 
suffer of them. 

 
13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. 

 
14 And when they were come to the multitude, there came to him a certain 

man, kneeling down to him, and saying, 
 

15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes 
he falleth into the fire, and oft into the water. 

 
16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. 

 
17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how 
long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me. 

 



18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was 
cured from that very hour. 

 
19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him 

out? 
 

20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, 
If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, 

Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be 
impossible unto you. 

 
21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. 

 
22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall 

be betrayed into the hands of men: 
 

23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they 
were exceeding sorry. 

 
24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money 

came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? 
 

25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, 
saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take 

custom or tribute? of their own children, or of strangers? 
 

26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the 
children free. 

 
27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast 

an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened 
his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for 

me and thee. 
 

Markus 14 en 15 
 
 



 


