Maria Doorgevingen 1, 2 en 3
Van 12, 13 en 14 november 2016
Maria, Moeder der moeders ik vraag u dankbaar, nederig en dienstbaar om
mijn gebed te verhoren. Dankbaar voor alles wat u in de afgelopen jaren voor
mij gedaan heeft om mij te verlossen van mijn zonden en verlichten op mijn
weg naar huis. Nederig omdat ik nu weet dat niet mijn wil maar de wil van God
en zijn zoon Jezus Christus door mij heen mag geschieden opdat de hele aarde
weer verbonden zal worden tot Een Groot LichtVeld. Dienstbaar omdat ik graag
onderdeel zou willen worden van Uw Grote LichtNetwerk waar allen die u en
Jezus Christus volgen in opgenomen worden voor het grote eindtijd werk der
wederopstanding en verlossing van de mensheid op aarde en ver daarbuiten.
Mooi Licht-Wezen,
Op 12 november 2016 kwam Maria zoals zovele keren in de afgelopen jaren bij
mij door. Dit keer echter niet ter ondersteuning van mijn proces van zuivering
om een rechtvaardig, gewetensvol en heel mens te worden - dat was ik immers
al in de afgelopen jaren, met veel vallen en opstaan en hulp, stapje voor stapje
geworden – maar met de oproep aan mij om onderdeel te worden van haar
Grote Lichtnetwerk dat zich sinds haar eerste verschijning in Guadalupe 1531 ter
voorbereiding op de EindTIJD wereldwijd is gaan vormen en nu al miljoenen
LichtWezens telt welke nu verbonden zullen worden tot Een Groot LichtVeld.
Op mijn vraag aan haar, waarom ik, gaf zij het volgende antwoord:
Je hebt de weg naar het licht gelopen en alle stoffelijke en ziele verleidingen
achter je gelaten om onderdeel te worden van Het Grote Licht, Jezus Christus.
Hierna vroeg ik wat de bedoeling was van dit Grote LichtNetwerk dat zij met
grote moederlijke onvoorwaardelijke liefde, onbevlekte hart en geduld heeft
opgebouwd in de afgelopen 485 (8) jaar op aarde.
En zij antwoorde mij dat zij stap voor stap bezig is geweest om het grootste
LichtNetwerk ooit op aarde en ver daarbuiten te bouwen welke de weg zal
effenen voor Christus en zijn Wederkomst ofwel Tweede Komst op aarde.
Op mijn vraag aan haar, hoe zij dit gedaan had, antwoorde zij:
Tijdens mijn Eerste Verschijning in Guadalupe in 1531 maakte ik mij bekend als
Moeder der Moeders waarbij ik zichtbaar, hoorbaar en voelbaar werd in de
Harten van alle mensen die voor Het Grote Licht en Genade van Christus en
Onvoorwaardelijke Liefde van mij open staan en dit in woord en vooral DAAD
op aarde en in heel de tijdelijke verlossings schepping zullen volgen. Ieder
mens dat in die tijd op bedevaart naar Guadalupe ging voelde in zijn/haar Hart
een grote Innerlijke RUST ontstaan welke het begin is van alle genezing/heling.

Tijdens mijn Tweede Verschijning in Parijs op 27 november 1830 liet ik vooral
zien dat ik als wegbereider en Moeder van Jezus, de aarde in mijn hand heb
welke ik in mijn Onvoorwaardelijke Liefde en Geduld zal dragen, voorbereiden
en transformeren in een LichtParel voordat Christus wederkomt op aarde. Mijn
innerlijke oproep aan ieder Rechtvaardig Hart was om nog zuiverder te worden.
Tijdens mijn Derde Verschijning in Lourdes in 1858 was ik als het water uit een
kristalheldere bron welke zich in de tijd over de hele aarde en ver daarbuiten
zal verspreiden opdat iedereen nu al kan zien dat Het Levende Woord van
Christus nog Springlevend is en een ieder geneest en heelt die zich voor
zijn/haar bewustzijnsontwikkeling in 100% Geloof en Vertrouwen heeft
Overgedragen aan Jezus Christus en begonnen is zich steeds meer Rechtvaardig
en zuiver te gedragen in alles wat men de hele dag denkt, zegt en doet op aarde.
Tijdens mijn Vierde Verschijning in Fatima in 1917 was de boodschap om
berouw te hebben over de daden der mensheid tijdens de 1e Wereldoorlog
opdat zij niet meer in herhaling zouden vallen. Velen zielen en vooral
omgekomen 1e Wereldoorlog soldaten hebben aan gene zijde berouw getoond
en zijn nu in de zielenwereld onderdeel geworden van mijn Grote LichtNetwerk
welke in De EindTIJD op aarde zullen terugkeren om de rechtvaardigen en
zuiveren van Hart te ondersteunen tijdens het grote wederopstandings- en
verlossingswerk. De geheimen van Fatima zullen in de EindTIJD aan ieder
Innerlijk geopenbaard worden die rechtvaardig en zuiver van Hart is geworden
in de afgelopen jaren.
Tijdens mijn Vijfde Verschijning als Vrouwe van alle Volkeren in Nederland
tussen 25 maart 1945 en 1959 roept Moeder Maria alle volkeren en mensen
nogmaals op om in gebed te gaan voor vrede om de mens te bewaren voor
verwording, rampen en oorlog. Tevens vraag zij alle mensen om te bidden
opdat De Heilige Geest spoedig in de Harten van ieder mens zal wederkomen.
Dit bespoedigen kan alleen gebeuren wanneer de mens uit vrije wil zelf tot
inkeer komt en God boven Alles en zijn naaste als zichzelf liefheeft.
Tijdens mijn Zesde Verschijning in Garabandal op 18-06-1961 riep ik wederom
op om berouw te hebben over uw zonden welke u begaan heeft in de 2e
Wereldoorlog opdat u niet meer in herhaling zult vallen. Vele zielen en vooral
omgekomen 2e Wereldoorlog soldaten hebben aan gene zijde berouw getoond
en zijn nu in de zielenwereld onderdeel geworden van mijn Grote LichtNetwerk
welke in De EindTIJD op aarde zullen terugkeren om de rechtvaardigen en
zuiveren van Hart te ondersteunen tijdens het grote wederopstandings- en
verlossingswerk. De geheimen van Garabandal zullen in de EindTIJD aan ieder
Innerlijk geopenbaard worden die rechtvaardig en zuiver van Hart is geworden
in de afgelopen jaren.
Tijdens mijn Zevende Verschijning in Medjugorje op 24 juni 1981 tijdens het
Feest van Johannes de doper, ook een wegbereider van Jezus die later De
Christus werd, riep ik alle rechtvaardige en zuivere LichtWezens op om zich te

gaan VERENIGEN en VERZAMELEN ter voorbereiding op de EindTIJD. Het
teken wat een ieder zal dragen zal het Innerlijk Gezuiverde Hart zijn dat als een
Groot Licht zal schijnen in uw gezin, familie, buurt, gemeente, land en wereld.
Tijdens mijn Achtste Verschijning in Soufanieh, een voorstad van Damascus,
tussen december 1982 en januari, februari en maart 1983 huilde ik om het leed
dat de wereld te wachten staat wanneer zij zich nu niet bekeert tot God en zijn
Zoon Jezus Christus. Damascus welke het Kruispunt wordt voor ieder mens.
Voortekenen van De Wederkomst van De Messias in de zomer van 2016
In augustus verscheen Het Grote Licht, De Messias, in de Sierra Nevada op de
Pico Veleta met de boodschap dat de tijd gekomen was om de gevallen engelen
ofwel elohim en hun kinderen en kleinkinderen de nephilim en raphaim c.q.
giganten uit Genesis 6 en Henoch 6 te verlossen van hun lijden.
Tijdens de zomermaanden waren wij in Chartres alwaar zich vele zielen van
overgegane nonnen achter het LichtNetwerk van Moeder Maria geschaard
hebben om daarna over de hele aarde en hemelen uit te stromen om hun mede
nonnen wereldwijd te verzamelen voor het Grote LichtWerk in de EindTIJD.
Tijdens de zomermaanden waren wij in Ieper alwaar zich vele zielen van
overgegane 1e Wereldoorlog soldaten, zowel geallieerd als Duits, zich als EEN
VERENIGD hebben om in De EindTIJD samen met Moeder Maria Het Grote
LichtWerk op aarde te verrichten ter Verlossing van de mensheid.
Tijdens de zomermaanden waren wij in Drachten alwaar zich vele zielen van
overgegane Karmelieten broeders zich als EEN VERENIGD hebben om in De
EindTIJD samen met Moeder Maria Het Grote LichtWerk op aarde te verrichten
ter Verlossing van de mensheid. In september verenigde zich ook de ordes der
franciscanen, dominicanen en augustijnen met Moeder Maria als EEN.
Tijdens de zomermaanden kwamen Franciscus van Assisi en Hildegard von
Bingen tot ons met de boodschap dat zij ons zouden helpen dit Grote Maria
LichtWerk te ondersteunen op weg naar Rome en Jeruzalem.
Maria Doorgevingen en Oproep 12,13, 14 november 2016
Met deze oproep wil ik alle LichtWezen die rechtvaardig en zuiver van Hart zijn
vragen om, nog net voor het begin van de Tribulation tijd op aarde en ver
daarbuiten, onderdeel te worden van mijn Grote LichtNetwerk opdat wij ons in
de EindTIJD VERENIGEN tot Een Groot LichtVeld welke mijn Zoon Jezus, welke
na zijn Wederopstanding Christus - Het Grote Licht – werd te verwelkomen
tijdens zijn Tweede Komst ofwel Wederkomst op aarde in de EindTIJD.
Het Grote Moeder Maria Teken aan De Hemel van Openbaringen 12

Openbaringen 12:1 Statenbijbel
En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed
met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren; Lees verder Openbaringen 12 ter voorbereiding op Het Grote
LichtWerk dat op aarde en ver daarbuiten verricht zal worden door Het Grote
LichtVeld in samenwerking met het Wedergekomen Grote Licht Jezus Christus
Tijdens mijn aankomende Negende Verschijning aan de hemel op 23-09-2017 zal
ik allen die nog niet in Jezus Christus en Zijn Levende Woord geloven nogmaals
de kans geven om zich te scharen bij alle LichtWezens die zich onder mijn
aanvoering al VERENIGD hebben tot een Groot LichtNetwerk. Het Grote
LichtNetwerk dat de aarde en ver daarbuiten zal Verlichten om iedereen die
daar onderdeel van is Wedergeboren te laten worden in Het Nieuwe Jeruzalem.
Ook u kunt nog in dit leven/lijden op aarde Geheeld en Wedergeboren worden!

Maria Doorgevingen 4 en 5
Van 15 en 16 november 2016
Op mijn vraag wat nu precies met Spiritual Warfare, Put On Your Armor of
Light en The Army of Light (Bijbel KJV) bedoeld wordt in de bijbel zei Maria het
volgende in al haar Onvoorwaardelijke Liefde, Zuivere Hart en Geduld:
Vele mensen lezen de bijbel vanuit een stoffelijk gezichtspunt ofwel bewustzijn
omdat hun Hart nog niet geopend is. Wanneer de mens door rechtvaardig en
zuiver denken, spreken en handelen zijn/haar Hart opent zal hij/zij zien dat
met deze woorden het volgende in Geestelijke zin bedoeld wordt:
Spiritial Warfare moet gezien worden als Spiritual Welfare ofwel het goed
denken, spreken en doen aan je medemens ofwel daden van Naastenliefde.
Put On Your Armour of Light moet gezien worden als het aantrekken van je
LichtLichaam ofwel LightBody welke automatisch verschijnt wanneer je de 10
geboden van Mozes ofwel Het Woord Gods in denken, woord en daad volgt.
The Army of Light moet gezien worden als Het Grote LichtNetwerk van
miljoenen en straks miljarden LichtWezens dat ik sinds 1531, ter voorbereiding
op de EindTIJD, op aarde aan het vormen ben en in de EindTIJD de hele aarde
zal omhullen als een Groot LichtVeld ter voorbereiding op De Wederkomst van
De Messias Jezus Christus. The Army of Light is natuurlijk geen leger dat gaat
vechten en strijden maar een LichtVeld dat zo sterk is dat het alle ellende en
duisternis in ieder mens en demon tot en met de antichrist toe zal verlichten.
The Sword of Justice moet gezien worden als (daden van) rechtvaardigheid.
Prepare The Army of Light To Save Our Souls in the EndTime!

Ook u kunt nog in dit leven/lijden op aarde Geheeld en Wedergeboren worden!

Maria Doorgevingen 6 en 7
Van 1 en 2 december 2016
Maria, Moeder der Moeders ik dank u vanuit het diepste van mijn hart voor hetgeen u
voor ons mensen gedaan heeft sinds uw Verschijningen op aarde. Ik dank u ook
namens de vele mensen die heling, genezing en troost hebben gevonden in uw Licht
van Onvoorwaardelijke Liefde. Ik dank u ook voor het feit dat u sinds de zomer van
2016, samen met uw Zoon welke nu De Christus is geworden, alle zielen van de nonnen
en later broeders bevrijd heeft van hun aardse- en ziele illusies en handboeien opdat
zij nu vanuit De Geest het Grote LichtWerk kunnen doen in De EindTIJD. Moeder
Maria mijn hart wordt warm als ik deze woorden in uw naam mag opschrijven. In grote
deemoed en nederigheid verricht ik het werk van u, Christus en God op aarde. Het
Grote Lichtwerk dat De EindTIJD zal bekorten. De EindTIJD die door Het Grote
LichtNetwerk van alle nu al miljoenen Verlichte zielen op deze aarde en ver daarbuiten
met elkaar Verbind tot Een Groot LichtVeld dat de hele aarde en zoals u mij heeft laten
zien, de hele schepping, zal omhullen en transformeren In Het Grote Licht. Moeder
Maria ik vraag u wat uw boodschap voor vandaag is, aan alle mensen die al in Het
Grote Licht Uw Werk en dat van Jezus Christus en God op aarde en ver daarbuiten
doen. Moeder Maria ik vraag u om hen die nog twijfelen aan uw Grote Hart van
Onvoorwaardelijke Liefde en Barmhartigheid nog dat laatste zetje te geven door deze
rechtvaardige mensen vanaf vandaag Inzichten en Innerlijke Tekenen te geven dat het
ook voor hen de hoogste tijd is om zich volledig van de duisternis en daarbij
behorende zonden c.q. gewetenloze woorden en daden af te keren waarna ze door u als
Voorspreker en Voordoener overgedragen worden aan Het Grote Licht Jezus Christus.
Mooi Licht-Wezen,
Vertel uw zusters en broeders dat de tijd gekomen is dat alle Maria Kapellen over de
hele wereld gezuiverd en verlicht zullen worden door Moeder Maria, de in De Geest
wederopgestane ziele nonnen, de nog voor korte tijd in het vlees verkerende nonnen
en alle moeders die hun zonen en dochters in De EindTIJD voor het slagveld der oorlog
willen behoeden en bewaren opdat zij niet in herhaling zullen vallen..
Zeg tegen hen dat de huidige Maria Kapellen die zo prachtig voor mij in grote liefde
opgezet zijn in de afgelopen honderden jaren vervuild zijn door de afgodsbeelden,
symbolen en rituelen van de duisternis. Mijn Licht van Onvoorwaardelijke Liefde komt
immers niet door een beeld of wat voor stoffelijke afbeelding dan ook. Iets wat
iedereen die de bijbel gelezen en vooral GEDAAN heeft direct zal begrijpen. Het
Moeder Maria Licht der Onvoorwaardelijke Liefde kan immers alleen IN U gevoeld en
ervaren worden en nooit buiten u waar alle afgoderij, misleidingen en verleidingen
van het vlees zijn. Zuiver al uw Maria Kapellen dan ook van al deze duistere zaken en
besef dat wanneer deze Kapellen gezuiverd zijn ik weer daar zal komen om de harten
van alle naar Liefde, heling, genezing en troost zoekende mensen weer met mijn
Onvoorwaardelijke Liefde kan vervullen en verlichten. En mochten er mensen zijn die
u tegenhouden in het schonen van de Maria Kapellen op aarde zeg hen dan dat ze De
Bijbel (Statenvertaling en KJV) nog eens goed mogen lezen . Zeg hen dat ze de 10
Geboden van Mozes nogmaals bestuderen en vooral DOEN, en dan praat ik niet alleen
over Gebod 3, 4 en 5 ofwel Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en
Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis, van hetgeen boven in den hemel is,

noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde
is. Gij zult voor die niet buigen, noch hen dienen, maar ook alle andere Bijbel boeken
en geschriften waar Afgoderij en Afgodsbeelden ten strengste verbonden worden
opdat u niet van de zuivere en Levende Leer en Woord van Jezus Christus zult afdwalen
in De Laatste Generatie die nu op aarde is TIJDens de EindTIJD. En nee, maak hier
geen beeldenstorm van maar verwijder deze afgodsbeelden, symbolen en rituelen
vanuit mijn Moederlijke Onvoorwaardelijke Liefde zonder enig oordeel over hen die
De Bijbel en het Woord Gods nog niet kennen of niet willen kennen. Weest Genadig en
Barmhartig in al uw gedachten, woorden en handelen. En blijken de (valse) priesters in
uw gemeente geen toestemming te geven om deze heidense zaken te verwijderen, keer
dan deze Kapel de rug toe, en ga naar een plaats die ik u, waar u ook ter wereld bent,
zal wijzen. Volg dan mijn Moederlijke Hart en Wil en ik zal in uw Hart zijn ongeacht de
plaats, ongeacht het gebouw waar u zich dan zult verzamelen en met mij, maar vooral
Christus en God de EindTIJD zult doorkruisen. Ieder beloond naar zijn of haar
Rechtvaardige en Heilige DADEN en Overgave in en met God en Zoon Jezus Christus.
Al deze Geestelijke Kapellen zullen zich vanaf vandaag wereldwijd Verbinden tot een
Groot Moederlijke Licht dat alle zielen zal bewaren die de duisternis in woorden en
vooral daden hebben losgelaten en de rug toegekeerd. Zo zal uw ziel daadwerkelijk
onderdeel worden van Het Ware Koninkrijk Gods en niet van het valse koninkrijk van
de antichrist, gevallen engelen en hun hogepriesters en hogepriesteressen die nu als
wolven over de aarde waren om u in de korte tijd die hen gesteld is in De EindTIJD,
mee te sleuren in de eeuwige duisternis van ziekte, ongeluk, ellende en pijn.
Zo ook zijn alle plekken waar ik verschenen ben gezuiverd en verbonden tot EEN (zie
Moeder Maria Doorgevingen van 12, 13 en 14 november 2016). Zo ook is alle mensen die
mijn Verschijningen naar Onvoorwaardelijke Liefde en Barmhartigheid in gedachte,
woord en daad, dag in dag uit bewaken, bewaren en uitdragen vertelt dat het er niet
om gaat welke Maria Verschijningsplek het meest waardevol is maar dat alleen hun
Onvoorwaardelijke Liefde en Barmhartigheid een Maria Verschijningsplek Echt en
WAARDEVOL maakt. Het is dus niet de plek maar het gedrag van de mensen die deze
plek bewaken en bewaren en de mensen die aldaar samen komen die van een
Stoffelijke Maria Verschijningsplek een Ware Geestelijke Maria Verschijningsplek
maken die daadwerkelijk uit De Liefde van Jezus Christus en mij in samenwerking met
uw liefde wonderen kan verrichten voor ieder-EEN die aldaar samenkomt. Vanaf
vandaag 1 december 2016 zullen al deze plekken samen, die zoals u nu weet, Uw
Geopende en Verbonden Harten In Onvoorwaardelijke Liefde en Barmhartigheid zijn
Een Groot Moederlijk LichtVeld op aarde gaan vormen en omvatten. Dit Grote
LichtVeld zal letterlijk de periode welke de nog niet bekeerde antichrist, gevallen
engelen, hun (hoge)priesters en volgelingen gegeven wordt in De EindTIJD drastisch
bekorten, ja zelfs volledig kunnen opheffen en teniet doen.
Lief Licht-Wezen beseft u nu hoe groot uw LichtKracht in uzelf en samen is in deze
EindTIJD. Een Groot LichtVeld en LichtKracht die elke (duistere) macht al ware het
een kaars in de duisternis kan Verlichten tot niets. Ja, zelfs Het Boek Openbaringen in
De Bijbel kan oplossen tot niets. Want ja, het staat ook geschreven dat al deze
zuiverende rampen die de (gemaskerde) personen over zichzelf iedere dag middels
hun duistere gedachten, woorden en DADEN afroepen volledig kunnen oplossen tot
niets wanneer U vandaag Wakker Wordt, Opstaat en Weer Naar Huis Gaat.
Lieve Mensen het zijn geen grote daden die wij u in deze EindTIJD vragen, het zijn
geen revoluties, opstanden, protesten, discussies, debatten of wat dan ook voor

strijdige stoffelijke en ziele zaken. Wij vragen u alleen om In uw Hart De
Onvoorwaardelijke Liefde en Barmhartigheid voor ieder mens, dier, plant, aarde en
waar dan ook binnen en buiten de tijdelijke verlossings schepping van ruimte en tijd,
te laten opstaan en hier naar te Handelen. Daadwerkelijk uw Innerlijke Licht te laten
schijnen. En als u dan in deze van afgodsbeelden en gelijkenissen gezuiverde kapellen,
huiskamers, buurgebouwen of gewoon een mooie plek in de natuur In De Naam Van
Jezus Christus met mijn ondersteuning samenkomt gaan er wonderen gebeuren welke
de aarde in de afgelopen 6000 jaar niet gekend heeft. Wonderen die van Binnen naar
buiten mensen, dieren, planten en de aarde zullen helen van al hun ziekten en
ongeluk. Wonderen die geen wonderen zijn omdat iedereen die weer In Het Grote
Licht Gods leeft en handelt in staat is uit De Naam van Jezus Christus deze wonderen
als Wederopgestane Engelen c.q. Licht-Wezens te verrichten. Wonderen die de aarde
en alles wat daarop, in en boven leeft zal Verlichte Tot EEN waar Paradijs.
Lieve Mensen, sta vandaag op en doe iedere dag een Daad van Onvoorwaardelijke
Liefde en Barmhartigheid aan uw medemensen. Lieve Mensen, sta op en doe net zoals
ik het voorwerk om straks Het Grote Licht Gods weer op aarde te mogen ontvangen.
Lieve Mensen het is De Hoogste TIJD omdat het al 12 UUR geweest is en God ons De
Grote Genade gegeven heeft om in de korte tijd die de antichrist, gevallen engelen en
(hoge)priesters gegeven is, deze EindTIJD nog meer te bekorten. U als LichtWezens
bekorten met iedere daad van Onvoorwaardelijke Liefde en Barmhartigheid De
EindTIJD van de antichrist en gevallen engelen. Beseft u wel hoe Krachtig U bent!
Zo wordt Wakker, Sta Op en Zegt Het Voort aan uw medemensen!
Zo stuur deze Maria Doorgevingen door aan uw Priesters en Dominees opdat ook zij
verlost en gered zullen worden Door Het Grote Licht In De EindTIJD!

Ook u kunt nog in dit leven/lijden op aarde Geheeld en Wedergeboren worden!
Bijlage Maria Doorgevingen 1,2,3,4 en 5 van 12,13, 14, 15 en 16 november 2016
P.S.1 Een Daad van Onvoorwaardelijke Liefde en BarmHARTigheid is mij oneindig
maal meer waard dan het aansteken van een stoffelijke kaars voor een afgodsbeeld.
Ook een wens voor een naaste vanuit uw Innerlijke Hart wordt door mij vele malen
eerder gehoord en vervult dan een uiterlijke wens uit stoffelijk eigen belang. Steek
daarom uw Innerlijke Kaars/Lamp aan en vul hem dagelijks met olie opdat u gezalfd
zult zijn in de EindTIJD en wij u herkennen als een Licht in de duisternis.
P.S.2 Daden van Genade, Barmhartigheid en Onvoorwaardelijke Liefde in de EindTIJD
bekorten de EindTIJD drastisch. Wanneer u dit begrijpt dan bent u een ware Meester
van De Tijd geworden en zult u uitgenodigd worden in Het Nieuwe Jeruzalem.
P.S.3 Zeer streng zou ik de priesters willen toespreken die het gewaagd hebben om
bovengenoemde valse maria afgodsbeelden ook nog eens als gouden kalveren ter ere
van Baal/Bel vergulden. Dat getuigt van een grote Godslastering, ridiculisering en
minachting van zowel God als Jezus Christus en zal snel gezuiverd worden.

Maria Doorgevingen 8
Van 3 december 2016
Maria, Moeder der Moeders ik vraag u in alle nederigheid, deemoed en dienstbaarheid
om mij opheldering te geven over de volgende gebeurtenissen op aarde. Tussen 11-23
september 2016 is er een bijeenkomst geweest van vele kerkelijke leiders boven de
graftombe van David in Jeruzalem alwaar ook jaarlijks Het Laatste Avondmaal genoten
wordt. Hun voornemen is om een nieuwe One World Paarse Hogepriester te kiezen en
een nieuwe paarse wereldreligie te formeren onder leiding van Sophia. Kunt u uw licht
schijnen over deze gebeurtenis en mij uitleggen wat hier nu precies de bedoeling van
is. Mocht deze vraag niet met de grootste deemoed gesteld zijn dan verzoek ik u deze
niet te beantwoorden opdat ik niet verleid en misleid zal worden in de EindTIJD. Het is
immers alleen Het Grote Licht van God en Jezus Christus dat ik wil volgen en zijn in
deze tijd waar de mens op onvoorstelbare manieren beproefd en gezuiverd wordt om
als waardige ziel straks plaats te nemen in Het Nieuwe Jeruzalem op aarde en hemel.
Mooi Licht-Wezen,
Vertel uw zusters en broeders dat zoals geschreven staat in De Bijbel alles in De
EindTIJD geopenbaard zal worden ofwel aan het licht zal komen. Zo ook de kwestie
rond mijn Verschijningen op aarde en de vele Moeder Maria Pelgrim Routes die de
Innerlijke Moeder Maria Kapellen met elkaar wereldwijd zullen verbinden. Maar laten
we allereerst voor eens en voor altijd duidelijk maken wat het verschil is tussen Mijn
Verschijningen en Kapellen en hen die onder valse voorwendselen de gelovigen willen
verleiden en misleiden middels afgodsbeelden, rituelen en occulte symbolen.
Het grote verschil tussen Moeder Maria en maria magdalena is dat ik de stoffelijke
moeder van de Onbevlekt Ontvangen (dus zonder zonden) Jezus was maar ook tot de
dag van vandaag zijn leerlinge ben. Een leerlinge die al voor haar geboorte op aarde
gekozen had om Jezus die na zijn Wederopstanding, Christus Het Grote Licht Gods
werd (de 16e Statie) te dienen en volgen. Maria magdalena, die vele mensen ook wel
kennen als sophia en de zwarte madonna was de eerste gevallene en moeder van zowel
lucifer als grootmoeder van de antichrist. Het was/is immers niet voor niets dat Jezus
zoveel TIJD aan maria magdalena besteedde en veel minder aan de 12 apostelen. Jezus
was/is immers Het Enige Grote Licht dat deze eerste gevallene weer naar huis kan
leiden en op geen enkele manier door haar verleid of misleid kan worden. De 12
apostelen hebben dit niet altijd begrepen en waren zelfs jaloers op de vele aandacht
die Jezus aan maria magdalena gaf. Wij hopen dat u nu begrijpt dat geen enkel ander
Licht in staat is om deze duisternis met Alle Licht, Genade, Deemoed en Geduld te
zuiveren en weer naar Het Huis Gods te voeren waar zij eens uit jaloezie op Gods
werken viel in de ziele schepping en later stoffelijke schepping. Deze boodschap zal
voor vele gelovigen een schok zijn. Maar ik heb u al verteld dat Alles maar dan ook
Alles In De EindTIJD aan u geopenbaard zal worden. Bid daarom voor sophia opdat zij
net zoals alle andere gevallen engelen, hun (hoge)priesters en volgelingen op aarde
weer wakker zullen worden in De Geest Gods en bewaard zullen worden voor de
Tribulation ofwel EindTIJD gebeurtenissen die nu al over de aarde woekeren.
Iedereen die dan ook nu nog WETEND van plan is een (Anna) Sophia Kapel, Kerk of
Basiliek te bouwen vol met afgodsbeelden van sophia met haar kleinkind de antichrist
op haar arm zal door mij, mijn ziele nonnen en nu nog aardse moeders en zusters
ingefluisterd worden om hier niet meer aan mee te werken. Geen enkel Innerlijk Huis

Gods of huis van Moeder Maria heeft Kerken of Basilieken nodig om Het Ware Geloof
Gods te belijden. Het Ware Geloof en Licht kan immers alleen maar ontstaan door uw
Overgave in 100% Geloof en Vertrouwen aan Jezus Christus en het dagelijks DOEN van
werken van Genade, Barmhartigheid en Onvoorwaardelijke Liefde richting uw
medemens. Al het andere ofwel stoffelijke produceert geen enkel Licht.
Sophia ofwel Maria magdalena is net zoals alle apostelen en profeten weer op aarde
om in deze EindTIJD nogmaals gezuiverd te worden met De Grootste Liefde van God.
Want eens, ja eens voor haar val uit jaloezie en hoogmoed was zij een van de Grote
Engelen Gods. Een Grote Engel die via haar jaloezie en hoogmoed stap voor stap viel in
de schaduwen (zielenwereld van TIJD) en duisternis (stoffelijke wereld van Ruimte)
der gevallenen welke u kent als Onwetendheid, Begeerten, Lust, Toorn en Verraad. Het
Grote Verraad aan Het Ware Zelf welke alleen maar De 100% Geest In U is! Wordt
Wakker en Sta vandaag weer op in De 10 Geboden c.q. Genade, Waarheid, Schoonheid,
Intelligentie, Waarneming, Herinnering, Begrip, Onvoorwaardelijke Liefde, Origineel
Idee, Volmaaktheid, Vrede en Wijsheid opdat u in deze EindTIJD niet nogmaals in
herhaling zult vallen en meegesleurd zal worden in De 3e Val van het beest.
Hoed u voor De Valse Paarse (Anna) Sophia Wereld Religie en haar (hoge)priesters,
kerken, basilieken en kapellen In De EindTIJD waar de valse maria de zonnegod, de
antichrist, tammuz, horus, apollo op haar arm draagt en zo vele gelovigen nogmaals de
duisternis in wil slepen van De 3e Val. De duisternis van ellende, ongeluk leed en pijn.
Zo wordt Wakker, Sta Op en Zegt Het Voort aan uw medemensen!
Zo stuur deze Maria Doorgevingen door aan uw Priesters en Dominees opdat ook zij
verlost en gered zullen worden Door Het Grote Licht In De EindTIJD!

Ook u kunt nog in dit leven/lijden op aarde Geheeld en Wedergeboren worden!
Bijlage Maria Doorgevingen 1,2,3,4,5,6 en 7 van november en december 2016
P.S.1 Een Daad van Onvoorwaardelijke Liefde en BarmHARTigheid is mij oneindig
maal meer waard dan het aansteken van een stoffelijke kaars voor een afgodsbeeld.
Ook een wens voor een naaste vanuit uw Innerlijke Hart wordt door mij vele malen
eerder gehoord en vervult dan een uiterlijke wens uit stoffelijk eigen belang. Steek
daarom uw Innerlijke Kaars/Lamp aan en vul hem dagelijks met olie opdat u gezalfd
zult zijn in de EindTIJD en wij u herkennen als een Licht in de duisternis.
P.S.2 Daden van Genade, Barmhartigheid en Onvoorwaardelijke Liefde in de EindTIJD
bekorten de EindTIJD drastisch. Wanneer u dit begrijpt dan bent u een ware Meester
van De Tijd geworden en zult u uitgenodigd worden in Het Nieuwe Jeruzalem.
P.S.3 Zeer streng zou ik de priesters willen toespreken die het gewaagd hebben om
bovengenoemde valse maria afgodsbeelden ook nog eens als gouden kalveren ter ere
van Baal/Bel vergulden. Dat getuigt van een grote Godslastering, ridiculisering en
minachting van zowel God als Jezus Christus en zal snel gezuiverd worden.

