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Het Boek der Waarheid - Boodschappen november 2010 tot 2014 
Inleiding 

 
Over de website: www.hetboekderwaarheid.net en de boodschappen 

Deze site is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren die sinds 8 
november 2010 ontvangen worden door een getrouwde vrouw en moeder van een jong gezin, 
woonachtig in Europa.  Zij wenst voorgesteld te worden als Maria van de Goddelijke 
Barmhartigheid (De Europese visionaire en zienster).  

De boodschappen gaan nog steeds door en versterken de Katholieke Leer van geloof en zeden. De 
zienster Maria heeft de steun gekregen van een aantal gelovigen, waaronder priesters en vrijwilligers uit 
verschillende landen, om het mogelijk te maken dat deze boodschappen snel aan de wereld bekend 
gemaakt worden. Zij zegt dat ze aan de wereld bekend gemaakt worden voor ons eigen welzijn en dat 
van anderen.  
Al dan niet officieel goedgekeurd door de Kerk of anders door een mogelijk waardig godsvruchtig 
geloof, zijn katholieke personen moreel niet verplicht om de boodschappen afkomstig van welke 
oorsprong van private openbaringen dan ook (bv. verschijningen, inspraken, …) aan te nemen. In 
tegenstelling tot de publieke openbaring (d.w.z. de Heilige Schrift en de Overlevering) heeft de 
Kerk zelf geen providentiële vrijgeleide op het gebied van private openbaringen. Er is nu hoe dan 
ook een initiatief aan de gang om deze boodschappen diepgaand te laten onderzoeken door 
middel van de juiste kanalen om zich ervan te verzekeren dat ze in overeenstemming zijn met alle 
aspecten van de katholieke leer en de publieke openbaring.  

De zienster aanvaardt dat degenen die beweren boodschappen van goddelijke aard te ontvangen 
met uiterste voorzichtigheid behandeld moeten worden. Daarom aanvaardt zij ten volle dat de 
boodschappen door bevoegde theologen onderzocht moeten worden. Als zodanig heeft zij deze 
gewillig aan de Katholieke Kerk ter beschikking gesteld voor volledig onderzoek.  

De dringende noodzakelijkheid van de boodschappen  
De boodschappen worden snel aan de wereld bekend gemaakt want zij zegt: “ We hebben niet veel 
tijd voordat deze gebeurtenissen zich in de wereld ontvouwen en de mensen hebben het recht om 
de waarheid te kennen zodat zij hun leven kunnen onderzoeken in de hoop dat hun ziel gered kan 
worden.”  

De zienster heeft om diverse redenen besloten niet in de openbaarheid te treden. Allereerst zegt zij 
dat zij de identiteit van haar jonge familie wenst te beschermen. Ten tweede wil zij geen aandacht 
zoeken of persoonlijke roem, van welke aard dan ook. En, als ouder, voelt zij de 
verantwoordelijkheid om zichzelf en haar gezin te beschermen. Zij vraagt dat de mensen haar 
recht, om dat te doen, respecteren en ze vraagt dat de boodschappen beoordeeld worden op hun 
verdienste.  

Zij zegt dat haar rol zeer duidelijk is. “Zoals opgedragen door Onze Heer Jezus Christus, mag ik de 
schrijfster zijn maar ik ben niet de auteur, dat is Hij. Ik besef dat het voor de mensen moeilijk is om 
de echtheid van deze boodschappen te aanvaarden. Maar dat is niet erg. Laat me jullie echter 
verzekeren dat de Liefde, die Jezus Christus en Zijn Eeuwige Vader voelen voor elk van ons ter 
wereld, even zuiver als hartstochtelijk is. Het is hartverscheurend om getuige te zijn van het lijden 
dat Hij ondergaat door de zonden in de wereld en vooral van degenen die niet geloven dat Hij 
bestaat. Hij zal nu de wereld het bewijs geven dat zij nodig hebben tijdens De Waarschuwing – de 
verlichting van het geweten, een bovennatuurlijke gebeurtenis waarvan iedereen getuige zal zijn.”  

Onze Heer Jezus Christus heeft de zienster opgedragen om deze boodschappen niet te analyseren en 
geen persoonlijke interpretaties of beschouwingen toe te voegen. De boodschappen moeten 
gepubliceerd worden exact zoals ze door haar ontvangen werden – met geen enkele wijziging van de 
inhoud.  

Zij aanvaardt dat goddelijke openbaringen niet noodzakelijk zijn om in God te geloven. Zij zegt dat, 
in dit geval, ze gegeven worden als hulp om het geloof van de mensen te verbeteren en zich voor 
te bereiden op de gebeurtenissen in de wereld die volgens haar betrekking hebben op de periode 
die de Tweede Komst van Christus voorafgaat. Zij zegt zeer duidelijk dat zij geen idee heeft 
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wanneer de Tweede Komst plaatsgrijpt en zij zal ook nooit een datum voor deze gebeurtenis 
krijgen. 

De boodschappen  

Het standpunt van de Kerk en goddelijke openbaringen  
De boodschappen van de zienster Maria versterken de Leer van de Katholieke Kerk betreffende 
het geloof en de zeden en worden aan de mensheid gegeven door Jezus Christus om de wereld te 
helpen herevangeliseren opdat de zielen gered kunnen worden vóór de Tweede Komst – het 
Laatste Oordeel.  

2011 is het jaar van de Zuivering over heel de wereld  
Deze site bevat waarschuwingen, aan de zienster gegeven door Onze Heer Jezus Christus in een 
reeks van innerlijke locuties die voorafgegaan werden door verschijningen van Onze Lieve Vrouw en 
Onze Heer Jezus Christus sinds november 2010, over de wereldwijde onrust die op handen is 
waaronder oorlogen en aardbevingen die nu zullen escaleren omdat de mensen de rug keren naar het 
geloof in God de Almachtige Vader.  

In de boodschappen heeft Jezus gezegd dat God, de Eeuwige Vader, niet langer achterover zal 
leunen en toekijken hoe de zonde zich verder manifesteert in een ongelovige wereld. Deze 
ecologische rampen zullen heviger worden op het einde van 2011 en zullen, jammer genoeg, 
gevoeld worden op plaatsen in de wereld waar dit het minst verwacht wordt. Het is pas wanneer 
deze zó alledaags worden dat de mensen zich vragen zullen gaan stellen. Vervolgens zullen zij 
beseffen dat ze niet het gevolg zijn van klimaatsverandering maar zich hebben voorgedaan door 
Gods Hand.  

Deze boodschappen onthullen ook een wereldwijde gebeurtenis nog nooit eerder door de 
mensheid meegemaakt. Deze mystieke gebeurtenis, die naar verwachting binnenkort gaat 
plaatsvinden, zal ervaren worden door iedereen ter wereld ouder dan 7 jaar waardoor de mensen 
een duidelijk bewijs zullen krijgen van Gods bestaan. Onze Heer Jezus Christus verwijst hiernaar 
als De Waarschuwing – de verlichting van het geweten. Het is een geschenk voor de mensen 
waarbij zij met eigen ogen het bewijs zien dat God echt bestaat. Het is, hoe dan ook, belangrijk dat 
de mensen zich hierop voorbereiden want veel mensen zullen sterven van ontzetting wanneer hun 
zonden, vooral de doodzonden, aan het licht gebracht worden. Gebeden om vergeving te vragen 
zijn essentieel.  

Volgens de zienster Maria is de reden dat dit zal plaatsvinden omdat God steeds barmhartig is en 
de mensen een kans wil geven om tot inkeer te komen zodat zij de Hemel kunnen binnengaan 
nadat Zijn Zoon, Jezus Christus, terugkomt om te oordelen tijdens Zijn Tweede Komst.  

Het is door Zijn barmhartigheid dat Hij de wereld deze allerlaatste kans geeft om vergiffenis te 
vragen voor hun zonden opdat zij allen gered kunnen worden en het Nieuwe Paradijs betreden 
zodra Hemel en Aarde samensmelten.  

Het gebed zal wereldwijde rampen afwenden maar, jammer genoeg, is er volgens de zienster op 
dit moment niet genoeg gebed in de wereld. Dus zal de toorn van God nu met onmiddellijke ingang 
op de wereld neerdalen. Aardbevingen, tsunami’s, overstromingen, hittegolven en 
vulkaanuitbarstingen zullen nu escaleren en heviger worden.  

De zienster zegt dat deze boodschappen aan haar geopenbaard zijn als het Boek der Waarheid – 
de laatste reeks van goddelijke boodschappen die aan de wereld worden meegedeeld vóór de 
Tweede Komst. Ze zijn van goddelijke oorsprong en zijn gegeven vanuit de zuivere liefde die God 
heeft voor al zijn kinderen. Op het ogenblik ontvangt de zienster Maria geestelijke begeleiding via 
diverse kanalen binnen de Kerk.  

Overeenkomstig het decreet van de Congregatie van de geloofsleer goedgekeurd door Zijne 
Heiligheid Paus Paulus VI (14 oktober 1966) Artikel 1399 en 2318 van het Canoniek Recht zijn 
opgeheven zodat geen imprimatur vereist is voor het publiceren van goddelijke openbaringen, 
profetieën of wonderen. 
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Eerste Boodschap van de Maagd Maria.  
 

Maandag, 8 november 2010, 15:30 u thuis na de rozenkrans.  

(Aankondiging van de toekomstige profetieën, die nog ontvangen gaan worden door de particuliere 
zienster, die op dit moment geen idee had wat er van haar gevraagd zou worden.)  

Mijn kind, je hebt een verantwoordelijke taak te volbrengen en je mag je door niemand laten 
tegenhouden.  
De waarheid moet uitgebracht worden. Jij bent gekozen om dit werk uit te voeren. Mijn kind, blijf sterk. 
Vertrouw op God hierboven voor begeleiding om Mijn werk te doen.  

Je hebt al de heiligen die met jou meewerken. De gestaltes* die je zag, zijn daar allen om jou te helpen 
Mijn grenzeloze boodschappen te verspreiden opdat de hele wereld ze te horen krijgt. Je wordt geleid. Je 
zal het niet gemakkelijk vinden maar je houdt ervan om door te bijten. Wat er gebeurt, is allemaal 
aangekondigd. Jij bent een instrument om het woord van God mee te delen aan al Zijn kinderen.  

Vergeet het nooit, God houdt van al Zijn kinderen met inbegrip van de zondaars die Hem beledigd 
hebben. Smeek om barmhartigheid voor iedereen van jullie. De Heilige Familie zal herenigd worden.  

(Pauze… Op dat moment was ik verrast dus ik vroeg O. L. Vrouw:  
Heb ik dit deel juist? Ze glimlachte zachtjes en vervolgde …)  

Neem je pen. Dat klopt en verspreidt de waarheid voor het te laat is.  

Deze boodschappen zijn van goddelijke oorsprong en moeten gerespecteerd worden. Ik vertrouw 
op jou om ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende wijze uitgebracht worden aan een ongelovige 
wereld. Het is van het uiterste belang dat je sterk blijft voor Mijn geliefde Zoon. Ik weet dat je lijdt voor 
Hem, met Hem en door Hem. Verheug je want dit is goed. Jij bent gezegend, Mijn kind, om gekozen te 
zijn voor dit werk. Blijf sterk.  

Bid elke dag voor begeleiding. Je zal sterker worden als de tijd vordert. Vrees niet, Ik ben met jou en je 
familie elke dag. Je wordt vervuld met de Heilige Geest zodat je de waarheid over Mijn Vaders plan op 
aarde kan ontsluieren.  

Mijn kind, schuif je twijfels terzijde. Je beeldt je deze boodschappen niet in. De voorzeggingen uit de 
Bijbel staan op het punt zich te ontvouwen.  

Bid voor alle kinderen van God. Mijn zeer geliefde Zoon wordt elke dag zoveel pijn gedaan. Hij wordt 
gekweld door de zonden van de mensen. Zijn lijden heeft ongekende hoogten bereikt die Hij niet ervaren 
heeft sinds Zijn Dood op het Kruis.  

Jij hebt de nodige energie en geestdrift, met de zegen van God, om je missie uit te voeren. Jouw 
zuivering is compleet. Je bent klaar voor de strijd die je wacht.  

Ga nu, Mijn kind. Trek je pantser aan. Sta op met opgeheven hoofd en help om te vechten tegen de 
Boze. Wanhoop niet van tijd tot tijd als je je eenzaam voelt. Je hebt al de Engelen en Heiligen – inclusief 
Heilige Johannes Paulus II, Heilige Faustina, en Heilige Jozef die je begeleiden bij elke stap van de weg.  

Dank je, Mijn kind, voor het geloof dat je getoond hebt. Je bent een vechter en zeer bemind door God de 
Vader en Mijn zeer geliefde Zoon. Je bent één met Jezus en je hand wordt geleid door de Heilige Geest.  

Ga nu, Mijn kind, om het werk uit te voeren gebruik makend van alle beschikbare middelen in deze 
belangrijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid.  

God zegent jou, Mijn kind.  

Je liefhebbende Moeder in Christus   
Maria Koningin van de Aarde  

* De gestaltes waarnaar verwezen wordt, zijn de beelden van verschillende Heiligen die verschenen aan de zienster 
gedurende de privéverschijning maar zij had geen idee wie Zij waren tot een later tijdstip.   
Anderen dan degenen die hierboven genoemd zijn bv. H. Johannes Paulus II, Zr. Faustina en H. Jozef en 2 andere 
gestaltes die niet genoemd zijn. 
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Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze.  
 

Donderdag, 1 november 2012, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nu opstaan en samenkomen verenigd in liefde als 
voorbereiding op de moeilijke tijden die op komst zijn.  

Jullie, Mijn sterk leger, zijn gezegend en jullie zijn beschermd met het Zegel van Mijn Vader, het 
Zegel van de Levende God.  

Bij alles wat jullie langs alle kanten naar het hoofd geslingerd zal worden, onthoud dat Ik met jullie 
ben.  

Vele gebeurtenissen, waaronder ecologische omwentelingen, oorlogen, het schisma in Mijn Kerk 
op aarde, de dictaturen in elk van jullie naties – vast verbonden tot in hun kern – zullen allemaal 
op hetzelfde moment plaatsvinden.  

Zo vele ontwrichtingen zullen vele tranen veroorzaken en tandengeknars, maar één zaak zal intact 
blijven. Dat zal de Macht van God zijn en Zijn Liefde voor al Zijn kinderen.  

Die strijd zal zich in de wereld ontvouwen en jullie, Mijn leger, moeten niet beven van angst. In 
Mijn Koninkrijk is alles in orde en jullie plaats is daar verzekerd. Jullie moeten je nu bekommeren 
om de anderen.  
Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze. Mijn Kruistochtgebeden zullen veel van de 
verschrikking verzachten die veroorzaakt wordt door de zonden van de mensheid. Alstublieft, bid 
dit gebed (83) voor de matiging van de kastijdingen.  

Kruistochtgebed (83)   
Voor de matiging van de kastijdingen.  

“O lieve Vader, God de Allerhoogste, wij, Uw arme kinderen, knielen neer voor Uw Glorierijke Troon 
in de Hemel.  

Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.  

Wij smeken Uw Barmhartigheid af voor de zielen van diegenen die verschrikkelijke ontberingen 
veroorzaken bij Uw kinderen op aarde.  

Alstublieft vergeef hun.  

Alstublieft verwijder de antichrist, van zodra hij zichzelf bekend maakt.  

Wij vragen U, lieve Heer, Uw Hand van Kastijding te matigen. In plaats daarvan smeken wij U onze 
gebeden en ons lijden te aanvaarden, om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.  

Wij vertrouwen U. Wij eren U. Wij danken U voor het grote offer dat U bracht toen U Uw enige Zoon, 
Jezus Christus, zond om ons van zonde te verlossen.  

Wij verwelkomen Uw Zoon, eens te meer, als de Verlosser van de mensheid.  

Alstublieft, bescherm ons. Behoed ons voor het kwaad.  

Help onze families.  

Ontferm U over ons. Amen.”  

Jullie, Mijn leger, zijn langs alle kanten voorbereid. Al wat jullie moeten doen is op Mij te 
vertrouwen. Wanneer jullie Mij volledig vertrouwen, zullen jullie in staat zijn al jullie liefde, lijden, 
zorgen en pijnen aan Mij, jullie Jezus, af te staan.  
Wanneer dat het geval is moeten jullie alles in Mijn Heilige en Medelijdende Handen achterlaten.  

Dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden.  

Jullie Jezus 

Mijn trouwe leerlingen, inclusief priesters en gewijde dienaren van alle 
Christelijke gezindten, zullen dicht aan Mijn Zijde blijven.  
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Vrijdag, 1 november 2013, 23:17 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de geest van het kwaad verspreidt zich en tast al diegenen aan die zich 
hevig tegen deze Boodschappen verzetten. Dit zal leiden tot nog meer boosaardigheid, leugens 
en uitgewerkte plannen om deze Missie te stoppen. Jij moet de boosaardige tongen negeren en 
diegenen die verteerd worden van geestelijke jaloersheid, die er alles zouden aan doen om te 
proberen deze Missie, Mijn Missie om redding aan allen te brengen, te vernietigen.  
Ik zeg tot jullie, tot allen die Mij volgen, deze Boodschappen zijn té belangrijk voor jullie om 
aandacht te schenken aan diegenen die jullie haten in Mijn Naam. Want Ik Ben het, Jezus 
Christus, die ze willen treffen. Onthoud dat. Hun hoogmoed zal hen evenwel doen geloven dat zij 
zo handelen omdat zij Mij beminnen. Zij moeten weten dat Ik nooit iemand zou toelaten zulke 
leugens te vertellen of gemene geruchten te verspreiden over een andere ziel in Mijn Naam.  

Ik, Jezus Christus, het Lam van God, Ik alleen heb het Gezag om jullie in deze tijden de 
Waarheid te openbaren. De Waarheid zal velen verontrusten en de Waarheid zal bitter om te 
slikken zijn, want zij is van zo’n omvang dat enkel diegenen die sterk zijn in hun liefde voor 
Mij, in staat zullen zijn haar te aanvaarden. De Waarheid, ongeacht hoe moeilijk ook voor 
jullie om te verteren, zal jullie vrijmaken.  
Zij zal jullie ogen openen voor het kwaad wanneer het zich voordoet als goed, voor 
boosaardige mensen die godslasteringen verspreiden wanneer zij zeggen dat zij Mijn 
Woord spreken en voor Mijn vijanden die Gods kinderen willen vernietigen.  
Vele valse profeten, verspreid over alle naties, zullen opstaan om te zeggen dat de leugens die 
voortkomen uit de mond van de antichrist, de waarheid zijn. Zij zullen ook zeggen dat de antichrist 
Mij is. Zij zullen van alles zeggen over de Evangeliën, wat schijnbaar zuiver zal lijken en zij zullen 
uittreksels van de Heilige Bijbel nemen, inclusief citaten van Mij, om hun ellendige missies te 
rechtvaardigen. Maar jullie die Mij kennen, jullie zullen altijd de leugen en de ketterij vinden die 
verscholen zit in hun zogenaamde profetische woorden. Zij zullen deze Boodschappen 
tegenspreken en verklaren dat Mijn Woord ketterij is. Nu is het de tijd om al deze stemmen 
buiten te sluiten, die jullie dringend oproepen om naar hen te luisteren, in plaats van naar 
Mij. Jullie moeten jezelf de Waarheid van de Heilige Evangeliën blijven in herinnering houden. 
Jullie moeten naar Mij luisteren, als Ik jullie onderricht.  
Spoedig zullen al diegenen die Mijn Kerk in het verleden geleid hebben, al diegenen die Gods 
kinderen voorzien van het Ware Woord van God binnen Mijn Kerk, en al diegenen die trouw zullen 
blijven aan de Waarheid, aan de kant geschoven worden. De Katholieke Kerk zal een aantal 
alarmerende verklaringen afleggen, wat betreft het waarom dat zij moet veranderen en elk 
deel van haar structuur wijzigen. Zij zal de zonden van diegenen in Mijn Kerk en van diegenen 
die Mij verraadden gebruiken, als rechtvaardiging om Mijn Kerk binnenstebuiten te keren. Vele 
van Mijn gewijde dienaren zullen verwijderd en tot zondebokken gemaakt worden. Velen 
zullen uitgezocht worden en onwaarheden, alsook andere beweringen, zullen tegen hun 
goede naam ingebracht worden alvorens zij zullen weggestuurd worden. Dit is de wijze 
waarop vele gewijde dienaren van Mijn Kerk zullen verwijderd worden om de vijanden van 
God toe te laten om van binnenin de volledige controle te nemen. Alle laster door Gods 
vijanden bedreven tegen Mijn gewijde dienaren zal in het openbaar op applaus onthaald worden 
en voorgesteld worden als een goede zaak, zodat de goede naam van de Kerk intact blijft.  
O hoezeer zullen jullie allemaal bedrogen worden en hoe zal de Waarheid bedekt, verborgen en 
vervolgens genegeerd worden. Al deze veranderingen zullen vlug in de toekomst plaatsvinden en 
de verspreiding van deze dingen zal velen verbazen. Te midden van dit alles, zal er grote 
verwarring, angst, droefheid en grote smart heersen. Mijn Kerk zal zo verbrokkeld worden dat 
alle vertrouwen binnen haar muren zal gebroken worden. Dat zal een grote angst 
veroorzaken en dan, op een manier die in het begin niet duidelijk zal zijn, zal de Katholieke 
Kerk een leidende kracht worden in de nieuwe wereldreligie. Die nieuwe gruwel zal een grote 
liefde verklaren voor de armen en hongerigen in de wereld. Maar Mijn Woord zal zij niet prediken, 
noch zal zij trouw blijven aan Mijn Kerk. Mijn Kerk zal echter blijven leven.  
Mijn trouwe leerlingen, inclusief priesters en de gewijde dienaren van alle Christelijke gezindten, 
zullen dicht aan Mijn Zijde blijven. Mijn rest zal de test van de tijd doorstaan en zij kan nooit 
sterven, want Ik Ben de Kerk. Ik kan nooit vernietigd worden.  

Jullie Jezus  
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Niets kan voortkomen uit niets.  
 

Zaterdag, 1 november 2014, 13:35 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, pas op voor diegenen die de Goddelijkheid van Mijn Vader ontkennen. 
Hij, en alleen Hij, schiep de wereld – alles kwam uit Hem voort. Niets kan voortkomen uit 
niets. Alles wat is, en zal zijn, komt van Mijn Eeuwige Vader.  
Het Woord kan niet uiteengerukt worden en indien dat toch gebeurt, aanvaard dan niets wat in 
strijd is met de Waarheid. Jullie leven in een tijd waarin alle bewijzen voor het bestaan van God, 
en alles wat Hij schiep, ontkend zullen worden. Alles wat Hem dierbaar is zal worden vernietigd. 
Zijn Schepping wordt verscheurd door diegenen die Hem verloochenen. Leven, dat van Hem 
komt, wordt vernietigd en de Waarheid, die Hij aan Zijn kinderen gaf door Zijn Heilige Boek, dat 
het Oude en het Nieuwe Testament bevat, wordt nu in vraag gesteld. Spoedig zal veel van wat 
Het Woord zegt als onwaarheid beschouwd worden.  

Hoe weinig beminnen jullie Hem Die jullie Eeuwige Vader is, en hoe weinig belang hechten jullie 
aan jullie eigen bestemming, want het pad dat jullie kiezen is zorgvuldig gekozen om alleen 
overeen te stemmen met jullie eigen arrogantie en zelfvervulling. De mens die geobsedeerd is 
door zijn eigen intellect, kennis en ijdelheid zal blijven proberen om een weg naar God te vinden, 
maar van eigen makelij. Dat zal hem op een dwaalspoor brengen en hij zal uiteindelijk een leugen 
leven. Wanneer jullie door dit leven rondzwerven op zoek naar de betekenis van jullie bestaan, 
dan zullen jullie die nooit vinden, tenzij jullie de Waarheid van de Schepping aanvaarden.  

God, Mijn Eeuwige Vader, schiep jullie. Totdat jullie dit aanvaarden, zullen jullie valse 
goden blijven verafgoden en jullie heidendom zal jullie op de knieën brengen in wanhoop. 
De tijd is gekomen waarin jullie gelijk wat zullen aanvaarden als bewijs dat Mijn Vader niet bestaat.  

Jullie kregen de Waarheid. Aanvaard ze. Laat Mij jullie bij de hand nemen naar Mijn Vader, opdat 
Ik jullie Eeuwige Zaligheid kan brengen. Al wat anders is dan de Waarheid zal jullie op de weg 
naar de hel leiden.  
Jullie Jezus  

De Maagd Maria: Tijd voor Mijn Zoon om zijn geschenk van Goddelijke 
Barmhartigheid uit te delen.  

 
Woensdag, 2 november 2011, 10:40 u.  

Mijn kind, de tijd nadert voor Mijn Zoon om zijn geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid uit te delen. 
Dus moet jij je concentreren op jouw zending zielen te redden. Jij mag het niet laten gebeuren dat 
verstrooiingen je wegtrekken van die allerbelangrijkste taak, namelijk het verspreiden van bekering.  

De Hemel verheugt zich erover dat dit Goddelijk Geschenk weldra zal gegeven worden met de 
zuivere liefde die Mijn Zoon in zijn hart draagt voor alle zielen. Mijn kind, naarmate dit werk toeneemt in 
intensiteit, zal de Duivel je bij elke gelegenheid blijven kwellen door verschillende mensen. Jou werd 
opgedragen te zwijgen en je enkel te focussen op Mijn Zoon.  

Mijn kind, jij werd aangesteld om zeer uitvoerig het verlangen van Mijn Zoon kenbaar te maken, namelijk 
om in deze tijd tot de mensheid te spreken. Wees dapper en moedig want deze Heilige Zending zal 
slagen. Het werd reeds zolang geleden voorzegd en jij hebt vanuit de hemelen leiding van allerlei aard 
ontvangen. Alle heiligen leiden je want zij werden verzameld om in volle kracht te verzekeren dat deze 
zending niet zal mislukken. Dat kan ook niet. Jij moet ophouden je zorgen te maken wanneer dingen 
hopeloos lijken want dat is het bedrog waarmee je zal geconfronteerd worden door het werk van de 
Bedrieger.  

Ik, jouw geliefde Moeder, werk heel de tijd met je mee. Jij werd door Mij voorbereid om voor Mijn 
Geliefde Zoon te komen. De verkregen genaden dienden om jouw ziel in staat te stellen zich te zuiveren 
opdat je geschikt zou zijn te werken voor de Verlosser van de mensheid.  

Het was door Mijn dierbare Zoon dat jij voor de Heilige Drie-Eenheid gebracht werd. Dit is één van 
de belangrijkste zendingen sinds Mijn Zoon gezonden werd om de wereld van zonde te verlossen.  
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Sta jezelf nooit toe van deze zending af te wijken. Noch mag jij ingaan op de bekoring ervan weg te 
lopen. Bid altijd tot mij, jouw moeder, voor bescherming.  

Je geliefde Moeder   
Koningin van de Hemel   
Moeder van Barmhartigheid  

Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen.  
 

Woensdag, 2 november 2011, 19:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen omdat de aarde 
voortschrijdt naar een nieuw stadium in voorbereiding op Mijn Akte van Goddelijke Barmhartigheid 
wanneer Ik kom om jullie nogmaals te redden.  

Haat neemt toe in elke natie. Misnoegdheid wordt overal gevoeld. De liefde voor de ander is zwak 
terwijl eigenliefde niet alleen aanvaard wordt maar beschouwd als iets noodzakelijks om in de wereld van 
vandaag aanvaard te worden.  

Ik zal de haat wegvagen. Ik zal stampen op de plannen van de mens om verschrikking toe te brengen 
aan zijn broeder. Ik zal de arrogantie in jullie zielen wegrukken. Elke zonde zal jullie worden geopenbaard 
zoals zij in haar rauwe lelijkheid verschijnt voor Mijn ogen.  

Waarom keren zoveel goedhartige zielen hun rug naar Mijn leer van vroeger? Waarom nu? Wat is het dat 
de liefde tot God de Vader in hun ogen beschamend wordt? Ik zal het jullie vertellen. Het komt 
doordat zo vele van Mijn kinderen afgeleid zijn door de genoegens van de wereld. Hoewel veel van de 
materiële goederen die zij zoeken buiten hun bereik liggen, toch blijven ze Mij verwerpen. De zielen van 
de mensheid werden vertroebeld met zo’n dichte duisternis dat het tijd zal vragen voor Mijn licht om door 
hun zielen te schijnen en ze te doordringen.  

Hoeveel tranen van bitter verdriet vergiet Ik voor deze verloren zielen die hopeloos op zoek zijn naar de 
vrede van redding waarnaar zij hunkeren. Zij beseffen maar niet dat Ik alleen die vrede in hun 
smachtende harten kan brengen.  

O, hoe lang wordt Mijn liefde al vergeten. Ik ben maar een splinter in hun gedachten zonder enig gevolg. 
Zij willen vrede van hart en geest maar zij zullen Mij daar niet om vragen. Het is enkel wanneer zij vragen 
dat Ik kan antwoorden. Weten zij dat niet?  

Wat betreft diegenen onder jullie die Mij wel liefhebben maar jullie broeder haten of wrok koesteren, ook 
jullie hebben Mijn hulp nodig. Ik wil jullie trouw niet als jullie anderen niet met vriendelijkheid bejegenen. 
Wanneer jullie je broeders en zusters kwetsen voor om het even welke reden, dan kwetsen jullie Mij. Het 
doet er niet toe hoe jullie je daden rechtvaardigen, weet dit. Ik voel de pijn van hen die jullie misbruiken. 
Wanneer jullie Mij op die manier kwetsen kunnen jullie Mij geen echte liefde vanuit het hart geven.  

Leer hiervan. Zoek nederigheid in alle dingen alvorens naar Mij toe te komen en trouw te zweren aan Mijn 
Heilige Wil. Op die manier zullen jullie zuiver zijn van hart en geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te gaan.  

Mijn kinderen, jullie zijn zeer bevoorrecht want miljoenen onder jullie zullen deel uitmaken van Mijn 
Nieuwe Paradijs. Dat gebeurt omwille van de tijd waarin jullie leven. Kinderen, zo velen van jullie in de 
wereld van vandaag kunnen nu gered worden op een manier die voor voorgaande generaties niet 
mogelijk was.  

Verwelkom dit nieuws en gebruik deze gelegenheid om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden 
met open en rouwmoedige harten nu jullie nog kunnen.  

Jullie Verlosser   
Jezus Christus  

De Maagd Maria: Richt jullie tot mijn Zoon en vraag Hem om jullie naar Zijn 
Grote Barmhartigheid te leiden.  

 
Vrijdag, 2 november 2012, 14:00 u.  
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Mijn kind, de duisternis die over de aarde valt zal op verschillende manieren worden 
waargenomen.  

Ingevoerde wetten die de familiale eenheid verdelen, zullen het bewijs zijn van de invloed die de 
Boze in jullie regeringen heeft.  

De ingevoerde wetten om abortus te vergoelijken, breken het Hart van Mijn Vader. Niemand heeft 
het recht om Gods Schepping te belemmeren, toch is het juist dat wat de mensheid dagelijks doet, 
zonder enige blijk van schaamte of schuld.  

Mijn kind, je moet hard bidden voor de redding van de mensheid, want zeer binnenkort zal zij in 
twee delen verdeeld worden; zij die God trouw blijven en zij die Hem verwerpen. Broeder zal van 
broeder gescheiden worden, buren zullen verdeeld zijn en families zullen zich in twee splitsen. 
Deze tijd werd voorspeld.  

Om te verzekeren dat God zoveel mogelijk zielen kan redden, zal Hij hun vele gelegenheden 
schenken om terug naar Hem te komen.  

Bid nu voor jullie families, jullie vrienden en buren voordat de laatste scheiding plaatsvindt. Dan zal 
de dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon zeer nabij zijn.  

Mijn kinderen, jullie zijn zo verward. Die verwarring en leegheid van ziel is te wijten aan gebrek 
aan geloof in God. Geen enkele ziel kan overleven zonder de Liefde van God in hun hart.  

Zij zijn als lege vaten die ronddobberen in de zee zonder enig idee omtrent hun laatste 
bestemming. Doelloos drijven zij rond in een uitgestrekte leegte waar niets bevredigt, waar niets 
ter wereld hun ware vrede kan geven.  

Richt jullie tot Mijn Zoon en vraag Hem jullie naar Zijn Grote Barmhartigheid te leiden en Hij zal 
jullie de vrede schenken die jullie verlangen. Al wat jullie moeten doen is erom vragen.  

Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, jullie naar Mijn Zoon te brengen. Ik zal jullie leiden en altijd 
beschermen op elke stap van de weg.  

Jullie geliefde Moeder   
Koningin van Vrede   
Moeder van Verlossing  

De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren.  
 

Zaterdag, 2 november 2013, 20:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen dringend oproepen om zich in eenheid te 
verenigen en te bidden voor Mijn Kerk op Aarde.  
Mijn Hart zwoegt in deze tijd, want er wordt grote haat getoond tegenover praktiserende 
christenen. De vervolging van Christenen zal blijven voortduren in alle landen en dat omvat al 
diegenen die in deze tijd de vrijheid genieten om hun eerbetoon tegenover Mij uit te oefenen. De 
grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren. De ergste geseling van Mijn 
Lichaam op Aarde zal van binnen de kerk komen, als broeder zich tegen broeder en zuster 
zich tegen zuster zal keren. Jullie zullen weldra zien dat er nieuwe gebeden worden 
afgekondigd, die door de nieuwe liturgie zullen ingevoerd worden.  
De voornaamste veranderingen zullen naar de Heilige Communie verwijzen, waar zij zal 
aangeboden worden als iets dat maar weinig gelijkenis vertoond met Mijn dood op het 
Kruis, toen Ik Mijn Lichaam prijsgaf voor alle zondaars. Door te verklaren dat de Heilige 
Communie betekent het bijeenbrengen van heel de mensheid als één voor God, zullen jullie 
Mij beledigen, want dat zou tegengesteld zijn aan de Waarheid. De Waarheid betekent niet 
langer de Waarheid, omdat zo velen leugens verspreiden, overdrijven en niet begrijpen hoe 
gemakkelijk er met de Waarheid kan geknoeid worden. Wanneer op een subtiele wijze verdraaid, 
zullen velen de veranderingen niet opmerken, wanneer er niet aan de Waarheid wordt 
vastgehouden. Leugens zullen de plaats innemen van de Waarheid, het menselijk ras verdelen en 
de scheiding met God creëren, wat zal leiden tot vernietiging.  

Koester altijd de Waarheid, want zonder haar zal de zon verduisteren, de maan zal geen 
licht meer geven wanneer de nacht valt en de sterren zullen niet langer schijnen in die 
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dagen wat de laatste duisternis zal beduiden, alvorens Ik kom om Mijn Koninkrijk op te 
eisen. Tegen dan zal enkel de Waarheid jullie redden.  

Jullie Jezus  

Ik zal komen op een tijdstip waarop jullie dat het minst verwachten.  
 

Zondag, 2 november 2014, 17:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat jullie allen, Mijn dierbare volgelingen, vertrouwen stellen in 
al wat Ik onderwees en al wat Ik jullie nu meedeel, want al Mijn Plannen zijn in overeenstemming 
met de Wil van Mijn Eeuwige Vader. Jullie hoeven de toekomst nooit te vrezen want alles is in Zijn 
Heilige Handen.  

Vertrouw en jullie zullen vrede vinden. Mijn Plan zal uiteindelijk gerealiseerd worden, alle lijden zal 
overwonnen worden en al het kwaad worden vernietigd. Het is tijd om de Waarheid te erkennen, al 
mag die angstaanjagend zijn. Wanneer jullie al jullie vertrouwen in Mij stellen dan zal Ik jullie 
lasten verlichten en Mijn Genaden zullen jullie vullen met Mijn Liefde, die jullie grote vertroosting 
zal brengen in deze schokkende tijden.  

Ik zal komen op een tijdstip waarop jullie dat het minst verwachten en tot dan moeten jullie bidden, 
bidden, bidden voor zowel diegenen die niets van Mij weten als voor diegenen die Mij wel kennen 
maar die weigeren te aanvaarden Wie Ik Ben.  

Ik blijf de Gave van de Bemiddelaar (Parakleet) over jullie uitstorten om te verzekeren dat jullie niet 
van Mij weg dwalen. Elke Gave zal verleend worden aan diegenen die Mij beminnen met een 
nederig en berouwvol hart. Mijn Liefde zal echter niet die zielen bereiken die verkiezen om Mij te 
eren op hun eigen gebrekkige voorwaarden. Noch zal zij de harten raken van die koppige zielen 
die erop vertrouwen dat zij Mij kennen, maar wier hoogmoed hen verblindt voor de Waarheid die 
hun vanaf het begin werd gegeven.  

De Waarheid komt van God. De Waarheid zal blijven bestaan tot het einde der tijden. De 
Waarheid zal volledig geopenbaard worden, spoedig, en dan zal zij doorheen het hart snijden van 
diegenen die Mijn Hand van Tegemoetkoming weigerden. Mijn Leger zal dan gezamenlijk oprijzen 
in de Heerlijkheid van God om het Ware Woord van God te verkondigen tot op de laatste dag. Zij 
zullen de zielen meebrengen van heidenen die zich realiseerden dat er slechts één God bestaat. 
Het zullen niet de heidenen zijn die weigeren Mij te erkennen. Het zullen wel de zielen van 
Christenen zijn aan wie de Waarheid werd geschonken maar die in ernstige dwaling zullen vallen. 
Naar deze Christelijke zielen smacht Ik het meest en voor hen verzoek Ik jullie om te bidden, elk 
uur van de dag.  

Jullie Geliefde Jezus  

Mijn Boodschappers zijn nu bij jullie om jullie zielen voor te bereiden.  
 

Donderdag, 3 november 2011, 21:00 u.  

Mijn geliefde dochter, de voorspelde profetieën zullen bekend en over de hele wereld gezien worden 
zodat niemand in staat zal zijn ze te ontkennen.  

Zo velen onder Mijn kinderen zijn onwetend betreffende de inhoud van Mijn Vaders Boek, de 
Allerheiligste Bijbel. Weinig aandacht wordt besteed aan het Boek van Johannes waarin details 
omtrent de eindtijd aan heel de wereld gegeven worden. Die tijd is nu gekomen. Bereid jullie allen voor.  

De waarheid die opgetekend staat in het Boek der Openbaring is net dat – de waarheid. Kunnen 
jullie de tekens herkennen? De beroering in de wereld zal blijven escaleren in een moordend tempo. 
Jullie monetair systeem wordt bedreigd door een wereldomvattende groep die niet enkel jullie geld 
wil maar ook jullie zielen wil stelen.  

De verdorvenheid van de mens is duidelijk zichtbaar maar veel daarvan blijft verborgen. Mijn 
boodschappers zijn nu bij jullie kinderen, om jullie zielen te helpen voorbereiden. Of jullie hen al dan 
niet erkennen voor wat zij zijn, de Heilige Geest die in hun zielen regeert zal bekering verspreiden.  
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Zij die Mijn pogingen om met jullie te communiceren afkeuren, zullen zeer spoedig de waarheid begrijpen. 
Dan zullen Mijn kinderen zich verenigen tegen die kwaadaardige machten die door Satan geleid worden. 
Die machten zullen niet winnen. Alle mogelijke hindernissen worden op hun weg gebracht door de 
hand van Mijn Eeuwige Vader. Zijn barmhartigheid is zo groot dat Hij zijn macht zal gebruiken om 
Zijn kinderen te verdedigen en Hij zal diegenen vernietigen die het pad van de Misleider blijven volgen.  

Wat jullie verschillende inzichten ook zijn over het feit of Ik nu met jullie spreek of niet, het zal van geen 
belang zijn. Het is jullie geloof in Mij en Mijn geliefde Vader, de Allerhoogste God, dat uiteindelijk zal 
tellen.  

Gebed is uiterst dringend, kinderen, om het even waar jullie zijn, wat jullie religie ook is, welke 
inzichten jullie ook hebben. Verenig jullie en bid tot de Heilige Geest voor verlichting op dit moment. 
Satan probeert jullie Mij, jullie geliefde Verlosser, jullie rug toe te keren. Luister niet naar de twijfels en de 
angst die hij in jullie harten brengt. Hij zal leugens gebruiken om Mij te verhinderen jullie zielen met Mijn 
Goddelijk Licht te overstromen. Mijn liefde voor jullie is zo sterk, kinderen, dat Ik jullie zal blijven roepen 
ongeacht hoezeer  

jullie Mij negeren of Mij de rug toekeren. Ik zal dat doen door de kracht van de Heilige Geest. Jullie 
moeten bidden voor deze gave door te zeggen:  

“O Jezus, bedek mij met Uw Kostbaar Bloed en vul mij met de Heilige Geest opdat ik kan onderscheiden of 
deze woorden van U komen. Maak mij nederig van geest. Ontvang mijn smeekbeden met barmhartigheid 
en open mijn hart voor de waarheid. Amen.”  

Ik zal de meest verharde zielen antwoorden wanneer zij dit gebed opzeggen.  

Geef Mij de kans jullie tot Mij te brengen opdat Ik zoveel mogelijk kinderen bijeen kan brengen voor De 
Grote Waarschuwing.  

Onthoud dat Mijn liefde voor jullie nooit zal doven hoezeer jullie ook doof blijven voor Mijn dringende 
oproep voor eenheid.  

Jullie Geliefde Verlosser  
Jezus Christus  

Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het 
verleden behoren.  

 
Zaterdag, 3 november 2012, 19:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen Mij afvallig worden en bezwijken voor de zonde, 
moeten zij Mij nooit vrezen.  

Van zodra jullie zondigen, Mijn geliefde volgelingen, moeten jullie je onmiddellijk tot Mij keren.  

Wees nooit beschaamd of verlegen om naar Mij toe te komen nadat jullie een zonde begaan 
hebben. Dat is de enige manier waarop jullie de kracht kunnen verkrijgen om opnieuw met Mij te 
wandelen.  

Indien jullie je niet tot Mij richten, maar Mij integendeel mijden, dan zullen jullie verder verzwakken 
en jullie blootstellen aan de verleidingen die de Boze jullie elke dag zal voorschotelen.  

Zonde is iets waarmee elk kind geboren wordt. De erfzonde moet verdelgd worden door het 
Sacrament van het Doopsel. Maar zelfs dan zullen de zielen nog altijd bekoord worden en dat 
zolang de mensheid onder de heerschappij van Satan blijft.  

Jullie van zonde bevrijden is eenvoudig. Ten eerste zullen jullie in je hart weten wanneer jullie 
gezondigd hebben. In de wereld van vandaag zijn er veel mensen die de zonde van zich afzetten 
als zijnde onbelangrijk. Toch, indien de mensen openlijk zouden toegeven hoe zij zich voelen na 
gezondigd te hebben, zouden jullie merken dat hun innerlijke vrede verscheurd is.  

Zonde wordt door de meeste zielen aangevoeld totdat zij zo verduisterd geworden zijn dat alleen 
zonde hun begeerten nog kan bevredigen. Dat is de reden waarom jullie bij God om vergeving 
moeten vragen, telkens wanneer jullie gezondigd hebben. Als jullie dat niet doen zal de zonde in 
jullie beginnen woekeren en jullie zullen het moeilijker vinden om aan de bekoringen te weerstaan.  
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Wanneer jullie berouw voelen in je harten, roep dan tot Mij, jullie geliefde Jezus, om jullie te 
helpen.  

Er bestaat geen zonde die niet kan vergeven worden, met uitzondering van de zonde van 
godslastering tegen de Heilige Geest. Roep Mij altijd tot jullie hulp, ongeacht hoe beschaamd jullie 
zijn omwille van de zonden die jullie bedreven hebben.  

Mijn Hart gaat uit naar al Gods kinderen. Jullie zijn Zijn kostbare schepping en Hij bemint jullie 
allen ondanks jullie zonden. Bestrijd de zonde door vergeving te vragen elke keer dat jullie 
zondigen. Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden 
behoren.  

Jullie Jezus  

Ik geef niemand de autoriteit om een ander te oordelen, om kwaad van 
iemand te spreken of laster rond te strooien over de spiritualiteit van een 
andere ziel.  

 
Zondag, 3 november 2013, 19:07 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de manier om een satanische aanval te identificeren bestaat erin 
te kijken naar de wijze waarop zielen zich gedragen die door de Boze zijn aangetast. Zij 
zullen nooit rustig zijn. Integendeel, met een hevige rusteloosheid, zullen zij schunnigheden 
schreeuwen, liegen en woedend tegen hun doelwitten tekeer gaan. Satan en zijn demonen 
zijn juist nu in een verschrikkelijke woedetoestand en zij zullen iedereen en gelijk wie aanvallen die 
gedurende deze tijden op hun pad komt, die het Woord van God verkondigen.  
Zielen die vol van de karaktertrekken zitten, geassocieerd met de duivel, zoals hoogmoed, 
arrogantie en een overdreven ontzag voor hun eigen geringe menselijke intelligentie, zullen 
in de voorste linie staan om diegenen aan te vallen die Mijn Restleger leiden. Elke tactiek, 
elke daad, en elke verbale uitval zal doorvlochten zijn met een diepe en blijvende haat 
tegenover de zielen die zij zullen aanvallen. Hun aanvallen zullen er altijd op uitdraaien alsof 
jullie, de slachtoffers, in de maag getrapt werden – een klassieke satanische aanval.  

Wanneer jullie getuige zijn van lasterpraat, valse beschuldigingen en kwaadsprekerij tegen jullie, 
Mijn geliefde volgelingen, dan zullen jullie weten dat dit nooit van Mij, jullie Jezus, kan komen. Ik 
geef niemand de autoriteit om een ander te oordelen, om kwaad van iemand te spreken of laster 
te rond te strooien over de spiritualiteit van een andere ziel. Alleen Ik, Jezus Christus, kan de 
mens voor zijn zonden Oordelen. Er werd aan niemand anders het recht gegeven, want dit 
behoort alleen Mij toe.  

Wanneer jullie iemand anders in Mijn Heilige Naam oordelen, met haat in jullie hart, zullen 
ook jullie door Mij geoordeeld worden overeenkomstig jullie werken. Als jullie een ander 
kind van God kwetsen en zeggen dat het boosaardig is, dan zullen ook jullie in Mijn Ogen 
als boosaardig geoordeeld worden. Oog om oog – dit zal jullie straf zijn. Jullie mogen denken 
gerechtvaardigd te zijn, wanneer jullie een andere ziel in Mijn Naam te schande maken, maar het 
tegendeel is waar, jullie zijn dan een vijand in Mijn Ogen. Diegenen die zichzelf voor Mij verheffen, 
door te beweren dat hun menselijke kennis omtrent spirituele aangelegenheden hen superieur 
maakt, dan moeten zij weten dat zij niets zullen worden. Wanneer jullie Mij afwijzen en 
verklaren dat Mijn Heilig Woord voortkomt uit de mond van de Boze, dan hebben jullie je 
toekomst ondertekend en zullen jullie nooit Mijn Gelaat zien. Geen Barmhartigheid kan jullie 
deel zijn, want jullie hebben tegen Mij gelasterd.  
Mijn waarschuwing tot diegenen die Mij verraden is deze. Strijd tegen Mij en jullie zullen nooit 
winnen. Mijn Macht is Almachtig. Geen mens zal Mij ooit verslaan. Toch zullen velen Mijn Hart 
breken als zij proberen met Mij te wedijveren, zichzelf als groter dan Mij verklaren en zeggen dat 
hun kennis superieur is aan de Mijne. Weg van Mij, jullie ondankbare mannen en vrouwen – jullie 
zonden van godslastering zullen nooit vergeten worden.  

Jezus Christus  
Verlosser van de Mensheid  



 

  

12 

Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen.  
 

Maandag, 3 november 2014, 23:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet worden vergeven. Diegene 
die daarbij helpt, eraan deelneemt of beslist om zijn of haar leven te nemen, om wat voor reden 
ook, begaat een verschrikkelijke zonde in de Ogen van God.  

Het is één van de grootste zonden van alle om te doden en om vervolgens te verklaren dat het 
weloverwogen geplande overlijden van een persoon, een goede zaak is. Tot de vele zorgvuldig 
geplande daden tegen God, die met opzet aan de wereld in deze tijd worden gepresenteerd om 
mensen ertoe aan te zetten tegen God te zondigen, behoort de zonde van euthanasie. Vergis jullie 
niet, euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen, en heeft ernstige gevolgen voor 
diegenen die aan de uitvoering deelnemen.  

Het is een doodzonde om een ziel te doden en dat omvat zowel de zielen vanaf het moment 
van hun conceptie als diegenen die in hun laatste maanden op aarde leven. Niets kan het 
doden van menselijk leven rechtvaardigen wanneer de uitvoering ervan gebeurt in volle kennis dat 
de dood daardoor zal optreden. Wie de dood van een andere levende ziel veroorzaakt, ontkent het 
bestaan van God. Wanneer diegenen die schuldig zijn aan deze daad het bestaan van God 
erkennen, dan overtreden zij het 5de Gebod.  

Op dit ogenblik bestaat er een plan om miljoenen aan te moedigen het leven van de mens te 
beknotten – zowel het leven van het lichaam als het leven van de ziel. Wanneer jullie gewillige 
deelnemers worden bij een handeling die de heiligheid van het menselijk leven schendt, dan 
zullen jullie geen leven hebben – geen Eeuwig Leven – en verlossing kan noch zal jullie 
toekomen.  

Jullie Jezus  

De Wereldgroep die jullie banksysteem kapotmaakte zal uiteen vallen.  
 

Vrijdag, 4 november 2011, 19:00 u.  

Mijn liefste dochter, van Mij komt het ware leven, het enige leven dat de mens immer zal nodig hebben 
voor nu en in eeuwigheid.  

Kinderen, jullie moeten weten dat deze verschrikkelijke beroering die jullie overal rondom jullie zien niet 
lang meer zal duren.  

God, Mijn Eeuwige Vader, zal niet toestaan dat Zijn dierbare kinderen nog meer lijden. Jullie, Mijn 
kinderen, zijn de slachtoffers van het werk van de Bedrieger. Hij die de Wereldgroep beheerst wordt 
zwakker. Zijn krachten zijn vergaan door de macht van Mijn Vader. Deze groep, die vrijwillig jullie 
banksystemen kapotmaakte om bedelaars van jullie te maken, zal uiteen vallen. Jullie moeten niet 
bezorgd zijn want de hand van Mijn Vader zal neerkomen op hun boosaardige plannen.  
Bid opdat al die misleide zielen die zich slaafs geschikt hebben naar de gemeenheid die vertoeft in het 
hart zelf van deze groep, dat zij zich zullen bekeren tijdens De Waarschuwing.  

Jullie moeten de hoop nooit opgeven, kinderen. Door jullie liefde voor God, de Allerhoogste, zullen 
jullie terugkeren naar de schoot van jullie familie. De Heilige Drie-Eenheid is jullie thuis, kinderen. 
Diegenen onder jullie die dat aanvaarden, tot stand gebracht door bekering, zullen het glorierijke tijdperk 
van het Paradijs op Aarde erven.  

Vertrouw altijd op Mij. Offer jullie zorgen, bekommernissen en angsten op aan Mij. Sta Mij toe jullie pijn en 
lijden te verzachten. Het zal nu niet al te lang meer duren voordat de wereld verlichting zal vinden voor de 
pijnlijke barensweeën die jullie nu meemaken.  

Verlies nooit de hoop. Heb vertrouwen in Mij. Bid voor Mijn genaden om jullie sterker te maken. Leg jullie 
hoofd op Mijn schouders en sta Mijn vrede toe jullie zielen te omhullen. Alleen dan zullen jullie de 
waarheid begrijpen van Mijn Glorieuze belofte van eeuwig leven.  

Jullie Jezus   
Verlosser van de Mensheid  
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De weg naar Mijn eeuwig koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en 
rotsblokken.  

 
Zondag, 4 november 2012, 17:45 u.  

Mijn geliefde dochter, laat niemand ooit denken dat hij sterk in zijn geloof kan blijven staan zonder 
te moeten vechten voor het recht daarop.  

Er zijn vele obstakels die jullie geloof in God in de weg staan en alleen zij die volharden in gebed 
kunnen de vlam van hun liefde tot God brandend houden in hun ziel.  

De weg naar Mijn Eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken. Het is als 
blootsvoets wandelen, kilometers ver, waarbij jullie elke snede, elke scherpe pijn zullen voelen en 
zullen struikelen bij elke stap die jullie zetten. Dat is de reden waarom vele zielen vol goede 
intenties langs de kant van de weg vallen, omdat de reis zo lastig is.  

Wanneer jullie Mij volgen zal jullie reis altijd pijnlijk zijn. Het zal nooit gemakkelijk zijn totdat 
jullie zeggen: “Jezus, neem mijn pijn, genees mij en draag mijn kruis”.  
Alleen dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mijn pad te volgen naar Mijn glorierijk 
Koninkrijk.  

De Kruisiging zal vanaf nu, door al wie God bemint, bij elke nieuwe stap ervaren worden – 
tot aan de laatste dag.  
In de voorbereiding op Mijn Tweede Komst zullen de Christenen en allen die Mijn Vader, de 
Allerhoogste God beminnen, het lijden van Mijn Passie ondergaan.  

Het zal beginnen met de beschuldigingen dat God niet bestaat.  
Ik werd veroordeeld als de Zoon van God. In deze tijd zal God de Allerhoogste verworpen 
worden.  
Alle gelovigen zullen getroffen en vervolgd worden wanneer de heidense wetten na verloop van 
tijd zullen ingevoerd worden. Zeker, veel mensen die de wegen van de Heer niet kennen, zullen 
geen acht slaan op dergelijke goddeloosheid, zo in beslag genomen als ze zullen zijn door de 
jacht op hun eigen pleziertjes.  

Dan zullen er de bestraffingen zijn, toegemeten aan diegenen die publiekelijk hun trouw aan de 
ene ware God durven tonen. Zij zullen niet gedoogd worden en zullen zich moeten verbergen om 
Mijn Vader te eren.  

De dagelijkse Offers, de Misoffers, zullen ten slotte tot een eind komen, zoals voorzegd, omdat de 
Valse Profeet zal afkondigen dat er een nieuwe Mis zal gehouden worden en dat de oudere versie 
naar zijn zeggen niet meer ter zake doet.  

Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie zal verbannen worden en het Voedsel van Leven 
zal Gods kinderen niet langer voeden. En dan zal de Hand van God neerkomen op de heidenen 
(ongelovigen) die durven beweren dat zij spreken in Gods Naam. Hun trouw aan het Beest zal 
velen beïnvloeden en zij zullen diegenen die misleid zijn, voorgaan naar de gevangenis van de 
duisternis.  

De tweedracht zal toenemen totdat uiteindelijk al Gods kinderen een keuze zullen moeten maken. 
Ofwel zullen zij de valse waanvoorstelling volgen, aangeboden door de Valse Profeet die zal 
beweren dat hij in de Naam van God spreekt, ofwel zullen zij de Waarheid volgen.  

Geloof nooit dat jullie sterk genoeg zullen zijn om te weerstaan aan de druk van die valse priesters 
die het Beest vertegenwoordigen. Hun invloed zal groot zijn. Zonder Mijn hulp zullen jullie in 
verzoeking gebracht worden om jullie af te keren van Mijn Leer.  

Word wakker eer deze tijden aanbreken. Roep elke dag tot Mij om hulp.  

Jullie Jezus  

De Toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate de minachting aanzwelt 
van Zijn ondankbare kinderen voor Zijn Almachtige Verbond.  
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Maandag, 4 november 2013, 16:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen moeten de enorme omvang van de grote slag begrijpen, 
die plaatsvindt tussen Mijn geliefde Vader en de Boze. Zo weinig van jullie zouden ooit de 
intensiteit van deze grote strijd, die al is begonnen, kunnen begrijpen.  

De engelen in de Hemel zijn het laatste gevecht begonnen om de vijanden van Mijn Vader 
op Aarde te vernietigen. Naarmate de strijd woedt zal hij overal zielen verzwelgen. In het 
bijzonder zal hij de zielen van diegenen verleiden die in duisternis zijn en die Mij niet echt 
kennen, om te vechten tegen diegenen wier namen in het Boek van de Levenden staan. 
Degenen die Mij niet kennen, die niet in Mij geloven, die niet in Mijn Vader geloven en die niet 
geloven dat Satan bestaat, zullen vanop de zijlijn toekijken als de twee christelijke legers op Aarde 
botsen. Deze twee partijen zullen behoren tot de Christelijke Kerken. Christenen aan beide zijden 
zullen de grootste vervolging lijden en zij zullen heen en weer geslingerd worden om hen aan te 
moedigen Mij in de steek te laten.  
Onschuldige zielen zullen worden gekwetst door de haat die hun betoond wordt door Gods 
vijanden en Satan zal beide zijden gebruiken als pionnen in een met haat-gevulde agenda, wat zal 
resulteren in een vreselijke verwoesting op Aarde. De verwoesting zal worden veroorzaakt door de 
zonden van de mensen en hun verraad aan Mij. Hun verwerping van God, Mijn Vader, zal 
duidelijk zijn wanneer zij besluiten om de Wetten te veranderen die door Zijn gebod werden 
vastgelegd, zodat ze deze aanvaardbaar kunnen maken in hun zondige levens. Weet dat dit 
zal uitmonden in een vreselijke straf.  
De Toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate de minachting aanzwelt van Zijn ondankbare 
kinderen voor Zijn Almachtige Verbond. Diegenen die zich voorbereiden op Mijn wederkomst 
zullen in een soort gevangenis opgesloten zitten, wanneer ze zullen worden gedwongen om 
leugens te slikken. Indien zij zouden weigeren om de ketterijen te aanvaarden, die ze daartoe 
gedwongen zullen moeten slikken, dan zullen ze uit hun kerken verjaagd worden. Mijn Woord zal 
snel vergeten zijn. Alles waarvoor Ik jullie waarschuwde, zal precies gebeuren zoals Ik jullie 
verteld heb. Diegenen die blind zijn voor de Waarheid verkiezen liever in leugens leven, want het 
zal makkelijker zijn om leugens te aanvaarden, omdat die zeer aantrekkelijk zullen zijn in de wijze 
waarop zij aan hen zullen voorgesteld worden.  
Ketterij zal aan de massa's worden voorgelegd als onderdeel van een nieuwe grondwet in 
Mijn Kerk, die niets met Mij te maken heeft. Allen zullen schreeuwen om die te aanvaarden, 
want ze bleven niet oplettend voor de tijden waarvoor ze werden gewaarschuwd, met betrekking 
tot de aanloop naar de Grote Dag. Nu moeten jullie je voorbereiden op deze Dag. Jullie moeten 
weglopen wanneer Mijn Godheid wordt uitgedaagd, zoals dat op vele manieren zal gebeuren 
binnen Mijn Kerk op Aarde. Sluit jullie aan bij mijn vijanden en jullie zullen niet winnen. Negeer ze. 
Bid voor hun zielen en bereid jullie eigen ziel voor, want spoedig zal het allemaal voorbij zijn.  
Jullie Jezus  

Zodra verwarring in de Kerk binnenkomt, ontstaat er onenigheid. Weet dat 
dit niet van God komt.  

 
Dinsdag, 4 november 2014, 16:33 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het Boek der Openbaring is geopend en elke laag wordt aan de wereld 
geopenbaard. Elke kerk op aarde die God eert, worstelt intern om haar geloof in God te behouden. 
Elke kerk is aangevallen en tot schande gebracht door diegenen die vreselijke zonden begaan 
hebben, van binnenuit, en die dan hun handelingen vergoelijken door te beweren dat zij de Wil 
van God zijn. Geen enkele kerk die de Wil van God verdedigt, is onaangeraakt achtergelaten waar 
boosaardigheid greep gekregen heeft en waar de Waarheid door elk voorwendsel zal vervangen 
worden om God in al Zijn Heerlijkheid te ontkennen.  

Zodra verwarring in de Kerk binnenkomt, ontstaat er onenigheid. Weet dat dit niet van God 
komt. Zodra verschillende interpretaties van de Waarheid geïntroduceerd worden, is het 
pad dat naar Mijn Hemelse Vader leidt, bezaaid met onkruid dat snel voortwoekert. Wanneer 
dat gebeurt ontstaat er een modderige weg die niet meer begaanbaar is. Het pad naar Mijn 
Hemels Koninkrijk is aan de mensen bekend gemaakt. Het is een eenvoudig pad dat vrij is van 
elke hindernis, zodra jullie het bewandelen met vertrouwen in jullie hart. Mijn vijanden zullen altijd 
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trachten om jullie weg te versperren en indien jullie luisteren naar hun beschimpingen, jullie inlaten 
met hun leugens en twijfels toelaten die jullie beoordelingsvermogen verduisteren, dan zullen jullie 
deze reis als zeer bedrieglijk ervaren.  
Het Woord van God blijft nu zoals het altijd was en de Tien Geboden zijn duidelijk – zij zullen nooit 
veranderen. De weg naar God bestaat erin stevig vast te houden aan wat Hij onderwees. God sluit 
geen compromissen noch keurt hij gelijk welke menselijke poging goed om de Waarheid te 
veranderen. Indien jullie in God geloven, dan volgen jullie Zijn Geboden, aanvaarden jullie het 
Woord zoals het in de Heilige Bijbel staat en blijven jullie op het ene ware pad naar Zijn Koninkrijk. 
Gezegend is de rechtschapen mens want hij zal de Sleutels naar het Paradijs ontvangen door zijn 
ondergeschiktheid aan God.  

Wie jullie ook poogt te verleiden om gelijk wat te aanvaarden behalve de Waarheid, mag 
niet vertrouwd worden. Vertrouw alleen in God en wees nooit verleid om van Zijn Woord af 
te dwalen, want indien jullie onder die druk bezwijken, zullen jullie voor Mij verloren gaan.  
Jullie geliefde Jezus  

God de Vader: Laatste oproep tot Atheïsten.  
 

Zaterdag, 5 november 2011, 13:00 u.  

Mijn dochter, de hand van Mijn barmhartigheid zal nu getoond worden aan de mensheid, daar de komst 
van Mijn Zoon nabij is.  

Tot al die gekwelde zielen in verwarring, tot jullie zeg Ik te vertrouwen in Mij, God de Vader. Ik die elk van 
jullie met liefde en erbarmen geschapen heb, Ik wil elk dierbaar kind van Mij redden.  

Ik wil niet één van jullie verliezen, met inbegrip van hen die met Mij spotten. Bereid jullie voor op de 
grootste gave die voor jullie voorbereid wordt. Ik zal Satan verhinderen jullie weg te rukken indien jullie 
Mij dat toestaan. Ik kan jullie niet dwingen om deze Akte van Barmhartigheid te aanvaarden. Wat Mij 
bedroeft is dat velen onder jullie deze hand van Mijn barmhartigheid zullen verwerpen. Jullie zullen niet 
sterk genoeg zijn.  

Toch zullen jullie geneigd zijn, wanneer jullie de waarheid zullen zien zoals zij jullie zal geopenbaard 
worden tijdens De Waarschuwing, haar als een reddingslijn vast te grijpen.  

Jullie moeten Mij om sterkte vragen om Mij toe te laten jullie te redden van de eeuwige verdoeming. Ik 
doe nog eenmaal een oproep in het bijzonder tot de atheïsten. Verwerp de waarheid niet wanneer zij 
jullie bewezen wordt. Indien jullie dat doen zijn jullie voor altijd voor Mij verloren.  

God de Vader  

De aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt.  
 

Maandag, 5 november 2012, 18:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet zich nu voorbereiden op de grote veranderingen, die Ik 
toegelaten heb om de mensheid voor te bereiden op de Tweede Komst.  

Veel werk is door Mijn geliefde volgelingen gedaan om miljoenen zielen te redden door de 
gebeden die Ik hun gegeven heb.  

Mijn geliefde volgelingen, jullie trouw aan Mij, jullie Jezus, betekent dat jullie zielen aan Mij hebben 
overgeleverd die nu veilig zijn en die anders in de Hel zouden geworpen zijn.  

Jullie gebeden zijn zo machtig dat mettertijd, wanneer miljoenen meer Mijn Boodschappen 
van liefde en hoop aanvaarden, miljarden zielen zullen gered zijn.  
Mijn werk door jullie, Mijn leerlingen, redt dagelijks duizenden en duizenden mensen. Daarom is 
het nodig dat jullie nooit toegeven aan twijfels die jullie uiteraard van tijd tot tijd overvallen en jullie 
zouden verhinderen om te bidden.  

Nu moeten jullie luisteren.  
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Er zal nu veel gebeuren. De stormen zullen overal ter wereld toenemen en de aarde zal 
kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt. Het zal niet lang meer duren 
voor hij zichzelf zal voorstellen.  
Mijn dochter, blijf gefocust op het verspreiden van Mijn Woord, ook al mogen vele obstakels op je 
weg komen. Laat niets het doorgeven van Mijn Boodschappen aan iedereen vertragen.  

Het is niet het aantal mensen die het Boek der Waarheid of Mijn Boodschappen zullen ontvangen 
die het verschil maken maar wel het aantal mensen die Mijn Kruistochtgebeden bidden.  

De gebeden zullen de macht van de Antichrist verzwakken.  
Het zullen de kastijdingen zijn, die door Mijn Vader naar de aarde gestuurd worden, die de 
leiders en groepen zullen treffen die het aandurven Zijn kinderen pijn te doen.  
De Macht van God zal diegenen bedekken die Hem beminnen.  

De Macht van God zal diegenen beschermen die zich bekeren.  

God, Mijn Eeuwige Vader, zal Zijn Genaden blijven uitstorten totdat Zijn Macht al Zijn kinderen op 
aarde bedekt en beschermt.  

Ga in vrede, hoop en liefde. Vertrouw Mij en alles zal goed zijn.  

Jullie Jezus  

Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet 
alleen zullen voelen.  

 
Dinsdag, 5 november 2013, 11:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, God is reeds begonnen met de laatste voorbereidingen om ervoor te 
zorgen dat de redding aan al Zijn kinderen wordt gebracht. Zo velen van jullie zijn zich niet bewust 
van wat de Tweede Komst precies betekent en daarom bereiden jullie jezelf niet voor. Velen van 
jullie geloven dat het pas binnen zeer lange tijd zal gebeuren. Dus alleen diegenen die echt 
voorbereid zijn, zullen klaar staan om Mij te begroeten, hun Bruidegom, gekleed en aan Mij 
voorgesteld zoals het betaamt. Anderen zullen in slaap, onvoorbereid en verward zijn. Sommigen 
zullen niet in Mij geloven, totdat Ik gezien word in elk deel van de wereld. Sommigen zullen 
sterven van de schok, maar de meesten zullen gevuld worden met vreugde en verwondering. 
Diegenen die zich lieten misleiden zullen vergeven worden indien ze Mij smeken om hun 
immuniteit te verlenen. Helaas, velen zullen Mijn Grote Barmhartigheid weigeren omdat hun 
harten in steen zullen veranderd zijn en niets hen zal openen.  
De komende tijd zal vol grote onthullingen zijn en speciale Genaden zullen over jullie uitgestort 
worden. Ik doe dit om jullie sterker en sterker te maken, zodat jullie je ziel niet zullen verkopen in 
ruil voor wereldse verlokkingen. Steeds meer van jullie zullen dichter bij Mij komen en als Ik tot 
jullie ziel spreek, zullen jullie je in vrede voelen te midden van de verschrikking van de grote 
geloofsafval. Wanneer jullie getuige zijn van deze verschrikking, zullen jullie beter uitgerust zijn om 
haar te weerstaan en anderen te helpen.  
Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen 
voelen, zelfs als jullie worden afgewezen door diegenen die niet beter weten. Toen Ik de 
Aarde bewandelde trokken de Farizeeën zovelen van Mij weg. Hetzelfde zal nu gebeuren. 
Velen van jullie zullen worden aangemoedigd om niet alleen Mijn huidige Oproep vanuit de 
Hemel, maar ook mijn Onderrichtingen te verwerpen. Mijn Onderrichtingen kunnen nooit 
veranderd worden, omdat ze de Waarheid zijn en alleen de Waarheid kan jullie redden.  
Jullie Jezus  

God de Vader: Laat niemand onder jullie onwetend zijn over Mijn 
Gerechtigheid.  

 
Woensdag, 5 november 2014, 13:30 u.  
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Mijn liefste dochter, bemin Mij en weet dat Ik al Mijn kinderen bemin en koester. Weet evenwel ook 
dat Mijn Gerechtigheid moet gevreesd worden. Laat niemand onder jullie onwetend zijn over Mijn 
Gerechtigheid, want ze zal als een angstaanjagende storm worden losgelaten en ze zal de zielen 
wegvegen van diegenen die Mijn Barmhartigheid weigeren.  

Mijn woede is voor velen onbekend, maar weet dit. Indien een mens die Mij kent tegen de 
Heilige Geest lastert, dan zal Ik hem nooit vergeven. Niets kan, noch zal, dat feit 
veranderen, want zo'n mens heeft zijn eigen lot gekozen en er kan geen verzoening zijn. De 
mens die voor Mij gaat staan en het doden rechtvaardigt, moet weten dat zijn eigen leven 
door Mij zal weggenomen worden. Indien een mens zijn ziel aan Satan verkoopt, kan Ik haar 
niet terugnemen, want zij wordt één met de Boze. Wanneer een mens spreekt in Naam van 
Mijn Zoon, Jezus Christus, en de zielen vernietigt van diegenen die van Mij zijn, dan zal hij 
voor eeuwig door Mij verworpen worden. Vrees dus Mijn Toorn, want Ik zal elke ziel straffen 
die Mijn Wil tot het einde tart.  
Jullie moeten niet bang zijn voor de Tweede Komst van Mijn Zoon, want dit is een Geschenk. 
Jullie moeten evenmin bang zijn voor enig lijden dat jullie mogelijks moeten doorstaan vóór die 
dag, want dat zal van korte duur zijn. Vrees alleen voor de zielen van diegenen die Ik niet kan 
redden en die geen enkel verlangen zullen hebben om zichzelf te redden. Dat zijn de zielen die 
weten dat Ik besta, maar die voor Mijn vijand kozen in plaats van Mij.  

Ik zal op vele manieren ingrijpen om diegenen te redden die Mij helemaal niet kennen. Ik zal de 
zielen blootleggen van diegenen die elke Wet trotseren die Ik maakte en ze zullen de pijn 
van de Hel, en van het Vagevuur, doorstaan op deze Aarde. Daardoor zullen ze gezuiverd 
worden en ze zullen Mij dankbaar zijn om hun nu deze Barmhartigheid te betonen. Veel beter 
kunnen ze dit nu verdragen dan in eeuwigheid te lijden in vereniging met de Boze. Jullie mogen 
nooit twijfelen aan Mijn Wegen, want alles wat Ik doe is voor het welzijn van Mijn kinderen, opdat 
ze met Mij kunnen zijn voor een leven van Eeuwige Heerlijkheid.  

Mijn straf die op de mens moet neerkomen, doet Mij pijn. Het breekt Mijn Hart, maar zij is 
noodzakelijk. Al deze pijn zal vergeten worden en het licht zal de duisternis verdrijven. Duisternis 
zal niet langer haar verschrikkelijke vloek op Mijn kinderen werpen. Ik vertel jullie dit want jullie 
worden binnengeleid in een schrikbarende duisternis door het bedrog van de duivel. Tenzij Ik jullie 
inlicht over de gevolgen, zullen jullie geen toekomst hebben in Mijn Paradijs.  

Hoe snel zijn alle herinneringen aan Mijn Geboden vergeten. Hoe snel valt de mens uit de 
Genade, wanneer hij er niet in slaagt om Mijn Woord te handhaven.  

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

Demonische Bezetenheid en de zonde van Haat.  
 

Zondag, 6 november 2011, 18:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, mensen begrijpen niet dat Ik dagelijks Mijn kruisiging herbeleef. De pijn en het 
lijden dat Ik doormaak wordt veroorzaakt door de zonden die de mensen elke seconde van de dag 
bedrijven. Ik onderga momenten van diep lijden wanneer Ik die zielen zie die Mij diep beledigen door de 
zonde van haat.  
Haat wordt druppelsgewijs in de harten van velen binnengebracht en zij komt tot stand door de teistering 
vanwege Satan. Veel mensen spreken over demonische bezetenheid alsof het gemakkelijk te herkennen 
zou zijn. Zo vele van Mijn kinderen zijn door Satan bezeten. Het is niet nodig hen om zich heen te zien 
slaan opdat er een demonische aanwezigheid zou zijn.  
Hij, de vijand van de mensheid, gebruikt zijn demonen om Mijn kinderen aan te vallen. Zij die in duisternis 
verkeren zijn een gemakkelijke prooi omdat zij de duivelse aanwezigheid aantrekken.  

Kinderen, eens bezeten is het zeer moeilijk jezelf ervan weg te rukken. Deze betreurenswaardige 
kinderen zullen dan, door de sluwe en manipulatieve teistering van de Boze andere zielen aansteken. En 
zo gaat het verder.  

Kwaad wordt gewoonlijk voorgesteld als goed. Het zal moeilijk te onderscheiden zijn behalve dit. Het 
gedrag en de daden van een geteisterde ziel zullen nooit nederig van aard zijn. Zij zullen nooit 



 

  

18 

edelmoedig van hart zijn. Zij mogen dan wel edelmoedig lijken, toch zal er altijd een addertje onder het 
gras zitten. Dat addertje zal er altijd mee te maken hebben jullie iets te vragen waarmee jullie je niet 
gemakkelijk voelen.  

Blijf weg van zulke zielen. Bid voor hen. Laat niet toe dat zij jullie meesleuren in de zonde. Wees altijd op 
jullie hoede voor de Misleider want hij is in deze tijden overal.  

Bid altijd om zulk een kwaad op afstand te houden. Gebed zal zijn greep en zijn macht verzwakken en 
jullie ook beschermen.  

Denk aan Satan en zijn boosaardige werken als aan een besmettelijke ziekte. Neem elke voorzorg 
om ieder contact te vermijden met hen die drager zijn van de ziekte. Zou het zijn dat jullie geen andere 
keuze hebben, bewapen jullie dan met Gewijd Water, het Gezegende Kruisbeeld en een Benedictijner 
medaille. Zij zullen die demonen op afstand houden.  

Kinderen, dit zijn de tijden waarin jullie jezelf en jullie huis moeten omringen met heilige voorwerpen die 
gezegend zijn. Velen zitten ermee verveeld gezien te worden met zulke dingen uit vrees te worden 
uitgelachen. Deze dingen zullen jullie bescherming geven in jullie huis en zij geven grote steun tijdens het 
gebed.  

Onthoud dat de Duivel niet enkel in de Hel leeft maar nu zijn rijk zeer stevig gevestigd heeft op aarde. 
Gebed is het enige dat hem afschrikt en machteloos maakt.  
Gebed zal jullie ondersteunen, kinderen, in deze komende tijden.  

Jullie liefhebbende 
Verlosser  Jezus Christus  

God de Vader: De hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich in 
deze tijd op de vier windhoeken van de aarde.  

 
Dinsdag, 6 november 2012, 22:45 u.  

Mijn liefste dochter, de hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich in deze tijd op de 
vier windhoeken van de aarde. Zij bereiden zich nu voor op de hevige kastijdingen die op de 
mensheid zullen losgelaten worden.  

Al deze dingen moeten plaatsvinden – stormen, oorlogen, hongersnood en dictaturen – en zullen 
de aarde treffen wanneer de strijd begint, zoals voorzegd.  

De aarde zal in de vier windstreken van de aardbol beven en velen zullen geschokt zijn, want zij 
zullen nog nooit zoveel chaos voor hun ogen gezien hebben.  

Jullie, Mijn kinderen, bevinden zich in de Eindtijd en de komende periode zal moeilijk zijn. 
Diegenen onder jullie die Mij trouw zijn en al hun vertrouwen in Mij stellen zullen deze 
ontreddering weerstaan.  

Veel veranderingen zullen nu losbarsten in de wereld en diegenen onder jullie die de Waarheid 
kennen, wees dankbaar. Jullie zullen beseffen, terwijl dit alles het einde inluidt van de tijd zoals 
jullie hem kennen, het ook de tijd zal zijn, zoals voorzegd, die een nieuw begin aankondigt. Een 
verse start. Een Nieuw Paradijs op aarde.  

Dat wil zeggen: vrijheid, kinderen. Jullie zullen gezwind in Mijn Armen worden opgenomen om de 
nieuwe verblijfplaats te verwachten die Ik voor jullie allen zorgvuldig heb voorbereid.  

De tijden zullen voor velen hard om dragen zijn, maar alleen zij die de Waarheid aanvaarden 
zullen volhouden en gedijen omdat zij zullen beschermd worden.  

Mijn Zegel moet verdeeld worden. Mijn Liefde moet bekend gemaakt worden aan elk van Mijn 
kinderen, van elke religie, overtuiging en vooral aan diegenen die Mij niet kennen, zowel als aan 
diegenen die Mijn bestaan afwijzen.  

Ik bereid Mijn leger voor in de Hemel, net zoals Ik Mijn leger op aarde voorbereid.  

Samen zullen wij de kwaadaardigheid bekampen, die op het punt staat om door elke natie 
opgelegd te worden aan hun hulpeloos volk.  
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Indien jullie opstaan en het Merkteken van het Beest weigeren te aanvaarden, zal Ik jullie 
beschermen.  

Centra, die in de loop der jaren door Mijn profeten werden georganiseerd, zullen oprijzen, elk als 
een oase in de woestijn. Daar zullen jullie in staat zijn jullie trouw te belijden aan Mij, jullie Vader. 
Daar kunnen jullie samenkomen om te bidden voor de zielen die verloren zullen gaan onder de 
macht van de Antichrist.  

Bid, bid, bid. Jullie tijd is vastgelegd en de Tweede Komst van Mijn Zoon zal spoedig plaatsvinden.  

Alleen Ik, jullie geliefde Vader, ken die datum. Zelfs Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, kent hem 
niet. Maar weet dit.  

Hoewel jullie door deze en andere missies voorbereid worden, zal het plotseling aangekondigd 
worden, op een moment dat het voor velen te laat zal zijn zich om te keren. In plaats daarvan 
zullen zij weglopen.  

Wees sterk, Mijn kinderen. Mijn plan bestaat erin het Beest te vernietigen en elk van Mijn kinderen 
te redden. Jullie gebeden kunnen Mij helpen elke kostbare ziel in veiligheid te brengen.  

God de Allerhoogste  

Zij die menen dat God de verdorven mensen niet zal straffen, kennen Hem 
niet.  

 
Donderdag, 6 november 2014, 17:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, voor Mijn Eeuwige Vader is de tijd gekomen om het oppervlak van de 
aarde schoon te vegen van de bezoedeling die duisternis verspreidt over de zielen van de 
mensen. Hij zal de boosaardige mensen straffen en diegenen die het Ware Woord van God hoog 
houden in Zijn Heilige Armen sluiten. Zijn engelen zullen in een grote stormwind afdalen en zij 
zullen met machtige zeisen de ziekte, die de mensenzielen verwoest, aan de wortels afsnijden, 
zodat de wereld weer zuiver kan worden.  

Wees bevreesd voor de Toorn van God want wanneer Hij met zulk een woede aangedreven 
wordt, zullen de mensen beven van angst. Zij die geloven dat God de verdorven mensen 
niet straft, kennen Hem niet. Hun stemmen, luid en hoogmoedig, zullen de aarde vullen met 
dwalingen en zij die zichzelf een grote begunstiging waardig achten in Mijn Vaders Ogen, maar die 
de zachtmoedigen onder Mijn Volk vervloeken, zullen van de aardbodem gerukt worden en de 
grootste bestraffing onder ogen moeten zien die sinds de zondvloed over de mensheid werd 
uitgestort.  

De engelen van God zullen neerdalen, en met een zeis in hun rechterhand zullen zij het kaf 
van het koren scheiden. Zij die God vervloeken zullen tot zwijgen gebracht worden; zij die de 
Mensenzoon belasteren zullen tot zwijgen gebracht worden; zij die Zijn Heilig Lichaam belasteren 
zullen ronddwalen in verwarring, verloren en verbijsterd, alvorens zij in de wildernis zullen 
geworpen worden.  

De Liefde van God is niet beantwoord geweest en Zijn Barmhartigheid is al aan het 
verminderen. Ondankbare zielen, wier ogen onwrikbaar gericht zijn op hun eigen genoegens –
vastbesloten om handelingen te verrichten in directe confrontatie met de Wil van God – zij zullen 
de pijn van Gods bestraffing voelen. Als een bliksemschicht bij een grote storm zal er een grote 
aardverschuiving plaatsvinden die in alle delen van de wereld zal gevoeld worden.  

Zij die de Waarheid kennen zullen niet bang zijn, want zij zullen gewillige getuigen zijn van de 
beloften die opgetekend staan in de Heilige Schrift, met betrekking tot de Grote Beproeving die 
komt. Zij die God uit hun leven weggesneden hebben – alsof zij een lidmaat van hun eigen 
lichaam zouden afgesneden hebben – zullen geen kennis hebben van de gevolgen die het 
vervloeken van God meebrengt, totdat het te laat is.  

Jullie, die Mij verraden hebben, zullen het meest lijden. Jullie, die stenen naar anderen gegooid 
hebben, in het verkeerde geloof dat jullie Mij vertegenwoordigen, zullen niemand hebben om jullie 
naar toe te wenden. Want waar jullie je ook proberen te verbergen, zullen jullie naakt gevonden 
worden met niets om jullie schaamte te bedekken. Ik zeg jullie dit, omdat het geduld van Mijn 



 

  

20 

Vader uitgeput is en op het slagveld zullen twee legers oprijzen – zij die voor Mij zijn en zij die 
tegen Mij zijn.  

Bid om Gods Barmhartigheid. En diegenen die Mijn Lichaam geselen, weet dit. Jullie kunnen 
wellicht van mening zijn dat Ik uit Mijn Huis kan verdreven worden, maar dat zou van jullie kant 
een grote vergissing zijn.  

Ga weg van Mij, want jullie behoren Mij niet toe. Jullie boosaardigheid zal jullie ondergang zijn en 
door jullie trouw aan de Boze, hebben jullie je afgesneden van Mijn Glorierijk Koninkrijk.  

Jullie Jezus  

Je zal op vele plaatsen gehaat en op andere gevreesd worden.  
 

Maandag, 7 november 2011, 20:50 u.  

Mijn geliefde dochter, luister. Terwijl Mijn profetieën zich ontvouwen en wanneer Mijn Heilig Woord zal 
beginnen aanvaard te worden en ernaar zal worden geluisterd, moet jij voorzichtig zijn. Mijn dochter, jij 
zal op vele plaatsen gehaat en op andere gevreesd worden.  

Mijn profetieën die jou zullen gegeven worden dienen om te verzekeren dat er geen twijfels meer zouden 
zijn in de hoofden van al Mijn kinderen, dat de belofte van eeuwige redding uiteindelijk zal worden 
gerealiseerd.  

Mijn dochter, je zal je geïsoleerd voelen, afgewezen, bevreesd en je zal veel lijden in Mijn naam.  

Zonder jouw offer kon Ik Mijn belofte niet vervullen de mensheid te redden zodat elke ziel de gelegenheid 
geschonken wordt om van haar rechtmatige erfenis te genieten.  

Ik doe een oproep tot Mijn gewijde dienaars om jou, Mijn dochter, te beschermen want dat zal hun Heilige 
plicht zijn. Met de tijd zullen zij begrijpen wat hun rol is. Intussen roep Ik al Mijn dierbare volgelingen op 
om te bidden voor jouw bescherming tegen de duivelse krachten die door Satan geleid worden en die de 
wereld willen vernietigen voor hun eigen profijt.  

Wees sterk. Bid om bescherming en omhul je te allen tijde met de hulp van Mijn Gezegende Moeder.  

Jouw Jezus   
Verlosser en Redder van de Mensheid  

Veel van de mensheid zal gezuiverd worden en zal dan klaar zijn voor het 
lang verwachte Tijdperk van Vrede.  

 
Woensdag, 7 november 2012, 21:28 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal de veranderingen gewaar worden en terwijl elk land 
een stilte zal ervaren en een gevoel van verwachting, zullen velen toch niet begrijpen waarom dat 
gebeurt.  

Het leven zal veranderen en voor diegenen die op Mij vertrouwen, jullie zullen veel hebben om 
naar uit te kijken in de toekomst.  

Denk aan de wereld alsof het een levend persoon is die aan een vreselijke ziekte lijdt. Hij moet 
lijden, pijn voelen en de periode doorstaan tijdens dewelke de ziekte behandeld wordt door zijn 
dokter.  

Bij veel mensen slaat de behandeling direct aan. Bij anderen gaat het trager. Bij nog anderen 
helemaal niet. Sommige patiënten hebben hoop en aanvaarden dat hun lichaam soms een 
pijnlijke behandeling nodig heeft voor het zich weer goed en gezond zal voelen.  

De wereld lijdt onder een besmetting die veroorzaakt wordt door de invloed van Satan en zijn 
demonen die Gods kinderen bekoren, verleiden en overtuigen van het feit dat zonde niet bestaat.  
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Zij duiken van de ene geestelijke crisis in de andere. Hoezeer mishagen zij Mijn geliefde Vader. 
Hoeveel pijn zullen zij moeten doorstaan alvorens zij het leven kunnen leiden op de manier 
waarop Gods wetten het voorschrijven.  

Eens de ziekte echter behandeld is en nadat de pijn verdwenen is, zal een groot deel van de 
mensheid gezuiverd zijn en klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede. Het Tijdperk van 
Vrede dat beloofd werd aan allen die de Goddelijke Onderrichtingen volgen, zal diegenen 
verwachten die zich in Mijn Ogen verlost hebben.  

Aan ieder van jullie zal de Waarheid getoond worden. Dan zullen jullie in staat zijn om een 
onderscheid te maken tussen het afstotende van de zonde en de zuiverheid die vereist is 
om Mijn Glorievol Koninkrijk binnen te gaan.  
Wanneer elke mens de Waarheid zal gezien hebben, zal niemand er nog aan twijfelen, maar 
niet allen zullen haar omarmen.  
Het is tijd voor de mensheid om te zien wat er met de wereld gebeurd is door hebzucht, zelfzucht 
en eigenliefde. Er wordt geen aandacht besteed aan het welzijn van hen die ongelukkig zijn in het 
leven. En er is nog maar weinig belangstelling voor het menselijk leven.  

Jullie moeten je arrogantie laten vallen, zo niet zullen jullie beroofd worden van alles wat jullie 
bezitten.  

De verschillende leiders in verscheidene landen zullen de handen spoedig in elkaar slaan 
en voorbereidselen treffen om het Christendom in de hele wereld uit te roeien.  
Omwille daarvan zullen bollen van vuur en bliksem op de wereld losgelaten worden om de 
slechten te straffen.  

Toch moeten jullie beseffen dat veel van de kastijdingen die door Mijn Vader gepland werden, 
omwille van jullie gebeden verzacht zijn geworden.  

Blijf sterk. Ga voort met Mijn Kruistochtgebeden en geef nooit de hoop op.  

Jullie Jezus  

Alle omwentelingen die jullie op het punt staan te zien, zullen getuigen van 
de Waarheid van de profetieën die aan Mijn geliefde Johannes gegeven 
werden in het Boek der Openbaring.  

 
Donderdag, 7 november 2013, 18:35 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor het nieuwe begin is dichtbij. Als de Grote Beproeving 
blijft gevoeld worden, zullen veel gebeurtenissen plaatsvinden.  
De vijanden binnen Mijn Kerk zullen, zonder enig gevoel van schaamte, proberen te zeggen dat 
een nieuwe seculiere een-wereld kerk, die alle zondaars en alle godsdiensten verwelkomt, werd 
goedgekeurd door God.  
Wanneer die mensen de seculiere wereld in Mijn Kerk verwelkomen, zal zij niet langer de 
Waarheid volgen. Wanneer jullie echte volgeling van Mij zijn, zal jullie geloof in jullie daden 
en werken te zien zijn. Wanneer jullie van Mij zijn, zullen jullie trouw blijven aan het Woord 
van God. Wanneer jullie Mijn Woord in acht nemen, zijn jullie gehoorzaam aan alles wat Ik 
jullie geleerd heb. Wanneer jullie niet van Mij zijn, zullen jullie je broeders en zusters 
vervloeken. Wanneer jullie niet van Mij zijn, zullen jullie diegenen die van Mij zijn haten. 
Wanneer jullie van mening zijn dat jullie eeuwig leven zullen hebben zonder het te 
verdienen, dan hebben jullie het heel erg mis. 
Indien jullie zeggen dat zonde natuurlijk is en dat alleen een eerlijke en rechtvaardige God elke 
zonde zou vergeven, dan is dit waar. Maar als jullie van mening zijn dat het eeuwige leven jullie 
natuurlijke recht is en dat jullie je niet eerst moeten bekeren, dan zijn jullie de Waarheid aan het 
ontkennen. Ik hou van ieder van jullie. Ik zou nooit wreed, onaardig, hatelijk, beledigend zijn, 
of een van Gods kinderen pijn doen. Maar Ik zal nooit de deur naar Mijn Koninkrijk openen voor 
enige zondaar, tenzij ze echt berouw tonen voor hun overtredingen. Wanneer Ik jullie naar 
verlossing leid, open Ik elke deur, zodat Ik jullie kan verwelkomen op de laatste dag. Vele deuren 
gaan nu open, maar weinigen treden binnen. Niet een van jullie zal Mijn Koninkrijk binnenkomen, 
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tenzij jullie gehoorzamen aan Mijn Woord dat jullie gegeven werd in de Heilige Evangeliën. Jullie 
geloof moet zuiver zijn. Jullie liefde voor elkaar moet oprecht zijn en jullie gehoorzaamheid aan 
Mijn Woord zal voor jullie de Gave van het eeuwige leven winnen.  
Velen die zichzelf Christenen noemen zijn ontrouw aan Mijn Kerk. Jullie ontvangen Mij in de 
Heilige Communie met zwartgeblakerde zielen. Jullie negeren Mijn Onderrichtingen en 
vergoelijken zonden die in jullie ogen onbelangrijk schijnen te zijn. Jullie verspreiden 
leugens over anderen met een kwade tong en jullie veroordelen velen in Mijn Heilige Naam. 
In de Heilige Evangeliën werd jullie de Waarheid gegeven, maar jullie praktiseren niet wat ze jullie 
leren. Mijn Liefde voor jullie betekent dat, terwijl velen van jullie de Redding niet zullen verdienen 
die Ik de wereld gaf door Mijn dood aan het Kruis, Ik jullie allen nog steeds de kans zal geven om 
de Waarheid te zien tijdens Mijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Ik voor jullie kom om jullie te 
helpen beslissen of jullie al dan niet Mijn Gave zullen accepteren.  
Alle omwentelingen die jullie op het punt staan te zien zullen getuigen van de Waarheid van de 
profetieën die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden in het Boek der Openbaring. 
Wanneer jullie de Kerk een verbond met de seculiere wereld zien aangaan, zullen jullie weten 
dat de tijd gekomen is voor Mijn Missie om zielen over de hele wereld te verzamelen. 

Jullie Jezus  

Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had 
toen Ik op de aarde wandelde.  

 
Donderdag, 8 november 2012, 15:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen, gewijde dienaren en leden van de clerus zijn zich nu 
aan het verzamelen over de hele wereld in antwoord op Mijn oproep vanuit de Hemel.  

Ik, hun geliefde Jezus Christus, ben in hun harten aanwezig met Mijn bijzondere genaden.  

Zij herkennen deze Goddelijke oproep, omdat de Heilige Geest hen bedekt heeft met de kennis 
dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, de Mensenzoon, Die met hen communiceer.  

Jullie, Mijn geliefde en gekoesterde schare, zijn in deze tijd verstrengeld met Mijn Heilig Hart.  

Ik drijf jullie naar het pad zodat jullie de Waarheid van Mijn grote Barmhartigheid kunnen 
overbrengen naar verloren zielen in nood.  

Mijn Geschenk voor jullie is dit. Ik zal jullie harten raken op zo’n wijze dat jullie onmiddellijk zullen 
weten dat dit Goddelijke Inspiratie is.  

Weten jullie niet hoezeer Ik jullie bemin? Hoezeer jullie beschermd zijn onder de Macht van jullie 
Goddelijke Redder, die de wereld verlossing beloofde?  

Mijn Tweede Komst is nabij en Ik verlang alle zondaars te redden, ongeacht hoe verduisterd hun 
zielen zijn. Vergeet niet dat het door jullie toezegging zal zijn om Mij toe te staan jullie te leiden dat 
zulke arme zielen kunnen weggehaald worden uit de greep van de Boze.  

Aarzel niet om Mijn oproep te beantwoorden, maar weet dat jullie voorzichtig moeten zijn hoe dat 
te doen. Ik moet Mijn leger zo opbouwen dat zij in het geheim kunnen samenkomen om zich als 
één geheel te verenigen, zodat zij Mij hun gebeden kunnen aanbieden.  

Jullie moeten snel handelen en deze zielen zullen, eens zij Mijn Kruistochtgebeden bidden, naar 
jullie getrokken worden.  

Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op aarde 
rondwandelde.  

Kom nu. Wees niet bang. Luister niet naar hen die jullie uitdagen, die zich over jullie vrolijk zullen 
maken of een smet zullen werpen op Mijn Heilig Woord. Jullie tijd om Mij te dienen is gekomen. 
Sta moedig op en volg Mij. Ik zal jullie vullen met liefde en vreugde in jullie harten. Weldra zullen 
jullie geen twijfels meer hebben omtrent Wie het is die jullie dat verzoek doet.  

Ik dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden. Ik zegen jullie en leid jullie altijd.  

Jullie Jezus  
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Moeder van Verlossing: Wanneer een missie, die pretendeert het Woord van 
God te spreken, onwaar is, zal daartegen geen haat getoond worden.  

 
Vrijdag, 8 november 2013, 12:09 u.  

Mijn lieve kinderen, als Gods geliefde kleintjes, mogen jullie nooit toestaan dat meningsverschillen 
omgezet worden in haat voor elkaar. De boze creëert verschrikkelijk lijden onder jullie door het 
verspreiden van zijn boze besmetting en vooral tegen Gods uitverkoren zieners en profeten.  
Wanneer God aanwezig is in een missie, die door Hem op Aarde goedgekeurd wordt om 
zielen te redden, zal Satan ze altijd aanvallen. Jullie zullen Gods ware profeten kennen door 
de vervolging en de haat die hun betoond wordt. Jullie zullen hen kennen door de publieke 
afwijzing van hun missies en de goddeloze daden door anderen aan hen toegebracht.  
Wanneer een missie, die pretendeert het Woord van God te spreken, onwaar is, zal daartegen 
geen haat getoond worden, omdat Satan nooit publiekelijk diegenen die hij bedriegt zal aanvallen. 
Wanneer mijn Zoon Zichzelf bekend maakt, zal Hij altijd geschonden worden, aangezien de 
zonde van de mens hem scheidt van God. Toen mijn Zoon op de Aarde rondwandelde, 
schreeuwden ze tegen Hem, overal waar Hij ging. Zij vervloekten Hem en gooiden stenen 
naar Hem en naar al diegenen die Hem volgden. En terwijl zij verklaarden dat Hij een 
bedrieger was, bewierookten ze de vele valse profeten, die probeerden met Hem te 
concurreren. Hetzelfde zal gebeuren wanneer Hij Zijn laatste reis maakt om al diegenen te 
verzamelen die in Hem en met Hem blijven. Hij zal al diegenen verenigen die volgens Zijn 
Onderrichtingen leven en die trouwe en nederige dienaren blijven. Dan, met de hulp van Zijn 
Restkerk, zal Hij strijden tot het bittere einde om zoveel mogelijk zielen te redden, waaronder de 
zielen van al Zijn vijanden en al diegenen die weigeren Hem te accepteren.  
Indien jullie van mijn Zoon houden, mogen jullie Hem nooit kwetsten door elkaar te haten. Mijn 
Zoon heeft jullie verteld dat jullie niet in vereniging met Hem kunnen blijven als er haat is in jullie 
hart is.  
Bid, bid, bid dat jullie allen die van jezelf verklaren Christenen te zijn, het voorbeeld zullen volgen 
dat mijn Zoon gegeven heeft.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Moeder van Verlossing: Het Boek der Waarheid is vervat in de voor iedereen 
toegankelijke Openbaring.  

 
Zaterdag, 8 november 2014, 17:05 u.  

Mijn lieve kind, vandaag is een speciale dag, aangezien de Hemel de verjaardag viert van mijn 
eerste boodschap die aan jou werd gegeven als een boodschapper van God. Ik kom vandaag om 
jou het nieuws te brengen dat vele miljoenen mensen zich zullen bekeren als gevolg van deze 
missie.  

Ik gaf de wereld de Messias, als uitverkoren nederige dienares van de Heer. Mij werd een heel 
bijzondere rol gegeven in Zijn Plan om al Zijn kinderen te redden en vandaag, in mijn rol als de 
Moeder van Verlossing, doe ik beroep op al Zijn kinderen:  

Jullie mogen nooit Gods pogingen verwerpen om jullie de Waarheid te brengen. Mijn 
Eeuwige Vader houdt van iedereen en deze missie werd voorspeld. Hij brengt de wereld de 
geheimen die vervat zijn in de profetieën die aan Daniel werden gegeven en nadien aan Zijn 
uitverkoren leerling Johannes de Evangelist. Het Boek der Waarheid is vervat in de voor 
iedereen toegankelijke Openbaring en het is belangrijk dat jullie dit Heilige Boek niet 
afwijzen.  
Veel mensen hebben zich reeds bekeerd dank zij deze boodschappen en omwille van deze missie 
zal Gods Barmhartigheid aan een groot deel van de mensheid geopenbaard worden. Wijs Zijn 
Vrijgevigheid niet af, want het is Zijn grootste wens om het menselijk ras in de nieuwe komende 
wereld bij elkaar te brengen.  
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Toen mijn Zoon uit de dood was opgestaan was de volgende boodschap bestemd voor de wereld. 
Zij die Hem trouw blijven zullen, net zoals mijn Zoon, op de laatste dag herrijzen zowel met 
lichaam en ziel. Niemand die om Zijn Barmhartigheid vraagt, zal worden achtergelaten. Helaas 
kunnen diegenen die God bevechten vanwege hun koppigheid en haat, Zijn Zoektocht om al Zijn 
kinderen te verenigen verstoren.  

Wees dankbaar voor Gods Genade. Wees dankbaar voor de Kruistochtgebeden, want ze brengen 
grote Zegeningen mee. Ik vraag dat jullie mij, jullie geliefde Moeder, toelaten om jullie harten met 
vreugde te vullen. Jullie moeten het geluk, dat alleen als een Gave van God kan komen, toelaten 
om jullie zielen te overspoelen, in de wetenschap van wat er gaat komen. Mijn Zoon zal spoedig 
komen om het Koninkrijk dat Hem toebehoort terug te vorderen. Het Nieuwe Koninkrijk, wanneer 
het uit de smeulende as oprijst, zal aan ieder van jullie grote vreugde en geluk brengen. Want dan 
zullen jullie thuis aangekomen zijn in de Verwelkomende Armen van de Koning, de Messias, die 
een buitengewoon offer bracht voor jullie verlossing.  
Aanvaard alstublieft deze grote Gave. Sta niet toe dat die zielen wier harten etteren van haat, jullie 
van de Waarheid wegtrekken. Zonder de Waarheid kan er geen leven zijn.  

Ga, mijn lieve kinderen, en vraag Mij om jullie altijd te beschermen want het is mijn missie om jullie 
langs de moeilijke weg te helpen naar de Troon van mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.  

Jullie Moeder  
Moeder van Verlossing  

Eerste Boodschap ontvangen van Onze Verlosser, Jezus Christus.  
 

Dinsdag, 9 november 2010, 3:00 u.  

Ziezo, de tijd is nabij voor jou om de wereld te vertellen dat de gerechtigheid allen, die Mij 
verwerpen, zal overvallen.  
Mijn Barmhartigheid kent geen grenzen voor al degenen die de waarheid van Mijn lijden op het kruis 
navolgen.  

Vreugde aan diegenen van Mijn volgelingen die de bekoringen afwijzen waarmee ze elke dag 
geconfronteerd worden.  

Anderen die Mijn onderrichtingen de rug toekeerden, zijn blind voor de beloften door Mij gemaakt toen Ik 
voor hun zonden stierf op het kruis.  

Ik heb enorme pijn en voel Me troosteloos door de verlatenheid die Ik ondervind door Mijn geliefde 
zondaars waarvoor Ik Mijn aardse leven gegeven heb.  

De aarde is op dit moment in duisternis. Zij, Mijn volgelingen, lijden veel met Mij als zij een wereld zien 
van zondaars die zich niet alleen tegen God, Mijn Eeuwige Vader, hebben gekeerd maar ook tegen Mij 
die een groot offer onderging om hen te redden van het Rijk van de eeuwige verdoemenis.  

Ik wanhoop en ween bittere tranen van teleurstelling en verdriet door de manier waarop Ik voor de 
tweede maal word afgewezen.  
Ik spoor Mijn volgelingen aan om zich te verzamelen op dit moment van leed in de wereld. Zij moeten hun 
onverschilligheid terzijde schuiven om te bidden en zich te verenigen met Mij om diegenen te helpen van 
wie de zielen gestolen werden door de Boze.  

Er is nog tijd voor de zondaars om zich te bekeren. Er is geen gemakkelijke weg. Het moet vanuit het hart 
komen.  

Gelovigen, wees niet bang jullie stemmen te verheffen in een eenstemmige samenklank om de liefde die 
Ik voor allen heb, bekend te maken.  

Christenen, Moslims, Hindoes, Joden en al deze door de feilbare geest van de mensheid afgeleide 
geloofsovertuigingen – Ik roep jullie allen een laatste keer op om jullie ogen te openen voor het ware 
woord van God.  

De God die jullie het woord gezonden heeft door de profeten.  

De waarheid werd geschreven en gedocumenteerd in het Heilige Woord van de Bijbel welke niemand 
mag bijsturen, wijzigen of proberen te verdraaien naar zijn eigen interpretatie.  
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Er is maar één God. Dus leg jullie wapens neer, open jullie ogen en volg Mij naar het Eeuwig 
Leven.  
Ik houd zoveel van jullie allemaal dat Ik Mijn leven gegeven heb voor jullie. Zijn jullie dit vergeten? Door 
Mijn Goddelijke Barmhartigheid smeek Ik ieder van jullie een laatste maal om naar Mij terug te keren. 
Door Mijn Barmhartigheid kom Ik terug naar de aarde om te oordelen en jullie te helpen om in jullie 
harten te kijken en de waarheid te zoeken. Laat niet toe dat de Bedrieger jullie te gronde richt. Zoek de 
waarheid. Liefde – zuivere liefde – is de weg naar Mijn Vaders Koninkrijk.  
Alstublieft, alstublieft denk aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid. Ik houd van iedereen van jullie. Bid nu 
voor vergiffenis. Steek jullie handen uit en laat Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Ik kom terug 
naar de aarde zoals aangekondigd. Die tijd komt er zo snel aan dat velen niet voorbereid zullen zijn. Zo 
velen zullen geschokt en overrompeld zijn zodat zij niet zullen geloven dat het plaatsvindt. Er is nu niet 
veel tijd meer voor Mijn profeten om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op deze grote 
gebeurtenis.  

Gelovigen, Ik roep jullie allen op om acht te slaan op Mijn waarschuwing. Verspreid de waarheid. Zet 
mensen aan te vragen om Mijn Barmhartigheid. Ik zal Me tot en met hun allerlaatste ademtocht 
inspannen om elke ziel die berouw heeft te redden.  

Ik kan niet, en zal niet, ingrijpen tegen hun vrije wil in. Ik smeek jullie om te luisteren en acht te slaan op 
Mijn woord. Ik houd van jullie allemaal.  

Ik vraag jullie te bidden om bekering vóór de Eindtijden die bijna over ons zijn.  
Ik heb niet de wens om Mijn volgelingen bang te maken maar Ik smeek ieder van jullie om nu zielen te 
redden.  

Jullie moeten iedereen herinneren aan de dringende noodzakelijkheid om hun geesten te verwijderen van 
wereldse bezigheden. Zoek in de plaats daarvan de deugden op van eenvoudige nederigheid, 
verstoken van het ik en de afgodendienst.  
Het eenvoudige volk zal de weg moeten voorgaan door de waarheid over Mijn Tweede Komst te 
verspreiden.  

Door de snel evoluerende spirituele duisternis, verspreid door het atheïsme en de heftigheid van de 
Satanische cultus in de trieste en ondankbare wereld van vandaag, zijn het de eenvoudige zielen, de 
echte gelovigen, die deze taak zullen moeten opnemen.  

Bid nu voor de redding van de mensheid omdat de wereld nu staat voor de Grote Beproeving zoals 
aangekondigd in de Heilige Schrift.  
Het zal afhangen van de eigen vrije wil van de mensheid of ze al dan niet klaar zijn om uit te zien naar de 
verzoening voor hun zonden. Ze moeten nooit bang zijn. Mijn liefde is altijd goedertieren.  

Jullie Verlosser  
Jezus Christus  

Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan als penitentie.  
 

Woensdag, 9 november 2011, 15:32 u.  

Hoor Mijn dringende smeekbede, kinderen, om jullie op dit moment toe te wijden aan het onbevlekt hart 
van Mijn innig geliefde Moeder.  
Zij, de Middelares van alle genaden, werd aangesteld om jullie naar Mijn Heilig Hart te brengen om zo de 
mensheid te redden van de ondergang die de mensen wacht die het nalaten zichzelf los te maken van de 
werken van Satan.  

Het is nu dringend dat jullie allen vurig bidden voor de redding van de zielen. Alle zielen zullen voor 
Mij komen en voor velen zal het moeilijk zijn. Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan maar 
dat zal hun enige weg zijn naar eeuwige redding. Het is veel beter dat te begrijpen tijdens dit leven op 
aarde dan het te ervaren na de dood. Wanneer zij die boetedoening ondergaan (hebben) zullen deze 
zielen gezuiverd zijn en geschikt om binnen te gaan in Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde. Alleen zuivere 
zielen zullen in staat zijn binnen te gaan. Ik moet jullie dringend verzoeken deze gave te aanvaarden en 
haar onder ogen te zien met sterkte van geest, lichaam en ziel. Maar besef en herken haar voor wat ze 
is, een weg naar eeuwig leven. Een kans om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te begrijpen.  
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Het is nu tijd om jullie zielen voor te bereiden. Wanneer jullie verlossing gezocht hebben voor jullie 
zonden vóór De Waarschuwing, dan moeten jullie bidden voor de anderen. Zij zullen het nodig hebben 
sterk te zijn.  

Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid van nu af elke dag. Jullie allemaal. Dat zal helpen 
om die arme zielen te redden die door de hevige emotie kunnen sterven tijdens dit bovennatuurlijk 
evenement. Dit zal nu weldra aan de wereld geschonken worden.  

Verlies nooit de hoop, kinderen. Geloof Mij wanneer Ik zeg dat Ik jullie bemin. Ik schenk jullie deze gave 
vanuit die liefde.  

Jullie liefhebbende Verlosser  

Deze inenting zal een vergif zijn en zal aangeboden worden onder het mom 
van een wereldwijd gezondheidsplan.  

 
Vrijdag, 9 november 2012, 21:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, in slechts twee jaar tijd zijn er nu miljoenen zielen bekeerd en gered 
door deze zending. Jouw lijden alleen al heeft – zoals Ik je beloofde - tien miljoen zielen gered. 
Dus, al mag het erop lijken dat de ellende in de wereld toeneemt, toch worden er miljoenen zielen 
gered door jullie gebeden.  

Lijden in Mijn Naam verergert altijd en wordt op de duur zo pijnlijk dat het moeilijk om dragen is. 
Het hevigst wordt het wanneer Satan kwaad is. Zijn woede neemt tegenwoordig toe en dat is de 
reden waarom de aanvallen op jou zo uitputtend zijn. Hij en zijn demonen omringen jou, maar 
kunnen je fysiek geen kwaad doen omdat Mijn Vaders Hand jou beschermt. Dat vermindert de 
geseling niet die jij momenteel ondergaat, bij de tweede verjaardag van deze zending. Maar weet 
het volgende.  

Het meeste lijden wordt doorstaan wanneer een zending of het werk van een slachtofferziel slaagt. 
Hoe meer zielen er gered worden, hoe heviger de aanvallen van de Boze worden. Zijn acties zijn 
in toenemende mate zichtbaar in de wereld. Hij, die zich veel moeite getroost om zijn bestaan te 
verbergen, werkt op zijn manier in de geesten van die arme mensen die zichzelf voor hem 
openzetten, omwille van hun begeerte naar wereldse geneugten en liefde voor de macht.  

Satans sterkte ligt in zijn vermogen om de mensen te misleiden door hen te laten geloven 
dat hij slechts een symbool is dat door Christenen gebruikt wordt om het verschil tussen 
goed en kwaad uit te leggen.  
Satan kent het gevaar zijn tegenwoordigheid bloot te geven. Indien hij dat zou doen, dan 
zouden meer mensen aanvaarden dat God bestaat.  
Dat wil hij niet, dus schept hij bewustzijn omtrent zijn bestaan bij diegenen die hem vereren. Deze 
mensen, die het bestaan van Satan aanvaarden, houden erediensten voor hem net zoals mensen 
in de katholieke Kerk naar de Mis gaan of in andere kerken erediensten houden om God te loven.  

Zoveel zielen zijn gestolen geweest. God, Mijn Eeuwige Vader, heeft het voornemen hen terug te 
winnen door Zijn Waarschuwing en de tuchtigingen die op diegenen zullen neerkomen wanneer zij 
zich verzamelen om het Beest te vereren.  

Mijn Vader zal Satans aanhangers die Zijn Kerken ontheiligen, bekend maken.  
Zij zijn het doelwit van Zijn kastijdingen en tenzij zij ophouden met wat zij aan het doen zijn, en dat 
uit hun eigen vrije keuze, zullen zij door de Hand van God worden neergeslagen.  

Het opkomen van deze Satanische groepen die zichzelf aan de wereld voorstellen als 
zakelijke en netwerkende organisaties, tiert welig.  
Zij zijn overal; intrigerend bijeenkomsten houdend, samenzwerend en boosaardige plannen 
beramend om miljoenen onschuldige mensen te vernietigen.  

Zij zullen door verplichte inentingen een vorm van genocide introduceren bij jullie kinderen, 
met of zonder jullie toestemming.  
Deze inenting zal een vergif zijn en zal voorgesteld worden onder het mom van een wereldwijd 
gezondheidsplan.  
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Hun plannen hebben zij nu verwezenlijkt en zij zijn reeds begonnen ze te introduceren. Sommige 
van hun plannen in een Europees land werden door Mijn Vader gestopt dank zij de gebeden 
van offerzielen.  
Kijk voor en achter jullie. Let nauwkeurig op bij ogenschijnlijk onschuldige nieuwe wetten die in 
jullie landen worden ingevoerd en die bedoeld zijn om jullie het gevoel te geven dat zij jullie leven 
zullen verbeteren. Vele daarvan zijn eenvoudigweg bedoeld om jullie tot slaaf te maken van 
schijnbaar democratische wetten door jullie zo ver te krijgen schriftelijk afstand te doen van jullie 
rechten.  

Democratie zal worden vervangen door dictatuur, al zal dat niet als dusdanig aan de naties 
voorgesteld worden. Wanneer miljoenen al hun rechten schriftelijk zullen weggegeven hebben, in 
de naam van nieuwe verdraagzame wetten, zal het te laat zijn. Jullie zullen gevangen zitten.  

De voornaamste leiders in de wereld werken samen om hun nieuwe plannen te realiseren. Zij 
maken deel uit van de elite wiens doel is: hebzucht, rijkdom, controle en macht. Zij aanvaarden de 
Macht van God niet. Zij geloven niet dat Mijn Dood op het Kruis bedoeld was om hen te redden 
van de vuren van de Hel.  

Ik moet hen doen inzien hoe verkeerd zij het hebben. Voor Mij is de tijd gekomen om hun Mijn 
Barmhartigheid, Mijn Liefde voor hen te bewijzen.  

Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (84) om de zielen te verlichten van de elites die de wereld 
besturen.  

Kruistochtgebed (84)   
Om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.  

“O lieve Jezus, ik smeek U om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.  

Toon hun het bewijs van Uw Barmhartigheid.  

Help hen om openhartig te worden en echte nederigheid te tonen ter ere van Uw groot Offer, bij Uw 
Dood op het Kruis, toen U stierf voor hun zonden.  

Help hen te onderscheiden wie hun Echte Maker is, wie hun Schepper is, en vul hen met de Genaden 
om de Waarheid te zien.  

Alstublieft belet dat hun plannen zich voltrekken om miljoenen mensen te kwetsen door inentingen, 
tekort aan voedsel, gedwongen adopties van onschuldige kinderen, en het uiteenvallen van families. 
Genees hen.  

Bedek hen met Uw Licht en neem hen op in de boezem van Uw Hart om hen te redden van de 
valstrikken van de Boze. Amen.”  

Jullie Jezus  

Velen zullen binnenkort beginnen hun kennis van de wetenschap te 
gebruiken om de Allerheiligste Evangeliën te beoordelen.  

 
Zaterdag, 9 november 2013, 11:48 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen binnenkort beginnen hun kennis van de wetenschap te 
gebruiken om de Allerheiligste Evangeliën te beoordelen. In plaats van de Waarheid van Mijn 
Woord te verklaren, die afkomstig is van de Wijsheid van God, zullen ze beginnen met ze te 
verdraaien om er een moderner imago aan te geven.  
Al Mijn Woorden die in het Heilig Evangelie staan, zullen anders geïnterpreteerd worden. Ze 
zullen zeggen dat Mijn Woord iets nieuws betekent, wat meer toepasselijk zal zijn in de 
wereld vandaag. Ze zullen proberen om voorbeelden te geven over hoe Ik jullie zou 
onderrichten, indien Ik op dit moment op Aarde zou wandelen. Weg zal de eenvoud zijn van 
het Woord van God, dat er voor iedereen is. Diegenen die intelligent, goed op de hoogte en trots 
zijn op de vooruitgang van de mens in de wereld van de wetenschap, zullen dan beginnen met 
beledigende uitspraken te doen.  
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De Kerk zal zogenaamde nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omarmen, die wat er in de 
Bijbel staat in diskrediet zullen brengen. Zij zullen onthullen dat wat ze zeggen nieuwe 
bewijzen zijn, die twijfel doet rijzen over de manier waarop de wereld geschapen werd. Zij 
zullen dan zeggen dat veel van wat er in de Bijbel staat gewoon metaforen zijn, ontworpen om 
vrede onder de mensen te creëren. Zij zullen de boodschap van het humanisme, liefde voor 
elkaar, gebruiken in bewoordingen van jullie vermogen om zorg te dragen voor de armen, 
de ongeschoolden en de behoeftigen, als een vervanging voor de Waarheid die jullie in de 
Evangeliën gekregen hebben. Vervolgens zullen de valse nieuwe leerstellingen, die vergelijkbaar 
zullen lijken met de Waarheid, omarmd worden door priesters, en alleen diegenen die volhardend 
vasthouden aan Mijn Woord zullen de Waarheid levend houden.  
Mijn geliefde volgelingen, als jullie vinden dat heel weinig mensen nog naar de Waarheid – het 
Woord van God – zullen luisteren dan moeten jullie elkaar troosten. Jullie moeten diegenen in Mijn 
Kerken, die de ketterijen toejuichen die ingevoerd zullen worden, blijven herinneren aan de 
Waarheid want velen van hen zullen niets wijzer zijn. Zij zullen zo ver van Mij afdwalen, dat ze 
gemakkelijk dergelijke veranderingen zullen accepteren. Het zal voor mensen met weinig geloof 
veel gemakkelijker zijn om het woord van diegenen die hervormingen verlangen te accepteren, 
dan om trouw te blijven aan het Woord van God.  
De oproep voor de eerste veranderingen zal binnenkort worden gedaan. Met een zoetheid 
die zal kalmeren en met gepassioneerde praat over de noodzaak om op te komen als één 
verenigde wereld – om liefde en verdraagzaamheid te tonen voor allen – zullen jullie in de 
grootste dwaling geleid worden. Velen zullen geschokt zijn over de snelheid waarmee Mijn Kerk 
de seculiere wereld zal lijken te omarmen. Velen zullen geboeid zijn door de manier waarop 
verschillende religies, heidenen en ketters, zullen dringen om tot deze nieuwe, liefdadige ene 
wereld kerk toe te treden. Zij zullen zeggen: "Eindelijk heeft een kerk die verdraagzaam is, de 
hand gereikt aan allen." Zij zullen zich niet langer schamen om ongehoorzaamheid te tonen 
tegenover God. In plaats daarvan zullen ze trots verkondigen dat hun ellendige zonden niet alleen 
aanvaardbaar zijn in de Ogen van God, maar dat ze helemaal niet langer geacht worden zonden 
te zijn. Dat zal overal grote vreugde scheppen.  
Voor het eerst in de geschiedenis, zullen diegenen die Mijn Kerk in de dwaling leiden 
bemind en aanbeden worden en vrijwel geen kritiek zal tegen hen uitgebracht worden.  
De grootste ketterij, niet meer gezien sinds Mijn dood aan het Kruis, zal nu Mijn Kerk op Aarde 
verslinden. Ze zullen Mijn Kerken vullen met beledigende heidense symbolen en Ik zal 
nergens te zien zijn. En terwijl ze de gebouwen vullen die ze maakten om Mij te aanbidden, zal 
Mijn Ware Kerk, bestaande uit diegenen die trouw blijven aan de Waarheid, de Enige Ware 
Tempel van God worden, want zij zullen de ontheiliging van Mijn Lichaam nooit aanvaarden. Hun 
geloof zal hen in staat stellen de Evangeliën te verspreiden en de Vlam van de Heilige Geest 
brandend te houden.  
Jullie Jezus  

Ik zal 5 miljard zielen redden omwille van deze Missie.  
 

Zondag, 9 november 2014, 15:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik ooit verlangde te doen is het redden van de zielen van Gods 
kinderen. Al wat Mijn Eeuwige Vader verlangde was dat Zijn kinderen Hem zouden beminnen 
zoals Hij hen bemint.  

Zelfs toen Zijn eerstgeborene Zijn Liefde verwierp, stelde Mijn Geliefde Vader Zijn Tien Geboden 
op, om de mens in staat te stellen te leven naar Zijn Voorschriften. Het verlangen van de mens 
moet altijd het dienen van Zijn Meester zijn en om dat te doen moet hij zijn broeders en zusters 
liefde betonen. Door de Wetten van God in acht te nemen, zal hij Hem trouw blijven en Hem 
dichter naderen. Maar door de Tien Geboden af te wijzen, schept de mens een grote afstand 
tussen zichzelf en God.  
Mijn Laatste Missie om aan de mens de vruchten te brengen van zijn verlossing, heeft vele Gaven 
opgeleverd. Ik verlang nu dat ieder van jullie vanaf vandaag, elke dag het Kruistochtgebed 
(33) zou bidden en dat jullie een kopie van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie 
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zouden bewaren. Veel mensen die niet op de hoogte zijn van deze Missie, zullen ook de 
Bescherming van het Zegel ontvangen wanneer jullie voor hen bidden met dit gebed.  
Al Gods kinderen die het Zegel van de Levende God bezitten zullen immuun zijn voor de 
problemen die zullen komen wanneer de Grote Beproeving zich ontplooit. Ik vraag jullie dit 
vandaag te doen want Ik beloof jullie grote bescherming tegen de vervolgers van het Christelijk 
Geloof en de omwentelingen die zich in de vier hoeken van de wereld zullen voordoen. Ik vraag 
jullie je harten door geen enkele vrees te laten verontrusten. Terwijl het Mijn verlangen is de hele 
wereld te redden, omwille van Mijn Barmhartigheid, verklaar Ik nu dat Ik vijf miljard zielen zal 
redden omwille van deze Missie. Ik bestempel dit als één van de grootste Genaden die Ik 
Gods kinderen in om het even welke tijd van de geschiedenis van de wereld verleend heb.  
Weet ook, dat Ik het lijden zal verkorten, dat door het beest op de mensheid zal opgelegd worden, 
want zo is Mijn Barmhartigheid. Maar eerst zal Gods Kastijding plaatsvinden want die werd 
voorspeld en vormt een noodzakelijk onderdeel van de laatste zuivering van de mens.  
Vertrouw op Mij. Verhef jullie harten en wees nooit bevreesd voor het kwaad en de boosaardigheid 
die jullie weldra zullen zien. Laat vreugde jullie harten vullen indien jullie in Mij geloven. Ik zal al 
diegenen redden voor wie jullie Mijn Barmhartigheid afsmeken door het bidden van Mijn 
Kruistochtgebeden. De enige zonde die niet kan vergeven worden, is de eeuwige zonde van 
lastering tegen de Heilige Geest.  

Vandaag is het de dag waarop Ik plechtig beloof aan de mensheid de liefde, vrede en 
vreugde te brengen van Mijn Koninkrijk door de redding van vijf miljard zielen.  
Ik bemin en koester jullie allen. Er is niets dat Ik niet voor jullie zal doen, indien het de Wil van God 
is. Jullie moeten het alleen maar vragen.   

Jullie Jezus  

Twee dieven aan het Kruis.  
 

Donderdag, 10 november 2011, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik stervende was op het kruis waren er twee dieven dicht bij, ook zij 
werden op hetzelfde moment gekruisigd.  

Een vroeg Mij om hem zijn zonden te vergeven en hij was gered. De andere deed het niet. Integendeel, 
hij was er doof voor. Zijn halsstarrigheid en zijn weigering om Mijn erbarmen te vragen, betekende dat hij 
niet kon gered worden.  

Hetzelfde zal gebeuren tijdens De Waarschuwing. Sommige van Mijn kinderen zullen hun zonden 
toegeven en aanvaarden dat zij Mij beledigd hebben. In alle nederigheid zullen zij hun penitentie 
aanvaarden en zij zullen gered zijn. Zij zullen het Nieuwe Paradijs binnengaan in het aangekondigde 
Tijdperk van Vrede.  

Dan zullen er diegenen zijn die hun zonden niet zullen aanvaarden voor wat ze zijn. Een gruwel in de 
ogen van God, de Eeuwige Vader.  

Ik zal deze zielen ruimschoots de tijd geven om berouw te tonen, zodanig diep is Mijn Barmhartigheid. 
Bid opdat zij verlossing zullen zoeken opdat ook zij zouden kunnen gered worden. Ik verlang dat al Mijn 
kinderen Mijn grote gave van barmhartigheid zouden omarmen. Ik verlang dat jullie allen de poorten van 
het Nieuwe Paradijs zouden binnengaan.  

Bid opdat verharde zielen zachter zullen worden en Mijn hand aanvaarden. Bid opdat zij zouden leren 
hoe nederig te worden in Mijn ogen.  

Jullie Jezus   
Redder van de Mensheid  

Wereldwijde vaccinatie: Eén van de meest gemene vormen van genocide 
ooit gezien sinds de vernietiging van de Joden onder Hitler.  
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Zaterdag, 10 november 2012, 23:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wat kan de Waarheid je schokken. Hoewel je Mijn Heilig Woord 
aanvaardt, is het slechts wanneer de profetieën die Ik jou geef zich verwezenlijken dat je de ernst 
begrijpt van deze Zending om de mensheid te redden.  

De introductie van een wereldwijde vaccinatie, bestemd voor zuigelingen en jonge kinderen, zal 
een van de meest gemene vormen van genocide zijn die ooit gezien is sinds de vernietiging van 
de Joden onder Hitler.  

Dit boosaardig plan zal mogelijk zijn omdat vele van jullie regeringen hun volk dwongen 
veranderingen in hun wetten te aanvaarden die hun regeringen de macht geven om wetten op te 
leggen tegen jullie onschuldige kinderen.  

Vergeet niet dat het enige wat Mijn Vader heeft tegengehouden om een einde aan de wereld te 
maken de liefde is van die trouwe dienaren onder jullie.  

Mijn Vader heeft omwille van Zijn Liefde voor elk kind en voor elke Schepping van Hem, Zijn Hand 
ingehouden. Nu is voor Hem het ogenblik gekomen om eindelijk de tijden te ontbinden, zodat de 
wereld die Hij schiep uit Liefde en overeenkomstig Zijn Goddelijke Wil in vrede kan verdergaan.  

Hij zal nu diegenen vernietigen die deze kwaadaardigheid begaan tegen Zijn kinderen. Hij zal dit 
kwaad niet langer dulden en Zijn Hand zal nu straffend neerkomen.  

Zijn Toorn zal zich nu manifesteren in een wereld die zal opgeschrikt worden door de omvang van 
de straf die op de aarde zal neerkomen.  

Diegenen onder jullie die verantwoordelijk zijn voor het toedienen van verschrikkelijk lijden aan 
jullie medelandgenoten en medeburgers, weet dit.  

Jullie zullen voorgoed neergeslagen worden met de gesel van ziekte en dan zullen jullie en 
diegenen die de ene wereldgroep eer bewijzen, uitgeschakeld zijn alvorens de Strijd van 
Armageddon begint.  

Jullie zullen door Mijn Vader niet toegelaten worden en Hij zal jullie niet toestaan Zijn kinderen nog 
langer te kwellen. Wee jullie en diegenen onder jullie die Hem in deze tijd vertoornen.  

De tijd voor Mijn Vader om jullie te tonen wiens Macht voor altijd zal aanhouden, zal jullie nu 
bewezen worden. Jullie theorieën omtrent jullie schepping, die bedorven zijn, zullen jullie eindelijk 
getoond worden voor wat zij waard zijn. De Waarheid, zoals beloofd in het Boek der Waarheid en 
voorzegd aan de profeet Daniël, zal ten slotte getoond worden.  

Zo veel mensen zijn zich niet bewust van de Waarheid van God. Vele goedmenende zielen 
zoeken in hun leven niets anders dan aangename gewaarwordingen. Velen verspillen de tijd die 
hun wordt toegestaan in hun leven op aarde, omdat zij de Waarheid over Gods Bestaan niet 
kennen.  

Nu wordt de Waarheid voorgesteld. De tijd van de afrekening is aangebroken.  

Mijn Vader zal de wereld eindelijk attent maken op de Waarheid. Zij die de Waarheid negeren 
zullen zichzelf de toegang tot Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde ontzeggen.  

In plaats van een eeuwig, schitterend leven te hebben, vol van wonderen, vreugde, liefde en 
voorspoed, zullen zij alleen achterblijven om weg te kwijnen in de diepten van de Hel. Ik roep 
al Gods kinderen dringend op te luisteren naar deze waarschuwing.  

Het mag hard zijn. Velen die zeggen: “Dit komt niet van God want Hij is Barmhartig”, luister naar 
het volgende.  

De tijd is gekomen om het kaf van het koren te scheiden. Die dag is zeer nabij. Om het even welke 
keuze de mens gemaakt heeft, het zal de definitieve keuze zijn.  

De vrije wil zal altijd door Mijn Vader geëerbiedigd worden tot op de laatste dag. De Dag van het 
Oordeel.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Geen enkele wetenschappelijke verklaring zal enige zin 
hebben wanneer men twee zonnen ziet.  
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Zondag, 10 november 2013, 15:00 u.  

Mijn liefste dochter, het is Mijn Wens om al Mijn kinderen zeer binnenkort te verzamelen om 
getuige te zijn van Mijn Belofte. Mijn Grote Gave zal in het midden van de verschrikkelijke 
geestelijke vervolging komen, wanneer al wat Ik Ben ontkend zal worden. Nieuwe goden, die geen 
van alle bestaan, zullen worden gepresenteerd aan de wereld. Bedekt met een schitterende 
façade, zullen zij worden ontworpen om alle geloof in Mijn Bestaan te stoppen. Heel deze ketterij 
zal het Licht van God blussen.  
Weldra zullen de sterren niet langer met hun grote intensiteit schijnen. Weldra zullen 
nieuwe, onverwachte tekens, die alle menselijke begrip van wetenschap zullen trotseren, 
door Mij aan een ongelovige wereld getoond worden, als het begin van Mijn Tussenkomst 
onthuld wordt. Geen enkele wetenschappelijke verklaring zal enige zin hebben wanneer men 
twee zonnen ziet. Geen enkele definitie zal zinvol zijn door de beperkte kennis van de mens. 
Nochtans zullen zij zich elk teken toe-eigenen, gegeven vanuit de Hemel aan de wereld, en 
beweren dat ander menselijk leven in het heelal bestaat.  
Ik Ben de Schepper van alle leven. Ik schiep de mens. Ik schiep de wereld. Ontken dat nooit, want 
als jullie dat doen zullen jullie een valse leer navolgen. Elke tussenkomst van de Hemel – en er 
zullen er vele zijn– zal weggeredeneerd worden. Wanneer jullie deze tekenen zien, weet dat de 
Dag van de Tweede Komst dichtbij is.  
Ik vraag jullie, lieve kinderen, om Mij nooit te ontkennen noch Mijn Belofte om aan de wereld de 
uiteindelijke vrede en verzoening te brengen, die van jullie is als jullie ze op Mijn Voorwaarden 
aanvaarden en niet op die van jullie. Mijn Wil staat op het punt om eindelijk volbracht te worden. 
Om jullie voor te bereiden, zal Ik vele wonderen in de hemel, in het universum en het 
planetenstelsel aan de wereld presenteren. Wanneer jullie getuige zijn van deze 
gebeurtenissen, wil Ik dat jullie blij zijn, want dan zullen jullie weten dat Ik de terugkeer van Mijn 
Zoon aankondig om Zijn Belofte van eeuwig heil te voltooien.  
Veeg de tranen uit jullie ogen. Ik weet hoe moeilijk jullie beproevingen zullen zijn. Ik verwijs naar al 
Mijn Kinderen, met inbegrip van gelovigen en niet-gelovigen, evenals diegenen die schuldig zijn 
aan verschrikkelijke zonden – niemand van jullie is uitgesloten. Wanneer jullie je verzoenen met 
Mijn Zoon, zullen jullie een deel van Hem worden en zullen jullie, voor altijd, met Hem heersen in 
het Paradijs.  
Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

Moeder van Verlossing: Alleen door verzoening met God is er Verlossing 
voor jullie.  

 
Zondag, 10 november 2013, 15:20 u.  

Mijn lieve kind, mijn rol als Moeder van Verlossing is om jullie te herinneren aan alles wat ik jullie 
heb verteld door de eeuwen heen. Elkaar liefhebben zoals mijn Zoon van jullie houdt. Toon 
compassie voor iedereen en vooral voor diegenen die jullie vervolgen. Luister naar wat ik 
geopenbaard heb aan de zieners van La Salette en Fatima en bestudeer ze in groot detail. 
Heel weinig van wat ik onderrichtte werd door jullie uitgevoerd. Mijn waarschuwingen 
werden afgescheept en de gevolgen van het negeren van wat jullie werd gegeven zullen nu 
werkelijkheid worden.  
Wanneer de Hemel boodschappen aan de mensheid onthult, is het zoals met communicatie naar 
een groot stenen fort. Sommige van mijn openbaringen sijpelden door en werden gevolgd. Vele 
werden simpelweg genegeerd door mensen met weinig vertrouwen, en het fort werd 
ondoordringbaar voor de tussenkomst vanuit de Hemel, aan jullie gegeven om jullie geloof te 
verhogen en om jullie veilig te houden in Gods Armen.  

Mijn rol als Medeverlosseres betekent dat mijn kracht tegen de duivel versterkt werd, op 
een manier die mij nooit tevoren door God verleend werd. Dus nu is de tijd daar waarin alle 
toewijding aan mij behoedzaam door de vijanden van mijn Zoon zal worden verdreven. 
Wanneer de verering voor mij wordt opgejaagd en wanneer het verzoek om landen te 
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beschermen tegen het communisme wordt verdraaid, dan zullen mijn wensen niet 
uitgevoerd zijn. Ik zal vanaf nu een zeldzaamheid zijn in het officiële beschermheerschap 
dat mij, de Moeder van God, normaal wordt aangeboden in de kerken van mijn Zoon op 
Aarde. Mijn kracht tegen het beest zal worden vernietigd door het verwijderen van mijn imago, 
mijn Heilige Rozenkrans en andere devoties tot mij vanwege veel Katholieke Kerken.  

Dan zullen de tempels van God alle sporen van mijn Zoon, Jezus Christus, verwijderen, als 
voorbereiding op het beest, dat zal komen en zitten op de troon in de hoogste tempel van 
God. Vervolgens zal de ware betekenis van de verzoening met Jezus Christus worden aangepast 
wanneer zij zullen zeggen dat het niet langer nodig is om God te vragen om jullie te vergeven voor 
je zonden, indien jullie een goed leven leiden. Mensen zullen beginnen te geloven in hun eigen 
opvattingen met betrekking tot wat hen goed maakt in de Ogen van God. Maar jullie mogen nooit 
vergeten dat verlossing, een Gave aan elke zondaar in de wereld, nooit door hen kan bekomen 
worden, tenzij zij God vragen om hen eerst te vergeven. Dat is de kern van het Verbond, dat voor 
het menselijke ras werd verworven door de dood van mijn Zoon aan het Kruis. Jezus Christus won 
voor de wereld de verlossing van zonde en de Gave van Eeuwig Leven. Om deze Gave te 
ontvangen moeten jullie God om vergeving vragen voor jullie zonden.  
Alleen door verzoening met God is er Verlossing voor jullie.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De mensheid wordt geconfronteerd met de laatste zuivering.  
 

Donderdag, 11 november 2010, 12:20 u.  

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Jij en Ik zullen zij aan zij werken om de wereld voor te bereiden voor 
de tijden waarmee de mensheid geconfronteerd gaat worden wanneer de aarde voor de laatste zuivering 
staat.  

Het is belangrijk dat deze zuivering plaatsvindt want zonder zuivering kan er geen eeuwig leven zijn voor 
Mijn kinderen. Al Mijn kinderen zullen geconfronteerd worden met moeilijkheden, vooral Mijn volgelingen, 
want dit maakt deel uit van de strijd die gestreden moet worden om zielen te winnen.  

Kalmeer. Laat jouw hart Mijn liefde voelen, Mijn dochter. Aanvaard dat het een geschenk is van Mij. Je 
kunt verbaasd zijn maar Ik ben jouw familie. Je bent thuis bij Mij in Mijn koninkrijk. Je hebt nu een taak uit 
te voeren. Houd Mijn hand vast en Ik zal je geest in beslag nemen om je te begeleiden om Mijn kinderen 
naar Mijn Heilig Hart terug te brengen. Rust nu, Mijn kind.  

Jouw liefhebbende Jezus Christus  
Jouw liefhebbende Verlosser  

Tekens zullen eerst aan de hemel verschijnen – de zon zal rondtollen.  
 

Vrijdag, 11 november 2011, 16:00 u.  

Veel gebed is nu nodig om zielen te helpen redden. Jij, Mijn dochter, moet je familie voorbereiden en aan 
diegenen die Mijn grote barmhartigheid nodig hebben, zeggen om gereed te zijn.  
Eens te meer zullen eerst de tekens verschijnen. Veel mensen zullen verbaasd opkijken en vol 
aandacht zijn wanneer zij de veranderingen in de lucht zullen zien. Zij zullen de zon zien rondtollen als 
nooit tevoren. Dan zullen zij het kruis zien. Dit zal gebeuren net voordat de sterren in de lucht 
zullen botsen en Mijn stralen van Goddelijke Barmhartigheid de aarde zullen bedekken.  

Vervolgens zal er stilte komen zodat elke ziel in een staat van absolute afzondering zal zijn wanneer zij 
voor Mij komt. Zeg Mijn kinderen waar zij moeten naar uitkijken want zij moeten geen angst hebben. Dit 
is geen te vrezen gebeurtenis. Integendeel, jullie moeten allen deze ontmoeting verwelkomen.  

Al Mijn kinderen moeten geloven dat Ik het ben die nu voor hen kom. Zij moeten niet denken dat dit 
het einde van de wereld is. Want dat is het niet. Het is het begin van een nieuwe periode in de tijd waarin 
al Mijn kinderen uiteindelijk de waarheid zullen kennen.  
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Ik verheug Mij en voel een grote tederheid voor elke ziel in het bijzonder die kan verlost worden 
indien zij Mij toestaan hun deze gave te schenken.  

Bid, bid, bid nu voor alle zielen en in het bijzonder voor diegenen die zo vol vrees zullen zijn dat zij 
misschien niet sterk genoeg zullen zijn om Mijn hand van Barmhartigheid te aanvaarden.  

Jullie Verlosser   
Jezus Christus  

Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal gebeuren.  
 

Zondag, 11 november 2012, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is altijd belangrijk te onthouden dat wanneer je lijdt, het niet alleen 
jouw eigen pijn is die je voelt. Het is Mijn pijn die jij doorstaat. De pijn waarvan Ik spreek is niet die 
welke Ik onderging tijdens Mijn kruisiging, maar die welke Ik vandaag onder ogen zie als Ik de pijn 
van de mensheid gadesla en voel.  

Mensen lijden in de wereld wegens de duisternis van hun ziel. Zelfs diegenen die een eenvoudig 
leven doorleven en die Mijn Leer trachten te volgen, hebben pijn. Zij kunnen zich ellendig voelen 
bij hun inspanningen om van elkaar te houden. En zij lijden omwille van de twijfels die zij ervaren 
in hun geloof.  

Zo velen verstaan de betekenis niet van het Eeuwig Leven of van het feit dat het leven niet eindigt 
wanneer een persoon in deze wereld sterft. Daarom bereiden zo velen zichzelf ook niet voor op 
het volgend leven.  

Veel mensen in het verleden bereidden zich onvoldoende voor en zijn of in de Hel of in het 
Vagevuur.  

Aan deze generatie wordt een Geschenk gegeven waarvan geen enkele andere generatie heeft 
kunnen genieten. Velen zullen gewoon de overgang van dit leven ogenblikkelijk maken zonder de 
dood te moeten ervaren, zoals jullie weten.  

Mijn Tweede Komst zal dit buitengewoon Geschenk met zich brengen. Dus, vrees niet. Wees blij, 
want Ik kom om jullie een voorspoedige toekomst te geven.  

Denk eraan als volgt. Hoewel jullie een aantal moeilijkheden zullen doormaken, en jullie getuigen 
zullen zijn van de manier waarop Mijn Bestaan zal afgekeurd worden, zal dat niet lang duren.  

Ik besef dat velen onder jullie zich zorgen maken, maar Ik beloof jullie plechtig dat de overgang 
snel zal geschieden. Dan, wanneer jullie het Nieuwe Jeruzalem op de Nieuwe Aarde zullen zien 
neerdalen, het Nieuwe Paradijs, dan zullen jullie vol verrukking zijn.  

Woorden kunnen deze mooie Schepping niet beschrijven. Mijn Hart barst van Liefde wanneer Ik 
bedenk hoe jullie en jullie geliefden op dit wonder zullen reageren. Dat zal gebeuren wanneer het 
mysterie van het laatste verbond voor jullie duidelijk zal worden.  

De helderheid van Mijn Belofte om weer te komen zal eindelijk echt begrepen worden.  

De wereld zal één heilige familie worden en zal een bestaan leiden in overeenstemming met, en in 
vereniging met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.  

Dat gaat een tijd worden van hereniging, wanneer de eerste verrijzenis van de doden zal 
plaatsvinden. Zij, die op aarde door de loutering gezuiverd zijn geweest, zullen verenigd worden 
met diegenen die ook gezuiverd zijn in het Vagevuur om in het Nieuwe Paradijs te leven.  

Er zal veel veranderen, maar allen die Mij volgen en zich met Mij verenigen in Mijn Nieuw Tijdperk 
van Vrede, waarover Ik zal regeren door Mijn geestelijke leiding, zullen zielenvrede kennen.  

Eindelijk zal het lijden dat onder het rijk van Satan op deze aarde ervaren werd, niet meer bestaan.  

Elke pijn, elk lijden, elk gebed, elke moeite die jullie gedaan hebben om de zielen te verzamelen 
die smachtend achterom zien en de hele weg stampen en vechten, zal het waard zijn.  

Het Nieuwe Paradijs is klaar. Al wat jullie te doen hebben is jullie zielen voor te bereiden en op te 
gaan naar de poorten. Diegenen onder jullie die zichzelf in Mijn ogen verlossen, zullen de sleutels 
ontvangen om de poorten te openen.  
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Volhard tijdens deze komende beproeving want het is iets dat moet gebeuren zoals het voorzegd 
werd in het Boek van Mijn Vader.  

Jullie gebeden zullen veel ervan verzachten en Mijn Vader zal in elke mogelijke fase tussenkomen 
om te verhinderen dat boosaardige daden Zijn dierbare kinderen zouden treffen.  

Jullie Jezus  

Rooms-katholieken zullen het nodig hebben heilige Missen te houden in 
schuilplaatsen of Kerken die veilig zijn.  

 
Zondag, 11 november 2012, 22:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten samenkomen en die zielen opzoeken die onwetend zijn 
omtrent de Waarheid.  

Steek jullie armen uit. Smeek hen naar de Waarheid te luisteren. Hun leven en hun zielen gaan 
misschien verloren, tenzij jullie hen helpen naar Mij te komen.  

De Kruistocht, de Zending van de Restkerk op aarde zal net zo’n uitdaging vormen als die tijdens 
de Middeleeuwen. Het gaat hier niet om fysieke oorlogsvoering zoals bij een leger dat een strijd 
uitvecht in een normale oorlog.  

De oorlog zal van spirituele aard zijn, ofschoon sommige oorlogen het startschot zullen geven aan 
miljoenen gebedsgroepen die zullen opgericht worden om de macht van de Antichrist te 
verzwakken.  

Deze gebeden werden in de Hemel geschreven en beloven buitengewone Genaden.  

Zij hebben slechts één doel en dat is de zielen te redden van iedereen, van elk kind, elke 
geloofsovertuiging, elk geslacht, elke religieuze gemeenschap en atheïsten. Dat is Mijn grootste 
verlangen.  

Jullie, Mijn leerlingen, staan onder Mijn leiding. De genaden die Ik over jullie uitstort, dragen reeds 
vrucht. Weldra zullen de krachten die Ik zal geven, door de genaden van de Kruistochtgebeden, 
duizenden nieuwe zielen aantrekken.  

Jullie zullen denken, hoe kan een kleine gebedsgroep zulke bekeringen bereiken ? Het antwoord 
is eenvoudig. Het is omdat jullie beschermd zijn door Mijn Vader en rechtstreeks door Mij geleid 
worden dat jullie zullen slagen. Jullie kunnen niet falen. Hoewel jullie vele verwarringen en ruzies 
zullen meemaken, evenals ook innerlijke strijd, wat bij dit werk te verwachten is, zal Ik altijd aan 
jullie zijde staan.  

Onthoud dat wij nu voorbereidingen treffen voor het wegvallen van Mijn arme gewijde dienaren, 
ten gevolge van het komende schisma dat in de Christelijke Kerken gaat uitbarsten.  

Terwijl het restleger door priesters en andere Christelijke geestelijkheid zal geleid worden, zullen 
velen lekendienaars zijn, daar dit een tijd zal zijn van gebrek aan priesters.  

Jullie, Mijn leerlingen, zullen moeten samenkomen en Hosties voor de H. Communie opslaan want 
zij zullen moeilijk te bekomen zijn. Diegenen onder jullie die Rooms-Katholiek zijn zullen Missen 
moeten vieren in schuilplaatsen of Kerken die veilig zijn.  

Een missie, vergelijkbaar met de Duitse Nazi-vervolging waarbij de Joden werden opgespoord, zal 
in het leven geroepen worden om zogenaamde verraders van de Nieuwe Wereldkerk te 
vernietigen die, zo zal jullie gezegd worden, alle religies vervangt.  

Jullie zullen beschuldigd worden van het ontheiligen van de Mis en van hun nieuwgevormde 
voorstelling van de Mis, waar Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige Eucharistie, want (die 
nieuwe Misvorm) zal een gruwel zijn in Mijn Vaders Ogen.  

Mijn Lichaam en Bloed zal tegenwoordig zijn in die Missen die opgedragen worden in die centra 
en schuilplaatsen waar jullie trouw zweren aan de Transsubstantiatie om te bewerken dat het 
Heilig Offer van de Mis authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt.  

Ik zal jullie blijven onderrichten terwijl jullie de Gebedsgroepen ‘Jezus tot de Mensheid’ over de 
hele wereld blijven opzetten.  
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Velen worden reeds elke dag gevormd. Ik dank diegenen die Mijn instructies volgen en 
gehoorzaam zijn.  

Wees in vrede. Jullie moeten meer vertrouwen. Laat elke vrees varen want die komt niet van Mij. 
Wij groeien nu en verspreiden ons over alle hoeken van de aarde. Weldra zullen allen volgen en 
wanneer dat gebeurt, zullen de gebeden de wereld veranderen door de bekeringen.  

Ik bemin jullie allen. Ik ben dankbaar en geraakt door het feit dat jullie Mij onmiddellijk beantwoord 
hebben door deze belangrijke zending, de grootste die ooit opgezet werd om alle zondaars thuis 
te brengen bij de Vader en veilig voor de invloed en bekoringen van het Beest.  

Jullie Jezus  

Tweede Boodschap van de Maagd Maria.  
 

Vrijdag, 12 november 2010, 0:20 u.  

Jij, Mijn sterk kind van God, bent zeer bijzonder. Ik zal steeds met jou werken tot je de weerskanten van 
het leven hier op aarde bekeken hebt. Jij, Mijn kind, moet begrijpen waar Gods werk om draait. Ik zegen 
je en dank je, Mijn geliefde.  

Ja, Mijn lief kind, de genaden nodig voor jouw werk zijn aan jou geschonken. Op het moment dat de 
Heilige Geest jouw ziel binnentrad, was je klaar om te werken.  

Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou zal je met de dag sterker maken. Maak je alstublieft geen zorgen 
want dat is een negatieve emotie en zal je enkel tegenhouden. Bid elke dag tot Mij, je eeuwige Moeder, 
Ik zal je nooit verlaten of je in de steek laten bij je werk. Aan jou, Mijn lief kind, is een speciaal geschenk 
gegeven en nu moet je dit gebruiken op de manier waarvan je je pas bewust bent. Ja, Mijn kind, Ik versta 
dat dit op dit moment heel beangstigend voor jou is. Wees er altijd van verzekerd dat Ik bij je ben tijdens 
elke stap van jouw tocht. Vrede zij met jou.  

Ik zal altijd in jouw hart verblijven. Ik zegen je, Mijn kind, en dank je voor het reageren.  

Maria, Moeder van de Vrede en de Hoop  

De zonden breken Mijn Heilig Hart.  
 

Vrijdag, 12 november 2010, 3:00 u.  

Schrijf dit, Mijn dochter. De uren tikken. Negeer Mijn verzoek om Mijn Waarschuwing voor de mensheid 
te publiceren niet. Het is nu noodzakelijk om tot inkeer te komen. Mijn kinderen moeten nu Mijn 
Waarschuwing horen. Mijn dochter, stel je eerst in verbinding met Christelijke Groepen om Mijn 
smekingen mee te delen.  

Blijf sterk. Ik heb jou voor dit werk uitgekozen opdat Mijn pleidooi voor verzoening snel gehoord zal 
worden. Schrijf het boek en deel Mijn boodschappen mee door gebruik te maken van de moderne 
communicatiemiddelen zoals internet en de media. Omdat Mijn verzoek dringend is, zal Ik je hand 
vasthouden zodat je de boodschap kan begrijpen.  
Je bent sterker dan je denkt. Bid verder dagelijks Mijn Goddelijke Barmhartigheid tot Mij. Vrees niet. 
Waarom ben je zo bevreesd? Het eeuwig leven, wanneer de Hemel en de Aarde zich versmelten, moet 
verwelkomd worden. Dit is waar de mens naar gestreefd heeft sinds het begin der tijden. Laat je niet voor 
de gek houden door de aantrekkelijkheden die de aarde te bieden heeft. Hun belangrijkheid verbleekt 
vergeleken met de pracht van Mijn Vaders Koninkrijk. Er zal je ondersteuning gezonden worden zodra 
jouw plan zich begint te ontwikkelen.  

Deze laatste paar dagen zijn voor jou overweldigend geweest. Toch heb je in je hart aanvaard wat Ik van 
jou vraag. Het is moeilijk en misschien een beetje beangstigend voor jou om dit alles aan te nemen maar 
het is belangrijk dat je op Mij vertrouwt.  

Sluit Me in je hart en steun op Mij. Geef elke twijfel die je hebt over aan Mij en jouw taak zal 
gemakkelijker zijn. Je moet de mensen herinneren aan de beloftes en hen verwijzen naar Mijn 
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geschreven woord. Val terug op de Schrift voor inzicht. Wees nooit of nooit bang om mensen eraan te 
herinneren hoe hun zonden Mijn Heilig Hart breken en de ziel van Mijn Eeuwige Vader doorboren.  

Wij, Mijn Moeder en al de Heiligen, zullen jouw hand vasthouden en je sterkte geven. Er zal je 
daadwerkelijke begeleiding gezonden worden en deuren zullen geopend worden om je te helpen in je 
werk.  

Pas op voor degenen die hindernissen creëren om je mededelingen te vertragen. Bid voor hen en ga 
door. Ik weet dat je moe bent maar Mijn verzoek moet zeer snel beantwoord worden.  

Het is nu tijd om te rusten, Mijn kind. Je reageert goed en met geloof en moed. Geef nooit op.  

Je geliefde Verlosser  
Jezus Christus  

Dit boek zal levens veranderen en zielen redden.  
 

Vrijdag, 12 november 2010, 15:00 u.  

Vooruit, doe wat gedaan moet worden opdat de mensen Mijn goddelijke boodschappen zien en horen.  

Ik vertrouw op jou, lieve dochter, om welke middelen dan ook te gebruiken waarvan je aanvoelt dat ze 
ervoor zullen zorgen dat de mensen de boodschappen lezen. Dit boek* zal levens veranderen, zielen 
redden en is aangekondigd. Ja, het boek is dat wat er voorspeld werd. Jij bent de schrijver. Ik ben de 
Auteur.  

Wees niet verbaasd of overweldigd want dit is een zeer heilige taak en jij bent uitgekozen om dit werk 
met Mij uit te voeren. Het zal je 3 maanden kosten. Ik wens dat je het wereldwijd publiceert. Het moet 
groots en krachtig zijn en door miljoenen mensen opgezocht net zoals de Heilige Bijbel.  

Mijn dochter, je mag dit publiceren ‘in gesprek met de geheime profeet’. Het is oké om dit zo te doen.  
Waarom heb je angst, Mijn kind? Je wordt geleid vanuit de Hemel. Je moet sterk blijven. Vertrouw op Mij. 
Geef je over. Ik zal je hand vasthouden bij elke stap op de weg. Ik zal later nog met je spreken.  

Je liefhebbende Verlosser   
Jezus Christus  

* Noot: Het boek verwijst naar Volume 1 van de boodschappen, gepresenteerd aan de wereld in februari 2011.  

 

Jullie moment van glorie voor Mijn ogen – jullie moment van redding.  
 

Zaterdag, 12 november 2011, 16:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het gescheiden zijn van Mij is pijnlijk, vooral voor hen die Mij kennen.  

Eens de zielen een glimp opvangen van de liefde die Ik voor hen heb is de pijn van het van Mij 
gescheiden zijn moeilijk voor hen om te verdragen. Dat is nog sterker bij de zielen die geloften 
afleggen om Mij te beminnen en door de zonde zichzelf na de dood in het Vagevuur terugvinden.  

Hoewel alle zielen in het Vagevuur uiteindelijk naar de Hemel gaan, is het verdriet van Mij gescheiden te 
zijn pijnlijk en kwellend.  

Voor veel zielen die in God geloven brengt alleen al de vermelding van de Hel kwelling in hun harten. 
Ook diegenen die ervaren dat hun zielen in het Vagevuur moeten gezuiverd worden, voelen een ellende 
die moeilijk te begrijpen is voor hen die vandaag nog leven.  

Kinderen, jullie tijd op aarde is zo belangrijk want het is tijdens deze periode dat jullie zouden moeten 
proberen jullie zielen te zuiveren door vasten en boete. Gebruik deze tijd terwijl jullie dat nog kunnen om 
jullie zielen te redden. Daarvoor moeten jullie te allen tijde streven naar nederigheid om jullie te 
verzekeren dat jullie klein worden in Mijn ogen. Alleen de kleinen kunnen door de smalste poorten van 
het Paradijs.  

Verwelkom daarom de gave van het Vagevuur die jullie tijdens De Waarschuwing aangeboden wordt, 
wanneer jullie moeten gezuiverd worden als boetedoening voor jullie zonden. Jullie zullen niet hoeven 
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te wachten op de dood om die zuivering onder ogen te zien. Jullie zijn gezegend kinderen, want geen 
smet van zonde zal op jullie zielen achterblijven. Dan kunnen jullie onmiddellijk toegang verkrijgen tot het 
Nieuwe Tijdperk van Vrede waarover Ik spreek. Daarheen is het dat al Mijn kinderen zullen gebracht 
worden die vergeving voor hun zonden vragen tijdens De Waarschuwing.  

Open jullie harten en verwelkom Mij wanneer Ik tot jullie kom tijdens ‘de aanstaande Waarschuwing’, 
wanneer jullie in staat zullen zijn Mij te omarmen. Sta Mij toe jullie vast te houden en jullie je zonden te 
vergeven, dan zullen jullie eindelijk de mijnen worden in lichaam, geest en ziel en met de totale overgave 
die Ik van jullie nodig heb.  

Dat zal jullie moment van Glorie zijn voor Mijn ogen. Dan zullen jullie klaar zijn voor de tweede fase 
waarbij jullie in staat zullen zijn om jullie broeders en zusters te vervoegen in het Nieuwe Paradijs op 
Aarde zoals het in het begin geschapen was door God, de Schepper van alle dingen.  

Dat zal jullie nieuwe en rechtmatige thuis worden voor 1.000 jaren. Verwacht Mijn komst met liefde, 
hoop en vreugde. Er valt niets te vrezen. Verheug jullie. Ik kom weer om jullie nogmaals te redden van de 
vijand der mensheid. Ditmaal is zijn macht zo zwak dat het moeilijk voor hem zal zijn om de zielen weg te 
rukken van hen die Mij met open armen verwelkomen tijdens De Waarschuwing.  

Jullie Jezus   
Verlosser van de Mensheid  

De straffen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal getuige zijn van 
veel meer ecologische omwentelingen.  

 
Dinsdag, 12 november 2013, 15:52 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing om te geloven dat God Zijn Gerechtigheid in de 
wereld niet zou uitoefenen in deze tijd. De straffen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal 
getuige zijn veel meer ecologische veranderingen aangezien de zuivering van de Aarde begint.  
De voorbereidingen zijn nu aan de gang en al snel zullen de vijanden van God verwijderd en 
gestraft worden, want zij zullen zich nooit omkeren en om Mijn Barmhartigheid vragen. De Toorn 
van Mijn Vader is groot en wee diegenen die het Woord van God trotseren, want zij zullen 
geveld en vertrappeld worden, aangezien de definitieve reiniging van de Aarde zal botsen 
met de besmetting van de boze – allemaal op hetzelfde moment.  
Wanneer jullie de natuurelementen hevig zien reageren, zullen jullie weten dat de Hand van  
Gerechtigheid is neergevallen. De hoogmoed van de mens, zijn zelf-bezetenheid en zijn 
geloof in zijn eigen gebrekkige intelligentie in geestelijke zaken, hebben de uitstorting over 
het menselijk ras meegebracht van het vuur van de vier schalen over de vier hoeken van de 
Aarde.  
Jullie hebben de waarschuwingen genegeerd en zo is de strijd om de zonde te vernietigen goed 
en wel ontbrandt.  

Jezus Christus  
Mensenzoon  

Het eerste teken zal zijn dat de Aarde sneller zal draaien. Het tweede teken 
heeft betrekking op de zon, die groter en helderder zal opdoemen en zal 
beginnen te draaien.  

 
Dinsdag, 12 november 2013, 20:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn Tijd nadert, zullen velen in slaap zijn, maar diegenen die 
gezegend zijn met hun ogen open voor Mijn Licht, zullen de tekenen kennen. De zegeningen 
zullen hun ook gegeven worden om zich voor te bereiden en alleen diegenen die zich aan Mij 
vastklampen zullen in staat zijn om de veranderingen te doorstaan.  
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Hoe dichter de Dag van Mijn Grote Komst nadert, hoe meer mensen, die zeggen dat ze God 
liefhebben, zich van Mij zullen terugtrekken. Zelfs diegenen die beweren dat ze heilig zijn en die 
zich verheffen binnen de hiërarchie van Mijn Kerk op Aarde, zullen niet in staat zijn om de 
Waarheid te zien. Ze zullen de Waarheid niet zien omdat ze zo druk doende zullen zijn om zaken 
en ceremoniën bij te wonen die beledigend zullen zijn voor Mij.  
Het eerste teken zal zijn dat de Aarde sneller zal draaien. Het tweede teken heeft betrekking 
op de zon, die groter en helderder zal opdoemen en zal beginnen te draaien. Ernaast zullen 
jullie een tweede zon zien. Dan zal het weer ervoor zorgen dat de wereld schudt en de 
veranderingen zullen meebrengen dat grote delen van de Aarde vernietigd zullen worden. 
Deze bestraffingen – en er zullen er vele zijn – zullen de mensheid van haar arrogantie ontdoen, 
zodat zielen zullen smeken om de Genade van God. Niets anders zal de harten van steen 
beroeren van diegenen die de Liefde van God uit hun leven hebben buitengesloten.  
De zonde van de mensheid zal snel escaleren en de zonde van afgoderij zal zich drievoudig rond 
de Aarde wikkelen. Heidendom, opgedirkt als een koninklijke alleenheerschappij, zal Mijn Kerk op 
Aarde infiltreren. Wanneer de heidenen Mijn Kerk omarmen, zal het niet zijn om God te 
aanbidden. Wanneer heidenen, atheïsten en andere ongelovigen, die naar buiten het Bestaan van 
God afwijzen, Mijn Kerk omhelzen, zal het niet voor Mij, Jezus Christus, zijn dat ze hun knie zullen 
buigen. Wanneer Mijn Kerk verklaart dat zij allen verwelkomt, laat jullie niet misleiden. Dat 
zal niet betekenen dat zij de heidenen in Mijn Kerk verwelkomen, zodat ze voor Mijn 
Tabernakel kunnen buigen. Neen, het zal zijn om vóór Mij met afgoderij te pronken, 
veroorzaakt door de zonde van hoogmoed, om de Heilige en Gewijde Tabernakels te 
ontheiligen. Zij zullen heidense symbolen op Mijn Altaren plaatsen en vragen dat 
nietsvermoedende groepen parochianen ervoor buigen en hun medebroeders en zusters 
aanvaarden met vriendelijkheid en edelmoedigheid. Aan allen zal worden gevraagd om de 
Waarheid te ontkennen, om zo valse aanbidders te verwelkomen, die Mijn Altaren zullen 
vertrappen. Op dat ogenblik zal de Hand van God vallen.  
Oorlogen zullen zich verspreiden; aardbevingen zullen de vier hoeken van de aarde doen 
beven en hongersnood zal de mensheid in zijn greep houden en elk goddeloos gebaar en 
elke belediging tegenover God, zal uitlopen op een vreselijke straf. Wanneer diegenen die 
Mijn Barmhartigheid aanvaarden Mijn Kerk leiden – zal elke demon deze kinderen van God 
vervloeken. Om hen te beschermen, zal God tussenbeide komen en wee diegenen die in het 
Aangezicht van hun Schepper spuwen.  
De tijd is gekomen. Diegenen die Mij vervloeken zullen lijden. Diegenen die Mij volgen zullen 
doorheen deze vervolging leven, tot de Dag wanneer Ik kom om hen in Mijn Barmhartige Armen te 
sluiten. En dan zullen alleen diegenen die achterblijven omdat ze Mijn Hand van Genade 
weigerden, overgeleverd worden aan het beest dat zij verafgoodden en bij wie ze hun plezier 
zochten.  
Zoveel mensen zullen Mij afwijzen, bijna tot aan het einde. Twee derden zullen op Mij spuwen, 
Mijn Tussenkomst bestrijden en elke vorm van obsceniteit naar Mij schreeuwen. Terwijl de Dag 
dichter en dichterbij komt, zal de haat tegen Mij, voor iedereen duidelijk te zien zijn. Zelfs diegenen 
die de wereld de indruk geven dat ze God eren zullen Mij stilletjes vervloeken.  
De dag waarop de misleiding van het beest voor iedereen zal ontmaskerd worden, zal een dag zijn 
die niemand zal vergeten. Want die dag waarop de wereld de bedrieger, de antichrist zich zal zien 
verheffen met Mijn Kroon op zijn hoofd – gekleed in de rode gewaden – zal de dag zijn waarop 
vuur uit zijn mond zal stromen. Naarmate de ontsteltenis eindelijk inslaat, zal vuur hem omhullen 
en hij en al diegenen die hem trouw beloofden zullen in de afgrond worden geworpen. En dan zal 
Ik komen zoals Ik jullie verteld heb. Ik zal Mijn Kerk laten opstaan en de wereld samenbrengen in 
eenheid met de Heilige Wil van Mijn Vader en eindelijk zal de vrede heersen.  
Al wat Ik jullie gezegd heb is waar. Dat alles zal gebeuren zoals Ik jullie verteld heb. Het zal snel 
gebeuren, want ondanks Mijn Toorn, die veroorzaakt is door de hypocrisie en de ondankbaarheid 
van de mens, kom Ik enkel om ten slotte dit lijden tot een einde te brengen. Ik kom om alle 
zondaars te redden, maar velen zullen niet gered willen worden.  
Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, want Ik zal alle zondaars beschermen, die Mijn Hand van  
Barmhartigheid tijdens De Waarschuwing aanvaarden. Dus elk kind van God, gelovigen en 
ongelovigen, zal ingesloten worden in deze Grote Tussenkomst van de Hemel. Maar na deze tijd 
zal de engel van God de goeden van de slechten scheiden. De tijd is kort. 
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Jullie Jezus  

Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij.  
 

Woensdag, 12 november 2014, 23:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is alleen maar normaal voor mensen om het onbekende te vrezen 
en daarom zijn ze bang voor de dood. De dood is één van de meest angstaanjagende dingen in 
de geest van de mens omdat velen blind zijn voor Mijn Belofte van Eeuwig Leven. Mochten zij 
getuigen zijn van Mijn Schitterend Koninkrijk dan zou de dood geen macht over hen hebben.  

Ik verwelkom alle zielen in Mijn Koninkrijk. Ik reserveer niet alleen een plaats voor de heiligen en 
de uitverkorenen, hoewel er een speciale plaats voor hen is in Mijn Koninkrijk. Ik verwelkom alle 
zondaars, ook diegenen die vreselijke zonden hebben begaan, want Ik Ben op de eerste plaats 
een God van Grote Liefde. Ik zal iedereen verwelkomen die in verzoening en wroeging beroep op 
Mij doet. Eens dat gebeurt vóór het tijdstip van de dood, zal iedere ziel door Mij begroet worden en 
Ik zal hen omarmen.  

De enige barrière tussen de ziel van een mens en Mijn Koninkrijk is de zonde van 
hoogmoed. De trotse mens, terwijl hij beschaamd kan zijn over zijn zonde, zal er altijd naar 
streven om haar op een bepaalde manier te rechtvaardigen. Ik zeg hem nu: twee fouten 
maken een slechte daad niet goed. De trotse man zal te veel tijd verspillen aan overweging 
van de vraag of hij al dan niet behoefte heeft om door Mij verlost te worden. Maar de dood 
kan gewoon ineens komen en wanneer die het minst verwacht wordt. De mens die vrij is 
van trots zal voor Mij neervallen en Mij smeken om hem te vergeven en hij zal verheven 
worden.  
Vrees de dood niet, want het is een deur die naar Mijn Koninkrijk leidt. Al wat Ik vraag is dat jullie 
je voorbereiden op die dag door het leven te leiden zoals Ik jullie geleerd heb. Ik vraag jullie niet 
om elke dagelijkse verantwoordelijkheid te stoppen. Jullie hebben een verplichting tegenover 
anderen; jullie mogen nooit het gevoel hebben dat jullie jezelf van jullie dierbaren moeten isoleren 
als jullie Mij volgen. Ik wil dat jullie je familie en je vrienden beminnen en hun de tijd geven die ze 
nodig hebben om ervoor in te staan dat wederzijdse liefde openlijk wordt uitgedrukt. Bemin 
iedereen zoals Ik jullie bemin. Dat doen jullie door de manier waarop jullie mensen behandelen, 
door de tijd die jullie besteden om in harmonie met anderen te leven, door wat jullie over hen 
zeggen aan anderen en hoe jullie diegenen helpen die zichzelf niet kunnen helpen. Jullie leven op 
aarde is een test van jullie liefde voor Mij. Jullie tonen jullie liefde voor Mij door de liefde die jullie 
voor anderen hebben, ook voor diegenen die jullie vervloeken.  

Het is belangrijk, altijd, om dagelijks met Mij te spreken, ook al is het maar voor een paar minuten. 
Het is tijdens die (korte) periode dat Ik jullie Zegen. Alstublieft, laat nooit de angst voor de nieuwe 
komende wereld jullie ertoe aanzetten, om diegenen die dicht bij jullie staan in de steek te laten. 
Concentreer jullie op Mij en als jullie dat doen vinden jullie rust. Jullie moeten dan deze Gave van 
vrede naar jullie dierbaren meenemen. Weet wel dat jullie zullen lijden als gevolg van jullie liefde 
voor Mij en dat jullie haat zullen ervaren vanwege anderen. Om boven deze haat uit te stijgen 
moeten jullie alleen met liefde reageren. Altijd.  

Ik breng jullie vrijheid van de ketenen van de dood en hij zal geen vat op jullie hebben. 
Vanwege Mijn Opstanding zullen jullie weer heel worden, volmaakt naar lichaam en ziel, in 
Mijn Nieuwe Koninkrijk. Wat valt er te vrezen als Ik jullie deze Gave van Eeuwig Leven 
breng?  

Jullie geliefde Jezus  

Waarschuwing betreffende de Hel en de Belofte van het Paradijs.  
 

Zaterdag, 13 november 2010, 3:00 u.  

Mijn geliefde dochter, je hebt een verschrikkelijke vervolging doorstaan die Ik heb toegelaten om je ziel te 
bevrijden van de kwellingen van de Hel. Je bent nu verlost en je geestdrift zal je in staat stellen om Mijn 



 

  

40 

woord te verspreiden zodat de mensheid bevrijd kan worden van het lijden dat hen wacht als ze zo 
dwaas zouden zijn om te bezwijken voor de Boze.  

Jij, Mijn dochter, wordt van helemaal in het begin gestuurd. Ik ben je de hele tijd sterker aan het maken 
en dit pas sinds een paar dagen. Hoe denk je dat je zal zijn binnen een week, een jaar of twee? Een 
vechter, moedig tot het einde. Je zal met Mij werken om de zielen van Mijn zeer geliefde kinderen, voor 
wie Ik een diepgaand en uiterst liefdevol medelijden heb, te zuiveren. De liefde stroomt door Mijn aderen 
zoals een rivier. Mijn mededogen slinkt nooit ondanks het feit dat zij zich de andere kant op draaien.  

Ik zal hen redden van de kwellingen van de Hel  
Vertel hen, Mijn dochter, dat Ik hen zal redden van de kwellingen van de Hel. Ik heb het nodig dat zij zich 
tot Mij wenden in hun vreugdeloze, verwarde toestand. Er is maar één weg naar de liefde en de vrede. 
Dat zal in Mijn Nieuwe Paradijs zijn wanneer Hemel en Aarde één zullen worden. Weten zij dit dan niet? 
Hebben zij nog nooit gehoord van Mijn belofte van weleer? De belofte van het eeuwig leven, waarin zij – 
de gehele mensheid die zich tot Mij wendt – met lichaam, ziel en geest gevoerd zullen worden naar de 
Nieuwe Aarde en Hemel wanneer deze opnieuw samengevoegd zijn als het Paradijs, reeds zolang aan 
Mijn Vaders kinderen beloofd.  

Geloof, Ik smeek het jullie. Denk na. Als je nooit met de Heilige Schrift in aanraking gekomen bent, stel 
jezelf dan deze eenvoudige vraag: Wanneer jullie liefde voelen in jullie harten, waar denken jullie dat dit 
vandaan komt? Is het een liefde die jullie een zachtmoedig, nederig, hunkerend gevoel geeft totaal vrij 
van ik-zucht? Zo ja, dan is dit de liefde die Ik beloof aan al Mijn kinderen die zich tot Mij wenden.  

Hoe wereldse ambities jullie leeg achterlaten  
Het is moeilijk, Ik weet het lieve kinderen, om te geloven in een andere wereld dan degene waar jullie in 
leven. Herinner jullie dat deze wereld gemaakt is door God, de Eeuwige Vader. Daarna werd deze 
bezoedeld door de werken van de Bedrieger. Hij, Satan, is uiterst doortrapt. Jullie, Mijn kinderen, moeten 
toch weten dat de wereldse ambities, die jullie als onverzadigbaar ervaren, jullie niet bevredigen. Jullie 
voelen een leegte die jullie niet kunnen verklaren of begrijpen, is het niet zo? En dan streven jullie naar 
meer en meer. Maar, ook al hebben jullie het gevoel dat jullie het zouden moeten zijn, toch zijn jullie nog 
steeds niet tevreden. Waarom is dat? Hebben jullie in je harten gekeken en jullie afgevraagd waarom? 
Waarom? Het antwoord is heel eenvoudig.  

God schiep de mensheid. De mensheid werd verleid door Satan. Satan bestaat in deze mooie wereld die  
Mijn Eeuwige Vader gemaakt heeft uit pure liefde. Jammer genoeg zal hij, Satan, bestaan tot aan Mijn  
Tweede Komst. Hij zal dan ontmaskerd worden vanwege de enorme leugens en het bedrog welke hij aan 
Mijn kinderen verkondigd heeft. Tegen die tijd zal het te laat zijn voor vele van Mijn kinderen, met inbegrip 
van diegenen die onzeker of besluiteloos zijn om te geloven in de goddelijke, superieure schepping van 
Mijn Vaders Koninkrijk.  

Wijs Mij niet af  
Luister! Ik, Jezus Christus, de Verlosser gezonden om jullie allemaal een tweede kans te geven om in 
Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan, aanhoor nu Mijn belofte. Luister naar Mijn stem, door de 
goddelijke genade via Mijn zieners en profeten naar de hedendaagse wereld gezonden, en besef dat in 
de ogen van Mijn Vader al Mijn kinderen gelijk zijn.  

Degenen die Hem volgen zijn gezegend maar ondergaan kwellingen voor de zielen die niet geloven en 
weigeren om te luisteren. God heeft de wereld gemaakt. Deze kwam niet tevoorschijn vanuit het niets. De 
mens heeft dergelijk wonder, dat de wetenschap nooit zal kunnen verklaren, niet bedacht en kon dit 
evenmin. Het goddelijk bovennatuurlijke kan nooit echt begrepen worden tot al Gods kinderen zich 
overgeven met geest, lichaam en ziel aan de zuivere liefde die Ik aanbied.  

Alstublieft, Ik smeek jullie allemaal om jullie Schepper niet af te wijzen. Alstublieft, luister niet naar het 
bedrog door de leugens die aan jullie verteld worden door de Bedrieger via afdelingen van de 
Vrijmetselaars, de Illuminati, de valse profeten, de bizarre en volledig verdorven erediensten die zich 
ontwikkeld hebben door de naïviteit van de Mens.  

Satan bestaat echt  
De mensheid is zwak. Zelfs de allerheiligste volgelingen vallen ten prooi aan de voortdurende 
verleidingen van de Boze. Het probleem is dat zij, die plezier zoeken, niet geloven dat hij echt bestaat. 
Anderen weten dat hij echt is en dat hij bestaat. Zij zijn degenen die Mij het meeste hartzeer bezorgen.  
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Wonden openen zich weer en etteren  
Ik lijd zodanig dat de wonden, aan Mij toegebracht bij Mijn verschrikkelijke Kruisiging waaraan Ik 
bezweken ben, zich weer openen en etteren. Mij achterlatend in de uiterst pijnlijke doodstrijd van 
lichaam, ziel en goddelijkheid. Toch zal Ik nooit ophouden van jullie allemaal te houden.  

Ik roep jullie op vanuit de Hemel en in naam van Mijn Eeuwige Vader, die ieder en elk van jullie 
gecreëerd heeft uit pure liefde, om stand te houden. Verwerp Satan. Geloof dat hij bestaat. Neem dit aan. 
Open jullie ogen. Zien jullie de onrust niet die hij veroorzaakt in jullie levens? Zijn jullie blind?  

Een boodschap voor de rijken  
Tegen de rijken zeg Ik stop. Denk na en richt jullie slechts een ogenblik tot God. Vinden jullie je taak bij 
het leven naar jullie geboden aangenaam? Voelt het goed? Hebben jullie Mij verloochend voor de 
wereldse buitensporigheden? Diezelfde buitensporigheden en genoegens zullen jullie met een leeg hart 
achterlaten. Jullie zullen in jullie eigen hart merken dat het niet goed voelt. Toch zullen jullie nog snakken 
naar meer van die lege maar opwindende beloftes die aan jullie gegeven worden door de Bedrieger in ruil 
voor jullie ziel.  

Een boodschap voor degenen die de Illuminati volgen  
Ik waarschuw jullie allemaal, vooral Mijn kinderen die meegezogen worden door de Illuminati en andere 
even slechte instanties. Eenmaal daar zijn jullie veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. Beseffen jullie 
niet dat wat er jullie beloofd werd in ruil voor jullie ziel een leugen is? Een bedrieglijke en beangstigende 
leugen. Jullie zullen nooit de geschenken ontvangen die jullie beloofd zijn door deze onheilspellende 
boodschapper uit de diepten van de Hel. Aangezien Ik jullie op het kruis verlost heb, toen Ik Mijn leven 
gaf om jullie te redden, laat Me jullie nu alstublieft niet verliezen. Ik houd van jullie, Mijn kinderen. Ik huil 
terwijl Ik jullie een laatste keer smeek om Mij niet af te wijzen ten voordele van de Bedrieger.  

Ik zal iedereen die zijn schuld belijdt vergeven  
Ik kan niet tussenkomen tegen jullie vrije wil in omdat dit één van de geschenken is aan jullie gegeven 
toen jullie geboren werden in het licht van God. Ik zal zeer binnenkort komen zoals aangekondigd in de 
Schriften – sneller dan wie ook kan beseffen. De wereld zal zich in duisternis en wanhoop storten. Toch 
zal Ik onmiddellijk op het ogenblik van de belijdenis stuk voor stuk elk van Mijn kinderen vergeven 
wanneer hun zonden aan hen geopenbaard worden – ongeacht hoe weerzinwekkend deze zijn. Zij zullen 
met lichaam en ziel het Paradijs binnentreden, wanneer de Hemel en de Aarde één worden, waar jullie 
allemaal zullen leven in de eeuwigheid met jullie Familie voor eeuwig en altijd.  

Beloftes die het Paradijs te bieden heeft  
Geen ziektes, geen lichamelijke ontbinding, geen zonden – alleen maar liefde. Dat is de belofte van Mijn 
Paradijs. Niemand zal aan iets gebrek hebben. Iedereen zal leven in eendracht, vreugde en liefde.  

De realiteit van de Hel  
Wijs dit leven niet af voor het leven dat Satan jullie belooft heeft! Er is tegen jullie gelogen. Als jullie deze 
weg volgen waar God of Ik, Jezus Christus jullie Verlosser, geen deel van uit maken, zijn jullie op de weg 
naar de eeuwige verdoemenis. Jullie zullen het uitschreeuwen van ontzetting als jullie deze vergissing 
inzien. Daardoor zullen jullie smeken om barmhartigheid. Jullie zullen tranen op jullie gezicht hebben, de 
haren uit jullie hoofd trekken. Maar omdat jullie een vrije wil hebben, een geschenk van Mijn Vader, kan 
dit niet ongedaan gemaakt worden. Wanneer jullie dit bedrieglijke pad kiezen, zullen jullie de 
verdoemenis ondergaan en voor eeuwig branden in de Hel. Het is echt waar. De ergste vervloeking is het 
besef dat er een God is. Dat Ik, jullie Verlosser, Jezus Christus, inderdaad besta. En er zal op dat 
moment geen enkele manier zijn om jullie te redden.  

De ergste vervloeking wanneer jullie weten dat jullie nooit het aangezicht van God zullen zien  
Jullie familie bekijkt jullie misschien vanaf de overkant. Als dat zich afspeelt, en jullie de afschuwelijke 
waarheid beseffen, zal het te laat zijn. Onthoud deze woorden. De ergste vervloeking is de wetenschap 
dat jullie het aangezicht van God nooit zullen zien. Dat zal de grootste kwelling zijn en deze zal eeuwig 
voortduren in de vuren van de Hel waar het lijden aanhoudend en meedogenloos is. Jullie zullen in plaats 
van te genieten van het aan jullie beloofde Paradijs door de leugens van de Bedrieger eindigen in de 
angstaanjagende gangpaden van de Hel. Het is echt waar en het geeft het lijden in eeuwigheid weer.  
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Aan ieder van jullie, die niet geloven dat Ik met de mensheid communiceer, vraag Ik dat jullie alstublieft 
bidden tot Mijn Heilig Hart. Bid elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheid om 15 uur. Ik zal jullie verzoek 
beantwoorden met liefde welke jullie onmiddellijk zullen gewaar worden. Houd Mijn hand vast, kinderen. 
Laat deze niet los. Ik houd zoveel van jullie allen dat Ik Mijn leven gaf voor elk van jullie zodat jullie gered 
kunnen worden.  

Deze keer kom Ik om te oordelen. Hoeveel Ik ook van jullie houd, Ik kan niet tussenkomen in de gave van 
de vrije wil die jullie door Mijn liefhebbende Vader geschonken is. Ik hoop dat door Mijn hedendaagse 
zieners en profeten jullie uiteindelijk zullen luisteren. Denk eraan dat de waarheid de weg is naar de 
eeuwige redding en een nieuw begin wanneer het Paradijs terugkeert naar de aarde.  

De leugens van Satan  
De leugens, ongeacht hoe verlokkelijk, zijn niet meer dan dat. Leugens – ontworpen om de geliefde 
zielen te stelen opdat ze niet door Mijn Vader, de Schepper en Vervaardiger van de Aarde gered kunnen 
worden.  

Jullie Goddelijke Verlosser  
Jezus Christus  

Bid, ontspan en wees blij want de tijd is kort nu.  
 

Zondag, 13 november 2011, 19:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, soms verwarren Mijn boodschappen jullie. Maar dat geeft niet. Mijn 
wegen en de goddelijke plannen die door Mijn Eeuwige Vader georkestreerd worden zijn niet gemakkelijk 
te begrijpen.  

Houd jullie gedachten op Mij gevestigd. Focus jullie enkel op het gebed en vooral op die gebeden die 
zullen helpen om verharde zondaars te redden van de vuren van de Hel.  

Breng deze tijdspanne door in stille beschouwing en eenvoudig gebed. Dat is alles waarop al Mijn 
kinderen zich moeten concentreren. Zij moeten proberen om hun families en vrienden naar Mij te 
brengen in voorbereiding voor Mijn komst.  
Bid, bid, bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans om de redding te verzekeren van die zielen die zo 
besmet zijn door het kwaad dat hun enige redding zal geschieden door jullie gebeden.  
Probeer niet om deze tijden uit te leggen aan jullie kinderen, want zij zullen het niet begrijpen. Voor velen 
zou het onnodige angst veroorzaken.  
Opnieuw zeg Ik tot al Mijn geliefde kinderen, Ik kom om jullie te redden. Onthoud dat. Zou Ik op dit 
moment niet komen dan zouden jullie wegglijden van Mij omdat de krachten van de macht van het kwaad 
in jullie wereld zo overheersend zijn.  

Ik ben jullie redding. Jullie ontsnapping uit de verschrikkingen die jullie in je wereld zien en die 
veroorzaakt worden door Satanische invloed en dat overal waar jullie kijken. Kinderen, jullie moeten 
vertrouwen in Mijn liefde voor jullie. Weten jullie niet dat Ik niet kan toelaten dat jullie allen deze 
boosaardigheid blijven verduren.  

Aan jullie allen, Mijn kinderen, beloof Ik het volgende. Jullie zullen het Nieuwe Tijdperk van het 
Paradijs genieten als Mijn uitverkoren kinderen. Maar het zal van elke man, vrouw en kind boven de 
leeftijd van verstand, afhangen om te beslissen of zij zich willen aaneensluiten als één om van dit 
schitterende bestaan te genieten.  
Bid, ontspan en wees blij, want de tijd is kort nu.  

Zing lofliederen tot Mijn Eeuwige Vader voor de heerlijkheid die Hij wil schenken aan al diegenen die Mijn 
hand van Barmhartigheid aanvaarden.  

Jullie geliefde Jezus   
Redder van de Mensheid  

De Kroning met Doornen tijdens Mijn Kruisiging is symbolisch.  
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Dinsdag, 13 november 2012, 17:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de kroning met doornen tijdens Mijn Kruisiging is symbolisch voor de 
eindtijden.  

Net zoals de Kerk Mijn Lichaam op aarde is, zo zal ook zij gekroond worden met de doornen van 
kastijding zoals het was tijdens Mijn weg naar de Calvarieberg. De Kroon van Doornen betekent 
het Hoofd van Mijn Heilige Kerk op aarde. Paus Benedictus zal veel te lijden krijgen terwijl hij zal 
vervolgd worden omdat hij de Waarheid verkondigt.  

Als Hoofd van Mijn Kerk zal hij verguisd worden zonder erbarmen tegenover hem te tonen. De 
tegenstand zal snel aangroeien wanneer men verklaart dat hij niet langer van betekenis is.  

Diegenen die er aanspraak op zullen maken veel moderner te zijn in hun benadering van de 
apostolische wegen, zullen naar hem uithalen en zijn woorden ridiculiseren. Dan zal het Hoofd van 
Mijn Kerk vervangen worden door het Hoofd van de Slang.  

De geseling die Ik onderging tijdens Mijn Kruisiging zal nu opnieuw plaatsvinden in Mijn Katholieke 
Kerk. De slang beweegt nu snel want het zal trachten Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – te 
verslinden. Dan zullen alle Christelijke Kerken opgeslokt worden en gedwongen om de valse 
profeet te eren als de rechterhand van het Beest.  

Ofschoon velen onder jullie wellicht angstig zijn, vergeet niet dat jullie gebeden deze zaken 
vertragen en in veel gevallen dergelijke zaken milderen.  

Gebeden, voldoende gebeden, zullen het werk van de Boze op aarde belemmeren en 
verzwakken.  

Zij zijn het tegengif voor de vervolging die gepland is door de boosaardige groep die geleid wordt 
door Satan. Met bekering en jullie gebeden, Mijn leerlingen, kan veel overwonnen worden. Gebed 
kan dit kwaad vernietigen. Gebed kan en zal de mensheid bekeren. Indien dan voldoende zielen 
Mij volgen, zal alles gemakkelijk worden. Dan zal de overgang naar Mijn Nieuwe Paradijs 
gemakkelijker zijn.  

Jullie Jezus  

Ik werd beschouwd als een slecht mens en een valse profeet en daarom 
geselden zij Mij.  

 
Donderdag, 13 november 2014, 11:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag openbaar Ik jou één van de grootste mysteries van de eindtijd.  

De opeenvolging van gebeurtenissen in de aanloop van de laatste dag is verwant aan Mijn 
Kruisiging, die weer opgevoerd zal worden in elke fase, tot op de dag zelf waarop Ik zal 
wederkomen om de wereld te redden.  

Toen Ik in de Hof van Getsemane was, was Ik afgezonderd, alleen en door leed getroffen, omdat 
zeer weinigen geloofden dat Ik de Waarheid sprak. Mijn Liefde voor Mijn Vader ondersteunde Mij, 
maar Mijn Liefde voor de mensheid bracht mee dat de kwelling die Ik doorstond, zowel mentale 
als fysieke marteling uit handen van Satan, door Mij aanvaard werd zij het met ontzagwekkende 
inspanning.  

Hoe leed Ik in die Hof. Hoezeer smeekte Ik Mijn Vader om verlichting. Hoe diepbedroefd was Ik 
toen de Boze Mij toonde hoe de wereld zou eindigen. Hij beschimpte Mij, lachte met Mij, spuugde 
op Mij en bespotte Mij, toen hij Mij de zielen liet zien van Mijn vijanden, die op een dag aan de 
wereld zouden zeggen dat zij Mijn Kerk dienden. Dit was alsof Mij getoond werd dat Mijn 
geliefde apostelen Mij aanklaagden en vervolgens hun trouw aan Satan zwoeren. Hij toonde 
Mij de zielen van de getrouwen, wier stemmen zouden beschouwd worden als die van 
radicale fanatici en die van verschrikkelijke misdaden zouden beschuldigd worden. Ik zag 
hoe zij die zegden Mij te vertegenwoordigen de profeten en zieners vervolgden, alsook 
diegenen die hun eigen vernietiging zouden zoeken. Ik moest grote duisternis verduren 
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toen Ik de wereld zag, die Ik eens bewoonde, en die niet alleen blind was voor Wie Ik Ben, 
maar aan wie nooit over Mij was gesproken.  
Ik werd op de grond gesleurd, Mijn Gelaat op de grond gedrukt, gestampt, geranseld en Mijn 
kleren werden afgerukt door Satan. Hij kwelde Mij, boven Mijn menselijk vermogen en onder 
uiterste lijdzaamheid van het fysieke lichaam. Ondanks dat, werd Mij de kracht gegeven Mijn 
onvermijdelijke Kruisiging onder ogen te zien, wat Mij doodsbenauwd maakte. Mijn Liefde voor de 
mens echter verdrong Mijn menselijke angst.  

Mijn gewijde dienaren die zullen weigeren om Mij aan te klagen, zullen onder een gelijksoortige 
afzondering te lijden hebben. Zij zullen te schande gemaakt worden en opzij geschoven. Hun 
isolement zal door Mijn Kerk niet veroordeeld worden, omwille van de vrees die in haar schuilt.  

Toen Ik gegeseld werd, verheugden zich diegenen die de meest gruwelijke en gemene 
handelingen aan Mijn Lichaam toebrachten. Ik werd beschouwd als een slecht mens en een valse 
profeet en daarom geselden zij Mij. Zij gingen prat op hun heiligheid, hun deugdzaamheid en hun 
kennis van de Heilige Schriften, terwijl zij Mijn Lichaam belasterden. Zij slaagden er niet in om de 
profetie te aanvaarden dat hun Messias zou komen om hen te verlossen. Zij die Mijn Tweede 
Komst zullen verkondigen zullen dezelfde behandeling moeten doorstaan.  

Toen zij Mij van Mijn klederen beroofden, wilden zij Mij nog meer vernederen en dus bekleedden 
zij Mij met een rood vod dat Mij nauwelijks bedekte, om Mijn Lichaam verder te ontheiligen. Maar 
toen zij doornen als spelden in Mijn Hoofd drukten, verklaarden zij dat de Mensenzoon een 
bedrieger was en daarom geen erkenning waard. Zij rukten Mijn Oog uit haar oogkas, maar de pijn 
was onbetekenend in vergelijking met hun verklaring dat Ik niet aanvaard werd als de Verlosser 
van Gods kinderen.  

Al deze dingen staan weldra opnieuw te gebeuren, wanneer Ik, Jezus Christus, als Hoofd van Mijn 
Kerk, verwijderd zal worden en Mijn Kroon van Mij zal weggenomen worden. Een valse leider, de 
antichrist, zal aangesteld worden als vervanger van Mij als Hoofd, en in tegenstelling tot het 
Offerlam zal hij een schitterende kroon van goud dragen. Onder deze façade zal een rotte kern 
schuilen en samen met de leugens, het bedrog, de godslasteringen en de ketterijen die uit zijn 
mond zullen komen, zal hij alles presenteren alsof het honing was die uit de bijenkorf van de 
honingbij stroomt. Word niet misleid, want het beest zal een mooi voorkomen hebben, een zachte 
stem, zijn gedrag voornaam. Hij zal knap zijn en aantrekkelijk, maar uit zijn mond zal venijn komen 
dat jullie ziel zal vergiftigen.  

Toen Ik Mijn Kruis droeg, kon Ik dat niet uit Mijzelf. Het was zo zwaar dat Ik slechts één stap 
tegelijk kon nemen en zeer traag vooruitkwam. Mijn Lichaam was op vele plaatsen opengereten 
en door het Bloedverlies viel Ik vele keren flauw, zo zwak was Ik. Ik was blind uit één oog en de 
doornen op Mijn Hoofd maakten dat het Bloed, dat uit Mijn Wonden stroomde, voortdurend 
weggeveegd moest worden door hen die naast Mij gingen. Anders zou Ik nooit in staat geweest 
zijn een nieuwe stap voorwaarts te zetten.  

Hetzelfde zal gelden voor Mijn Restkerk, de laatste groep van Mijn Lichaam. Zij zullen 
opmarcheren net zoals Ik, met een zwaar kruis, maar ondanks de pijn, de beschimping, het lijden 
en het bloedvergieten, zullen zij doorgaan tot het einde. Want Mijn Kostbaar Bloed zal hun zielen 
overvloeien samen met Mijn Eigen Smart – Mijn Eigen Kruisiging. En op de dag waarop zij niet 
langer het dagelijks Misoffer zullen opdragen, zal Mijn Tegenwoordigheid niet meer bestaan. 
Wanneer de dag aanbreekt voor Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – om uiteindelijk geplunderd, 
gekruisigd en ontheiligd te worden, zal alles voorgoed veranderen.   

Het is Mijn Lichaam, Mijn Kerk, die het leven in stand houdt zolang zij zelf nog levend is in de 
wereld. Maar wanneer zij verwoest wordt, zal het leven zoals jullie dat nu kennen gedaan zijn. 
Wanneer Mijn Kerk verraden, opgeofferd en afgedankt is, net zoals Mijn Kruisiging, dan zal dat het 
einde der tijden aanduiden.  

Jullie Jezus   

Het enige doel van een private openbaring is zielen te redden.  
 

Donderdag, 13 november 2014, 23:20 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, God gaf Zijn kinderen, door middel van private openbaringen, een beter 
begrip van wat de Heilige Schrift inhoudt. Als God beslist om Zijn kinderen extra Gaven te 
schenken dan is dat Zijn voorrecht. Ware het niet voor dergelijke Gaven zoals de Heilige 
Rozenkrans, dan zouden zielen voor Hem verloren zijn gegaan.  

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten begrijpen dat het enige doel van private openbaring is om 
zielen te redden door middel van bekering. Gebeden zijn altijd onderdeel van private openbaring 
en jullie zullen dan weten dat ze van de Hemel komen.  

Jullie hoeven nu niet naar Mij te luisteren want alles wat God wilde dat jullie zouden weten 
is opgenomen in de Allerheiligste Evangeliën. Helaas hebben zeer weinige van Mijn 
volgelingen de lessen die daarin staan begrepen. De Waarheid is opgenomen in zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament. Het is altijd Gods verlangen geweest om in te grijpen in de 
wereld door de onthulling aan uitverkoren zielen van de Waarheid, als een middel om een 
beter begrip te creëren van wat er nodig is om jullie ziel te redden. Het is ook een middel 
waardoor Hij Zijn kinderen waarschuwt wanneer ze door Zijn vijanden op een dwaalspoor 
gebracht worden.  
Het Boek van Mijn Vader bevat de Waarheid en er mag nooit iets aan toegevoegd of gecorrigeerd 
worden. Noch kan het op welke wijze ook worden gewijzigd. Het is nu Mijn Plicht om de inhoud 
van het Boek der Openbaring te verklaren om jullie te helpen begrijpen dat elke profetie die het 
bevat, zal plaatsvinden, want het Woord is vastgelegd.  

De inhoud van dit Boek maakt het moeilijk om lezen, want het voorspelt het uiteindelijke 
verraad van Mij, Jezus Christus, door diegenen die beweren Mijn Kerk te regeren. Moge de 
Waarheid gehoord worden, want ze is neergeschreven en wat door God is geschreven, is 
onschendbaar.  
Jullie Jezus  

Het teken van de Eindtijd – Maar de Glorie zal naar de Aarde Terugkeren.  
 

Zondag, 14 november 2010, 23:00 u.  

Mijn geliefde dochter, voel je niet schuldig voor de twijfels die je vandaag gevoeld hebt. Dit is normaal. 
Jouw begrip van geestelijke zaken is niet zo groot als het zou moeten zijn maar dat is niet erg.  

Ik zal je leiden en je zal tijdig het doel van jouw opdracht begrijpen. Ik wil dat je doortastend blijft in je 
werk en je gehoorzaamheid aan Mij. Dit is een moeilijke opdracht en deze zal ook emotioneel uitputtend 
voor je zijn. Ik zend je een geestelijke leidsman om je te helpen de ontzaglijke taak, die volbracht moet 
worden, door te komen. De taak is zo belangrijk aangezien er zonder dit werk meer zielen verloren zullen 
gaan aan de Boze. Mijn dochter, je hebt je aan deze taak toegewijd alvorens Ik je opriep om dit werk te 
doen.  

Ik leid jouw geestelijke leidsman. Hij zal de waarheid herkennen wanneer je spreekt. Inmiddels zal je 
slechts enkele van de zonden van de mensheid opgevangen hebben gedurende de laatste 2 dagen op 
een manier die tot nog toe voor jou onmogelijk was. Heb je het verschil gezien? Heb je je onwennig 
gevoeld als je naar Mijn kinderen keek? Je zag hen in een ander licht, niet? Dat is de kracht van de 
Heilige Geest waarmee Ik jou gezegend heb.  

De liefde die je in je hart voelde voor Mijn kinderen en de priesters die je vandaag in de Mis zag, is 
eveneens de gave die Ik je schenk door de kracht van de Heilige Geest. Je zal de zonden van de 
mensheid nu zodanig zien, voelen en horen dat je de pijn zal voelen die Ik voel. Je zal ook de liefde zien 
die Ik voor Mijn kinderen heb door jouw ogen die Mijn Hart weerspiegelen.  

Wees niet bang voor deze gaven, Mijn kind. Heb niet het gevoel dat je deze taak niet aankan want de 
kracht, die je gegeven zal worden door Mijn genaden, zal je zo sterk maken dat je nooit achterom zal 
kijken. Je zal dit ook niet willen.  

Nu voel je je verzwakt. Dit is het gevoel van Mijn Goddelijke kracht, golvend door jouw lichaam. De gloed 
is de liefde die Ik voor jou voel. Ween niet, Mijn kind. Tot nu toe ben je uitzonderlijk sterk geweest en zo 
aanvaardend hoewel het nog maar een paar dagen geleden is sinds Ik voor het eerst met je sprak. Neen, 
Mijn kind, je beeldt je dit niet in. Je blijft twijfelen aan jezelf en aan diegenen die je nabij zijn.  
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Degenen die hun zielen aan Satan verkopen  
Schrijf nu het volgende. De wereld zucht onder het gewicht van de duisternis en de snode 
samenzweringen van de Boze die doorgaat met Mijn geliefde kinderen te verleiden en bekoren. Ze zijn 
zodanig verstrikt geraakt dat velen van hen zich kronkelen als dieren zelfs ten overstaan van de 
mensheid. Hoeveel arme zielen, gevoed door wellust, gierigheid en ijdelheid, lijken voor diegenen met 
geloof in zo’n beklagenswaardige toestand? Zij, in hun ijdelheid, geloven dat ze echte macht hebben. De 
macht die hun door Satan beloofd is. Veel van deze kinderen hebben ervoor gekozen om hun zielen te 
verkopen en scheppen met trots hierover op.  
Meerdere van Mijn kinderen worden aangetrokken door de beloften van aanzien en rijkdom zichtbaar 
voor de hele wereld. Neen, zij zijn niet beschaamd om op te scheppen over het feit dat zij hem 
toebehoren. De beloftes die hij gedaan heeft zijn niet enkel leugens, ze zijn aan hen gegeven uit pure 
haat voor de mensheid. Satan haat de mensheid.  

Hij liegt tegen Mijn kinderen en vertelt hen dat hij hen alles kan geven maar helaas is dit een leugen. 
Degenen die hem en zijn loze beloftes volgen, zullen en kunnen niet gered worden.  

Bid, bid, bid voor Mijn kinderen. Mijn dochter, Ik weet dat je moe bent maar sla hier acht op. Ook de 
gelovigen die lauw zijn en die zich niet rechtstreeks tot het uiterste schikken naar de Boze moeten op hun 
hoede zijn. Zij, met inbegrip van Mijn gelovigen en sommige van Mijn Gewijde Bedienaars, Bisschoppen 
en Kardinalen, lachen hatelijk met het geloof van Mijn kinderen. Hun spiritualiteit is verdwenen achter 
hebzucht in sommige plaatsen waar goud en rijkdom de Goddelijke Gaven maskeren die hun gegeven 
werden als apostelen van God.  

De Kerk is de weg kwijtgeraakt en is ondergedompeld in duisternis. Dit werd aangekondigd, Mijn kind en 
het is een teken van de Eindtijden. Deze geschieden wanneer de laatste paus tevoorschijn zal komen en 
de wereld onder de bedrieglijke leiding van de Valse Profeet ten onder zal gaan.  

Openbaringen over hoe Mijn Tweede Komst voorafgegaan zal worden, zullen aan jou gegeven worden, 
Mijn kind, zodat jouw woorden beluisterd kunnen worden opdat de zielen voorbereid zullen zijn vóór De 
Grote Waarschuwing. Wees niet bezorgd. Het leven zal verdergaan. De glorie zal naar de Aarde 
terugkeren. Mijn kinderen zullen gered worden uit de klauwen van de Boze die vernietigd zal worden. Het 
is belangrijk dat hij Mijn kinderen, door zijn bedrog, niet met zich meeneemt in de afgrond van de Hel.  

Mijn woord moet krachtig zijn. Mijn kinderen moeten luisteren. Het is uit pure liefde dat Ik hen deze 
Waarschuwing geef. Omdat Ik als Rechter kom, en niet als Heiland, is het door de gebeden van Mijn 
Goddelijke Moeder en Mijn volgelingen doorheen de wereld dat de tijd voor het Oordeel in het verleden 
uitgesteld geweest is. Deze keer zal dit niet zo zijn.  

Niemand zal de datum van de Tweede Komst kennen  
De datum zal niet aan jou noch aan Mijn kinderen meegedeeld worden. Het kan niet onthuld worden. 
Daarom is het belangrijk dat al Mijn kinderen voorbereid zijn. Zij die zich niet willen voorbereiden, kunnen 
niet zeggen dat hen de waarheid niet gegeven werd. Wanneer De Waarschuwing plaatsvindt, zullen zij 
de waarheid beseffen. Ja, als zij hun zonden belijden en erkennen, zullen zij Mijn Zegen ontvangen. Als 
zij dit niet doen, zullen zij in de Hel geworpen worden. Mijn Barmhartigheid zal tegen die tijd verstreken 
zijn.  

Ga nu, Mijn kind. Maak het bericht klaar zodat de wereld het kan vernemen. Zeg aan Mijn kinderen, de 
gelovigen, dat ze niet moeten vrezen. Zeg hen om te bidden voor de niet-gelovigen. Zeg dan aan de 
nietgelovigen om zich terug tot Mij te wenden. Doe alles wat mogelijk is om hen aan te sporen om hun 
harten te openen.  

Jullie Verlosser   
Jezus Christus die komt om de levenden en de doden te oordelen  

Mijn woord wordt niet verworpen uit vrees maar uit zonde van hoogmoed.  
 

Maandag, 14 november 2011, 20:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, waarom maken mensen Mijn onderrichtingen ingewikkeld? Zo vele van Mijn 
kinderen onderschatten en begrijpen Mijn Grote Barmhartigheid verkeerd. Ondanks het aantal keren dat 
Ik Mijn kinderen vergeving beloof voor hun zonden, zijn zij nog altijd bang dat Ik niet alle zonden kan 
vergeven, hoe zwaar die zonden ook zijn.  
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Het kwaad in de wereld wordt veroorzaakt door de haat die Satan heeft voor de mensheid. Die 
arme misleide zondaars die blindelings het pad van bedrog volgen zijn Mijn geliefde kinderen. Ik bemin 
elk van hen en Ik zal hen blijven beminnen ondanks de duisternis van hun ziel. Mijn liefde is 
eeuwigdurend en zal nooit sterven wanneer zij naar al de zielen komt. Ik ben klaar om allen volledig te 
vergeven en te omarmen. Ik ben bereid om al te doen wat kan om alle zondaars terug te brengen naar 
Mijn kudde, hoezeer zij Mij ook beledigen.  

Satan zal gestopt worden zulke zielen te stelen. Maar dat kan alleen gebeuren wanneer het pantser 
van hoogmoed door de zondaars zal afgeworpen worden, zodat zij zich tot Mij kunnen keren en 
opnieuw deelgenoten worden van Mijn dierbare familie. Begrijp Mij niet verkeerd. Ik kan de zielen 
alleen dichter tot Mij brengen. Ik kan hen niet dwingen Mij te beminnen. Ik kan hen niet dwingen te 
verlangen om Mijn Paradijselijk Koninkrijk binnen te gaan. Zij zullen eerst, uit eigen vrije wil, Mijn 
aangeboden verzoening moeten aanvaarden.  

Ik ben, zoals Ik jou Mijn dochter, telkens weer gezegd heb, in de eerste plaats een God van  
Barmhartigheid. Mijn gerechtigheid zal verwezenlijkt worden, maar pas dan wanneer elke maatregel 
uitgeput is om alle zielen op aarde te redden.  
Mijn dochter, dit werk zal nooit gemakkelijk voor je zijn. Omdat Ik jou die heilige taak gegeven heb die zo 
belangrijk is, zal dat van jouw kant enorme sterkte vragen. Jij bent gemaakt om sterk te zijn. Jij werd voor 
dit werk getraind sinds jij uit de schoot van je moeder kwam. Al jouw antwoorden op Mijn Allerheiligste 
instructies stemden overeen met Mijn goddelijk plan voor de mensheid. Het is omwille van jouw 
vereniging met Mij (ben jij dat vergeten?) dat je dezelfde verwerping zal ondergaan die Ik heb moeten 
verduren toen Ik op aarde leefde. Dezelfde verwerping door diegenen die prat gaan op hun 
verstandelijke kennis van Mijn leer om deze boodschappen van Mij te verwerpen, waarvan jij getuige 
bent in de wereld vandaag. Deze zielen, opgeblazen van hoogmoed en zelfverklaarde kennis van de 
Heilige Schrift, schieten tekort om dit te begrijpen.  
Mijn onderrichtingen zijn zeer eenvoudig. Voeg er zoveel schone taal en proza aan toe als je wil, de 
waarheid blijft wat ze altijd geweest is. Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Alleen wanneer jullie respect 
hebben voor elkaar en elkaar beminnen, kunnen jullie in waarheid Mijn woord verkondigen.  
Mijn dochter, er bestaat zoveel verwarring. Zoveel verschrikking en angst ingeboezemd in Mijn kinderen 
omtrent hun toekomst. Mochten zielen toch eens rustig worden en bidden om erbarmen, dan zouden hun 
gebeden verhoord worden. Rampen zullen en kunnen verzacht worden. Houd de hoop levend in jullie 
zielen, kinderen. Zie dat jullie nooit vastlopen door elkaar te (ver)oordelen en doe dat zeker nooit in Mijn 
naam.  

Wie het aandurft een ander te (ver)oordelen door te ridiculiseren, in de naam van het 
Christendom, zal Mij onder ogen moeten zien. Hij die zondigt tegen Mijn profeten zal zich eveneens bij 
Mij moeten verantwoorden. Mijn woord wordt niet verworpen uit liefde. Mijn woord wordt niet verworpen 
uit vrees. Neen, het wordt verworpen door de zonde van hoogmoed.  

Jullie Verlosser  
Jezus Christus  

Een aantal gebeurtenissen zullen aan de oppervlakte beginnen komen met 
betrekking tot de Kerken die Mij in de wereld in ere houden.  

 
Woensdag, 14 november 2012, 20:30 u.  

Mijn geliefde mystieke echtgenote, Mijn zeer geliefde dochter, jouw beproevingen hebben jou een 
nieuwe kracht gegeven en de vurigheid die nodig is om het hart van velen te raken.  

Dat is een van de wegen langs dewelke Ik de zielen zal raken van diegenen die Mijn Genaden 
nodig hebben. Ik zal dat bewerkstelligen door jouw werk voor Mij, zodat bekering zich snel kan 
verspreiden.  

Tijdens deze tijd zullen een aantal gebeurtenissen aan de oppervlakte beginnen komen met 
betrekking tot de Kerken die Mij in de wereld in ere houden.  

Het schisma in Mijn katholieke Kerk zal spoedig bekend gemaakt worden.  
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Wanneer het zover is zal dat gebeuren onder luid applaus voor diegenen die de Waarheid van 
Mijn Leer gescheiden hebben van de geboden die Mijn Vader had voorgeschreven.  

De planning en coördinatie van dit grote programma heeft wel wat tijd gevraagd, maar 
spoedig zullen zij het schisma aankondigen voor de media van de wereld.  
Velen, schreeuwend met alle kracht van hun stem, zullen leugens verkopen en dat niet alleen 
tegen de wetten die in Mijn Leer zijn neergelegd. Wat zij werkelijk willen is een nieuwe god te 
scheppen. Het nieuwe boegbeeld van Mijn Kerk zal gepromoot worden zoals bij om het even 
welke sterk geprofileerde verkiezing van politieke leiders.  

Zij zullen trachten jullie te doen geloven dat de Woorden van vroeger onbetrouwbaar zijn. Dan 
zullen zij jullie vertellen er niet meer in te geloven. Zij zullen de manier veranderen waarop zij Mijn 
Leer beleefden en de wijze aanpassen waarop zij Mij eren.  

Zij zullen Mijn Wetten terzijde schuiven en wetten navolgen die zij zelf gemaakt hebben.  

Zij zullen hun plechtige geloften wijzigen om hun deelname bij de bouw van een nieuwe 
tempel te rechtvaardigen – de nieuwe tempel toegewijd aan het bestuur van de Valse 
Profeet.  
Dan zullen zij niet langer Mijn dienaars zijn want zij zullen hun trouw verwisselen en de Valse 
Profeet eren.  

Vervolgens zullen zij een valse god aanbidden, een nieuw soort concept, dat zal toelaten om 
zekere wetten van God te vernietigen en te vervangen door obsceniteiten voor Mijn Ogen.  

Dit is Mijn waarschuwing aan de priesters onder jullie die uit de Katholieke Kerk zullen wegtrekken.  

Indien jullie ophouden met volledig op Mij te vertrouwen, dan zal jullie hoofd zo gewend worden 
dat jullie geloven in leugens. Wanneer jullie leugenachtige bestuurders vertrouwen zullen jullie in 
vreselijke zonde vallen. Jullie zullen het Beest eren dat Mijn Kerk zal ontheiligen door de 
doornenkroon te plaatsen op het Hoofd van Mijn Kerk, Mijn ware Heilige Vicaris, Paus Benedictus.  

Jullie zullen vreselijk lijden wanneer jullie het Beest dienen, want jullie zullen God beroven van Zijn 
kinderen. Keer terug naar jullie ware wortels. Sta niet toe dat Mijn Kerk ontwijd wordt door de 
zonden die gepland zijn door mensen die de Christenheid en andere religies die Mijn Vader eren, 
willen vernietigen.  

Jullie, Mijn gewijde dienaren, die ongehoorzaam zijn aan jullie Heilige Orden, jullie sluiten jullie 
harten van Mij af terwijl deze bedriegers jullie zielen zullen stelen.  

De grootste zonde die jullie op het punt staan te bedrijven is eer te bewijzen aan een valse god. 
Gekleed in juwelen zal hij charmant voor de dag komen, subtiel en met ogenschijnlijk een goede 
beheersing van de Leer van Mijn Vaders Boek. Jullie zullen onder zijn betovering bezwijken. Hij 
zal Mijn Leerstellingen verdraaien zodat zij ketterijen worden.  

Deze religie, een alternatief voor de Waarheid van God, is waardeloos. Maar zij zal een 
aantrekkelijke buitenkant tonen van liefde en wonderen en getooid met nieuw goud en kostbare 
edelstenen, zal zij op de altaren een hoofdrol spelen als de nieuwe een-wereldreligie.  

Aan de priesters die trouw blijven zeg Ik dit. Ik zal jullie zegenen met de Genaden om te allen tijde 
de Waarheid te begrijpen.  

Zulke afgodsbeelden die jullie als Waarheid worden voorgesteld, zijn slechts stof. Zij zijn gemaakt 
van houten voorwerpen. Zij zijn niets. Zij hebben geen enkele betekenis. Genaden zullen er niet 
uit voortkomen. God, de Enige Ware God, zal gewoon niet in hun kerken aanwezig zijn. Alleen de 
Levende God kan slechts in Mijn Kerken aanwezig zijn. Wanneer God de Vader getuige zal zijn 
van deze laatste belediging, zal Hij diegenen verdrijven die deze heidense praktijken tot leven 
brengen. Dan zal Hij een verklaring vragen van hen die het schisma in Zijn Heilige Kerk op aarde 
veroorzaakten – dezelfde dienaren die op arrogante wijze het Woord van God zo achteloos 
verwerpen.  

Wanneer zij tegenover Mij staan tijdens De Waarschuwing, zullen zij weten hoezeer zij Mijn Vader 
gekwetst hebben. Geen enkele persoon noch gewijde dienaar heeft de controle omdat er slechts 
één Meester is.  
Slechts één God. Zij introduceren een door de mens gemaakte god. Die bestaat niet, maar toch 
willen zij Mijn kudde van Mij stelen. Elke genade zal hun gegeven worden en veel geduld zal hun 
betoond worden. Indien zij geen berouw hebben, zullen zij vernietigd worden.  
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Ieder van jullie zal voor iedere ziel moeten betalen, die hij voor Mij verloren heeft.  

Jullie Jezus  

Nooit eerder is hun geloof aan dergelijke test onderworpen geweest.  
 

Donderdag, 14 november 2013, 12:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het Licht van God schijnt neer op al zijn kinderen, die in vereniging met 
Mij, Jezus  
Christus, zijn, op dit moment. Al die Christenen in de wereld die volgens Mijn Woord leven, 
die Mijn Lichaam eten en Mijn Bloed drinken, zullen een geestelijk lijden ondervinden als 
geen ander vanwege hun geloof in Mij. Ik verwijs naar alle Christenen die volgens de Waarheid 
leven, die zich gedragen zoals Ik ze heb geleerd en die Mijn Onderrichtingen Woord voor Woord 
volgen.  
Al die Christenen, inbegrepen diegenen die nog nooit gehoord hebben van deze Boodschappen 
voor de wereld van Mijnentwege, zullen snel begrijpen hoe het is om in Mij en met Mij te leven. 
Nooit eerder is hun geloof aan dergelijke test onderworpen geweest en helaas, velen zullen niet in 
staat zijn om de druk te weerstaan waarmee ze zullen te maken krijgen, vanwege de haat die hun 
zal betoond worden. Zij zullen er alles aan doen om trouw te blijven aan de Heilige Evangeliën, 
maar door dit te doen, zullen ze verschrikkelijke haat aantrekken en leugenaars genoemd worden. 
Het zal niet lang meer duren voordat alle Christenen, die openlijk ongehoorzaam Mijn Woord 
zullen verkondigen, ervan beschuldigd zullen worden rechtsgezinde pestkoppen te zijn, terwijl de 
ware schuldigen diegenen zullen zijn die beschimpingen naar hun hoofd slingeren.  

Ik roep jullie allen op om te zwijgen en om nooit te reageren tegenover dwingelanden die 
proberen om jullie geloof en liefde voor Mij te vernietigen. Diegenen die vergif op jullie 
zullen spuwen en naar jullie zullen schreeuwen hebben jullie gebeden en vergeving nodig. 
Door te bidden voor zulke zielen, zullen jullie de invloed van Satan vernietigen en hij zal het 
moeilijk vinden om zijn woede op jullie te koelen.  
Bid, bid, bid voor al diegenen die zullen gebruikt worden als pionnen in de bittere strijd om Mijn 
Kerk op aarde te ontmantelen. Gelieve dit Kruistochtgebed te bidden om aan religieuze vervolging 
te weerstaan.  

Kruistocht Gebed (126)   
Om aan religieuze vervolging te weerstaan.  

“Lieve Jezus, help mij om elke vorm van vervolging in Uw Heilige Naam te weerstaan.  

Help diegenen die in dwaling vallen, in de overtuiging dat zij getuigen van Uw Werk.  

Open de ogen van allen die verleid kunnen worden om anderen te vernietigen door slechte 
handelingen, daden of gebaren.  

Bescherm mij tegen de vijanden van God, die zullen opstaan om te proberen Uw Woord het zwijgen 
op te leggen en die proberen U te verbannen.  

Help me om diegenen te vergeven die U verraden en geef me de Genade standvastig te blijven in 
mijn liefde voor U.  

Help mij om de Waarheid, die U ons geleerd hebt te leven en voor altijd onder Uw bescherming te 
blijven. Amen.”  

Ga, jullie allen die echt van Mij houden en volg alles wat Ik jullie geleerd heb. Heb elkander lief 
zoals Ik jullie heb verteld. Betoon nooit haat voor anderen. Bid in plaats daarvan voor wie jullie 
vervolgen. Vergeld haat met liefde want dat zal jullie wapen zijn tegen de macht van het kwaad.  

Jullie Jezus  

De Tweede Komst.  
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Maandag, 15 november 2010, 3:00 u.  

Dank je, Mijn dochter, om te volharden in Mijn waarheid en te beseffen dat Mijn communicatie met jou 
echt waar is. Je zal Mijn geest in je lichaam voelen wanneer Ik kom om aan jou Mijn Goddelijke 
Boodschap te openbaren die nodig is voor de mensheid om deze tijden te begrijpen. Ik breng een 
boodschap van zuivere liefde en hartstocht aan de kinderen van Mijn Vader. Deze boodschappen 
moeten op de eerste plaats aan alle volgelingen van God duidelijk maken dat het nodig is om nu op hun 
knieën te vallen en de waarheid in het Boek van Johannes te omvatten.  
De tijd is rijp voor Mijn Tweede Komst waarvan de tekenen al onthuld worden aan degenen die de 
profetieën, lang geleden aangekondigd, kennen. Kijk, wat zie je nu? De tekenen zijn zichtbaar. De 
mensheid beseft het vreselijke verval niet waaraan zij onderworpen wordt. De snode leugen, verstrekt 
aan en aanvaard door argeloze regeringen, verbergt zich onopgemerkt onder het mom van welzijn.  

Luister nu naar Mij, Mijn kinderen. De Antichrist is klaar om op te duiken. Blijf op jullie hoede, open 
jullie ogen en hart voor de waarheid of jullie zullen omkomen. Vrees niet, Mijn geliefde volgelingen, want 
jullie zullen Mijn kudde leiden naar de Heilige Aanbidding van Mijn Eeuwige Vader. Voor die gelovigen zal 
het levensvoedsel overvloedig zijn gedurende de donkere dagen. Blijf bij elkaar, heb elkaar lief. Geef 
elkaar de kracht zodat jullie alle rassen, overtuigingen en gelovigen van overal kunnen verenigen voor 
Mijn Vaders Koninkrijk.  

Het zal jullie taak zijn om de liefde van God te laten zien, de goedheid, de liefde, de hoop en de waarheid 
over het Eeuwig Leven dat de gehele mensheid verwacht. Het zal door samen te bidden zijn, door 
jullie muur van trots en schroom neer te halen, dat jullie de krachtige strijdmacht zullen worden. 
Samen zullen jullie sterk zijn. Jullie geloof in Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zal helpen de niet-gelovigen 
te bekeren. Deze mensen, waarvan velen niet door eigen schuld, zijn onwetend van Mijn liefde. Zij 
kunnen liefde voelen voor elkaar maar beseffen niet vanwaar deze komt. Leid hen, Mijn kinderen van 
God, naar het licht.  

Ik ben het Brood en Ik ben het Licht. Mijn licht zal jullie allen veilig bewaren. Maar Ik spoor jullie aan 
om edelmoedig te zijn in hart en ziel en te denken aan die arme zielen die een leidraad nodig hebben. 
Jullie moeten dit doen door een voorbeeld te zijn en deze zielen te tonen hoe dichter tot Mij te komen. Ze 
moeten zachtjes, maar vastberaden, naar de weg overgehaald worden. Het is belangrijk hen te wekken 
uit hun sluimer van onwetendheid voordat het te laat is.  

Mijn kinderen, begrijpen jullie de onderrichtingen in Mijn Vaders Boek niet? Het Boek dat het teken van 
Mijn Wederkomst op aarde openbaart, moet bestudeerd en aanvaard worden als de waarheid. God, Mijn 
Eeuwige Vader, door de profeten, liegt niet. Hij weerlegt niet. De aangekondigde Hemelse tekenen 
worden nu aan jullie getoond en jullie moeten je nu voorbereiden.  
Jullie en jullie familie zullen door Mij in een oogopslag opgeheven worden  
Alstublieft, alstublieft, alstublieft bid voor leiding. Gelovigen, maak jullie nu klaar om in Mijn Naam te 
strijden en weerstand te bieden aan de Antichrist. De mensen zullen met jullie lachen als jullie hen 
herinneren aan de profetieën vervat in het Boek van Johannes. Jullie zullen aangeklaagd en met 
ironische vermakelijkheid uitgescholden worden vanwege jullie zienswijze en bezorgdheid. Negeer dit 
want jullie hebben nu een opdracht vanwege Mij. Bid, bid en overhaal de niet-gelovigen om de 
onderrichtingen te aanvaarden. Wees niet bevreesd. Daar velen van jullie bang zijn voor de toekomst en 
voor jullie familie, vertel Ik dit. Wanneer de tijd daar is, zullen jullie en jullie familie door Mij in een 
oogopslag opgeheven worden naar de Hemelen. Dan zullen jullie de gave van het Eeuwig Leven 
ontvangen wanneer de Hemel en de Aarde één worden. Dit is wat bedoeld wordt met het Nieuwe 
Paradijs. Het zal een tijd worden van enorme glorie, liefde en volmaaktheid voor al Mijn volgelingen.  

Blijf sterk. Jullie moeten een korte periode van kwelling ondergaan. Maar jullie geloof zal jullie sterk 
houden. Denk eraan dat Ik van jullie allemaal houd. Houd in ruil daarvoor van Mij en help Mij om zoveel 
mogelijk zielen te redden.  

Jullie zijn Mijn machtig leger en het is nu tijd om jullie klaar te maken voor de strijd. Ik zal jullie allemaal 
leiden naar het Koninkrijk van Mijn Vader.  

Jullie liefhebbende 
Verlosser  Jezus Christus  

Wereldmacht, de Antichrist en het Teken van het Beest.  
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Maandag, 15 november 2010, 11:00 u.  

Je beseft nu de waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is. Schrijf dit, Mijn dochter. De 
snelheid waarmee de profetieën zich ontvouwen, zal duidelijk door iedereen te zien zijn. Kijk naar de 
veranderingen die zichtbaar zullen worden met Mijn Kerk als één van de eerste tekenen. Dit is als de 
Bedrieger Mijn apostelen zal weglokken.  

Het tweede teken zal gezien worden doordat velen van jullie niet langer de controle zullen hebben over 
jullie eigen land. Dit omvat alle materiële en militaire controle. Mijn kinderen, hun leidsmannen en al 
degenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun volk, zullen alle controle verliezen. Ze zullen zijn 
zoals een schip zonder roer. Dit schip, waar zij bevel over voeren, zal stuurloos worden en zij zullen 
vergaan.  

Mijn kinderen, jullie moeten nu ingespannen bidden om de greep, die deze boosaardige groeperingen 
van mensen op jullie zullen uitoefenen, te doen verslappen. Zij behoren niet tot Gods Koninkrijk en door 
de listige misleiding van hun uiterlijk zullen jullie niet beseffen dat dit een krachtige macht is welke erover 
waakt om zichzelf niet kenbaar te maken.  

Jullie, Mijn kinderen, zullen niets wijzer geworden zijn. Jullie zullen denken dat jullie in harde tijden leven 
maar deze façade is ontworpen om jullie dat te laten denken. Richt jullie nu op, Mijn kinderen.  

Het teken van het Beest  
Aanvaard het merkteken niet. Als meer van jullie het niet aanvaarden, zijn jullie sterker in aantal. Dit 
merkteken – het teken van het Beest – zal jullie ondergang zijn. Het is niet wat het lijkt. Door toe te 
stemmen, zullen jullie verder en verder verwijderd worden.  

Pas op voor het plan, aangedreven door de Bedrieger, om alle tekenen van Mijn Eeuwige Vader en de 
onderrichtingen van de Schrift te verwijderen uit jullie leven. Jullie zullen dit zien in scholen, 
universiteiten, ziekenhuizen en in de grondwet van jullie landen. De grootste gruwel, welke Mij hevige pijn 
veroorzaakt, is de afschaffing van de onderrichtingen van de Schrift aan degenen die hun aanbidding 
voor Mij, hun Goddelijke Verlosser, in de praktijk brengen. Zeer spoedig zullen jullie zien dat Mijn woord 
en de onderrichting van de waarheid afgeschaft en strafbaar zal worden.  

Jullie, Mijn zeer geliefde kinderen, zullen in hoge mate in Mijn naam lijden. Deze kwade machten zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Ze worden geleid door Satan. Jullie zullen hen overal vinden en vooral tussen 
deze gezagdragers van wie jullie afhangen om te overleven. Kinderen, wees niet bang voor jezelf. 
Integendeel, wees bang voor deze arme, misleide zielen die zo besmet zijn door de Verleider dat zij het 
moeilijk vinden om zich terug te trekken. Zodanig is de greep die hen vasthoudt. Deze mensen zijn niet te 
vertrouwen. Wees voorzichtig hoe jullie met hen communiceren. Ze zullen jullie zodanig in een tang 
houden aangezien zij over alles zullen heersen. Jullie zullen het moeilijk vinden om tegen hen te strijden 
daar zij zelfs de controle zullen hebben over jullie bank, jullie bezittingen, jullie belastingen en het voedsel 
dat jullie nodig hebben om te overleven.  

Maar dit zal niet lang duren want hun dagen zijn geteld. Als zij willen doorgaan met hun slaafsheid aan 
het kwade zullen zij zich in een afgrond storten met zulke verschrikkingen dat het beschrijven van hun lot 
te angstaanjagend en zo beangstigend zou zijn. De mensen zouden steendood vallen als zij maar één 
minuut van de kwelling die zij zullen ondergaan, zouden ontwaren.  

De strijd staat op het punt te beginnen en zich te ontvouwen wanneer de hand van Mijn Eeuwige Vader in 
allerijl zal neervallen, als straf voor hun zonden, waarvan men op deze aarde getuige zal zijn. De zonden 
waar Ik voor gestorven ben. Iemand die getuigt voor of samenspant met dit onheilspellende maar goed 
georganiseerde leger van vernietiging, is geen kind van God. Dit verdorven leger, doordrongen van 
demonen uit de diepten van de Hel, voert daden uit van zodanig kwaadaardige omvang dat onschuldige 
mensen deze onmogelijk kunnen doorgronden.  

Ik wil jullie geen schrik aanjagen, Mijn kinderen, maar de waarheid voor wat het is, zal na verloop van tijd 
ontdekt worden. Richt jullie nu op, Mijn kinderen. Bestrijd de krachten van het kwaad voordat zij jullie 
verpletteren. Wees op jullie hoede voor de wereldwijde voorschriften in welke gedaante, grootte, vorm of 
code dan ook. Kijk aandachtig naar jullie leidsmannen en naar degenen die jullie dagelijkse 
toegankelijkheid tot geld, dat jullie zal voeden en in leven houden, controleren. Jullie moeten nu een 
voorraad voedsel opslaan.  

Jullie hebben deze boodschap, die als het ware Mijn leer weerspiegelt, niet aanvaard maar aanhoor Mij 
nu. Deze profetieën zijn aangekondigd. Mijn kinderen moeten aandachtig luisteren. De geest van de 
duisternis neemt toe en jullie, Mijn volgelingen, moeten sterk blijven. Houd jullie geloof in Mij levend door 



 

  

52 

het gebed. Elk van Mijn volgelingen moet elke dag het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid 
opzeggen. Het zal de zielen sterken en hen helpen om genade te vinden op het moment van de dood.  

Mijn kinderen, laat alstublieft Mijn boodschap jullie geen angst aanjagen. Mijn volgelingen hebben een 
taak te volbrengen voor Mij. Laat Me dit zeggen. Denk eraan dat jullie vervuld zullen worden door de 
Heilige Geest zodra jullie Mijn woord aanvaard hebben. Vrees niet want jullie zijn uitverkoren. Jullie, Mijn 
leger van volgelingen, zullen de nederlaag van de Boze veroorzaken. Om dit te bewerkstelligen, moeten 
jullie bidden.  

Ik kom met een boodschap van ware liefde. Beseffen jullie niet dat jullie het Paradijs zullen ervaren als de 
Hemel en de Aarde zich samenvoegen? Er valt niets te vrezen want jullie, Mijn volgelingen, zullen met 
lichaam, ziel en geest verheven worden tot het Rijk van de Goddelijke Hiërarchie. Jullie zullen jullie 
geliefden zien. Deze geliefden die genade gevonden hebben bij Mijn Eeuwige Vader.  

Doe wat Ik zeg. Bid, praat met Mij, houd van Mij, vertrouw op Mij. In ruil hiervoor zal Ik jullie sterkte 
geven. Bid voor bescherming, door het opzeggen van de Allerheiligste Rozenkrans, aan jullie gegeven 
met de zegeningen van Mijn geliefde Moeder. Dit gebed moet enerzijds opgezegd worden om te helpen 
om jullie te beschermen tegen de Boze. Anderzijds moeten jullie vragen om bescherming voor deze 
mensen met wie jullie in contact komen zodat zij jullie niet kunnen bezoedelen of het geloof verdrijven dat 
jullie voor Mij in jullie hart hebben.  

Bid voor Mijn zieners en profeten zodat zij beschermd worden. Bid voor Mijn geliefde gewijde bedienaars. 
Voor deze heilige, toegewijde dienaars door Mij gezonden om jullie te begeleiden. Zij, juist zoals Mijn 
volgelingen, lijden onder de kwellingen van de Boze. Hij zal nooit stoppen met te proberen jullie blind te 
maken voor de waarheid en zal elke smerige tactiek gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat jullie 
geloof vals is. Hij, de Bedrieger zal logica en redenering gebruiken, op een zachte, vriendelijke manier 
verwoord, om jullie ervan te overtuigen dat hij hoop in jullie leven brengt. Hij zal, door de Antichrist, zich 
inspannen om jullie te doen geloven dat hij de Uitverkorene is.  

De Antichrist  
Veel van Mijn volgelingen zullen ten prooi vallen aan dit verachtelijk bedrog. Wees op jullie hoede. Hij zal 
gezien worden als de boodschapper van liefde, vrede en eendracht in de wereld. De mensen zullen op 
hun knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn macht tonen en jullie zullen geloven dat het van 
goddelijke oorsprong is. Maar dit is niet zo. Hij zal jullie onderrichten op een manier die soms vreemd zal 
lijken. Ware gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht is. Zijn opschepperige, hoogdravende 
houding zal verborgen worden achter louter kwaad. Hij zal pronken en zal tentoonspreiden wat lijkt op 
echt medelijden en liefde voor iedereen. Achter deze façade is hij echter vol haat voor jullie, Mijn geliefde 
kinderen. Hij lacht achter gesloten deuren.  

Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war brengen. Hij zal machtig, zelfverzekerd, humoristisch, 
zorgzaam, liefhebbend lijken en zal gezien worden als een redder. Zijn knappe gezicht zal iedereen 
aantrekken maar hij zal snel veranderen.  

Hij zal grote schade aanrichten en zal velen vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor iedereen duidelijk 
te zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren naar het 
teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn kinderen, moeten sterk zijn. Aanvaard het teken niet want als 
jullie dat doen, zullen jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen.  

Velen zullen sterven door hun geloof in Mij. Vrees niet, want als jullie lijden voor Mij, in Mij en met Mij zijn 
jullie uitverkoren. Bid, bid om niet onderworpen te worden aan zijn schrikbewind. Strijd en kom op voor 
Mij.  

Laat de Antichrist, door heel zijn overtuigende charme, niet zegevieren over jullie zielen. Laat Me jullie 
vasthouden in Mijn armen, jullie koesteren door Mijn Goddelijke Genade om jullie de sterkte te geven om 
te strijden voor de waarheid. Mijn liefde voor jullie zal nooit vergaan. Jullie mogen nooit deze weg kiezen 
of ook jullie zullen verloren zijn voor Mij. Het zal zwaar worden maar er zal op zeer veel manieren hulp 
gegeven worden aan Mijn kinderen om jullie lijden te verzachten. Ga nu heen en bid tot Mijn Goddelijke 
Barmhartigheid maak jullie klaar voor de beslissende strijd.  

Jezus Christus Koning van Mijn Volk  
Verlosser en Rechtvaardige Rechter  

God de Vader vraagt Zijn kinderen zich in Gebed te verenigen.  
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Dinsdag, 15 november 2011, 11:00 u.  

Ik kom vandaag, Mijn dochter, om al Mijn dierbare kinderen te verzamelen en al diegenen die in Mij 
geloven om samen in eenheid te bidden om alle zielen op aarde te redden.  
Het is Mijn wens dat jullie je oneindige liefde voor de Heilige Drie-Eenheid laten blijken door nederigheid 
te tonen in liefde voor elkaar zodat de zonde voor de hele mensheid kan vergeven worden.  
Ik ben de God van Gerechtigheid maar Ik ben in de eerste plaats de God van Liefde en 
Barmhartigheid. Mijn vaderlijke goddelijke liefde voor jullie wordt weerspiegeld in Mijn barmhartige 
goedheid. Aldus is het Mijn bedoeling, alle zielen te redden, op dit einde der tijden, zoals jullie het op 
aarde kennen. Vrees niet, kinderen. Mijn bedoeling is niet jullie bang te maken maar jullie te omarmen in 
heel Mijn omsluitende liefde voor elk van Mijn kinderen.  

Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen, vooral tot die zielen die zo vol liefde zijn voor Mij, hun Schepper, 
om jullie te verenigen met jullie broeders en zusters en op te staan tegen het kwaad in de wereld.  

Kinderen, Satan en alle boze geesten in de Hel dwalen nu rond op de aarde in strijd met Mij tijdens 
dit einde der tijden. Zij zijn verspreid over de hele wereld, achtervolgen zielen en brengen hen tot de 
rand van de waanzin.  

De boosaardige invloed wordt op dit moment door bijna ieder van jullie gevoeld. Dat komt omdat Mijn 
bestaan en dat van Mijn geliefde Zoon werden ontkend, verworpen en aan de kant geschoven 
zodat vandaag duisternis jullie wereld bedekt. Doordat jullie de waarheid omtrent jullie schepping op 
deze aarde niet erkennen, Mijn geliefde kinderen, zijn jullie onwetend een mikpunt voor Satan geworden.  

Jullie zullen een aantal veranderingen in jullie leven opmerken sinds deze besmetting de wereld in haar 
greep heeft genomen. Moord, haat, afkeer om Mijn Glorie te verkondigen of Mijn bestaan te 
erkennen, oorlog, vervolging, hebzucht, heerszucht en zedelijk verderf. Al die gemeenheden 
werden door Satan in jullie wereld gecreëerd en verspreid door zondaars die al te open staan voor 
zijn lege, valse beloften.  
Satan bekoort eerst de machtshongerige zondaars en diegenen met een zwak geloof. Na hen te hebben 
verleid, is hij hun meester. Zij, op hun beurt, infecteren en veroorzaken vreselijk lijden door het 
toebrengen van misbruik aan hun medebroeders en -zusters.  

Jullie, Mijn dierbare getrouwen worden nu door Mij opgeroepen om op te staan en Mijn Heilig 
Woord te verdedigen zodat de mensheid kan gered worden. Jullie kunnen dat op twee manieren 
doen. Ten eerste door voortdurend gebed en ten tweede, door het verspreiden van Mijn Allerheiligste 
Woord. Gebed zal niet enkel helpen om de mensheid te redden van de Hel en de verlatenheid door Mij, 
maar het zal ook Mijn straffende hand tot bedaren brengen. Die straffende hand zal, en twijfel hier in 
geen geval aan, neerkomen op die verdorven zondaars die de geest van de duisternis hebben 
toegelaten om hun gedrag te beheersen tegenover die onschuldige ondergeschikten waarover zij 
controle uitoefenen.  

Ik, God de Vader, doe vanuit de Hemelen een beroep op al Mijn kinderen om te luisteren naar Mijn 
smeekbede wanneer Ik jullie dringend verzoek om onmiddellijk op te staan. Verenig jullie in het gebed 
door het volgende te bidden:  

“Allerhoogste God, in de naam van Uw Welbeminde Zoon, Jezus Christus, die U hebt opgeofferd om ons, 
Uw arme kinderen, te redden van de vuren van de Hel, luister naar ons gebed. Mogen wij onze nederige 
offers aanbieden en zorgen en beproevingen aanvaarden als een middel om tijdens De Waarschuwing de 
redding te bekomen van alle zielen.  

Wij smeken U om de zondaars te vergeven die het moeilijk hebben terug te keren en Uw barmhartige 
goedheid te aanvaarden om de nodige offers te brengen die U nodig acht om hen in Uw Heilige Ogen te 
verlossen. Amen.”  

Door te bidden tot Mij, jullie Hemelse Vader, God de Allerhoogste, Schepper van het Universum en van 
de mensheid, zal Ik jullie gebed aanhoren en vrijstelling verlenen aan al die zielen waarvoor jullie bidden.  

Dank, Mijn geliefde kinderen, om Mijn goddelijke oproep vanuit de Hemelen te aanvaarden. Dank voor 
jullie nederigheid van hart waarmee jullie Mijn stem herkennen wanneer ze gesproken wordt.  
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Onthoud, Ik ben een oceaan van barmhartigheid en bemin jullie allen met een Vaderlijke tederheid. Ik 
tracht enkel ieder van jullie te redden uit de greep van de Boze opdat wij ons kunnen verenigen als één 
Heilige Familie.  

God de Eeuwige Vader  

Je zult alleen voor Mij staan – met niemand naast je.  
 

Vrijdag, 15 november 2013, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, door de Autoriteit van Mijn Vader, God de Allerhoogste, wil Ik al 
diegenen die lijden in Mijn Naam, ervan inlichten dat de tijd waarop De Waarschuwing zal 
plaatsvinden, dichtbij is.  
Diegenen onder jullie, aan wie kennis gegeven werd over Mijn Grote Dag van 
Barmhartigheid, zullen de tekenen binnenkort zien. Jullie moeten jullie zonden voor Mij 
belijden, zodat jullie voldoende voorbereid zullen zijn op deze gebeurtenis die de wereld zal 
schokken.  
Ik doe dit al snel, zodat Ik die mensen die de navelstreng doorgesneden hebben die hen met Mij 
verbindt, kan redden voordat het te laat is. Jullie moeten Mij vertrouwen en samenkomen in 
gebed, zodat zielen in de duisternis niet omkomen voordat Ik hun vrijstelling verleen voor hun 
zonden. Kijk nu in jullie harten en zielen en zie deze zoals Ik jullie zie. Wat zien jullie? Zullen 
jullie in staat zijn om voor Mij te staan en te zeggen: "Jezus, ik doe alles wat U van mij verlangt om 
te leven zoals U dat van mij verlangt"? Zullen jullie zeggen: "Jezus, ik beledig U, omdat ik het niet 
kan helpen, dus alstublieft, wees mijn ziel genadig"? Of zullen jullie zeggen: "Jezus, ik heb 
gezondigd, maar alleen omdat ik mezelf moet verdedigen."?  
Jullie zullen alleen voor Mij staan – met niemand naast jullie. Ik zal jullie je ziel tonen. Jullie 
zullen er elke vlek op zien. Jullie zullen de zonde herbeleven en dan zal Ik jullie de tijd geven 
om Mij te vragen om jullie Mijn Barmhartigheid te betonen. Niet omdat jullie recht hebben 
op Mijn Barmhartigheid – maar alleen omdat Ik beslis om jullie deze Gave te verlenen.  
Mijn Dag zal onverwacht aanbreken, door de tekenen die vooraf aan jullie getoond zullen worden. 
Ik heb drie jaren lang geprobeerd om jullie ogen te openen voor de Waarheid. Sommigen van jullie 
hebben ze  

aanvaard. Anderen hebben ze in Mijn Gezicht teruggeworpen. Nu is het de tijd van Mijn Goddelijke 
Barmhartigheid en alleen diegenen die hun hart voor Mij openen, en die Mij aanvaarden, zullen de 
gelegenheid krijgen om zichzelf te verlossen.  
Wees dankbaar voor Mijn onvoorwaardelijke Liefde.  
Jullie Jezus  

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen binnengaan in Mijn Huis.  
 

Zaterdag, 15 november 2014, 10:22 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend zijn dat ieder die het Boek der Openbaring verwerpt, 
het Woord van God ontkent. De Waarheid is daarin vervat en indien gelijk welke mens daar 
afbreuk aan zou doen, de profetieën zou ontkennen die voorspeld zijn of er op een of andere wijze 
zaken zou aan toevoegen, dan zal die mens in de wildernis geworpen worden.  

De Waarheid leidt naar jullie verlossing en de weg naar het Nieuwe Paradijs voert naar Mij. Alleen 
door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, zal aan de mens verlossing geschonken worden. Ik 
Ben de Weg en het Licht. Alleen door Mij en door jullie erkenning van Wie Ik Ben, zullen 
jullie in staat zijn om het Licht van God te zien. Er is geen andere weg. Volg eender welk 
ander pad naar eigen keuze, geen enkel zal jullie naar God leiden.  
Indien jullie Mij belijden, dan moeten jullie je broer en zuster eren met liefde, vriendelijkheid en 
geduld. Jullie mogen anderen niet veroordelen omwille van hun religieuze overtuigingen. Jullie 
moeten hen liefhebben zoals Ik hen liefheb. Dat wil niet zeggen dat jullie hun overtuigingen 
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moeten bijtreden of er eerbied voor hebben want indien jullie dat doen dan verloochenen jullie Mij. 
Jullie kunnen geen twee heren dienen. Jullie mogen Mij nooit beledigen door loyaliteit te tonen 
tegenover valse goden die voor Mij gesteld worden.  

De dag waarop jullie onder Mijn Dak hulde brengen aan valse goden zal de dag zijn waarop 
Ik Mijn Tempel zal bestormen en alles erin zal vernietigen. Hoe lauw is het geloof van 
sommige van Mijn dienaars die ernaar streven om indruk te maken op het gewone volk en 
zoeken opgehemeld te worden. Hoe weinig eerbied wordt Mij betoond in Mijn Eigen Huis 
wanneer al wat Ik jullie gaf onverschillig aan de kant gezet wordt totdat ten slotte niets van 
Mij zal overblijven in Mijn Kerk.  
Jullie, Mijn geliefde volgelingen en gewijde dienaars die trouw blijven aan het Woord, jullie zullen 
een zware last torsen. Jullie zullen pijn en vernedering moeten ondergaan wanneer jullie getuigen 
zijn van de heiligschennissen, de ketterijen en occulte praktijken. Terwijl men veel van deze 
schendingen van Mijn Heilig Lichaam handig zal verbergen, zullen diegenen met een juiste 
onderscheiding geschokt zijn, maar machteloos wanneer die zaken gebeuren. Het bedrog, dat uit 
alle kieren en spleten zal weerklinken, zal zodanig zijn dat een leger van tweeduizend man zou 
nodig zijn om deze bedriegers te beletten kwaad te doen.  
Deze bedriegers worden geleid door diegenen die niet van Mij komen. Zij zijn in Mijn Lichaam 
binnengedrongen langs slinkse wegen en een lange periode is nodig geweest voordat zij 
uiteindelijk Mijn Kerk volledig in hun greep zullen hebben. Spoedig zullen hun activiteiten gezien 
worden voor wat ze zijn door diegenen die gezegend zijn met de Gave van de Heilige Geest.  

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen binnengaan in Mijn Huis waar zij met open armen 
zullen verwelkomd worden. Aan jullie zal verteld worden dat jullie liefde moeten tonen voor al 
Gods kinderen, om diegenen rustig te houden die zich tegen hen zouden verzetten. Zeer weinig 
mensen zullen Mij, Jezus Christus, verdedigen en diegenen die het zullen aandurven om te 
protesteren tegen die godslasterlijke ceremonies, die gehouden zullen worden op dezelfde altaren 
die gebruikt worden om Mijn Allerheiligste Eucharistie te bergen, zullen tot zwijgen gebracht 
worden.  

Mijn vijanden kunnen zich meester maken van Mijn Huis maar niet van Mijn Kerk want alle 
Christenen doorheen de wereld vormen Mijn Kerk. De gelovigen, bestaande uit diegenen die 
zullen weigeren het Woord van God te verloochenen en die geen enkel geknoei van het Heilig 
Woord van God zullen aanvaarden, zij zullen Mijn Kerk op aarde in stand houden. Niets zal haar 
overwinnen.  

Jullie Jezus  

Waarschuwing voor de Geestelijkheid.  
 

Dinsdag, 16 november 2010, 9:55 u.  

Mijn dochter, je bent gisteren afgewezen aangezien de mensen probeerden om twijfels in je gedachten te 
brengen. Je hebt daardoor geleden. Wanhoop niet. Mijn woord zal gehoord worden. Je zal 
geconfronteerd worden met hindernissen waardoor je je ontgoocheld zal voelen bij het werk.  

Mijn dochter, Ik leid je. Je moet daaraan denken en nooit Mijn belofte vergeten. Ik deed zoals je vroeg, en 
liet je toe om afgelopen nacht rustig te slapen. Je bent nu sterker. Voel je dat niet?  

Wees behoedzaam met wie je communiceert. Mijn volgelingen, of degenen waarvan je denkt dat het Mijn 
volgelingen zijn, zijn niet altijd wat ze lijken. Je moet doen wat je hart je ingeeft.  

De wereld lijkt misschien zoals het altijd geweest is. Toch is er verandering en dit vindt nu plaats. Deze 
verandering leidt de mensheid naar een duisternis die hen zal omhullen en die hun liefde voor Mij zal 
benevelen.  

Waarom willen Mijn kinderen de waarheid blijven trotseren? Zij volgen Mijn leer niet. Toch is hen dit 
geschenk gegeven door Mijn apostelen die, uit liefde voor Mij en door de kracht van de Heilige Geest, de 
wereld een zeer bijzonder geschenk gaven. De gave van de waarheid is aan al Mijn kinderen doorheen 
de wereld onderwezen en verspreid. Veel kinderen volgden deze leidraad doorheen de eeuwen.  

Anderen, terwijl ze de waarheid kennen, besloten deze te verdraaien om te schikken naar hun eigen 
bedoelingen, verlangens, wellust en zoektocht naar macht. Mijn volgelingen konden vervolgens geen 
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onderscheid maken tussen de waarheid van het woord van God en de onwaarheden verspreid door 
degenen die misleid werden. Dit is hoe de Bedrieger werkt. Hij veroorzaakt verwarring, wanhoop en een 
gevoel van hopeloosheid. Hij heeft dit gedaan vanaf Mijn kruisdood. Maar aanhoor Mij nu. Hij zal niet 
winnen, Mijn dochter. De machten van de Hemelse Leiding zullen nogmaals bij de kinderen het geloof 
inprenten door de onderrichtingen van Mijn profeten.  

Verzoek Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor de veranderingen die zij in de wereld zien. Vraag 
hen om hun hart, hun ogen en hun geest te openen om de leugens, door Satan verspreid, te 
aanschouwen. Van hem komt een web van beloften voort. Ontworpen zodat Mijn kinderen zich 
aangetrokken zouden voelen door uiterlijke wonderen. De wonderen en de bedrieglijke roem zijn 
waardeloos.  

Zij zijn niet gericht op de liefde noch bieden zij enige echte vertroosting zodra de ledigheid ervan aan het 
licht gebracht wordt.  

De kwade machten worden nu steeds sterker, Mijn kind. Zij worden georganiseerd door Satan, door 
middel van zijn leger van boosaardige volgelingen. Deze volgelingen gehoorzamen, uit hebzucht en 
eigenliefde, in gewillige aanbidding en zullen geleid worden naar zijn trendy paradijs. Zijn beloofde 
paradijs is niets anders dan zwarte duisternis en tegen de tijd dat Mijn kinderen dit beseffen, zal de tijd 
van de redding voorbij zijn.  

Gebed om verlossing  
Al Mijn kinderen moeten zich bewust worden van dit onheil als zij elkaar willen redden, zeker uit liefde 
voor hun eigen familie. Mijn liefde zal hen blijven begeleiden als zij zich nu tot Mij wenden. Zij moeten 
nooit bang zijn om zich te buigen en te zeggen:  

“O, mijn Heer, leidt mij naar Uw Koninkrijk en bescherm me tegen de duisternis die mijn ziel overspoeld 
heeft. Hoor mij nu, o Heilig Hart, en laat door Uw goedheid Uw Licht van liefde en bescherming 
doorschemeren. Amen."  

Degenen van Mijn kinderen die dit gebed opzeggen, zullen verhoord worden. Hun smeekbeden om 
verlossing voor hen en voor degenen waar zij van houden, zullen beantwoord worden. Ik heb, door 
middel van Mijn zieners geleid door Mijn Gezegende Moeder, moeizaam geprobeerd om 
waarschuwingen in de wereld te zenden. Vele, vele malen werden Mijn zieners, niettegenstaande de 
afwijzingen in het begin, uiteindelijk aanvaard. Deze keer zal hen het belang van de tijd, voordat de 
boodschappen door voldoende mensen gehoord worden, niet worden toegekend.  

Wees op jullie hoede voor valse profeten  
Niettemin moet Ik Mijn kinderen waarschuwen om op hun hoede te zijn voor valse profeten. Veel 
waarachtige zieners werden misleid. Aan de zieners die waarachtig zijn, zullen de genaden geschonken 
worden die Mijn waarheid op een zodanige manier zullen uitstralen dat zij gepaard zullen gaan met 
bovennatuurlijke gebeurtenissen en mirakelen welke niet ontkend kunnen en zullen worden.  

Mijn Hart breekt als Ik zie hoe velen van hen door Mijn Allerheiligste discipelen verloochend worden. 
Dezelfde discipelen, die Ik afgevaardigd heb om Mijn kinderen te onderrichten, falen in hun opdracht. Zij 
moeten zich nu tot Mij wenden om leiding en bidden voor de nodige genaden om Mijn volk te leiden.  

Mijn gewijde bedienaars zijn heel bijzonder en degenen die de Sacramenten ontvangen hebben, moeten 
luisteren naar Mijn dringend verzoek. Jullie zijn het nu aan Mij verplicht. Hernieuw jullie geloften nu. 
Geloof en volg Mijn heilige boodschap. Wees sterk want jullie worden nu allen geroepen om getuigenis af 
te leggen van de waarheid in het Boek der Openbaring. Aanvaard dat de tijd gekomen is. Maak jullie nu 
klaar voor deze grote gebeurtenis. Verloochen Me niet of keer Me niet de rug toe. Predik met kracht en 
overtuiging. Verzwak Mijn onderrichtingen niet door Mijn volgelingen te vertellen dat alles zal goed 
komen. Dit is niet de boodschap waarvoor jullie geroepen zijn. Jullie plicht aan Mij, jullie Goddelijke 
Verlosser, is om jullie kudde in kennis te stellen van de waarheid.  

Er moet niet tegen Mijn kinderen gezegd worden dat ze allemaal gered zullen worden. Dit is een 
onwaarheid. Want het zijn enkel diegenen die Mijn vergeving opzoeken en zich aan Mij en Mijn leer 
overgeven die gered zullen worden.  

Waarom volgen jullie de leer van de Schrift niet? Waarom gebruiken jullie excuses? Waarom misleiden 
en overtuigen jullie Mijn kinderen dat God iedereen zal vergeven? Mijn Eeuwige Vader zal enkel 
diegenen vergeven die in Mij geloven en die tot inkeer komen.  
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Heeft Mijn kruisdood jullie niets aangetoond? Ik stierf om de mensheid te verlossen van de razernij van 
Satan. Toch onderwijzen jullie, door misplaatste verdraagzaamheid, een leugen aan Mijn kinderen. Jullie 
zijn het slachtoffer geworden van de druk op de mensheid om de Heilige Geloofsleer, waarvoor jullie 
geroepen zijn om die te verkondigen, te verbloemen.  

Zijn jullie niet beschaamd? Jullie worden zo in beslag genomen door de wereldse aantrekkelijkheden die 
de aarde te bieden heeft, dat jullie de valse leerstellingen volgen aan jullie voorgeschreven 
overeenkomstig de populaire verdraagzaamheid die Satan verspreid heeft onder Mijn kinderen. Deze 
arme, misleide kinderen hebben leiding nodig. Zij moeten ook het verschil begrijpen tussen de menselijke 
interpretatie en die goddelijke belofte door Mijzelf gemaakt.  

Waarom willen Mijn kinderen niet geloven in de goddelijke tussenkomst? Waarom bagatelliseren jullie dit 
als het zich bij jullie voordoet? Mijn priesters, luister naar Mijn dringend verzoek. Bid dat Mijn boodschap 
van waarheid gehoord zal worden.  

Boodschap aan de bisschoppen  
Tot Mijn bisschoppen zeg Ik dit. Leg jullie gewaden af, keer jullie rug naar de rijkdom waar jullie geloof 
aan hebben gehecht. Zoek de nederigheid op die vereist wordt van jullie. Gehoorzaam Mijn woord nu of 
zie de gevolgen onder ogen. Jullie zijn het verplicht aan Mij en aan Mijn Eeuwige Vader. Hoe blind zijn 
jullie geworden? Tekenen worden nu gegeven via zieners, in de lucht, en jullie hebben verzuimd er acht 
op te slaan. In plaats daarvan zitten jullie in jullie kastelen en lachen spottend. Hierdoor zullen jullie 
zonden niet vergeven worden.  

De zonden van Mijn gewijde discipelen, diegenen die kozen voor Mijn weg, beledigen Mij in hoge mate. 
Open jullie ogen, jullie hart en keer terug naar de leer volgens Mijn Heilig Boek.  

Boodschap aan de kardinalen  
Tot Mijn kardinalen zeg Ik dit. Tot op welke verheven hoogtes zijn jullie gaan staan zodat jullie de 
sacramenten of de waarheid van Mijn leer om Mijn kudde te leiden, vergeten zijn. Kom nu naar beneden 
en handel volgens Mijn leiding. Wees niet afgeleid door de onwaarheden die de mensheid vastgegrepen 
hebben. Verloochenen ook jullie Mij niet.  

Ik vraag jullie allen om voor Mijn geliefde moedige Paus te bidden, de laatste ware Paus. Jullie, Mijn 
discipelen, worden op een dwaalspoor gebracht door de Bedrieger. Hij heeft zichzelf bekend gemaakt in 
de gangen van Mijn Kerk en zijn verdorven handelswijzen vertonen zich nu. Tot diegenen van jullie die 
ogen hebben: blijf voor en achter jullie kijken. Hij zal jullie ziel bemachtigen als jullie toegeven aan zijn 
bedrog.  

Alstublieft, bid nu voor ieder van jullie. Smeek om Mijn leiding. Smeek om vergiffenis en laat Me jullie 
opnieuw leiden.  

Diegenen van jullie die deze onderrichting zullen aanvechten: luister nu. Waarom zou Ik met jullie niet op 
deze manier communiceren? Ik onderwees jullie allen door de Apostelen die, geleid door de Heilige 
Geest, aan de wereld Mijn boodschappen gaven welke vanaf die tijd hebben voortbestaan. Nu is de tijd 
nabij. Heel jullie leven hebben jullie gebeden om leiding. Nu, op dit moment, spoor Ik jullie aan om te 
luisteren naar Mijn dringend verzoek.  

Jullie Goddelijke Verlosser  
Jezus Christus  

Schuif alle twijfels terzijde.  
 

Dinsdag, 16 november 2010, 23:00 u.  

Schrijf het volgende, Mijn dochter. De twijfels die je gedachten binnensluipen, waren te verwachten. Ja, je 
wordt verleid om je hoofd weg te draaien maar hij, de Bedrieger, zal je nooit van Mij onttrekken. Mijn 
geliefde dochter, je bent sterker dan je denkt want zeer weinig uitverkoren zielen zouden in staat zijn om 
te gaan met dit belangrijke, heilige verzoek zoals jij dat gedaan hebt. Het vergt moed om te gaan met de 
wijze waarop Ik met jou communiceer. Je liep niet ineengedoken van angst weg. Je wist vanaf het begin 
dat dit een goddelijke mededeling was vanuit de hoogste en meest Heilige Rangorde.  
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Je gaat binnenkort extra verlichting ondervinden welke al je twijfels zal wegnemen. Wanneer dit gebeurt, 
zal je geest zich meer openen om de bijzondere genaden te ontvangen die moeten bijdragen om je te 
doordringen met de moed en vastberadenheid die nodig zijn als hulp om deze profetie naar buiten te 
brengen.  

Ja, Mijn dochter, tot jouw grote verbazing ben jij de uitverkorene om de profetieën opgenomen in het 
Boek van Johannes uit te dragen en de mensheid voor te bereiden op de Zuivering die zich binnenkort 
gaat ontvouwen. Eenmaal de angst, twijfel en onzekerheid zich van jou verwijdert, Mijn geliefde dochter, 
zal je jezelf oprichten en deze bijzondere taak die Ik van jou vraag, voleinden. Doe nu wat Ik zeg. Je moet 
Mijn Goddelijke Barmhartigheid elke dag om 15 uur opzeggen om zielen te helpen redden. Je moet 
doorgaan met het opzeggen van de Rozenkrans die aan de wereld gegeven is door Mijn meest kostbare 
Moeder die met Mij aan het werk is om Mijn Tweede Komst op deze aarde voor te bereiden.  

Veel zielen zijn nu voor Mij verloren doordat er dagelijks steeds meer van Mij worden weggekaapt door 
de Boze. Zij mogen niet van Mij weggenomen worden. Help Mij alstublieft om deze arme zielen te 
redden. Schuif al je twijfels terzijde. Denk enkel aan je taak. Help hen de ogen te openen om hen in staat 
te stellen zichzelf te bevrijden in de ogen van Mijn Eeuwige Vader. Als je gewoon blijft denken aan het 
uiteindelijke resultaat, zal je de reden begrijpen waarom dit belangrijk is en waarom het een roeping is, 
voortgebracht vanuit de pure liefde die Ik voor al Mijn kinderen in Mijn Hart draag.  

Stel dit jullie op de volgende manier voor. De liefde van een toegenegen ouder kent geen grenzen. Als 
een kind dwaalt en het pad van de ondergang bewandelt, is het hartzeer en de kwelling als gevolg 
hiervan en gevoeld door de ouder als een zwaard dat het hart doorboort. Elke ouder die van zijn kinderen 
houdt, zal zich tot het einde toe inspannen om voor hen te strijden. Zij geven nooit op. Nooit. Zo is het 
ook bij Mij. Ik zal alles doen wat in Mijn Goddelijke Macht ligt, zonder in de vrije wil van de mens tussen te 
komen, om hun harten terug naar Mijn Hart toe te keren. Jij, Mijn dochter, zal Mij hierbij helpen.  

Ik hoef je niet te herinneren aan de nood van gehoorzaamheid en volledige overgave aan Mij. Dit is de 
roeping waarvoor je uitgekozen bent. Neem nu je zwaard. Je moet zij aan zij strijden met je Goddelijke 
Verlosser in een laatste poging om de redding van al Mijn kinderen tot stand te brengen vóór de 
Oordeelsdag.  

Ga nu heen in vrede en liefde om vandaag Mijn Lichaam te ontvangen.  

Je Liefhebbende Verlosser  
Jezus Christus  

De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus.  
 

Woensdag, 16 november 2011, 8:00 u.  

(Opmerking: deze boodschap werd ontvangen na een volledige verschijning van onze Heilige Moeder  
die 20 minuten geduurd heeft en waarin zij zeer bedroefd leek) “Maria van de Goddelijke 
Barmhartigheid”  

Mijn kind, er zal hevig gevochten worden wanneer de strijd om zielen begint. Bid voor al die arme 
zielen die de bescherming van de Barmhartigheid van Mijn Zoon nodig hebben.  

De Boze zal al doen wat hij kan om kinderen weg te trekken van de barmhartige hand van Mijn Zoon.  

Zoveel van Mijn arme verloren zielen hebben geen flauw idee van de strijd die reeds begonnen is en die 
door de Boze geleid wordt. Zijn dagen zij nu geteld, Mijn kind, maar jij moet al doen wat je kunt om Mijn 
dierbare Zoon te helpen deze mensen te redden voor het te laat is.  

Jij, Mijn kind, moet Mij verder om Mijn bescherming vragen want jij bent nu een echte doorn geworden in 
het vlees van de Boze. Wees op elk moment op je hoede. Gebed is belangrijk en je moet ook anderen 
vragen om voor jou te bidden.  

Bid nu vooral voor Paus Benedictus want ook hij wordt aangevallen. Verlies nooit de moed in jouw 
werk voor Mijn Zoon, want jij, Mijn kind, moet volhouden tot het bittere einde om de zo lang voorspelde 
profetieën te vervullen.  

Vergeet nooit dat Ik je altijd met Mijn heilige mantel bedek.  

Jouw hemelse Moeder  Koningin van de Rozen  
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Voorbereidingen zijn nu klaar.  
 

Woensdag, 16 november 2011, 20:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, let nu goed op. Alstublieft, stel al Mijn kinderen gerust dat geloof hun redding 
zal verzekeren. Dat is alles wat nu telt.  

Liefde voor Mij en voor elkaar zal jullie weg naar het Paradijs zijn.  

Wanneer jullie elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin, moet dat onvoorwaardelijk zijn. Jullie moeten 
elkaars fouten verdragen. Kinderen, vergeef. Strijd komt niet van de Hemel. Het wordt veroorzaakt door 
de Misleider om verdeeldheid tot stand te brengen.  

Sta op en bid, bid, bid voor Mijn Grote Barmhartigheid daar de tijd bijna op is.  

De voorbereidingen zijn nu klaar.  

Wachten jullie nu gewoon af.  

Maak jullie zielen klaar en bid voor elkaar. Aanvaard gewoon Mijn Heilige wil, Mijn dochter.  

Vraag geen uitleg. Volg Mijn richtlijnen en wees steeds gehoorzaam. Loop niet in de valkuilen die voor 
jou werden uitgezet om je aan te moedigen te versagen. Satan wil dat jij valt zodat hij je kan 
vertrappelen, maar Ik moet je er opnieuw aan herinneren om te zwijgen. Doorsta elke vernedering met 
neergeslagen ogen in totale nederigheid.  

Imiteer Mij, dochter, in al wat je doet. Eens je dat doet kan Satan zich niet succesvol met je bezighouden.  

Ga nu en wacht. Want Ik kom spoedig.  

Je Liefhebbende Jezus   
Redder en Verlosser van heel de Mensheid  

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-enige God, voor de eerste 
keer herkennen.  

 
Zaterdag, 16 november 2013, 22:17 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik naar de wereld kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zal 
aan mensen de kans gegeven worden om Mijn Barmhartigheid te vragen, want dit zal de eerste 
echte belijdenis zijn waaraan velen zullen hebben deelgenomen.  
Iedereen, ongeacht wie ze zijn, zal van Mijnentwege deze unieke openbaring ervaren die 
gezegend is door de Autoriteit van Mijn Vader. De Verlichting van het Geweten zal veel pijn 
meebrengen, omdat het verdriet dat verloren zielen zullen ervaren zodanig zal zijn, dat zij 
niet in staat zullen zijn om de schok te doorstaan. Velen zullen flauwvallen en instorten, 
overmand door verdriet. Maar ze zullen beseffen hoezeer hun ziel eerst moet gereinigd worden, 
voordat ze klaar zijn om Mijn Eeuwige Paradijs te betreden. Deze mensen zullen dan weten wat 
er van hen verwacht wordt en zij zullen gedurende enige tijd een boetedoening ondergaan, 
na de Grote Gebeurtenis. Veel mensen zullen denken dat ze dromen. Sommigen zullen 
denken dat dit het einde van de wereld is, maar dat zal het niet zijn. Het zal echter de 
Laatste Waarschuwing zijn, die aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen zich voor 
God te verlossen.  
Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-enige God, voor de eerste keer herkennen en ze 
zullen dankbaar zijn voor het bewijs dat hun gegeven zal worden met betrekking tot het Bestaan 
van hun Schepper. Sommigen zullen gewoon van Mijn Licht ineenkrimpen en dat zal hun 
ongelooflijke pijn geven en zij zullen zich verbergen en hun rug keren zonder een greintje 
wroeging in hun ziel. Zij zullen Mijn Tussenkomst ontkennen. Dan zal de rest zich verheugen, 
wanneer ze Mijn Stralen van Barmhartigheid ervaren, want deze zielen zullen zó dankbaar 
zijn om getuige te zijn van Mijn Aanwezigheid dat ze met gemak naar Mijn Licht zullen 
neigen en met een verlangen naar Mijn Tegenwoordigheid, die buiten hun bereik zal zijn, 
aangezien dit nog niet de tijd zal zijn dat de Poorten van Mijn Nieuwe Paradijs geopend 
worden. En dus zullen ze dan, als mijn leerlingen, boete moeten doen ten behoeve van de zielen 
die Mijn Hand van Barmhartigheid zullen verwerpen.  
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Na de Grote Tussenkomst door God, om de mensheid de kans geven om zichzelf voor te bereiden 
op Mijn Wederkomst, zal de wereld veel vragen stellen. Sommigen zullen zó veranderd zijn in hun 
ziel dat ze veel tijd zullen besteden om te helpen om diegenen te bekeren die ze willen helpen 
redden van bedrog. Anderen zullen berouwvol zijn en het zal voor hen enige tijd duren om volledig 
de betekenis van hun voorgesteld worden aan Mij te begrijpen en ze zullen veel aandacht 
besteden om zich met Mij te verzoenen.  
Dan zullen de vijanden van God ontkennen dat De Waarschuwing ooit gebeurde en zij 
zullen miljoenen laten geloven dat het een kosmische gebeurtenis was, wanneer het licht 
van de zon het geheel van de planeet overviel door een eenmalige gebeurtenis, veroorzaakt 
door de beweging van de Aarde om zijn as. Niets kan verder van de Waarheid verwijderd zijn. 
En terwijl ze al deze oorzaken zullen verkondigen, zullen ze ontkennen dat God Bestaat en velen 
van Mij wegleiden. Helaas zullen velen niet naar Mij terugkeren en alleen met Gods 
Tussenkomsten kunnen zielen gezuiverd worden, wanneer Hij zal gedwongen worden om Zijn 
vijanden te straffen om hen terug tot hun zinnen te brengen,.  
Wees dankbaar voor deze Genaden, want zonder die Gave van God zullen heel weinig 
mensen in staat zijn om de Poorten van het Paradijs binnen te treden. 

 Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Indien jullie er niet om vragen, hoe kan mijn Zoon 
jullie dan helpen?  

 
Zondag, 16 november 2014, 14:20 u.  

Mijn lieve kinderen, in tijden van verdriet en ellende moeten jullie altijd een beroep doen op mij, 
jullie Moeder, om jullie zorgen te helpen verlichten, ongeacht hoe moeilijk jullie situatie ook is.  

Vergeet niet dat wanneer ik mijn Zoon jullie speciaal verzoek voorleg, als het gaat om een 
smeekbede voor de redding van jullie ziel of die van iemand anders, Hij altijd gehoor zal geven 
aan mijn smeekbeden. Indien het erom gaat een speciale zegen of genezing te vragen dan zal ik 
altijd voor jullie bemiddelen. Niet één verzoek zal worden genegeerd en als het de Wil van God is 
zullen jullie gebeden worden beantwoord. Er is niet één ziel op aarde die niet om de hulp van mijn 
Zoon kan vragen, indien zij Hem smeekt om haar redding.  

Mijn Zoon zal bijzondere toegevingen doen aan iedere ziel waarvoor jullie bidden. Zijn 
Barmhartigheid is groot, Zijn Liefde ondoorgrondelijk. Wees nooit bang om Hem te benaderen en 
Hem te vragen om Zijn Erbarmen. Gebed, mijn lieve kinderen, is een zeer krachtig middel om de 
Barmhartigheid van God te verkrijgen. Geen enkel gebed wordt ooit genegeerd. Maar indien jullie 
er niet om vragen, hoe kan mijn Zoon jullie dan helpen?  

Bid, bid, bid in jullie eigen woorden, want God zal nooit nalaten om jullie te antwoorden.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

God zou nooit een andere leer dicteren omdat Hij de wereld Zijn Woord gaf.  
 

Zondag, 16 november 2014, 20:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Satan is de koning van de leugen, de meester van het bedrog en hij 
zwerft vrij rond over de aarde en iedere seconde verslindt hij zielen. Zijn macht wordt gevoed door 
het feit dat de meeste mensen niet geloven dat hij bestaat. Van velen heeft hij de harten en zielen 
ingepalmd en dit is hoe hij te werk gaat.  

Hij vertelt leugens aan diegenen die hij aantast om hen zo tot zonde te stimuleren. Hij zal de ziel 
ervan overtuigen dat zonde onschuldig is en dat het aanvaardbaar is om elke zonde te begaan, 
vooral degene die met hem worden geassocieerd. Deze zonden omvatten de rechtvaardiging van 
elke slechte daad van het vlees, met inbegrip van seksuele promiscuïteit; onzedelijkheid; 
losbandigheid en decadentie. Wanneer het menselijk lichaam wordt gebruikt als hulpmiddel om 
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dergelijke handelingen te stellen, die schandelijke zijn in Gods ogen, dan zullen jullie weten dat dit 
een teken van satanische invloed is.  

Wanneer de Boze de zielen beïnvloedt van diegenen die in Mijn Kerk belast zijn met de 
geestelijke leiding van de zielen, om hen ertoe aan te zetten de zonde als acceptabel voor te 
stellen, dan doet hij dat op een sluwe manier. Jullie zullen vermaand worden voor het 
beoordelen van de zondaar, maar niet één woord zal geuit worden om wat zonde is in Gods 
Ogen te veroordelen.  
Wanneer Satan de liefde wil vernietigen dan zal hij dat doen door het veroorzaken van onenigheid 
in onderlinge betrekkingen; hij zal haat teweegbrengen in het hart van de mens door zijn hoofd 
met leugens te vullen, wat de mensen stimuleert om met elkaar te strijden door middel van 
conflicten en oorlog. Hij zal de mens verleiden, door de invloed van andere zielen die reeds 
bezweken aan zijn verzoekingen.  

Leugens, godslasteringen en haat zijn de middelen waarmee Satan werkt om zijn 
besmetting te verspreiden. Hij wiegt zielen in een valse zekerheid wanneer de ene mens 
aan een andere vertelt dat de zonde niet tegen de wetten van God is, omdat zij gewoon een 
natuurlijke zaak is. Gods kinderen geraken daardoor erg verward, omdat de door Hem 
gestelde wetten niet meer van tel zijn en de mensen besluiteloos zijn over welke weg zij dan 
moeten volgen.  
Jullie hebben maar één keuze. Lees de Allerheiligste Bijbel en laat jullie aan de Waarheid 
herinneren. Zij staat er voor jullie zwart op wit te lezen. Indien jullie de Waarheid aanvaarden die 
Mijn Vaders Heilig Boek bevat en geloven dat Hij aan Mozes Zijn Tien Geboden dicteerde, dan 
mogen jullie nooit een andere leer aanvaarden.  

God zou nooit een andere leer dicteren omdat Hij de wereld Zijn Woord gaf. Niets daarin kan 
worden veranderd. De mens die het aandurft wijzigingen aan te brengen om het leven van de 
zondaars niet te hinderen, maakt zich schuldig aan een zware zonde en zal voor deze belediging 
van de Heilige Geest te lijden krijgen.  

Jullie Jezus  

Kruistocht van Gebed (1) – Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden.  
 

Donderdag, 17 november 2011, 21:00 u.  

Mijn geliefde dochter, alstublieft, vraag Mijn kinderen om vanaf nu tot aan De Waarschuwing deze 
gebeden te bidden. Mijn volgelingen worden verzocht deze gebeden op te zeggen die Ik jullie elke dag 
zal geven om zielen te redden. Dit is het eerste gebed:  

Kruistochtgebed (1)   
Mijn Geschenk aan Jezus om Zielen te Redden.  

“Mijn liefste Jezus, U Die ons zozeer bemint, sta mij toe om op mijn bescheiden manier Uw dierbare zielen te 
helpen redden.  

Wees Barmhartig voor alle zondaars ongeacht hoe verschrikkelijk zij U beledigen.  

Sta mij toe om door gebed en offer die zielen te helpen die De Waarschuwing misschien niet overleven, om 
een plaats na te streven in Uw Koninkrijk. Luister naar mijn gebed, o lieve Jezus, om U te helpen deze zielen 
te winnen waarnaar U zo verlangt.  

O Heilig Hart van Jezus, ik beloof plechtig altijd trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.”  

Jullie Redder   
Jezus Christus  

Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet meedelen.  
 

Zaterdag, 17 november 2012, 19:00 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet 
meedelen.  

Mijn zeer geliefde volgelingen, jullie moeten nu acht slaan op Mijn Heilig Woord en luisteren.  

Jullie staan tegenover veel vervolging omwille van de zonden van jullie medelandgenoten en van 
diegenen die in de greep zitten van jullie abortuswetten. Deze grootste zonde, waaraan jullie 
miljoenen keren schuldig zijn, heeft Mijn Hart gewond alsof een zwaard het vele malen doorboord 
heeft.  

Jullie zonden van onzedelijkheid en jullie liefde voor materiële welstand beledigt Mij ten zeerste. 
Jullie zijn Mij niet trouw op de manier waarop het van jullie verwacht wordt. Diegenen onder jullie 
die afvallig geworden zijn van de Waarheid moeten een beroep doen op Mij zodat Ik hun ogen kan 
openen.  

Ik bemin al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika, maar Ik vrees dat de zonde zo’n 
grote wig (tussen ons) gedreven heeft dat velen van jullie in een afgrond van wanhoop zullen 
vallen, tenzij jullie het Bestaan van God erkennen.  

Het is belangrijk dat jullie vurig bidden omdat de macht van Satan in veel van jullie wetten 
geïnfiltreerd is. De wetten, waarvan er nog meer zullen opgelegd worden door die atheïsten onder 
jullie, zullen weerzinwekkend zijn in de Ogen van Mijn Vader.  

Hoe ween Ik omwille van het bedrog dat jullie wordt aangeboden. Mijn arme gewijde dienaren 
onder jullie zullen als insecten verpletterd worden onder de voeten van die leiders die Mij, jullie 
Jezus, verwerpen.  

Dit is een tijd waarin het gebed jullie dagelijks doel moet zijn zodat jullie natie kan gered worden en 
gerekend kan worden onder Mijn twaalf naties in het Nieuwe Paradijs.  

Hier is een Kruistochtgebed (85) om de Verenigde Staten van Amerika te redden uit de hand 
van de bedrieger.  

Kruistochtgebed (85)   
Om de Verenigde Staten van Amerika te redden uit de hand van de bedrieger.  

“O lieve Jezus, bedek onze natie met Uw Meest Kostbare Bescherming.  

Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.  

Help het Amerikaanse volk om naar God terug te keren.  

Open hun geest voor het Ware Pad van de Heer.  

Ontsluit hun verharde harten, opdat zij Uw Hand van Barmhartigheid zullen verwelkomen.  

Help deze natie om op te staan tegen de godslasteringen, die ons mogelijks worden opgedrongen om 
ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.  

Wij smeken U, Jezus, om ons te redden, ons te beschermen tegen alle kwaad en ons volk in Uw Heilig 
Hart te sluiten. Amen.”  

Ga, Mijn volk, en wees nooit bevreesd om jullie liefde voor Mij te laten zien of jullie verloochenen 
jullie Christelijkheid.  

Jullie Jezus  

Ik Kom om de Aarde te vernieuwen, om de mens te bevrijden uit zijn ellende, 
verdriet en zonde.  

 
Zondag, 17 november 2013, 14:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al 
Mijn Glorie ziet, zodat ze in Mijn Goddelijke Barmhartigheid zullen komen.  

Ik wil dat al diegenen, vooral zij die niet in God geloven, Mij zien en eerst naar Mij lopen. Ze zijn 
Mijn eerste zorg en Ik zeg hun dit. Jullie kennen Mij niet. Jullie zien Mij niet. Jullie willen niet 
in Mij geloven, maar Ik houd van jullie. Ik wil dat jullie deel uitmaken van Mijn Koninkrijk, 
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dus kan Ik kwistig zijn met alle Gaven van Mijn Nieuwe Paradijs, Mijn Nieuwe Wereld, Mijn 
Nieuwe Begin voor jullie. Ik wil dat jullie, jullie bloedverwanten, jullie familie en vrienden als 
één zijn met Mij en de hele mensheid. Jullie moeten wachten tot de grote gebeurtenis, de 
dag waarop Ik de wereld met Mijn Stralen zal verlichten en wanneer ze gedurende vijftien 
minuten zal stilstaan. Wanneer jullie dit zien en daarvan getuige zijn, moeten jullie niet bang zijn. 
Weet dan dat Mijn Liefde Goddelijk is en dat de wereld, vanaf die dag, onherkenbaar zal 
veranderen.  

Probeer niet om van Mij weg lopen, want Ik kom met goed nieuws. Ik kom om de Aarde te 
vernieuwen, om de mens te bevrijden uit zijn ellende, verdriet en zonde. Ik kom om alle kwaad in 
de wereld te vernietigen door iedereen het bewijs van Mijn Bestaan te verstrekken. Wanneer dit 
aan jullie wordt gegeven, moeten jullie Me toestaan om jullie voor te bereiden op het eeuwige 
leven dat Ik beloofde. Eeuwig leven is een leven waar jullie altijd in lichaam en ziel met Mij zullen 
leven. Ik zal jullie uit je ellende halen en de pijn verdrijven, die jullie moeten doorstaan als gevolg 
van het bestaan van Satan en hij zal verbannen worden voor de eeuwigheid.  

Wijs Me niet af, want Ik wil jullie niet verliezen. Ik Ben jullie Heil. Ik Ben de Waarheid. Ik Ben 
jullie geliefde Jezus Christus en eindelijk zal Ik Mijzelf binnenkort aan de wereld kenbaar 
maken en vooral aan diegenen die niet in Mij geloven. Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Hoe meer jullie bidden, des te sterker zal jullie 
relatie met God zijn.  

 
Maandag, 17 november 2014, 19:20 u.  

Mijn lieve kinderen, voor de overgrote meerderheid van de mensen is het gebed niet eenvoudig. 
Voor mensen met weinig geloof kan het een moeilijke opdracht zijn en velen begrijpen de 
betekenis van het gebed niet of waarom het zo belangrijk is.  

Wanneer jullie in een liefdevolle relatie staan met een andere persoon, is het belangrijk om met 
elkaar te spreken. Zonder communicatie zal de relatie voort stuntelen totdat ze uiteindelijk zal 
sterven. Datzelfde geldt voor de communicatie met God. Jullie mogen Hem dan wel niet zien, niet 
aanraken of Hem niet voelen, maar wanneer jullie met Hem spreken zal Hij reageren. Dat is het 
Mysterie van Gods Goddelijkheid. Met de tijd zullen diegenen die tot God spreken, door Zijn 
geliefde Zoon Jezus Christus, een sterke band smeden.  

Kinderen, wanneer jullie in jullie eigen woorden naar mijn Zoon uitroepen, hoort Hij elke kreet van 
angst en elk verzoek dat Hem wordt gedaan. Naarmate jullie doorgaan om met mijn Zoon op jullie 
eigen manier te spreken, zullen jullie na een tijdje weten dat Hij jullie hoort. Die zielen die om 
Barmhartigheid smeken, zowel voor hun eigen ziel als voor de redding van anderen, zullen altijd 
speciale Gaven ontvangen van de Hemel.  

Gebed is niet ingewikkeld. Het is even eenvoudig als een beroep doen op gelijk wie jullie 
liefhebben. En wanneer jullie een ander liefhebben, dan kunnen jullie ervan verzekerd zijn 
dat God aanwezig is, want Hij is Liefde. Wanneer jullie iemand echt liefhebben, is er altijd 
vertrouwen in jullie hart. Wanneer jullie van mijn Zoon houden, dan moeten jullie Hem vertrouwen. 
Wanneer jullie Hem vertrouwen, weet dan dat Hij altijd op jullie zal wachten met liefde en 
tederheid. Hij verheugt Zich wanneer jullie een beroep doen op Hem, want Hij zal alles doen om 
jullie Zijn Vrede en Troost te brengen.  

Jullie mogen nooit aarzelen om met mijn Zoon in gebed te spreken. Hij hunkert naar jullie 
gezelschap en al snel zullen jullie niet meer twijfelen over Zijn Bestaan. Hoe meer jullie bidden, 
des te sterker zal jullie relatie met God zijn. Zij die gezegend zijn met zo'n diepe en blijvende liefde 
voor mijn Zoon, zullen een vrede in hun hart ingeprent krijgen die door geen enkel lijden op deze 
aarde kan verstoord worden.  

Bid elke dag. Spreek met mijn Zoon tijdens jullie dagelijkse bezigheden. Roep mij aan om jullie 
dichter bij mijn Zoon te brengen. En wanneer jullie Hem meer willen liefhebben, zal ik Hem vragen 
om jullie te zegenen. God liefhebben met een diepe intimiteit is een Gave van God en het is alleen 
door regelmatig gebed dat jullie het zullen bereiken.  

Jullie geliefde Moeder, Moeder van Verlossing  
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Boodschap voor de Agnostici en de Atheïsten.  
 

Donderdag, 18 november 2010, 21:00 u.  

Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te zeggen. Stel jezelf de volgende 
vraag.  
Kan je je een tijd herinneren dat je wel geloofde? Denk terug aan toen je een kind was dat geloofde in 
God. Het maakt niet uit welke godsdienst je ouders beleden. Geloofde je? Wat veranderde er? Was het 
de invloed van anderen? Zegden zij je dat er een rationeel antwoord was voor je wezenlijke bestaan?  

Het is sinds het begin der tijden moeilijk geweest voor Mijn kinderen om het andere bestaan, buiten dit 
hier, te aanvaarden. Kijk toch rond in de wereld en zie de wonderen van de schepping van Mijn Eeuwige 
Vader. De zon, de maan, de zee, de rivieren, de planten, de dieren en alle wonderen van de schepping 
en beantwoord het volgende. Waar kwam dit allemaal vandaan? Geloof je echt dat het tevoorschijn 
kwam uit iets anders dan een superieur wezen? Wees gewaarschuwd als je de leugens hoort, verspreid 
door zogenoemde helderzienden, die voorkomen in de New Age-beweging. Zij worden gevoerd naar wat 
zij geloven als zijnde de waarheid en de sensatie van het aan hen beloofde leven in een nieuw tijdperk. 
Dit tijdperk, waartoe zij gebracht werden om in te geloven, is een Nieuw Paradijs. Een soort van 
gecontroleerde mensheid maar niettemin het roemrijke centrum van het universum. Dit is een valse leer. 
Veel van Gods mensen, met inbegrip van degenen die geloven, verwarren ten onrechte hun geloof in 
deze leer met deze van het licht.  

Zij worden geleid door de demonen. Sommigen weten dat zij bestaan. Anderen niet. Bid dat zij de 
waarheid inzien voordat zij verdergaan op hun zinloze weg naar ijdelheid.  

Tegen de atheïsten zeg Ik het volgende. Ik houd van jullie hoezeer jullie Mij ook beledigen. Tot de 
atheïsten die geleid en beïnvloed worden door andere overtuigingen zeg Ik: stop en denk na. In hun 
zoektocht om de door mensen gemaakte redenering te volgen, geloven zij eenvoudigweg in een ander 
geloof. Het geloof dat de mens de controle heeft. Hij heeft dit niet. Maar dezelfde mensen, Mijn dierbare 
kinderen waarvoor Ik zal strijden, worden aangemoedigd om Satan, de Bedrieger en vijand van de 
mensheid, te volgen. Vraag aan de atheïst die buitengewoon veel moeite doet om Gods kinderen onder 
druk te zetten waarom hij dit doet.  

Is het niet genoeg om Mij gewoon te loochenen? Waarom liegen deze mensen? Veel van deze 
atheïstische groeperingen hebben een plan om Mijn kinderen te bekoren en verleiden tot een valse leer. 
Vergis jullie niet. Hun overtuiging is een andere vorm van religie. Een religie die het vermogen van de 
intelligentie, het verstand en de trots verheft. Zij imiteren de eigenschappen van Satan. Zij volgen in hun 
blindheid een ander geloof – de bewieroking van het duister waar geen liefde bestaat.  

Zo hoogdravend zijn deze atheïsten, zo trots op hun godsdienst, dat zij niet beseffen dat waar zij voor 
staan een godsdienst is – de godsdienst van de Bedrieger, die met hun domheid lacht.  

Atheïsten, luister nog een laatste keer naar Mij. Keer nu terug naar de Schriften. Onderzoek het Boek van  
Johannes en aanschouw de waarheid daar deze zich nu begint te ontvouwen. Lijkt het jullie niet reëel 
aangezien jullie nu getuige zijn van de gebeurtenissen terwijl ze elke dag, laag na laag, voor jullie ogen 
worden blootgelegd.  

Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden aangekondigd, misschien de 
waarheid is?  

Open jullie ogen en spreek eens tot Mij als volgt:  

“God, als U de Waarheid bent, onthul dan aan mij het teken van Uw liefde. Open mijn hart om leiding te 
ontvangen. Als U bestaat, laat me Uw Liefde voelen zodat ik de Waarheid kan zien. Bid nu voor mij. 
Amen.”  

Aangezien Ik beroep op jullie doe, zeg Ik dit nog een laatste keer. De liefde is niet gemaakt door mensen. 
Jullie kunnen deze niet zien maar wel voelen. De liefde komt van de Eeuwige Vader. Het is een 
geschenk voor de mensheid. Het komt niet vanuit de duisternis. De duisternis die jullie voelen, is 
verstoken van liefde. Zonder ware liefde kunnen jullie niet voelen. Jullie kunnen het licht niet zien. Jullie 
zijn niet bezorgd om welke toekomst dan ook. Ik ben het Licht. Ik ben de toekomst. Ik breng jullie 
gelukzaligheid en leven voor altijd. Verander nu en vraag om Mijn hulp. Doe dat en Ik zal jullie verhoren 
en jullie in Mijn armen sluiten.  
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Mijn tranen van geluk zullen je verlossen naarmate je terug Mijn geliefd kind wordt. Kom nu en sluit je bij 
Mij aan in het Paradijs.  

Jullie liefhebbende Verlosser  
Jezus Christus  

Kruistocht van Gebed (2) – Gebed voor de Wereldheersers.  
 

Vrijdag, 18 november 2011, 21:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag smeek Ik Mijn volgelingen dit gebed aan te bieden om die arme 
kinderen te redden die gekweld worden door de leiders van hun eigen landen die op hun beurt hun 
bevelen krijgen van de Wereldmachten, niet van God.  

Kruistochtgebed (2)   
Gebed voor de Wereldheersers.  

“Mijn Eeuwige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, vraag ik U Uw kinderen te 
beschermen voor de vervolging die door wereldmachten beraamd wordt over onschuldige landen.  

Ik bid om de vergeving van zonden van die zielen die de oorzaak zijn van dit lijden, opdat zij zich met 
nederige en berouwvolle harten tot U mogen keren.  

Alstublieft, geef Uw gekwelde kinderen de kracht dit lijden te kunnen doorstaan als boetedoening voor de 
zonden van de wereld, door Christus Onze Heer. Amen.”  

  

Ik kom alleen als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te 
maken want Ik houd werkelijk van ieder van jullie.  

 
Maandag, 18 november 2013, 20:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, allen moeten zich voorbereiden, zodat ze geschikt zijn om vóór Mij 
te komen, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er 
gebeurt. Daarom is het belangrijk dat ieder van jullie nu zijn zonden aan Mij belijdt.  
De Waarheid van Mijn Allerheiligste Woord zal uitgebracht worden in verdraaide versies wanneer 
ze vervangen wordt door mijn vijanden, die het in hun inspanningen zullen aandurven om jullie te 
misleiden. Nu is de tijd om jullie te concentreren op jullie eigen zielen en de staat waarin ze 
zich bevinden. Aan de mens die niet in Mij gelooft zeg Ik: wanneer Ik vóór je kom, zal je dan 
opgelucht zijn om te weten Wie Ik ben? Zal je met Mij meegaan? Ik zal je meenemen en je tranen 
wegvegen en jij zult een heerlijk bestaan leven, als je eenmaal jouw zonden aan Mij hebt beleden 
en Mij vraagt om je in Mijn Barmhartigheid op te nemen.  
Aan de mens die in Mij gelooft: zal jij in staat zijn om zonder schaamte voor Mij te staan? Zal jij 
vóór Mij komen met een schone ziel, in de wetenschap dat je al doet wat Ik je geleerd heb? Het 
maakt niet uit. Wanneer je tot Mij zegt: "Jezus vergeef me, ik wil U volgen", zal je gered worden.  
Aan de mens die in Mij gelooft, maar die denkt dat hij voorbeeldig is en geen belijdenis hoeft te 
doen: ben ook jij geschikt om vóór Mij te komen? Wanneer Ik jou de staat van je ziel zal tonen, zal 
je dan met Mij redetwisten en zeggen dat je geschikt bent om vóór Mij te komen wanneer je dat 
niet bent? Indien jij Mijn Gave van Barmhartigheid niet kunt accepteren en jouw overtredingen 
bekent, dan zal je gescheiden blijven van Mij en Ik zal je nog slechts één kans tot kwijtschelding 
geven.  
Aan de hele mensheid, vraag Ik om eerst jullie ziel voor te bereiden. Jullie moeten elk deel van 
jullie ziel herstellen, voordat jullie klaar zijn om tijdens De Waarschuwing geheel en al in Mijn 
Tegenwoordigheid te staan. Als jullie dat niet doen, zullen jullie een pijnlijke zuivering moeten 
ondergaan en jullie Vagevuur zal op Aarde worden doorstaan, voordat de Dag van Mijn Tweede 
Komst aanbreekt. Ik verzoek jullie dringend om dit Kruistochtgebed voor elk van jullie eigen zielen 
en die van jullie dierbaren te bidden.  

Kruistocht Gebed (127)   
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Om mijn ziel en die van mijn dierbaren te redden.  

“O Jezus, bereid mij voor, zodat ik zonder schaamte vóór U kan komen.  

Help mij en mijn dierbaren (noem ze hier …)   
om klaar te zijn om al onze verkeerde handelingen te bekennen.  
Om onze tekortkomingen toe te geven.   
Om te vragen om de vergeving van alle zonden.   
Om liefde te tonen aan diegenen die we onrecht hebben aangedaan.  
Om te smeken om Barmhartigheid tot zaligheid.  
Om onszelf voor U te vernederen, zodat op de Dag van de Grote Verlichting, mijn geweten en dat van 
(noem ze hier ... ) helder zal zijn en dat U mijn ziel zal overspoelen met Uw Goddelijke Barmhartigheid. 
Amen.”  

Nu is het de tijd om jullie zelf te herinneren aan alles wat Ik jullie geleerd heb. Nu is het de tijd om 
de Tien Geboden te onderzoeken en jullie zelf af te vragen of jullie echt jullie leven in 
overeenstemming daarmee hebt geleefd.  
Wees eerlijk met jullie zelf, want als jullie dat niet zijn, zal jullie - hoe dan ook – getoond 
worden hoe jullie Mij verdriet hebben gedaan in jullie mensenleven. Maar laat Me jullie 
bemoedigen.  
Ik kom alleen als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken, want Ik houd 
werkelijk van ieder van jullie, ongeacht wat jullie gedaan hebben, maar Mijn Geduld is beperkt. 
Alleen diegenen die de ernstige aard van hun zonden tegen God erkennen, kunnen in Mijn 
Goddelijke Barmhartigheid gehuld worden. Zij die Mij verwerpen zullen weinig tijd hebben om 
zichzelf te verlossen, want Ik zal de schapen van de bokken scheiden. De ene kant zal met Mij 
komen. De andere kant zal worden achtergelaten en dan zal het Nieuwe Begin bekend gemaakt 
worden aan elk schepsel. Alleen aan diegenen die Mij liefhebben zal Eeuwig Leven gegeven 
worden.  
Sla acht op Mijn Oproep, want Ik doe dit om ervoor te zorgen dat zo velen als mogelijk van 
jullie goed worden voorbereid vóór de Dag van De Waarschuwing. Jullie Jezus  

Spoedig zullen Christenen zoals heidenen worden.  
 

Dinsdag, 18 november 2014, 12:18 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Stem is de enige Stem die jullie zullen horen, in de vier hoeken 
van de aarde, nu Ik de mensheid voorbereid op de grote aanval. Jullie mogen dan vele stemmen 
horen uit de monden van valse zieners en profeten maar geen een zal door jullie ziel snijden zoals 
de Vlam van de Heilige Geest.  

Jullie moeten op jullie hoede zijn voor de stemmen van vals spiritualisme, dat niet van God 
komt, maar waarvan de invloed gevoeld zal worden in verschillende delen van de wereld. 
De invloed van kwade geesten zal te zien zijn in oorlogen van terrorisme, waar zoete 
stemmen, die misleide ideologieën promoten, zullen proberen om de boosaardige 
gruweldaden te rechtvaardigen die zij uitvoeren in de Naam van God.  
Weldra zullen stemmen die het heidendom propageren, te horen zijn in Huizen die Mij vereren en 
zij zullen Mijn Altaren ontheiligen. Stemmen die van de geest van het kwaad komen, zullen 
beschouwd worden als opwindende interpretaties van de verlangens van mensen die op zoek zijn 
naar vervulling in hun leven. Zij zullen luid roepen, valse goden prijzen, de zielen van de 
kwetsbaren vernietigen en tegen Mij lasteren. Dat zijn de zielen die Mij het meest vertoornen, 
omdat zij zeer overtuigend klinken en grote verwarring veroorzaken. Zij zullen als magneten zijn 
die vele Christenen van Mij zullen wegtrekken.  

Mijn vijanden zullen Mijn volk verblinden voor de Waarheid en spoedig zullen Christenen 
zoals heidenen worden. Ik zal als een bedelaar in de goot geworpen worden en de deuren 
van Mijn Kerk zullen voor Mijn Neus dichtgeslagen worden. En wanneer Ik aan de deur klop 
zal die aan de binnenkant vergrendeld worden door diegenen die beweren van Mij te 
komen.  
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Ik heb jullie voor deze dagen gewaarschuwd en zij zullen spoedig daar zijn. Nog eens zeg Ik jullie: 
Mijn Woord is Onaantastbaar. Dit zijn de laatste boodschappen van de Hemel en zij worden aan 
een wereld gegeven die even onverschillig is voor Mij als ondankbaar.  

Ontwaak en zie de Waarheid onder ogen. Er is maar één Meester. Jullie kunnen Mij niet trouw 
blijven als jullie meer dan één meester dienen. 

 Jullie Jezus  

Kruistocht van Gebed (3) – Bevrijd de wereld van angst.  
 

Zaterdag, 19 november 2011, 19:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik voorzie je nu met het gebed om de wereld van angst te bevrijden.  

Kruistochtgebed (3)   
Bevrijd de wereld van angst.  

“O mijn Heer Jezus Christus, ik smeek U om de wereld te bevrijden van de angst die de zielen scheidt van Uw 
liefdevol Hart.  

Ik bid opdat de zielen die diepe angst zullen ervaren tijdens De Waarschuwing, zouden halt houden en Uw 
Barmhartigheid toelaten hun zielen te overstromen zodat zij vrij zullen zijn om U te beminnen zoals zij dat 
zouden moeten doen. Amen.”  

Jullie liefhebbende Verlosser  
Jezus Christus  

Overal op aarde zal er duidelijke beroering zijn en alleen een blinde zal de 
veranderingen niet kunnen zien.  

 
Maandag, 19 november 2012, 9:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, er is slechts één weg naar het Eeuwig Leven en dat is door Mij, Jezus 
Christus. Er zijn echter vele wegen die naar Mij leiden.  

Velen die Mijn Waarheid volgen zullen het gemakkelijker vinden dan diegenen die de Waarheid 
kennen maar God geen eer bewijzen.  

Mijn volgelingen, jullie moeten begrijpen dat diegenen onder jullie die de Waarheid kennen, maar 
hun gemak nemen en toelaten dat het Woord van God als een leugen beschouwd wordt, dat jullie 
een verantwoordelijkheid hebben tegenover Mij, jullie Jezus.  

Aanvaard nooit wetten die Satan vereren. In jullie harten zullen jullie weten welke wetten Ik bedoel 
wanneer zij jullie worden voorgesteld, want dan zullen zij jullie doen walgen net zoals ze Mij doen 
walgen.  

Laat het bekend zijn dat de strijd tegen het Woord van God begonnen is. De manier waarop dat 
zal gebeuren zal voor jullie duidelijk worden.  

Vele veranderingen in Mijn Kerken op aarde, vele beproevingen onder Mijn gewijde dienaars, 
ruzies tussen naties en het conflict in Israël zullen allemaal tegelijk in intensiteit toenemen.  

Overal op aarde zal er duidelijke beroering zijn en alleen een blinde zal de veranderingen niet 
kunnen zien. Ieder van jullie zal op een of andere manier getroffen worden, maar weet dit.  

Ik heb beloofd dat Ik met jullie zal zijn, jullie zal leiden bij elke verandering, jullie pijn zal verzachten 
bij elke steen waar jullie tegenaan stoten in jullie zoektocht naar vrede, liefde en harmonie.  

Blijf bij Mij. Wees dicht bij Mijn Heilig Hart en sta Mij toe om jullie te blijven sterken.  

Loop doorheen deze jungle van pijn en verwarring, met geloof in jullie hart en vertrouwen op Mij, 
jullie Jezus, en jullie zullen overleven.  
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Sta jullie geweten of jullie overtuiging van de Waarheid van God nooit toe te wankelen, voor 
niemand, hoe overtuigend zij ook klinkt, ongeacht hoeveel zogenaamde verdraagzame wetten zij 
jullie opdringen opdat jullie ze zouden aanvaarden.  

In jullie hart zullen jullie het verschil kennen tussen waarheid en verzinsel.  

Jullie Jezus  

Op die dag zal Ik de Levenden verzamelen.  
 

Dinsdag, 19 november 2013, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, in veel Christelijke levens, ben Ik als een beschamend familielid 
geworden tot Wie men zich van tijd tot tijd moet richten, maar dat te allen tijde uit het zicht moet 
blijven. Dat is hoe veel van diegenen die als Christenen geboren werden en die van Mij afvallig 
geworden zijn, Mij nu bekijken. Ik Ben van weinig belang, en toch, als ze in de problemen zitten 
zullen zij Mij, onvrijwillig, aanroepen, want het is een tweede natuur voor hen.  
Waarom, oh waarom, kunnen ze Mij niet aanvaarden? Wat heeft de mens van Mij afgescheiden? 
Waarom hebben Mijn gewijde dienaren gefaald om hen tot Mij te brengen? Mijn lijden is vandaag 
hetzelfde als tijdens Mijn Passie en nu zullen diegenen die Mij trouw zijn gebleven Mij binnenkort 
verlaten. Zij zullen dat doen omdat ze hun begrip van Wie Ik precies Ben en wat Mijn Verbond 
waarlijk betekent, opnieuw zullen gaan beoordelen – allemaal door de ketterijen die zullen komen.  
Alle hulde aan Mij, Mijn Kerken, zal binnenkort worden gereduceerd tot een knikje in Mijn richting. 
Zij zullen niet langer knielen voor Mijn Tabernakels. Ze zullen voor Mij niet buigen of knielen, noch 
zullen zij voor Mijn Lichaam aan het Kruis bidden, want het zal niet Mijn Beeld zijn dat hun zal 
worden gevraagd te vereren. Ik zal worden gegeseld en belachelijk worden gemaakt. Mijn 
Woorden zullen worden omgezet in de meest eigenaardige woordenstroom en de Waarheid 
van Mijn dood aan het Kruis zal afgewezen worden.  
Mijn Aanwezigheid is op dit moment nog steeds op Aarde. Jullie mogen Mij niet in de steek 
laten, want als jullie dat doen, zal Mijn Licht gedoofd worden en dan zullen jullie overspoeld 
worden met duisternis. Alleen degenen die loyaal blijven aan Mij kunnen Mijn Vlam 
behouden en wanneer het Licht van Mijn Kerk op Aarde gereduceerd wordt tot gewoon een 
flauw schijnsel – dan zal de laatste oproep uit de Hemel gehoord worden. Op die dag zal Ik 
de Levenden verzamelen. De rest zal worden overgelaten aan de vijanden van God aan wie 
zij hun trouw gaven. Zij zullen daarna geen vreugde meer ervaren.  
Jullie Jezus  

1274. Moeder van Verlossing: Laat mij liefde en troost brengen naar de 
bedroefden.  

 
Woensdag, 19 november 2014, 14:47 u.  

Mijn lieve kind, laat mij liefde en troost brengen naar de bedroefden en in het bijzonder naar 
diegenen die aan vreselijke ziektes lijden.  
Ik breng jullie grote Zegeningen van mijn geliefde Zoon, die verlangt om zich uit te strekken naar 
diegenen onder jullie die op deze manier lijden. Hij zal jullie helpen, die geteisterd worden door 
fysiek lijden, door jullie te vervullen met Zijn Heilige Aanwezigheid. Hij vraagt dat jullie je tot Hem 
wenden in jullie uur van nood en Hem smeken om jullie vrede en rust te brengen.  
Vraag mijn Zoon alstublieft om jullie in Zijn Armen te nemen en jullie te beschermen tegen jullie 
pijn. Vraag Hem om jullie lijden op Zijn Schouders te nemen en Hij zal jullie helpen. Mijn Zoon zal 
op vele manieren ingrijpen om aan de wereld te bewijzen dat Hij tot jullie spreekt door deze 
boodschappen.  

Aan al diegenen die vragen om genezing van de ziel, maar ook van het lichaam, en die het 
Kruistochtgebed (94) bidden, aan al die zielen zal mijn Zoon antwoorden door iemand die Hij kiest 
om Zijn Heilige Wil te volbrengen.  
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Jullie moeten nooit de hoop verliezen want wanneer jullie volledig op mijn Zoon vertrouwen 
zal Hij altijd reageren op jullie kreten om hulp.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Kruistochtgebed (94) – Om geest, lichaam en ziel te genezen.  

“O lieve Jezus, ik plaats mij voor U, vermoeid, ziek, in pijn en verlangend Uw stem te horen.  

Laat mij geraakt worden door Uw Goddelijke Tegenwoordigheid, zodat ik mag overspoeld worden 
door Uw Goddelijk Licht doorheen mijn geest, lichaam en ziel.  

Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.  

Ik geef mijn pijn en lijden volledig aan U over en ik vraag dat U mij de Genade schenkt om op U te 
vertrouwen, zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis, opdat ik weer geheeld kan worden 
en opdat ik het Pad van Waarheid kan volgen en U toestaan om mij te leiden naar het leven in het 
Nieuwe Paradijs. Amen.”  

 
De uitbreiding van de Satanische Groeperingen en de Wereldheerschappij.  

 
Zaterdag, 20 november 2010, 7:20 u.  

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in 
zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is.  

Hij, de slang, heeft veel gedaanten. Zijn volgelingen, gehersenspoeld met de beloften van onderlinge 
roem en macht, spannen nu samen om een reeks gebeurtenissen over de hele wereld te veroorzaken die 
overal zeer veel smart, pijn en ontzetting teweeg zullen brengen.  

Mijn kinderen zullen niets wijzer geworden zijn. De kinderen aan wie de waarheid getoond werd en die 
door Mij geleid worden, zijn moedige kinderen. Zij proberen wanhopig om de wereld te waarschuwen 
voor deze verschrikkelijke groeperingen, versplinterd in allerlei stromingen, allemaal met maar één doel 
in het achterhoofd. Uitgezaaid in elk land, aanwezig in elk autoriteitsniveau, spannen zij in het geheim 
samen.  

Er zijn onschuldige leden, deel van het snode genootschap, welke de realiteit van de waarheid niet 
beseffen. In plaats daarvan werken zij mee, doen hun goede daden zonder begrip van de kwaadaardige 
handelingen die hun superieuren in het geheim plegen. Vergis jullie niet, deze superieuren zijn devote 
volgelingen van Satan. Zij houden zich bezig met aanbiddingsrituelen welke andere mensen, als die er 
getuige van waren, zouden doen kokhalzen van afschuw door de obscene handelingen van Satanische 
verering en trouw aan de Boze welke gebeuren in het hart van hun organisaties.  

Diegenen van jullie, die de woorden van Mijn moedige zielen amusant vinden, luister nu naar Mij. Het niet 
begrijpen van de waarheid en het niet luisteren naar deze moedige zielen zal jullie leven, geloof en 
levensonderhoud te gronde richten. Deze mensen spannen al zo lang samen. Hun werken zijn 
waarneembaar in heel veel landen maar ze zijn op een zodanige manier ontworpen dat die kinderen, die 
opgaan in hun dagelijkse gang van zaken, niet beseffen wat er gebeurt.  

De slang zal NU opduiken!  
Wanneer Ik zeg dat de slang op het punt staat om boven water te komen dan bedoel Ik nu. Hij en zijn 
goddeloze, kwaadaardige leger van trotse en hongerige beesten rukken naarstig en met vastberadenheid 
op in alle lagen van de bevolking. Zij besturen jullie leven op een manier waarvan jullie je niet bewust zijn. 
Omdat zij geleid worden door de Bedrieger zijn zij doortrapt, innemend, met geslepen tong, hebzuchtig, 
meedogenloos en hebben enkel één doel voor ogen. Zij willen over jullie allemaal heersen door middel 
van de banken, de moderne communicatiemiddelen, de militaire en religieuze organisaties en de 
overheid. Kijk uit en luister nu.  
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Geen samenzweringstheorieën  
Mijn waarschuwingen en die van Mijn kinderen zullen verworpen worden als samenzweringstheorieën. 
Dit is jammer genoeg niet het geval. Mijn dochter, deze situatie is er niet zomaar ineens gekomen. Deze 
groepering, en Ik verwijs nu naar enkel één groepering, is sinds eeuwen aan het samenspannen, plannen 
aan het smeden, aan het aanwerven uit de hoogste geledingen in de maatschappij. Zij hebben diegenen 
vermoord die hen in het verleden ontdekt hebben. Zij hebben doorheen de eeuwen leidsmannen 
vermoord, met inbegrip van gerenommeerde en getalenteerde boegbeelden. Zij zijn bloedbroeders en 
verslinden het vlees van de mensheid.  

Satanische relikwieën  
Zij brengen hulde aan de schunnige relikwieën en symbolen zoals de slang wenst. Wees er zeker van, dit 
is een machtige en angstaanjagende groepering. Zij zijn zó machtig dat het moeilijk zal zijn om uit hun 
klauwen te ontsnappen eens jullie bestaansmiddelen, voedsel en geld van hen afhankelijk zijn.  

Mijn kinderen, zeer veel mensen met macht in regeringen, banken, voedselindustrieën en 
hulpagentschappen weten niet wat er gebeurt, en zij zullen dit niet weten, tot na de afloop van de Grote 
Beproeving welke op het punt staat plaats te grijpen. Dan zullen zij het Beest zien opduiken dat een 
spoedige verandering tot stand zal brengen zodat iedereen van jullie zal moeten strijden zoals nooit 
tevoren om zich te verbergen voor dit kwaadaardige regime.  

Eens het Beest en zijn volgelingen jullie geld beheersen, zullen zij alles beheersen behalve één ding. Zij 
kunnen niet en mogen nooit proberen jullie zielen te stelen. Toch is het juist dit wat zij zullen proberen te 
doen.  

Diegenen die twijfelen aan deze boodschap van waarheid, aan jullie gegeven door het verlangen dat Ik 
heb om jullie te helpen, te leiden en de waarheid aan jullie te onthullen, luister nu naar Mij. Als jullie deze 
boodschap niet geloven bid Ik, door de gebeden die Ik aan Mijn volgelingen zal vragen, dat jullie het licht 
zullen zien. Ik smeek jullie om op jullie hoede te zijn en te letten op de tekenen van deze verdorven, op 
macht beluste beesten die kwijlen op het doel en de roem dat deze zullen opbrengen.  

Vergis jullie niet, het beheersen van jullie vermogen om geld te verdienen en jullie toegang daartoe, zal 
niet genoeg zijn. Neen, zij zullen veel, veel meer van jullie willen. Zij zullen de controle willen hebben over 
wat jullie eten, drinken en waar jullie wonen. Jullie moeten nu de volgende maatregelen treffen om jezelf 
te beschermen.  

Zoek toevluchtsoorden  
Alstublieft, zoek een toevluchtsoord zoals groepen van gelovigen. Sla voedsel, dat je kunt bewaren, op. 
Begin nu te plannen alsof jullie een storm verwachten. Weet dat de duisternis in die mate zal neerdalen 
dat, om te overleven, jullie voorbereid moeten zijn.  

Luister naar de profeten. Maak niet dezelfde fout als de mensen die niet naar Mijn profeet Noah wilden 
luisteren. Zij keerden hem de rug toe. Weigerden te luisteren. Zij gingen door met hun leven van dag tot 
dag terwijl zij aten en lachten in totale veronachtzaming van het afschuwelijke lot dat hen wachtte.  

Richt jullie op. Wend jullie voor leiding tot de Allerhoogste God, Mijn Eeuwige Vader. Bereid jullie familie 
voor op de komende sijpelende duisternis die jullie nu niet kunnen doorgronden. Bid, bid, bid, voor de 
moed om het Teken van het snode Beest niet te aanvaarden. Door middel van zijn verdorven leger zal hij 
aanvankelijk proberen om een demonisch identiteitsmerk verplicht te maken. Dit zal jullie toegekend 
worden en voorgesteld als beslist noodzakelijk om geld op te nemen, voedsel te kopen, te reizen, in jullie 
huizen te wonen en handel te drijven. Dit is de ultieme controle. Jullie en jullie eerlijke politieke leiders 
zullen machteloos worden.  

Ik spoor de media aan, degenen die niet door deze verdorven groepering besmet zijn, dit te onderzoeken 
en in te zien wat er aan het gebeuren is. Ontmasker allen die de Slang en zijn leger steunen maar pak 
het voorzichtig aan.  

Mijn kinderen, wees beducht voor deze groepering. Weet dat ze werkelijk bestaan en dat de beweringen 
van deze moedige sterke mensen, die hen proberen te ontmaskeren, waar zijn.  

Voor diegenen onder jullie die zich misschien afvragen hoe uit een boodschap van Goddelijke oorsprong 
dergelijke sensationele ‘nonsens’ kunnen ontspruiten. Denk nog eens na. Neem jullie toevlucht tot de 
Schriften en lees deze. De woorden opgenomen in Mijn Vaders Boek van de waarheid zijn zoals het 
hoort. Zij verhalen gebeurtenissen uit de oude tijden. Zij brengen de waarheid om jullie naar God te 
leiden. De woorden van Mijn profeten toen en nu belichamen de volle waarheid van het komende leven.  
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De waarschuwing opgenomen in het Boek van Johannes, al vinden tegenwoordig veel mensen deze 
moeilijk te ontcijferen, is gebaseerd op een gebeurtenis welke zich nu zal ontvouwen.  

Het Boek der Openbaring voorzegt nauwkeurig een reeks van gebeurtenissen die door Satan geactiveerd 
zullen worden als de Eindtijden naderen. Hij kent de waarheid. Hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Maar 
hij vertelt Mijn arme kinderen, die hem aanbidden, dat het paradijs, een ander maar aanlokkelijker 
paradijs dan dat het door God beloofde, hen wacht. Bijgevolg zal hij, in zijn eindstrijd met Mijn Eeuwige 
Vader, er alles aan doen om de zielen in te pikken en zoveel mogelijk vooraleer de toorn van Mijn Vader 
neerdaalt.  

Hij, Satan, heeft haast. Loop de andere kant uit. Bied tegenstand voor jullie familie en bid zoals jullie al 
lang niet meer gebeden hebben. Het gebed zal jullie allemaal beschermen. Doe jullie geloof nu herleven 
en wanneer de drie dagen van duisternis op de aarde neerkomen, zullen zij, Mijn volgelingen, hun huizen 
met gemak verlichten. Deze verschrikkelijke duisternis die geen mens zich kan voorstellen, is zwarter dan 
de nacht.  

De niet-gelovigen en degenen die de lof van het Beest bezingen, zullen op dat moment de waarheid 
beseffen. Want zij zullen niet ontsnappen aan de duisternis wanneer deze neervalt.  

Houd stand, Mijn kinderen, en strijd. Plan om met zowel lichaam als ziel te overleven wanneer de 
verdorven daden van deze mensen zich voor jullie ogen ontvouwen.  

Jullie liefhebbende 
Verlosser  Jezus Christus  

Kruistocht van Gebed (4) – Verenig alle families.  
 

Zondag, 20 november 2011, 18:00 u.  

Mijn dochter, dit gebed is belangrijk want het zal families bij elkaar houden zodat zij één zouden kunnen 
blijven in Mijn Nieuw Koninkrijk van het Paradijs op Aarde.  

Kruistochtgebed (4)   
Verenig alle Families.  

“Verenig alle families, Jezus, tijdens De Waarschuwing opdat zij Eeuwige Redding mogen bekomen.  

Ik bid opdat alle families samen verenigd blijven met U, Jezus, opdat zij Uw Nieuw Paradijs op Aarde mogen 
erven. Amen.”  

Jullie liefhebbende Verlosser   
Verlosser van de Mensheid  
Jezus Christus  

Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigen, is een 
belediging tegenover het bestaan van Mijn 12 apostelen.  

 
Dinsdag, 20 november 2012, 23:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vele beledigingen worden uitgebracht tegen Mij, de Redder van de 
mens, en zij worden verhuld onder een dekmantel van bedrog.  

Satan heeft in deze tijd vooral Christenen geteisterd over heel de wereld. Hij doet dat op de 
sluwste wijze. Hij overtuigt hen dat zij getrouwheid moeten tonen tegenover hun broeders en 
zusters door hen zover te krijgen in leugens te geloven.  

De mensen hebben van nature uit een zorgzame kant die voortkomt uit een aangeboren liefde 
voor anderen.  
Dat is een gave van God. Satan gebruikt die bewogenheid om de mensen in een web van bedrog 
te trekken waarover zij weinig controle hebben. Hij slaagt erin hen te doen geloven in wetten die 
gelijk staan met zware zonden tegen God.  
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Door anderen aan te moedigen in hun zoektocht om wetten uit te vaardigen die moord, 
oorlog en godslastering verschonen, zijn veel mensen gaan geloven dat zij zodoende de 
juiste dingen doen.  
Wanneer jullie geloven dat zonde aanvaardbaar is en gerechtvaardigd omdat ze anderen ten 
goede komt, dan zijn jullie in een zorgvuldig opgezette val getrapt.  
Het is geen toeval dat verontschuldigingen voor de verdeeldheid in de Christelijke Kerken in 
stijgende lijn gaan. Het is geen toeval dat aan jullie in deze tijd gelijk welk voorwendsel wordt 
aangereikt om abortus goed te praten.  

Elke natie heeft ermee te maken en elk openbaar geroep om abortus te introduceren, oorlog te 
verschonen en veranderingen door te voeren in de Christelijke Kerken, is gepland door een 
entiteit. Deze groep heeft deze gebeurtenissen vele jaren voorbereid. Zij weten precies wie zij zijn 
en wat zij aan het doen zijn. Zij zijn zeer machtig en gevaarlijk.  

Sta stil, kijk toe en luister, want op dit ogenblik moeten jullie aanvaarden dat wat Ik jullie meedeel 
in de Naam van God gebeurt. Al deze monsterlijke en weerzinwekkende acties, die jullie worden 
voorgesteld als geloofwaardige en zorgzame veranderingen in jullie maatschappij, zijn op een 
universele basis gepland en gecoördineerd door de groep van twaalf.  

Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigen, is een belediging tegenover het 
bestaan van Mijn 12 apostelen.  

Zij zullen de antichrist in de wereld introduceren en ondersteunen net zoals Mijn twaalf 
apostelen Mij in het publiek introduceerden tijdens Mijn tijd op aarde.  
Hun macht houdt in dat elke machtige natie elke andere ondersteunt bij het uitvaardigen van 
goddeloze wetten om er zeker van te zijn dat zij zullen aanvaard worden.  

Hoe zullen jullie, Mijn geliefde leerlingen, lijden omwille van jullie toegang tot de Waarheid. De 
Waarheid zal jullie ogen openen voor het kwaad dat jullie omringt. Jullie mogen de Waarheid nooit 
vrezen. Alleen wanneer jullie haar accepteren kan zij jullie beschermen tegen deze kwade wetten, 
daden en handelingen.  

Weet dat deze naties die deel hebben aan de invoering van boosaardige wetten, het meest zullen 
te lijden hebben tijdens de laatste zuivering.  

Zij mogen geloven dat zij onberispelijk zijn, maar zij zullen er slechts in slagen om één zaak te 
bereiken. Dat zal een zo strenge bestraffing zijn dat zij niet in staat zullen zijn zich te verbergen of 
hun gezicht te bedekken om haar te ontwijken. Zij zullen, eerst en vooral, Mij van antwoord 
moeten dienen. Velen zullen Mij in het gelaat spuwen, zelfs dan. En dan zullen zij de antichrist 
vervoegen, het beest en al de gevallen engelen voor een eeuwigdurende pijniging.  

Ik waarschuw jullie nu. Aan diegenen onder jullie die proberen om abortus in jullie naties 
binnen te brengen, aan diegenen die Mijn Christelijke Kerken belasteren en aan diegenen 
die het beest vereren; jullie dagen zijn geteld.  
Voor jullie zal er geen toekomst zijn, geen eeuwig leven, geen toegang tot Mijn Koninkrijk.  

Jullie Jezus  

Wanneer Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal niet één ziel in twijfel 
gelaten worden over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben.  

 
Woensdag, 20 november 2013, 14:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – allen die in Mij, Jezus Christus, geloven – 
dat ze elke dag tijd in gebed aan Mij moeten wijden, om de zielen te redden van diegenen die voor 
Mij verloren zijn. Door de Genaden die Ik jullie geef, wil Ik in ruil, dat jullie helpen om Mij de zielen 
te brengen van diegenen die Mijn Hart breken.  

Ik moet jullie vragen de pijn te verduren die jullie voelen vanwege de scheiding van de mensheid 
van Mij, Jezus Christus. Die wordt veroorzaakt door het schisma in Mijn Kerk op Aarde. Door dit 
lijden met volledige overgave te aanvaarden, kan Ik de greep overwinnen die de Boze uitoefent 
over diegenen die te zwak zijn om het Ware Woord van God te verkondigen. Jullie mogen deze 
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Missie nooit vrezen, want ze wordt aan de wereld gegeven als gevolg van de vrijgevigheid 
van Mijn geliefde Vader. Hij wil Zijn Schepping gewoon, intact, terugwinnen om geen enkel 
kind van Hem te verliezen.  
Het maakt niet uit wie jullie geselt, jullie bespot of jullie vervolgt, herinner enkel de straf, die 
al diegenen overkomt die in Mijn Gezicht spuwen. En terwijl jullie de beschimpingen 
negeren, moeten jullie vurig bidden voor elk van deze arme zielen. Wees gul van hart en jullie 
zullen vervuld worden met de Heilige Geest, zodat jullie dan zullen strijden, samen met Mijn 
Hemelse Leger, om de wereld te redden van het kwaad. Jullie moeten daarop wachten, met liefde 
en vertrouwen, en Ik zal jullie grote Zegeningen brengen.  
Hoop mag nooit worden weggegooid uit angst. Vrees mag jullie nooit blind maken voor de taak die 
vereist is van jullie, dus als Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal niet één ziel in twijfel 
gelaten worden over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben. Breng bijeen. Verenig. Breng alle zielen in Mijn 
Barmhartige Armen. Om Mij te helpen om dat te doen, moeten jullie dit speciale Kruistochtgebed 
bidden om alle zielen te verzamelen en te verenigen.  

Kruistochtgebed (128)   
Om alle zielen te verzamelen en te verenigen.  

“Lieve Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen, om de wereld in Uw Armen te verzamelen en om U de 
zielen aan te bieden die het meeste behoefte hebben aan Uw Grote Genade.  

Stel ons in staat, met de gave van de Heilige Geest, om ervoor te zorgen dat de Vlam van Waarheid 
al diegenen overspoelt die van U gescheiden zijn geworden.  

Verenig alle zondaars zodat aan elk de kans op verzoening wordt gegeven.  

Geef ons allen de kracht om standvastig te blijven in geloof aan Uw Heilig Woord wanneer wij 
gedwongen worden om de Waarheid te verwerpen, die aan de wereld werd verkondigd door de 
Allerheiligste Evangeliën. We blijven in U, met U en voor U, bij elke stap van deze reis naar verlossing 
voor ons. Amen.”  

Wees in vrede. Vertrouw op Mij. Laat al jullie gebeden aan Mijn Voeten achter en Ik zal 
reageren op elk verzoek dat aan Mij gemaakt wordt om elke ziel te redden wier naam aan Mij 
wordt voorgesteld.  
Jullie Jezus  

Bekering.  
 

Zondag, 21 november 2010, 1:30 u.  

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien 
het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. Maak je geen zorgen, 
zelfs voor diegenen onder jullie die het moeilijk vinden om in Mij, Mijn Eeuwige Vader en de Heilige Geest 
te geloven. Velen van jullie, Mijn dierbare kinderen, willen geloven maar vanwege jullie redenering en 
logica, waarbij jullie alle dingen evalueren gebaseerd op rationeel denken, zullen jullie het moeilijk vinden 
om te geloven in het bovennatuurlijke.  

Vrees niet. Door te bidden, zelfs maar één keer per dag, en te vragen aan Mijn Heilig Hart om Mijn liefde 
over jullie uit te storten, zullen jullie je binnen de kortste keren anders voelen. Velen onder jullie – 
degenen die onzeker zijn in hun overtuigingen – benijden anderen met een diep geloof. Jullie moeten 
begrijpen dat Ik jullie allemaal bemin. Net zoals bij een ouder heeft ieder van jullie een diepe en speciale 
plaats in Mijn Hart. Jullie moeten nooit het gevoel hebben dat jullie Mijn liefde niet waardig zijn.  

Hield Ik niet zodanig veel van jullie dat Ik vrijwillig Mijn leven voor jullie gegeven heb in de hoop dat jullie 
een tweede kans zouden krijgen om terug naar Mij te komen?  

Kinderen, jullie zullen altijd door anderen opzij geschoven worden omdat jullie het geloof belijden in jullie 
Goddelijke Schepper. Als dit gebeurt, denk er dan aan dat dit iets is waaronder de mensen op deze 
aarde moeten lijden voor hun liefde tot Mij. Laat dit geloof in Mij, jullie Goddelijke Verlosser, nooit 
verbleken of verborgen zijn voor diegenen die met medelijden naar jullie zullen kijken.  
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Ja, veel van Mijn kinderen zullen jullie overtuigingen in vraag stellen, beïnvloed door menselijke 
redenering en logica opzettelijk in hun gesloten zielen aangebracht. Ten einde jullie meer te beledigen, 
zal hen het genot ontnomen worden door jullie geloof en terwijl zij het niet openlijk zullen toegeven, 
voelen zij een eigenaardige jaloezie. Deze jaloezie komt voort uit de stelligheid die tot hen doordringt, dat 
er in hun zielen een leegte is. Hoe ze zich ook inspannen om hun blik naar binnen richten, toch kunnen 
ze niet begrijpen waarom dit zo is. Ondertussen zal jij, de gelovige, vernedering ondergaan vanwege de 
beschamende ogen van de toeschouwers met een zwak of totaal geen geloof.  

Wees nooit bang of beschaamd om uit te komen voor de liefde die jullie voor Mijn Eeuwige Vader voelen 
in jullie hart. Wees open over jullie geloof. Draag jullie liefde voor Mij met trots voor iedereen zichtbaar. 
Op die manier geven jullie het goede voorbeeld.  

Probeer nooit te hard om jullie overtuigingen door logische redeneringen op een agressieve manier op te 
dringen aan niet-gelovigen. Betuig in plaats daarvan liefde en steun aan jullie broeders en zusters, zelfs 
al weten jullie dat ze een leidraad nodig hebben. Als zij de openhartige manier zien waarmee jullie 
openlijk en met vreugde uitdrukking geven aan jullie liefde voor Mij, zullen zij nieuwsgierig beginnen te 
worden.  

Door anderen de weg te wijzen, door het voorbeeld van liefde, respect en goede daden, zullen zij naar 
het Licht getrokken worden. Velen zullen in het begin niet begrijpen waarom. Maar mettertijd en door de 
kracht van jullie gebeden zullen zij naar Mij toe wandelen.  

Ik spoor jullie allen aan om te bidden voor de bekering van alle zielen. Hiertoe behoren ook de mensen 
door jullie persoonlijk gekend waarvan jullie aanvoelen dat ze nood hebben aan gebeden wegens de 
moeilijkheden die ze in dit leven ondervinden. Bid ook voor de bekering van die arme kinderen die Ik 
verloren ben door de duisternis welke hen blind maakt voor de waarheid. Bid vooral uit medelijden en 
liefde voor diegenen die actief de weg van de Bedrieger volgen. Zij hebben, meer dan iemand anders, 
jullie gebeden nodig.  

Maak aan iedereen waarmee jullie in contact komen de details bekend over hoe elk van hen verlost kan 
worden, zelfs in het uur van de dood, door het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke 
Barmhartigheid.  

Alstublieft, alstublieft, geef dit door aan iedereen die wil luisteren. Spoor hen aan, als jullie durven, om het 
op te zeggen en te onthouden want als jullie dit doen en zij zeggen deze op wanneer zij hun laatste adem 
uitblazen, kunnen en zullen zij door Mij gered worden.  

Wees nooit beschaamd voor de kruisjes die jullie dragen  
Voel jullie nooit beledigd als niet-gelovigen lachen of de draak steken met jullie als jullie bidden. Wees 
nooit beschaamd voor de kruisjes die jullie dragen om bescherming. Verstop deze symbolen van de 
liefde die jullie voor Mij, jullie Goddelijke Redder, Mijn Eeuwige Vader of de Heilige Geest hebben niet.  

Door met trots deze kentekens van heilige hulde te dragen, zullen jullie anderen naar Mij toe leiden. 
Ondanks de uiterlijke minachting van deze mensen kunnen jullie ondervinden dat zij jullie innerlijk 
benijden om jullie geloof. Gebed, Mijn kinderen, kan Mij helpen hun zielen te winnen. Zeg dit gebed voor 
hen:  

“Mijn geliefde Heer, ik steek mijn armen uit om U te vragen om mijn beminde broeder/zuster in Uw 
tedere Armen te nemen. Zegen hen met Uw Heilig Bloed en geef hun de nodige genade om hen toe laten 
de Geest van Uw Liefde te ontvangen om hen te leiden naar de eeuwige redding. Amen.”  

Wanneer jullie, Mijn gelovigen, door anderen openlijk worden uitgedaagd aangaande jullie geloof, begin 
dan met dit te zeggen.  

Ik ben een volgeling van Christus die de dood onderging door de handen van niet-gelovigen. 
Daardoor, als een volgeling van Christus, zal ik altijd van anderen vernedering ondervinden door Mijn 
liefde voor Hem. Dat is het kruis dat ik draag en ik ben daar trots op. Hij, Mijn Redder, stierf niet alleen 
voor mijn zonden maar ook voor die van jou.  

Wanneer zij met trots opscheppen over het feit dat zij agnostisch of atheïstisch zijn, zeg hen dan het 
volgende. Vraag hen of zij zich anders zouden voelen als hun leven op deze aarde op zijn einde loopt. 
Geef hun dan dit advies. Herinner jullie op jullie doodsbed dit gebed van de Goddelijke Barmhartigheid 
zelfs als jullie dan nog onzeker zijn. Open jullie harten en vraag aan Mijn Eeuwige Vader om hen te 
vergeven. Denk aan Mijn belofte. Als Rechter, alsook als jullie Redder, zal Ik vergeven – tot de laatste 
snik op aarde van elk van Mijn kinderen. Zeg hen om intens te bidden zodat ze bij machte zijn om hun 
harten slechts één maal te openen.  
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Het gebed leidt al Mijn kinderen nader tot Mijn Koninkrijk op aarde wanneer de Hemel en de Aarde zullen 
samensmelten. De kracht van het gebed zal pas echt begrepen worden als Mijn kinderen hun harten 
openen en het uitroepen. Vraag, en als het Gods Wil is, zullen jullie gebeden verhoord worden.  

Ontzeg jullie kinderen nooit het Sacrament van het Doopsel  
Tenslotte, bid voor de kleine kinderen, jullie zonen en dochters en de jeugd in de wereld. Elk van hen 
verdient het dat hen de waarheid getoond wordt. Er is hen niet de waarheid van Gods liefde getoond of 
door hun ouders de leidraad gegeven vanwege de geestelijke duisternis die de afgelopen twee decennia 
op aarde bestaat. Zelfs als je eigen geloof zwak is, onttrek jullie dan niet aan jullie plicht als ouders, om 
hen toegang te verschaffen tot de Sacramenten, in het bijzonder deze van het Doopsel. Neem het niet op 
jezelf om dit belangrijkste Sacrament aan jullie eigen kind te weigeren. Veel ouders die met trots voet bij 
stuk houden als zij hun ongelovige opvattingen op luide toon meedelen, beschadigen de zielen van hun 
kinderen. Geef jullie kinderen het geschenk van de Sacramenten. Na verloop van tijd zullen zij ofwel jullie 
dankbaar zijn ofwel Mij verloochenen. Dat zal van hen afhangen. Verloochen Mij als jullie het nodig 
vinden maar steel de zielen van Mijn kinderen niet. Jullie mogen hun ouders zijn hier op aarde maar zij 
zijn de kinderen van Mijn Eeuwige Vader, de Schepper en Maker van alle dingen. Probeer hen niet met 
jullie mee te nemen naar de duisternis. Vergeet niet dat, ondanks jullie eigen overtuigingen, Ik jullie 
allemaal bemin.  

Jullie Goddelijke Redder en Rechter   
Jezus Christus   
Zoon van de Eeuwige Vader  
 

Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het kwade.  
 

Zondag, 21 november 2010, 15:00 u.  

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep. Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij 
toe. Zo velen van jullie volgen de onderrichtingen van jullie kerk en God, de Schepper van de mensheid. 
Dat is goed. Velen onder jullie interpreteren de onderrichtingen van Mijn Eeuwige Vader op verschillende 
manieren. Dit is tot stand gekomen door de interpretaties van de profeten sinds het begin der tijden.  

Veel profeten vertolkten de onderrichtingen van God op dezelfde manier als dat de boodschap door hen 
ontvangen werd. Sommige woorden van Mijn profeten zijn vervalst. Aan al Mijn profeten werd de 
waarheid gegeven. Niet al Mijn profeten zijn er in geslaagd om ervoor te zorgen dat hun volgelingen op 
het ene pad naar het Eeuwig Leven bleven.  

Alle wegen leiden naar God, de Schepper van de mensheid. De volgelingen van God interpreteerden de 
onderrichtingen op verschillende manieren wat leidt tot verwarring. Eens de verwarring begint, kunnen 
jullie er zeker van zijn dat het enige middel daartegen is om jullie overtuigingen te vereenvoudigen. 
Geloof gewoon in jullie Schepper en eer Hem.  

Ik roep al de kerken, godsdiensten en geloven over de gehele wereld op om te bidden voor de mensheid 
en voor diegenen die geen geloof hebben – nu. Liefde tot God heeft niets te maken met de vernietiging 
van het leven. Niemand heeft het recht om in Mijn naam, of in de naam van Mijn Eeuwige Vader, iemand 
van het leven te beroven. Kom in plaats daarvan samen en verenig jullie in je liefde voor jullie Schepper 
ten overstaan van het kwade aangezien het snel opkomt overal rondom jullie.  

Mijn kinderen, laat Me jullie herinneren aan Gods wetten: de Tien Geboden, aan jullie gegeven door Mijn 
Eeuwige Vader door Zijn allerheiligste en vrome profeet Mozes. Deze regels zijn bedoeld om Gods 
kinderen te onderrichten over de manier waarop zij Hem hulde moeten brengen om hen naar de 
waarheid te leiden. Vandaag de dag zijn zoveel mensen deze vergeten. Diegenen die ze niet vergeten 
zijn, overwegen zelden wat zij betekenen. Degenen die de Tien Geboden niet verstaan, kiezen ervoor 
deze te interpreteren op een manier die ver van de waarheid verwijderd is. Tot hen zeg Ik: neem 
alstublieft de Tien Geboden door en gehoorzaam of loop de kans om geconfronteerd te worden met de 
toorn van God. Hun betekenis mag niet afgezwakt worden verborgen achter onechte liefde, onecht 
medelijden of door de zonde te rechtvaardigen in weerwil van wat jullie verteld is.  

Het eerste gebod gebiedt jullie om slechts één Schepper, Mijn Eeuwige Vader, te aanbidden en om 
afgoderij te vermijden. Toch is dat eerste gebod verbrijzeld in het voordeel van valse goden. Met valse 
goden bedoel Ik niet bepaald alleen mensen op hoge plaatsen of degenen die zichzelf ophemelen tot in 
de hoogste graad zodat jullie, Mijn kinderen, in extase neervallen aan hun voeten. Ja, dit is een 
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overtreding en zeer beledigend in de ogen van God. De afgoderij waarnaar Ik nu verwijs is de liefde van 
de mensheid voor macht en geld welke Mijn kinderen tot ijdele wanhoop kan voeren. Deze wanhoop leidt 
naar het breken van de andere regel. De zonde van de obsessie voor zichzelf. Het verlangen om jullie 
eigen weg te zoeken in het leven ten koste van jullie ziel zal jullie ondergang worden. Eigenliefde is geen 
liefde. Het is ijdelheid. Toch is dit een populaire leer vandaag de dag. Jullie verheerlijken jezelf, onder het 
mom van bedrieglijk mededogen, en verloochenen God. Jullie gebrek aan nederigheid zal leiden tot jullie 
vernietiging. Als jullie jezelf vóór de anderen plaatsen, zullen zij, en andere mensen er door boeten. Dit 
gebod mag nooit of nooit geschonden worden. De menselijke redenering, die gebruikt wordt om de zonde 
te rechtvaardigen, is een dwaasheid.  

Obsessie voor Beroemdheden  
Wat de jonge mensen betreft die al zo lang gebrek hebben aan een leidraad, zij worden nu in de afgrond 
van de afgoderij gezogen op manieren die voor iedereen duidelijk te zien zijn. De buitensporige idolen, 
die Mijn jonge kinderen verafgoden, behoren voor het grootste deel niet tot het Licht. Velen hebben hun 
ziel verkocht aan de Duivel. Een feit waarop ze zich trots beroemen.  

Hun hypnotische aantrekkingskracht, door hun muziek en woorden, overtuigt Mijn kinderen ervan dat dit 
de ware weg is om te volgen. Hun aantrekkelijke immoraliteit moedigt hun volgelingen aan om hen te 
imiteren. Wanneer zij dat doen, blokkeren zij, Mijn kinderen, het Licht aangezien ook zij dan in de 
eeuwige duisternis gezogen worden. De obsessie voor beroemdheden in de wereld van vandaag houdt 
in dat Mijn kinderen zich de gehele tijd verontrust voelen omdat zij zich inspannen om dezelfde 
verhevenheden, waarover diegenen die de Bedrieger volgen beweren te beschikken, te bereiken.  

Komaan nu, al Mijn kinderen van alle Kerken en geloofsovertuigingen. Kom samen en strijd voor het 
recht om het geloof in God, de Eeuwige Vader, te behouden. Het recht om elkaar lief te hebben. Het 
recht op ware Liefde. De Liefde van God, de Eeuwige Vader, Schepper van Hemel en Aarde.  

Jullie liefhebbende Redder en Rechtvaardige Rechter  
Jezus Christus.  
 
Kruistocht van Gebed (5) – Loof God de Allerhoogste.  

 
Maandag, 21 november 2011, 19:00 u.  

Mijn dochter, de wereld moet dit bijzonder gebed in lof en dankzegging aan God de Vader aanbieden 
voor de Barmhartigheid die Hij aan de hele wereld verleent.  

Kruistochtgebed (5)   
Loof God de Allerhoogste.  

“O Eeuwige Vader, wij bieden U onze gebeden aan in vreugdevolle dankzegging voor Uw kostbare Gave van 
Barmhartigheid aan de hele mensheid.  

Wij verheugen ons en bieden U, Allerluisterrijkste Koning, onze lofprijzing en aanbidding voor Uw liefdevolle 
en tedere Barmhartigheid aan.  

U, Allerhoogste God, zijt onze Koning en voor die Gave die U ons nu brengt, leggen wij ons aan Uw Voeten in 
nederige dienstbaarheid. Alstublieft, God, heb medelijden met al Uw kinderen. Amen.”  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: jullie moeten blijven bidden opdat die arme zielen die mijn 
Zoon blijven kruisigen zich zouden afkeren van zonde.  

 
Woensdag, 21 november 2012, 18:45 u.  

Mijn kind, al Mijn kinderen die Mijn Zoon beminnen moeten zich in gebed verenigen in deze tijd 
van conflicten in de wereld.  

Jullie moeten bidden opdat die arme zielen die Mijn Zoon blijven kruisigen zich van zonde zouden 
afkeren en Mijn Zoon smeken om hen te vergeven.  
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De tijd is kort nu en alleen wie in staat van genade verkeert kan binnentreden in het Koninkrijk van 
Mijn Zoon.  

Terwijl voorheen vele jaren nodig waren van gebed, offer en devotie tot Mij, jullie geliefde Moeder, 
zal er nu slechts een zeer korte tijd overblijven om verlossing na te streven.  

Mijn kleintjes, bid vurig voor diegenen die Mijn Zoon beledigen en die Mijn Vader, de Allerhoogste 
God, zonder eerbied bejegenen.  

Zo velen hebben God hun rug toegekeerd. De Boze is erin geslaagd hun harten in steen te 
veranderen.  

Zeer weinigen houden het leven in ere dat aan Gods kinderen gegeven was. Jullie levens liggen in 
Gods Hand. Om het even wie zich bemoeit met Gods Schepping, zal gestraft worden.  

Mijn kind, roep allen op aan wie het Boek der Waarheid gegeven is om te bidden tot Mij, de 
Moeder van Verlossing. Mij werd de taak verleend om Mijn Zoon bij te staan in de verlossing van 
de mensheid.  

Sta Mij toe om jullie te helpen, kinderen, om de weg naar Mijn Zoon met klaarheid te zien en met 
liefde in jullie harten.  

Ik zal jullie bijstaan om elk obstakel te overwinnen dat jullie weg blokkeert naar de Barmhartigheid 
van Mijn Zoon.  

Alstublieft, vergeet niet dat Mijn Zoon een en al vergeving is. Hij houdt van al Gods kinderen, 
ongeacht hoezeer zij Hem pijnigen.  

Al wat jullie moeten doen is jullie naar Hem wenden en om Zijn Barmhartigheid vragen om jullie 
dichter bij Hem te brengen.  

Bid, bid, bid voor allen die Mijn Zoon beledigd hebben en die Zijn Kerken ontwijd hebben, want zij 
hebben jullie hulp nodig.  

Zij zijn verloren zielen en moeten teruggebracht worden aan de boezem van Mijn Zoon, anders zal 
dat Zijn Hart breken.  

Dank jullie wel om deze oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.  

Jullie geliefde Moeder   
Moeder van Verlossing  

De ene helft zal niet van de Waarheid afwijken. De andere helft zal de 
Waarheid verdraaien.  

 
Woensdag, 21 november 2012, 23:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, onthoud altijd bij elke strenge boodschap die Ik geef aan al Gods 
kinderen, dat Mijn Liefde altijd Barmhartig is.  

Mijn geduld is onmetelijk en Ik zal elke mens afzonderlijk redden die een beroep doet op Mijn 
Barmhartigheid, ongeacht de ernst van hun zonden.  

Hoe verlang Ik ernaar allen te bevrijden uit de greep van de misleider die elke ziel die hij verleid 
heeft stevig vasthoudt, zodat velen machteloos zijn tegenover zijn kracht.  

Moge iedereen toch begrijpen dat wanneer jullie je ziel uit eigen vrije wil aan Satan verkocht 
hebben, hij jullie niet zal laten gaan. Alleen Ik kan jullie bevrijden.  

Wanneer deze zielen, die voor Mij verloren zijn omwille van hun zondige levens, proberen hun 
levenswijze te veranderen, dan zullen ook zij opboksen tegen het Beest. Want dit is een beest dat 
gekrenkt is en het is gemeen.  

Voor velen, zelfs voor hen die Mij, hun Jezus, toegewijd zijn, zal hij van tijd tot tijd als een doorn in 
hun zijde zijn. Niets zal hem tevreden stellen totdat jullie bezwijken voor zijn bekoring, die verschilt 
van persoon tot persoon.  

Omdat ieder van jullie een zondaar is en dat zal blijven totdat jullie van de zonde gereinigd zijn, 
erken de zonde als een feit, maar vecht ertegen.  
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Jullie die Mij zeer goed kennen, jullie weten dat jullie altijd op Mijn Barmhartigheid kunnen 
vertrouwen.  

Jullie kennen het belang om dagelijks met Mij in communicatie te zijn. Dat kan zo eenvoudig zijn 
als met Mij te praten gedurende jullie werkdag. Dat is een perfecte tijd om Mij kleine offers te 
schenken.  

Wanneer iemand jullie kwetst, offer dan deze beproeving aan Mij op zodat Ik omwille 
daarvan zielen kan redden.  
Indien jullie verontrust zijn omwille van de ruzies die jullie meemaken en waarover jullie 
geen controle hebben, moeten jullie Mij toelaten jullie last weg te nemen.  
Veel mensen werken lange zware uren, zowel binnen- als buitenshuis. Al wat Ik jullie vraag is in 
jullie gedachten tot Mij te keren wanneer jullie hulp en steun nodig hebben, want Ik zal jullie 
gebeden verhoren.  

Bega nooit de vergissing te denken dat jullie alleen met Mij kunnen communiceren tijdens jullie tijd 
in de Kerk, of voor en na het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Ik ben er op elke moment 
van de dag. Ik antwoord op elk verzoek, indien het overeenstemt met Mijn Heilige Wil.  

Mijn geliefde volgelingen, jullie zijn allen Gods kinderen. Ik verenig jullie, natie met natie, zodat Ik 
vrede en eenheid kan brengen te midden van de chaos die komen zal.  

Laat Mij jullie in Mijn Heilige Familie brengen en jullie zullen gesterkt zijn.  

Dan zullen jullie opstaan en vooruit gestuwd worden, vernieuwd en met een nieuwe opdracht om 
Mijn leger te leiden, dat in vele landen nog niet gevormd is.  

Blijf trouw aan Mijn instructies.  

Alstublieft, verspreid overal het Zegel van de Levende God. Het mag niet verkocht worden. 
Het moet voor iedereen beschikbaar zijn. Geef kopieën door aan allen die beschermd 
moeten worden.  
De verdeeldheid groeit tussen de trouwe volgelingen die Mijn Vaders Boek, de Allerheiligste Bijbel, 
aanvaarden en diegenen die de Waarheid willen veranderen.  

De ene helft zal niet van de Waarheid afwijken.  

De andere helft zal de Waarheid verdraaien.  

Zij zullen dat doen ten bate van hun eigen politieke en persoonlijke motieven, die verborgen zullen 
worden achter een geformuleerde taal.  

De Waarheid zal spoedig tot leugen verklaard worden en God zal daarvoor verantwoordelijk 
gesteld worden.  
Zij zullen oneerbiedig verklaren dat de wetten die door Mijn Heilige Vicaris voorgeschreven 
worden, uit de tijd zijn en niet meer geschikt voor de moderne maatschappij.  

Elk listig argument zal in direct conflict staan met Gods wetten, wat zal uitlopen op het volgende.  

Deze mensen willen wetten introduceren die de zonde legaliseren. Zij houden niet van God. 
Zij beweren van wel, en velen van hen die zulke wetten promoten zijn atheïsten, maar 
maken hun echte overtuigingen niet bekend.  
Vele van hun wetten houden de verbanning in van Christelijke wetten.  

Aan de ene kant gedogen zij de wetten, die de vrouwen toestaan om hun kinderen te aborteren 
omwille van hun keuze van levensstijl. Zij gebruiken de argumenten van vrije keuze, maar die 
keuze is alleen van toepassing op de noden van de moeder, niet van het kind.  

Veel vrouwen zullen gekweld worden nadat zij het leven op die wijze vernietigd hebben. Vele 
zullen zich verloren voelen want in hun hart zullen zij aanvoelen dat het leven dat zij vernietigd 
hebben, door God geschapen werd.  

Elk krachtig en overtuigend argument zal ingebracht worden om de legalisering van abortus door 
te voeren. Elke list om steun te verzamelen, zal uitmonden in de legalisering van abortus voor 
allen.  

Omwille van deze zonde zal Ik hun landen neerwerpen.  
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De zonde van abortus bezorgt Mijn Vader grote pijn en Hij zal niet toelaten dat dit voortduurt.  

De landen die aanhoudend proberen om abortus beschikbaar te maken voor meer vrouwen en die 
het promoten als iets goeds, zullen aangepakt worden en een straf te duchten hebben waarvan 
geen herstel meer mogelijk kan zijn.  

Zij zullen schuldig zijn aan de zonde van moord en zullen een van de eerste groepen zijn die 
tijdens De Waarschuwing pijn zullen lijden.  

God zal niet toestaan dat jullie raken aan het leven dat Hij schiep.  

Zijn straf zal op jullie neerkomen in de vorm van aardbevingen en vele landen zullen straf na straf 
te verduren hebben tot de dag van de Heer.  

Abortus en moord zullen de twee zonden zijn waarvoor Mijn Vader een strenge kastijding op de 
wereld zal loslaten.  

Zonde, Mijn leerlingen, is zoiets als een brandmerk dat jullie ziel elke dag verwoest. Maar wanneer 
jullie in staat van genade zijn, vermindert die zonde. Hoe meer jullie de Sacramenten van de 
Heilige Communie en de Biecht ontvangen, des te groter de genaden die jullie ontvangen.  

Tot diegenen die dagelijks de Mis bijwonen, aan jullie worden bijzondere genaden geschonken. 
Want jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen vlug door de Poorten van Mijn Paradijs gaan.  

Ga nu en breng wat meer tijd met Mij door. Praat met Mij. Ik hou van het ongedwongen praten met 
Mij en het brengt Mij dichter bij jullie. Ik verlang naar jullie. Ik verlang naar de persoonlijke 
nabijheid, waarnaar Ik hunker, zodat Ik jullie dichter bij Mij kan brengen.  

Jullie kunnen een buitengewone relatie met Mij opbouwen, eenvoudig door eerst een vriend te 
worden. Dan zal onze liefde zich opbouwen tot op een bepaald moment jullie hart van liefde voor 
Mij zal barsten en het Mijne voor jullie.  

Het is niet ingewikkeld, een nieuw fris begin te maken en jullie op Mijn Koninkrijk voor te bereiden. 
Begin er nu mee. Wend je tot Mij.  

Indien jullie Mij beminnen, zullen jullie Mij spoedig vertrouwen en dat zal jullie leiden naar de 
reiniging van jullie ziel. Jullie zullen gelukkiger zijn, in vrede, en niets van de buitenwereld zal voor 
jullie van betekenis zijn, met uitzondering van de pijn van de zonde waarvan jullie getuigen zullen 
zijn.  

Ik ben hier. Ik wacht op jullie. Ik verlang dat de mensheid in staat is Mij op de juiste manier te 
kennen.  

Ik bemin jullie.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-Katholieke 
Clerus.  

 
Vrijdag, 21 november 2014, 16:15 u.  

Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van Verlossing. Vandaag 
heb ik een boodschap voor de Rooms-Katholieke Clerus en kom ik naar jullie namens mijn 
geliefde Zoon, Jezus Christus.  

Ik doe een oproep tot al de gewijde dienaren van mijn Zoon, die Hem in deze tijden van grote 
beproevingen in de Kerk dienen. Jullie zijn de voorhoede van Zijn Allerheiligste Sacramenten en 
door mijn Zoon geroepen om Hem te dienen bij de redding van alle zielen en daarom hebben jullie 
een grote verantwoordelijkheid tegenover Hem. Jullie plicht moet er altijd in bestaan mijn Zoon 
en Zijn Lichaam – Zijn Kerk – te dienen en ervoor te zorgen dat Zijn Allerheiligste Woord 
altijd wordt nageleefd.  
Er zullen tijden komen van grote pijn en vervolging en daarop moeten jullie je nu 
voorbereiden. In de toekomst zal jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld worden en 
jullie zullen gedwongen worden in te stemmen met een nieuwe gelofte, waarin jullie zal 
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gevraagd worden trouw te betonen aan een nieuwe leer, die niet van mijn Zoon afkomstig 
zal zijn.  
Diegenen onder jullie die de valse leer zullen herkennen, wanneer die aan jullie wordt 
aangeboden, mogen er niet voor zwichten. Wanneer jullie opgedragen wordt om de Allerheiligste 
Sacramenten aan te passen en te wijzigen, dan moeten jullie vluchten. De Kerk van mijn Zoon zal 
tot het onverdraaglijke beproefd worden. Diegenen onder jullie die de Waarheid zouden verlaten 
ten gunste van een nieuwe gewijzigde leer – waarvan zij zullen zeggen dat die nodig is om te 
beantwoorden aan de noden van de mensen – weet dat dit een groot verraad zal zijn van het 
Woord van God.  

Omwille van de Heilige geloften die jullie aflegden om mijn Zoon te dienen, hebben jullie 
een plicht tegenover Gods kinderen om hen te voeden met het Lichaam en Bloed van mijn 
Zoon, Jezus Christus. Er zal echter een tijd komen waarin jullie gedwongen worden om het 
Heilig Misoffer te wijzigen. Er zullen er onder jullie zijn die onmiddellijk zullen beseffen dat 
een groot kwaad begaan wordt en daarom moeten jullie je daarvan afkeren.  
Jullie moeten de zielen blijven voeden van de mensen die zich op jullie verlaten en hen voeden 
met de Allerheiligste Eucharistie. Als jullie mijn Zoon trouw blijven en Gods kinderen blijven 
dienen, zoals dat jullie plicht is, dan zullen jullie Hem met grote waardigheid dienen. Ik verzoek 
jullie om dagelijks Mijn Zeer Heilige Rozenkrans te bidden om jullie de nodige kracht te 
geven en om bescherming tegen Satan, want deze komende tijden, die bijna daar zijn, 
zullen ondraaglijk worden. Door altijd het gebed van het Zegel van de Levende God dicht bij 
jullie te dragen, zullen jullie extra Bescherming ontvangen tegen de duivel.   
Er zullen onder jullie vele priesters zijn die niet de moed zullen vinden om het Woord van God te 
handhaven, maar jullie moeten nooit bang zijn om trouw te betonen aan mijn Zoon. Indien jullie 
mijn Zoon verraden dan zullen jullie onschuldige zielen meevoeren die zichzelf, nietsvermoedend, 
in dwaling en verschrikkelijke duisternis zullen terugvinden.   

Satan is al een poos mijn Zoons Kerk binnengedrongen maar telkens de chaos en verwarring die 
hij veroorzaakte ondraaglijk werd, werden die verstrooid door het geloof van mijn Zoons geliefde 
gewijde dienaren. Nu het geloof van vele priesters verzwakt is, in sommige gevallen zelfs volledig 
vernietigd, hebben de poorten van de hel zich geopend en een groot gevaar ligt op de loer.   

Jullie mogen nooit in de verleiding komen afstand te doen van al wat mijn Zoon leerde. Mijn Zoon 
is nooit veranderd. Zijn Woord staat gebeiteld in de Rots waarop Zijn Kerk gebouwd werd. Zijn 
Sacramenten brengen aan de zielen het Licht dat zij nodig hebben om het leven te doorstaan. Als 
jullie mijn Zoon verraden, dan verwoesten jullie het leven zelf want zonder de 
Tegenwoordigheid van mijn Zoon zou de wereld vandaag niet bestaan.   
Gezegend zijn zij die mijn Zoon oprecht liefhebben, want zij zullen het zijn die door hun goede 
voorbeeld de weg zullen wijzen.   

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid.  
 

Maandag, 22 november 2010, 2:00 u.  

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen 
geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. Zo is ook jouw liefde voor Mij. Je voelt Me nu 
zeer dicht bij je hart. Je bent nu één met Mij, Mijn dochter. Ik en Mijn Eeuwige Vader alsook de Heilige 
Geest, de Heilige Drie-Eenheid, verheugen zich door jouw reactie op deze zeer belangrijke oproep. Wij, 
en al de engelen en heiligen, zijn elke dag bij jou om je te beschermen bij dit Allerheiligste werk.  

Schep moed en blijf Mijn hand vasthouden. Sta Me toe om je te leiden in je woorden om de mensheid 
een kans te geven om uiteindelijk de waarheid te begrijpen vóór De Grote Waarschuwing. Deze Grote 
Waarschuwing, uit barmhartigheid en liefde als een ultiem geschenk aan Mijn kinderen, zal spoedig 
plaatsvinden. Aan elk van Mijn kinderen zal hun levenswijze getoond worden. Hun zonden, hun 
verkeerde doen en laten en elke belediging tegenover hun broeders en zusters, waar zij verantwoordelijk 
voor waren. Dit alles gedurende een mystieke ervaring. Geen enkele man, vrouw of kind op deze aarde 
zal uitgesloten worden.  
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Sommigen zullen diep geschokt en bedroefd zijn door de zonden in hun leven en zullen zich onmiddellijk 
wenden tot Mij, hun Rechtvaardige Rechter, en zichzelf redden. Zij zullen uit liefde en spijt om vergeving 
vragen.  

Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun zonden aan het licht gebracht 
worden, dat zij dood zullen vallen voordat zij de kans gehad hebben om vergeving te vragen.  

En dan zullen er diegenen zijn die de Bedrieger volgen. Zij zullen in hun ontzetting vluchten als zij de 
verderfelijke zonden uit hun voorbije leven voorbij zien flitsen. Zij zullen proberen zich te verbergen maar 
ze kunnen nergens heen. In elkaar duikend en gebukt zullen zij ofwel aanvaarden wat zij zien en om 
vergiffenis vragen ofwel zullen zij zich afwenden en zich kronkelen in schaamte en afgrijzen maar niet om 
Barmhartigheid vragen.  
Dan is er de onherroepelijke zondaar. Wanneer zijn zonden aan hem getoond worden, is alles wat hij zal 
doen redetwisten en ontkennen dat hij deze ernstige misdrijven tegen Gods geboden bedreven heeft. Hij 
zal eenvoudigweg de waarheid ontkennen en zich wenden naar de duisternis van de eeuwige Hel.  

Niemand zal door Mijn Barmhartigheid weggestuurd worden  
Waarom willen Mijn kinderen dit niet begrijpen? Als zij oprecht berouw hebben en verlangen om met Mij 
mee te gaan en met Mij op de nieuwe aarde te wonen, waar de Hemel en de Aarde één zijn geworden, 
waarom vragen zij dan niet om vergiffenis? Niemand zal door Mijn rechtvaardige barmhartigheid geweerd 
worden als zij berouw tonen. Maar, zo verstrikt in hun jacht naar egoïstische doelen, slagen zij er niet in 
om de gevolgen te begrijpen.  

Word nu allemaal wakker. Aanvaard de tekenen die aangekondigd werden en die Mijn terugkeer naar de 
aarde zullen voorafgaan door de veranderingen waarvan jullie getuige gaan zijn ten gevolge van de 
verdorven activiteiten van de mensheid.  

Laat Mij jullie naar het Paradijs leiden  
Door middel van deze profeet en het Boek der Waarheid smeek Ik jullie nogmaals, uit een heilige liefde 
voor jullie allemaal, om jullie nu tot Mij te wenden voordat het te laat is. Laat Mij jullie in Mijn armen 
houden. Laat Mijn liefde door jullie geest, lichaam en ziel stromen. Open jullie hart en laat me jullie naar 
Mijn Paradijs op Aarde leiden waar jullie zullen genieten van het Eeuwig Leven. Waarom zouden jullie 
voor de andere vervloekte weg naar niemandsland willen kiezen zodra de waarheid aan het licht 
gebracht is?  

Mijn Hart kreunt door bezorgdheid en droefheid wanneer Ik aan Mijn kinderen denk die gewoon weigeren 
om de waarheid van Mijn belofte te aanvaarden. Ik zeg het jullie nog één maal, wend jullie nu tot Mij en 
praat tegen Mij. Vraag Me om terug in jullie hart te komen. Ik zal Mezelf in jullie ziel vestigen. Ik geef jullie 
deze belofte, zelfs voor de meest verharde zielen. Je hoeft slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je 
Mijn aanwezigheid te tonen door te zeggen:  

“Jezus, Ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw Liefde te aanvaarden en toon me de Waarheid zodat ik 
gered kan worden. Amen.”  

Mijn waarschuwende woorden zijn geen dreigement. Deze gebeurtenis is bekend sinds Mijn kruisdood. 
Waarom denken jullie dat dit niet kan plaatsgrijpen? De waarheid ligt in de Schrift verstaanbaar voor 
iedereen. Ik zal tot en met de laatste minuut te werk gaan als jullie Redder voordat Ik kom als de 
Rechtvaardige Rechter opdat Ik uiteindelijk Mijn kinderen naar Mijn familie vervuld met immense liefde, 
vreugde en geluk kan leiden waar iedereen in eeuwigheid in eendracht zal leven.  

Satan en zijn volgelingen zullen voor altijd in de duisternis gedompeld worden. Mijn familie zal de vreugde 
en de Goddelijke Hemel aanschouwen. Niemand zou zijn rug keren naar dit pure geluk in Mijn Vaders 
Koninkrijk als ze enkel een glimp mochten opvangen van wat beloofd is.  

Bid, bid om vergiffenis en treed binnen in Mijn Vaders Koninkrijk in heerlijkheid waar jullie, en jullie 
geliefden, verwelkomd zullen worden in het licht van de ware liefde.  

Ik zal strijden om jullie allen terug te winnen  
Ik ben gestorven voor elk van jullie en Ik zal tot het allerlaatste moment strijden om jullie allemaal terug 
voor Mij te winnen ondanks de duisternis van het kwade in de wereld.  

Laat Me jullie alstublieft nog eens tonen hoeveel Ik van jullie houd. Neem nu Mijn hand, plaats je hoofd op 
Mijn schouder en je lieflijke ziel zal in vuur en vlam gezet worden door een liefde die je vergeten bent.  
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Jullie liefhebbende Redder  
Jezus Christus  

Kruistocht van Gebed (6) – Gebed om de antichrist te stoppen.  
 

Dinsdag, 22 november 2011, 11:00 u.  

Kruistochtgebed (6)   
Gebed om de antichrist te stoppen.  

“O Jezus, ik bid dat God in Zijn Barmhartigheid de antichrist en zijn gemene leger zal beletten om 
verschrikking te veroorzaken en om Uw kinderen kwellingen te laten ondergaan.  

Wij bidden U dat hij mag tegengehouden worden en dat de hand van kastijding zal vermeden worden door 
de bereikte bekering tijdens De Waarschuwing. Amen.”  

  

Kruistocht van Gebed (7) – Gebed voor hen die de Barmhartigheid weigeren.  
 

Dinsdag, 22 november 2011, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om nog maar eens de mensheid te redden, voor Mijn definitieve 
komst, is zo dichtbij. Mijn vreugde is gemengd met diepe droefheid omwille van die zielen die Mijn 
Barmhartigheid zullen verwerpen.  

Jij, Mijn dochter, moet samen strijden met Mijn leger van die geliefde kinderen van het kruis om deze 
zielen te redden. Dit is het gebed dat zij moeten zeggen om barmhartigheid af te smeken voor de zielen 
in duisternis.  

Kruistochtgebed (7)   
Gebed voor diegenen die de Barmhartigheid weigeren.  

“Jezus, ik smeek U om de verduisterde zielen te redden die het Licht van Uw Barmhartigheid zullen weigeren.  

Vergeef hun, Jezus, zo smeek ik U om hen te bevrijden van hun zonden waarvan zij het zo moeilijk vinden 
zich los te rukken.  

Overgiet hun harten met Uw Stralen van Barmhartigheid en geef hun de kans terug te keren naar Uw kudde. 
Amen.”  

Jullie liefhebbende Jezus.  

Kruistocht van Gebed (8) – De Biecht.  
 

Dinsdag, 22 november 2011, 22:30 u.  

Ik, Jezus, jullie Koning en Verlosser, geef nu Mijn gebed voor de biecht.  

Dit gebed zou moeten gebeden worden, tijdens en na De Waarschuwing, om de genade van de 
vergeving van zonden af te smeken.  

Kruistochtgebed (8)  
De Biecht.  
Dit gebed moet, tijdens en na De Waarschuwing, gebeden worden om te smeken om welwillendheid bij de vergeving van de 
zonde.  

“Liefste Jezus, ik vraag Uw vergeving voor al mijn zonden en voor de pijn en het onrecht dat ik bij anderen 
veroorzaakt heb.  
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Nederig bid ik om de genaden waardoor ik de gelegenheid kan vermijden U opnieuw te beledigen en boete 
kan doen in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil.  

Ik smeek U om de vergeving van elke toekomstige belediging waaraan ik zou deelhebben en die U pijn en 
lijden zou geven.  

Neem mij met U mee in het Nieuwe Tijdperk van Vrede zodat ik deelgenoot mag worden van Uw familie 
voor de eeuwigheid.  

Ik bemin U Jezus. Ik heb U nodig. Ik eer U en alles waar U voor staat.  

Help mij, Jezus, opdat ik waardig mag zijn Uw Koninkrijk binnen te gaan. Amen.”  

Jullie Redder  
Jezus Christus  

God de Vader: Ik schenk jullie de volmaaktste toekomst.  
 

Donderdag, 22 november 2012, 19:00 u.  

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn Liefde valt vandaag over de aarde in de hoop dat de harten 
van Mijn kinderen wakker gemaakt kunnen worden.  

Aan diegenen die Mij niet kennen, en er zijn er velen die bang zijn om Mij te benaderen, jullie 
zouden moeten weten dat Ik jullie in het Koninkrijk van Mijn Zoon verlang op te nemen.  

Ik Ben de God van Liefde en de God die jullie de gave van Verlossing naliet.  

Jullie moeten die gave niet terzijde leggen want zij werd aan de mensen gegeven opdat zij zich 
opnieuw zouden kunnen verenigen om te genieten van het Paradijs, dat Ik in de eerste plaats voor 
hen schiep.  

Dit is de tijd voor de dag van de Heer en jullie, Mijn kinderen, worden voorbereid op deze grote 
dag.  

De tijd voor Mijn goddelijke tussenkomst zal weldra plaatsvinden, zodat jullie kunnen gered 
worden om de poorten binnen te gaan van het Koninkrijk van Mijn Zoon.  
Wanneer de profetieën die vermeld staan in Mijn Heilig Boek beginnen te gebeuren zullen jullie de 
Waarheid eindelijk aanvaarden.  

De Waarheid die Ik aan de mensen beloofd heb, voor deze tijden, word nu aan jullie 
gegeven.  
Waarom, zo mogen jullie vragen, moet Ik Mijn kinderen opnieuw de Waarheid van Mijn Heilig 
Woord geven?  

Dat is omdat zo weinigen in de wereld van vandaag in Mijn bestaan geloven. Zij bekommeren zich 
niet meer om Mijn Tien Geboden.  

Arrogantie heeft de plaats van nederigheid ingenomen bij Mijn kinderen, met inbegrip van vele 
gewijde dienaren die aangesteld werden om de Waarheid mee te delen. Velen veronachtzamen 
de Waarheid van Mijn Woord en, erger nog, de reden van hun bestaan op aarde werd hun nooit 
onderwezen.  

Zoveel zielen kunnen nu gered worden omwille van Mijn Liefde en daarom heb Ik jullie richtlijnen 
gegeven, door Mijn geliefde Zoon, over wat van jullie verwacht wordt.  

Omarm de waarheid. Herinner hen die jullie nabij zijn aan Mijn Grote Liefde voor Mijn kinderen.  

Zoals elke goede Vader wens Ik Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevaren die ze lopen.  

Ik zal nooit toestaan dat zij blindelings in het web van bedrog lopen dat, zoals het net van 
een visser over een nietsvermoedende school vissen, over de mensheid is gevallen.  
Ik zal diegenen niet toelaten die proberen te voorkomen dat Mijn Heilig Woord gehoord wordt of 
die proberen het Woord van Mijn Zoon tegen te spreken. Noch zal Ik in Mijn plicht tekort schieten, 
om Mijn kinderen te waarschuwen voor de straffen die zij zullen ondergaan wanneer zij Mij blijven 
beledigen door de manier waarop zij anderen behandelen.  



 

  

84 

Ik Ben jullie Vader. Ik Ben verantwoordelijk voor het weerom samenbrengen van Mijn kinderen en 
Ik zal al wat nodig is gebruiken om Mijn kinderen te redden van het kwaad.  

Elke mogelijk tactiek of list zal door Satan en zijn trouwe aanhangers gebruikt worden om te 
beletten dat jullie de Waarheid zouden horen.  

Dit beloof Ik jullie plechtig. Jullie zullen prompt in Mijn armen meegenomen worden in de 
bescherming van de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon.  
De strijd om zielen is begonnen, al mag dat dan voor velen onder jullie niet duidelijk zijn.  

Opdat jullie van Mijn Nieuwe Paradijs op aarde zouden kunnen genieten moeten jullie Mijn Hand 
aannemen terwijl zij zich naar jullie uitstrekt. Wees niet bevreesd, want Ik bescherm al diegenen 
die Mij, hun Eeuwige Vader en Mijn Dierbare Zoon, eren met Mijn Zegel.  

Sla acht op Mijn Oproep. Wees sterk. Sluit jullie oren voor de fluisteringen van het Beest wanneer 
hij, om jullie van Mij weg te trekken, die zielen gebruikt die bezoedeld zijn met de zonde van 
hoogmoed.  

Ik schenk jullie de volmaaktste toekomst. Jullie moeten dit Paradijs niet afwijzen want het is jullie 
erfenis. Hoe velen van jullie zouden in de wereld een erfenis van grote waarde afwijzen? Zeer 
weinigen. Bega niet de vergissing dit geschenk de rug toe te keren.  

Eender wie probeert om jullie te stoppen heeft jullie gebeden nodig, want Ik bemin al Mijn 
kinderen.  

Ik, jullie Vader, zal er voor zorgen dat Mijn groot plan, om de Tweede Komst van Mijn Zoon 
aan te kondigen, niet zal uitgesteld worden.  
Kom tot Mij door Mijn Zoon en jullie zullen niets meer verlangen. Ik bemin jullie. Ik ween over velen 
van jullie, die te koppig zijn om in te zien dat dit inderdaad de oproep vanuit de Hemel is, beloofd 
om jullie voor te bereiden op het Nieuwe Tijdperk van Vrede.  

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

Waarschuwing voor een nucleaire oorlog.  
 

Dinsdag, 23 november 2010, 3:00 u.  

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de 
Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om 
jou aan te vallen. Ondanks je gevoelens van wanhoop word je daadwerkelijk beschermd. Hij, de 
Bedrieger waarover Ik je verteld heb, zal je ziel niet schenden. Je moet doorgaan met het bidden van de 
Heilige Rozenkrans om blijvende bescherming tegen de kwellingen. Door het bidden van deze 
veelvermogende verering van Mijn Gezegende Moeder, zal je een verschil bespeuren.  

Het werk waarvoor je namens Mij streeft om het te voltooien, is niet gemakkelijk maar je moet sterk 
blijven, Mijn kind. Want het is dit werk dat, als het aan de wereld bekend gemaakt wordt, vrede en 
tevredenheid zal brengen voor Mijn kinderen.  

Zij, Mijn kinderen, zullen wanneer ze de waarheid begrijpen, weten dat ze niet in de steek gelaten en 
vergeten worden door hun Schepper. De troost die zij zullen ervaren door de kennis die Ik hen door 
middel van dit boek zal geven, zal hen dichter bij Mij brengen.  

Maak plannen voor de komende oorlog  
Vrees niet, Mij dochter, je bent veilig niettegenstaande je je machteloos voelt en de onzekerheid vreest. 
De wereld, waaronder ook jouw land, staat op het punt meer leed te ondergaan als gevolg van de 
wereldwijde controle die de mensen machteloos zal maken. Dat is dus de reden waarom het belangrijk is 
om zich nu voor te bereiden.  

Ik heb je reeds vroeger gezegd dat je Mijn kinderen moet meedelen dat ze nu moeten beginnen met 
plannen maken vooraleer de vreselijke wereldwijde oorlog uitbreekt. De oorlog waarover Ik spreek wordt 
momenteel georkestreerd door de Rode Draak. De Draak, de drijfkracht van de nieuwe wereld, is nu 
plannen aan het smeden en zal steden in het Westen verwoesten. De tijd is nabij. Bid, bid voor bekering 
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aangezien dit kwaad niet gestopt kan worden als er geen gebed genoeg is om het te voorkomen. Bid 
voor de zielen die door deze nucleaire oorlog zullen sterven.  

Drie jaar voordat het complot zich ontvouwt  
Bid nu voor deze zielen. Als een wereldmacht geleidelijk, met een bedrieglijk mededogen de wacht 
overneemt, zullen zij zich inspannen om je vrijheid om te leven, eten en bidden te beheersen, Mijn 
dochter. Daarom moet Mijn volk zich beijveren om zelfvoorzienend te worden. Verbouw jullie voedsel. 
Vind op tijd toevluchtsoorden waar jullie samen kunnen komen om eerbetoon te geven aan jullie 
Goddelijke Redder. Houd jullie eenvoudig sterk. Vertel aan niet teveel mensen waarom jullie dit doen. In 
slechts drie jaar tijd zullen de tekenen van dit complot zich voor jullie ogen ontvouwen. Tegen die tijd 
zullen jullie plannen jullie een vorm van onderhoud opleveren waaraan jullie misschien getwijfeld hebben 
en waarvan jullie van tijd tot tijd gedacht hebben dat het raar was. Teel nu je eigen voedsel. Koop nu de 
zaden die in de toekomst niet meer verkrijgbaar zullen zijn. Dit zal jullie familie voeden als de wereldwijde 
hongersnood plaatsgrijpt.  

Ga nu heen en bereid jullie voor.  

Jullie liefhebbende Redder  
Jezus Christus  

Liefde gedijt omdat het een Gave van God is en heeft de macht om het 
kwaad te vernietigen.  

 
Zaterdag, 23 november 2013, 17:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe je daarmee het kwaad 
kan verslaan en hoe, zonder haar, het kwade zich verspreidt.  
Satan is niet in staat om lief te hebben, maar in plaats daarvan is hij zelf-geobsedeerd door wat hij 
gelooft dat zijn macht en grootheid zijn. Wanneer hij zielen teistert, is het eerste wat hij doet de 
liefde in de ziel te vernietigen. Wanneer hij dit bereikt, zal hij die ziel een vreselijke haat bijbrengen 
en het is deze haat die verdeeldheid veroorzaakt. Verdeeldheid en onenigheid, geïnspireerd door 
haat, kan leiden tot wanhopige daden uitgevoerd door een ziel tegen een andere. Deze met haat 
vervulde daden kunnen heel vaak leiden tot verschrikkelijke wreedheid en zelfs tot moord. De 
zonde van hoogmoed is ingeprent in de zielen, die zich open stellen voor de duivel en dat leidt tot 
meedogenloze ambitie en hebzucht. Maar waar er liefde is, daar is God tegenwoordig.  
Liefde gedijt omdat het een Gave van God is en zij heeft de macht om het kwaad te vernietigen. 
Liefde is niet egoïstisch. Liefde is royaal, vergevingsgezind en onbesmet door de zonde van 
hoogmoed. Je moet God vragen, elke dag, voor de Gave van de Liefde en wanneer ze je wordt 
gegeven, gebruik haar als je bepantsering tegen de haat. Liefde, wanneer aanwezig in een 
zuivere ziel, trekt de haat aan van die zielen die God hebben verbannen uit hun leven. Zij kunnen 
het Licht van God, dat glanst van de zielen van diegenen die met Gods Liefde gevuld zijn, niet 
verdragen.  
Ga nu in de wetenschap dat de Liefde moet worden gebruikt om de zielen te helpen van al 
diegenen die in grote nood van Mijn Hulp zijn. Gelieve dit Kruistochtgebed voor de Gave van 
Liefde te bidden.  

Kruistocht Gebed (129)   
Voor de Gave van de Liefde.  

“O God, vul mij met Uw Liefde.  

Help mij om de Gave van Liefde te delen met alle mensen in nood van Uw Barmhartigheid.  

Help me om U meer lief te hebben.  

Help me om al diegenen lief te hebben die in nood zijn van Uw Liefde.  

Help me om Uw vijanden lief te hebben.  

Laat toe dat de liefde waarmee U me Zegent, gebruikt wordt om de harten te overspoelen van 
iedereen waarmee ik in contact kom.  
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Met de liefde die U in mijn ziel prent, help mij om alle kwaad te overwinnen, zielen te bekeren en de 
duivel en al zijn boze handlangers te verslaan, die proberen de Waarheid van Uw Heilig Woord te 
vernietigen. Amen.“  

Ik Ben Liefde. Als jullie echt van Mij houden, zal Ik jullie zielen overspoelen met meer liefde en met 
die liefde zullen jullie Mij helpen om de wereld te redden.  

Jullie Jezus  

De boze geest van Jezabel zal al doen wat hij kan om Mijn Kerk op aarde te 
infiltreren.  

 
Zondag, 23 november 2014, 18:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Jezabel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn 
Missie om zielen te redden.  

Deze verraadster en vernietigster van Gods profeten, heeft zichzelf op aarde gevestigd als Gods 
lerares en zich onder Mijn volk gemanifesteerd om hen te verleiden en hen weg te trekken van 
Mijn Kerk, in wat de grootste geloofsafval van alle tijden zal zijn. Zij zal verantwoordelijk zijn voor 
het overspel dat Mijn Kerk zal plegen met de vorsten van een seculiere wereld, wat zal leiden tot 
een verbond dat weerzinwekkend is voor God en een gruwel in Zijn Ogen.  

Aanwezig zowel in de harten van mannen evenals van vrouwen, is Jezabel één van de meest 
kwaadaardige, intelligente en sluwe demonen in Satans hiërarchie en zij werkt op vele manieren 
om Mijn volk te misleiden. Ze werkt door middel van een groep die beweert van Mij te zijn, maar 
die betrokken is bij een satanische sekte. Goed thuis in de theologie, spreekt deze demonische 
geest tot deze groep met behulp van verschillende talen en hij veroorzaakt grote verwarring, pijn 
en verdeeldheid, onder diegenen die Mijn Kelk hebben aanvaard. Deze zelfbenoemde experts van 
Mijn Woord komen niet van Mij. En terwijl hun haat voor Mij duidelijk blijkt door de vuile taal die uit 
hun mond vloeit, zijn er andere manieren waarop ze Mijn laatste missie zullen proberen te 
schaden.  

Jullie zullen deze vijand van God herkennen door haar voortdurende pogingen om aan haar 
volgelingen te verklaren dat zij profeten van God zijn. Velen van hen zullen naar voren komen en 
verklaren dat Ik, Jezus Christus, door hen spreek. Jezabel zal succes hebben en leugens 
voortbrengen door haar kwade en arrogante geest vast te hechten aan zelfbenoemde profeten, 
die vervolgens zullen proberen om deze missie te gebruiken om hun stemmen authenticiteit te 
verlenen.  

De boze geest van Jezabel zal al doen wat zij kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren, met behulp 
van alle denkbare tactieken. Door haar invloed zal ze veel goede zielen wegleiden van Mij in Mijn 
Kerk en het Woord van God ondermijnen. Werkend onder mannen en vrouwen zal ze gebruik 
maken van tovenarij en hekserij, om de indruk van wonderen te creëren. Dit is nog een andere 
tegenstander van Mij, die onder invloed van Baal, zal proberen om Gods echte zieners en profeten 
te schaden in de laatste strijd om de zielen.  

Pas op voor diegenen die opscheppen over hun kennis van de theologie en die durven te 
zeggen dat ze van Mij komen, wanneer al wat ze uitspreken voortkomt uit jaloezie en een 
intense haat tegen Gods profeten. Dergelijke geteisterde zielen zullen proberen om jullie te 
manipuleren en ieder die hen tegenwerkt te intimideren. Indien jullie voortgaan met Mijn 
laatste missie op aarde te volgen, om de zielen te redden, dan zullen zij er alles aan doen 
om jullie te verzwakken.  
Diegenen die worden beïnvloed door de geest van Jezabel zullen meedogenloos werken om Mij 
aan te vallen. Deze goddeloze geest zal, door de zwakke zielen die ze in haar macht krijgt, 
demonische middelen gebruiken om te lasteren, te kleineren en aan te zetten tot haat tegen 
diegenen die Mij volgen. Loop weg wanneer jullie geconfronteerd worden met deze geteisterde 
zielen. Onderschat ze niet, omdat ze onder de invloed van Jezabel zullen proberen om 
onvoorstelbare schade toe te brengen aan diegenen die zich met hen inlaten.  

Leer om de kwade geest van Jezabel te herkennen, want ze zal met grote autoriteit over Mij 
spreken door diegenen die ze bezit. Zij zullen met een grondige kennis over de Heilige 



 

  

87 

Sacramenten spreken en uittreksels uit de Bijbel gebruiken, maar alleen op zo’n wijze dat ze die 
verkeerd kunnen citeren, om Mijn Woord te ondermijnen. Jullie zullen Jezabel deze missie zien 
aanvallen met hatelijk genoegen. Haar toegewijde volgelingen zijn koppig, dominant, vol trots en 
zeer toegewijd aan deze tegenstander van Mij die hun zielen onder haar krachtige invloed heeft 
gegrepen. Jullie mogen jullie nooit inlaten met de geest van Jezabel, want als jullie dat toch doen 
zal ze jullie vernietigen, net zoals zij heeft gedaan met haar trawanten.  

Wees op jullie hoede voor ieder die naar voren komt en die zegt door Mij gezonden te zijn, 
om Mijn Woord te helpen verspreiden. Weet dat Ik niet één profeet heb aangesteld om de 
wereld Mijn Woord bekend te maken, sinds deze Missie begon. Maar ze zullen verschijnen, 
deze valse profeten, in drommen, en elk zal trachten om de andere te overtreffen. Zij zullen 
dan proberen om deze missie te gebruiken om steunbetuigingen te krijgen, zodat ze 
onwaarheden kunnen verspreiden. Allen die mogelijks door de boze geest van Jezabel zijn 
verleid en die op enigerlei wijze op deze geest reageren, zullen snel ondervinden dat alle liefde 
voor Mij tot een abrupt einde zal komen. Jullie plaatsen jullie ziel in groot gevaar wanneer 
jullie ten prooi vallen aan de leugens van Jezabel, die afkomstig zijn uit de diepten van de 
hel, om Mijn Kerk en Mijn Profeten in deze tijden te vernietigen.  
Jullie Jezus  

De trap naar geestelijke volmaaktheid.  
 

Woensdag, 24 november 2010, 2:30 u.  

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te 
verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. Dit is belangrijk want het test hun geloof zodat zij door 
deze ervaring des te sterker terug in Mijn Hart zullen keren. Vrees niet, dit is een beproeving die Ik Mijn 
kinderen laat doorstaan opdat zij sterker zullen worden.  

Het is niet gemakkelijk om jullie geloof in Mij te bewaren, Mijn kinderen, omdat er zoveel obstakels zijn 
die jullie devotie blokkeren. Van tijd tot tijd zullen jullie een volkomen leegte in jullie ziel voelen. Dit kan 
jullie in een onrustige toestand achterlaten omdat jullie je alleen voelen zonder toeverlaat.  

Mijn gelovige volgelingen, jullie moeten het volgende weten: Ik ben nooit ver weg ondanks de 
eenzaamheid die jullie kunnen ervaren. Al deze periodes hebben één doel: jullie geloof zodanig te 
versterken om ervoor te zorgen dat jullie telkens een nieuwe stap naar Mij toe zetten. Dit wordt de trap 
naar geestelijke volmaaktheid genoemd, wat de Hemel is. Het is een hoge trap en het kan heel lang 
duren om de bovenste treden te bereiken. Elke trede kan een nieuw inzicht betekenen in de lessen die je 
moet doormaken voordat je de genaden kan verkrijgen die nodig zijn om jullie zielen te verheffen tot de 
geestelijke volmaaktheid noodzakelijk om Mijn Vaders Paradijs binnen te treden.  

Wanneer elke trede gezet wordt, wordt een nieuw besef van wat Ik van jullie verwacht, bewerkstelligd. Op 
sommige momenten zal het zwaar zijn. Op andere momenten zal het onrechtvaardig lijken. Maar bij elke 
trede die jullie beklimmen, worden jullie scherpzinniger in het verstaan van de waarheid van Mijn 
onderrichtingen.  

Sommigen beklimmen deze treden vlug terwijl anderen er hun tijd voor nemen. Sommigen van Mijn 
toegewijde volgelingen kunnen de moed verliezen en één trede, twee treden of drie tegelijk 
achteruitgaan. Dit is normaal. Anderen die te snel gaan, verwerven een vertrouwen dat hen ervan 
overtuigt dat zij alle geestelijke zaken begrijpen. Maar dit is de manier van de Bedrieger om jullie dit 
ongegronde vertrouwen te laten geloven en aanvaarden. Alle aan jullie geschonken gaven kunnen alleen 
van Mij komen. Zij worden aan jullie, Mijn gelovige volgelingen, gegeven door Mijn grenzeloze liefde voor 
jullie. Jullie mogen er nooit van uitgaan dat, doordat jullie geloof sterk is, jullie dit allemaal aan jullie 
gedrag te danken hebben. Ja, jullie geloof kan sterk zijn door jullie teerhartigheid. Maar ook dat is een gift 
van Mij. Jullie moeten nederig worden in jullie liefde voor Mij ten einde de bovenste trede te bereiken. 
Toon deugdelijkheid op elk moment.  

Geef in ieder geval blijk van vertrouwen in jullie geloof want dat doet me plezier. Maar trap nooit in de val 
door te geloven dat jullie de mysteries van het Goddelijke Rijk ten volle kennen. Vermits jullie mensen 
zijn, met de erfzonde geboren, zal enkel de tijd deze mysteries aan jullie openbaren, Mijn kinderen.  

Span jullie altijd in om alles te aanvaarden, zelfs de beproevingen die Ik jullie mogelijk zend, als Mijn 
geschenk. Al Mijn gaven worden geschonken om jullie sterk te maken in jullie liefde voor Mij.  
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Ik ben zo ontzettend trots op al Mijn kinderen die in Mij geloven en Mij hulde en respect betonen. Opdat Ik 
jullie kan optillen naar de volle glorie van Mijn Vaders Paradijs is het nodig dat jullie streven naar de glorie 
van een volmaakte eenheid in Mij.  

Dit neemt een beetje tijd in beslag en vereist geduld voordat jullie zwichten voor de totale overgave van 
jullie ziel aan Mij, Mijn kinderen. Zodra dat gebeurt, maken jullie deel uit van Mijn mystieke lichaam in 
eeuwigheid.  

Geef jullie aan Mijn grenzeloze, ware liefde over, Mijn kinderen, en jullie zullen nooit meer hoeven terug 
te blikken of te vrezen want jullie zullen veilig zijn in Mijn armen.  

Houd jullie sterk, Mijn trouwe kinderen, ook als jullie met obstakels moeten omgaan want Ik zal Mijn 
geliefde toegewijde gelovigen nooit in de steek laten. Nooit.  

Jullie liefhebbende Redder   
Jezus Christus  

De Wereld zal voorgoed veranderd worden.  
 

Donderdag, 24 november 2011, 21:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vrees niet want de tijd is aangebroken voor jou en de hele wereld.  

Deze reis is heel intens voor jou geweest, Mijn dochter, gezien de zeer korte tijdsspanne.  

Jij hebt Mijn Heilige Wil gehoorzaamd vanaf het begin al had jij je twijfels. Ondanks het feit dat jij op 
sommige plaatsen uitgelachen werd, in het bijzonder door hen die pretenderen Mijn gewijde leerlingen te 
zijn en die van Mijn geliefde Moeder, heb jij nooit geaarzeld om Mijn Heilig Woord aan de wereld bekend 
te maken. Negeer al die pijn want dat is nu voorbij.  

Nu Ik kom met Mijn grote barmhartigheid zullen al Mijn kinderen met oprecht geloof neervallen in 
nederige dankzegging om Mij te verwelkomen en Mijn Barmhartigheid te aanvaarden. De waarheid zal nu 
geopenbaard worden.  

Sta op, jullie allen en verwacht met vreugde Mijn komst.  

De wereld zal voorgoed veranderd worden.  

Onthoud dat het omwille van Mijn diepe liefde is voor jullie allen, inclusief diegenen die Mijn Heilig Woord 
bespotten of Mij verloochenen, dat Ik kom om jullie nogmaals te redden.  

Jullie Verlosser en Redder  
Jezus Christus  

Miljarden mensen zullen genieten van een leven van eeuwige heerlijkheid in 
de Tegenwoordigheid van God.  

 
Zondag, 24 november 2013, 16:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de 
pijn die ze hebben doorstaan vanwege hun scheiding van God, moeten ze allemaal 
dankbaar zijn voor deze Grote Barmhartigheid. Hierdoor zullen miljarden mensen genieten 
van een leven van eeuwige heerlijkheid in de Tegenwoordigheid van God.  
Door deze grote Daad van Barmhartigheid, breng Ik goed nieuws van de glorierijke Belofte, 
wanneer Mijn Tweede Komst – die spoedig zal volgen na De Waarschuwing – Gods Plan 
voor Zijn kinderen zal voltooien. Aan alle zielen zal de Gave van Mijn Barmhartigheid gegeven 
worden, maar niet iedereen zal ze aanvaarden. Diegenen die ze niet aanvaarden krijgen slechts 
een korte tijd om te beslissen wat voor soort leven ze willen. Ze kunnen kiezen voor een volledig 
en perfect leven naar lichaam en ziel in Mijn Nieuwe Paradijs of voor een leven zonder God. 
Diegenen die begrijpen wat het is dat Ik aanbied mogen een dergelijk geschenk nooit weigeren. 
Toch zullen zij die Mij weigeren, zich tevreden in duisternis wentelen, in de overtuiging dat het niet 
uitmaakt. Wat ze niet beseffen is dat ze een vreselijke pijn zullen voelen wanneer ze uiteindelijk 
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gescheiden zijn van Mij. Zij zullen zich in een gitzwarte afgrond bevinden, waar ze niets zullen 
zien. Ze zullen niets hebben. Het enige wat ze zullen voelen zal een felle brand zijn die door hen 
heen zal scheuren als een zwaard en die zij eeuwig zullen moeten doorstaan.  
Scheiding van God gebeurde toen Lucifer Adam en Eva door de zonde van hoogmoed verleidde. 
De zonde van hoogmoed is de oorzaak van alle zonden en een, die de mens bindt aan 
Satan. Wanneer Ik terugkom om Mijn Troon op te eisen, zal deze scheiding er niet meer zijn. 
Diegenen die voor Mij, met Mij en in Mij zijn zullen zich als één verenigen. Maar op de dag 
wanneer Ik eindelijk kom en wanneer Ik de wereld zal oordelen, zullen diegenen die zich van Mij 
hebben afgescheiden en die Mij blijven verwerpen, het definitieve einde ervaren waar Ik niet meer 
aanwezig zal zijn. Waar Ik niet in staat zal zijn om hen troost te bieden. Om ze terug te trekken. 
Dan zullen ze eeuwige pijn en lijden ondervinden met het beest en al zijn demonen in de vuren 
van de Hel.  
Ik wil jullie niet bang maken, schokken of lijden teweegbrengen, maar opdat jullie de gevolgen 
begrijpen, moet Ik jullie de Waarheid vertellen. Zo velen van jullie geloven niet in de Hel. Jullie 
geloven er niet in, omdat jullie zo lang misleid zijn. Hemel, Hel en Vagevuur bestaan. Op de 
laatste dag, zullen er slechts twee entiteiten bestaan – het Nieuwe Paradijs wanneer Hemel 
en Aarde één worden en de afgrond, dat is de Hel.  
De Waarheid is moeilijk te aanvaarden, maar zonder kennis van de Waarheid kunnen jullie niet 
kiezen voor jullie lotsbestemming.  
Jullie Jezus  

De aarde, aangetast door hun goddeloze wegen, zal kreunen in pijn.  
 

Maandag, 24 november 2014, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel vertroosting heb Ik in deze tijd nodig nu zoveel mensen van Mij 
zijn afgevallen. Mijn Tranen vloeien in grote stromen nu Satans leger, besmet met een van de 
gemeenste van zijn demonen, Jezabel, velen verlokt heeft van diegenen die belijden dat zij Mij 
vertegenwoordigen. Hoeveel hebben zij vergeten en hoe weinig hebben zij onthouden van Mijn 
Belofte om terug te komen.  

De tijd van Mijn Tweede Komst komt zeer nabij en Satans leger heeft zich in grote aantallen 
verzameld, klaar om de strijd aan te gaan met diegenen die Ik de Mijnen noem. Dit boosaardige 
leger zal aangevoerd worden door Mijn vijanden en er is niets dat zij onverlet zullen laten bij hun 
pogingen om de wereld in hun valsheden te doen geloven. Sprekend in Mijn Naam zullen zij 
heilige mannen en vrouwen meevoeren en zij zullen een kracht worden waarmee rekening moet 
gehouden worden. Met enthousiasme omarmd door een seculiere wereld, zullen zij het aanzicht 
van de aarde veranderen en in hun spoor verwoesting teweegbrengen.  

De aarde, aangetast door hun goddeloze wegen, zal kreunen in pijn en daarmee gepaard zal 
een grote ontreddering gezien worden. Elke boze daad van heiligschennis die zij aan Mijn 
Lichaam zullen toebrengen, zal zichtbaar worden door veranderingen van het klimaat, 
misoogsten, wijzigingen in de atmosfeer en een overstroming van zo’n omvang dat er 
weinig naties op aarde zullen zijn die niet geraakt worden door hun activiteiten. Mijn Vader 
zal hun groot lijden opleggen.  
Voor iedereen die zij in Mijn Naam zullen veroordelen zullen zij zelf ook veroordeeld worden. Voor 
elke pijniging die zij toebrengen aan Gods kinderen zullen zij zelf ook dezelfde pijn ondergaan. De 
hel die zij voor miljoenen mensen zullen brengen, zal resulteren in een bestraffing die gelijkaardig 
zal zijn als de vuren die dagelijks branden in de eeuwige afgrond.  

De Poorten van de Hemel zullen voor hun neus worden dichtgeslagen en zij zullen in doodsangst 
schreeuwen wanneer zij, op de Laatste Dag, verblind zullen worden door Mijn Licht. Zij zullen 
weglopen als de lafaards die ze zijn, en trachten een schuilplaats te vinden voor Mijn 
Gerechtigheid maar zij zullen geen plaats van troost vinden. Verblind zullen zij rennen en vallen en 
er zal voor hen nergens een plaats zijn om naartoe te gaan. Achtergelaten, zal geen van hen de 
sterkte hebben of de wilskracht om te vragen om Mijn Hulp, want zij zullen al het Leven 
afgesneden hebben dat zij konden gehad hebben, maar waarover zij niet langer kunnen 
beschikken.  
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Luister nu naar Mij, wanneer Ik plechtig verklaar dat de mens die leeft naar Mijn Woord en 
die Mij trouw blijft, niets te vrezen heeft. De mens echter die Mij vervloekt en die de deur 
naar Mijn Koninkrijk stevig achter zich vergrendelt, hij zal verstoten worden.  

Jullie Jezus  

Voor Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen plaatsen.  
 

Zondag, 25 november 2012, 17:25 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben Christus, de Redder van het menselijk ras en spoedig zal Ik Mijn 
Kroon opnemen en eindelijk over de aarde heersen.  

De Doornenkroon blijft hoe dan ook nog steeds op Mijn Heilig Hoofd geplaatst, totdat de grote dag 
komt wanneer Ik eindelijk zal zetelen op de troon die Mij door Mijn Vader beloofd werd.  

Ik Ben de enige Ware Koning, de enige Ware God, maar Ik draag een Kroon van Doornen 
die op wrede wijze geplaatst wordt door de handen van ondankbare mensen.  
Bij Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen plaatsen. Zelfs vandaag niet. Neen, in 
plaats daarvan blijven zij Mij kwetsen door hardvochtig de redding af te wijzen die Ik voor hen 
verkregen heb toen zij Mij kruisigden.  

Ik heb gewacht en gewacht opdat de mensen hun ogen zouden opslaan en openen om de 
Waarheid te zien.  

Toch zijn er zo weinig Christenen die Mijn Leer volgen. Zij zijn verzwakt door uitwendige druk en 
blijven zwijgen terwijl de wereld de zonde omarmt als zijnde een goede zaak.  

Mijn Kroon werd voorbereid en Ik zal komen in glorie. Iedereen zal Mij zien wanneer Ik 
vanuit de Hemel kom.  
Deze gebeurtenis zal gedurende een aantal uren plaatsvinden en zal een mens met sterk 
geloof van vreugde doen juichen.  
Maar velen zullen beschaamd en bevreesd zijn wanneer zij Mij zien. Zelfs dan, wanneer zij Mij 
vragen hen te vergeven, zal Ik dat doen tot op de laatste seconde.  

Hoed jullie voor diegenen die beweren dat zij Mij zijn. Dit is zeer belangrijk want Ik zal enkel 
komen op die ene dag.  
Ik zal niet op de aarde rondgaan als een mens want dat werd door Mijn Vader niet 
toegestaan. Laat zo’n man jullie niet bedriegen.  
Mijn rijk is nabij en laat weten, aan al diegenen die er niet in slagen Mij, Mijn bestaan, of de 
profetieën die in Mijn Vaders Boek staan te erkennen, dat het niet kan gestopt worden.  

Satan en zij die hem volgen hebben geen macht over Mij. De enige macht die telt is de Macht van 
God die al Zijn kinderen bemint.  

Bereid jullie voor op Mijn Nieuw Koninkrijk en wees verheugd. Kijk uit naar die dag want dat 
zal de dag zijn waarop alle menselijk lijden voor goed eindigt.  
Alleen diegenen die Mijn Leer volgen zullen Mijn Nieuwe Paradijs ervaren.  

Mijn leerlingen moeten een kring van gebed vormen om de zielen te redden van diegenen die zelfs 
op de laatste dag niet naar Mij zullen komen.  

Alstublieft, bid het Kruistochtgebed voor de Genade van Immuniteit* voor diegenen die de kracht 
niet hebben zichzelf te helpen.  

Jullie Jezus  

* Zie Kruistochtgebed (13) – Belofte van Vrijstelling voor hen die Jezus 
verwerpen  en ‘Jezus tot de Mensheid’ Litaniegebed (2) – Voor de 
Genade van Vrijwaring.  
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Zij die de Wetten van God volgen zullen als demonen voorgesteld en 
opgespoord worden.  

 
Zondag, 25 november 2012, 18:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen moeten begrijpen dat de beproevingen die zij doorstaan 
in Mijn Naam, hen alleen maar sterker maken.  

Aan alle volgelingen van deze Heilige boodschappen, jullie moeten nooit toelaten dat aanvallen 
van andere mensen jullie klein krijgen.  

Zelfs wanneer zij dat doen, wanneer zij over jullie heen trappelen en nog naschoppen terwijl jullie 
weerloos op de grond liggen, weet dan dat Ik jullie zal oprichten. Jullie zullen telkens sterker 
worden en jullie vrees zal verminderen.  

Bid voor deze mensen want het is niet hun fout. Zij worden door de misleider gebruikt om jullie van 
deze Missie weg te trekken.  

Nu moet jullie gezegd worden dat Mijn Barmhartigheid de mensen weldra zal overspoelen op de 
wijze van een vuurvlam en die zal de ziel van elke mens verzwelgen. Wanneer dat gebeurt zal de 
wereld koers zetten naar een rustigere plaats. Velen zullen zich bekeren en dat is goed. Maar 
zoals een storm in de nacht zal de antichrist aankomen en dat gevoel van vrede ontmantelen.  

Hij zal het leven van de mensen verstoren, al zullen zij dat in het begin niet merken. Hij zal een 
zeer machtig wereldleider worden en jullie moeten hem nooit in de ogen kijken. Sla jullie ogen 
neer. Stel jullie vertrouwen in Mij en bid opdat diegenen die hij teistert kunnen gered worden.  

Net zoals het eraan toe gaat bij elke storm waarvan jullie weten dat hij op komst is, moeten jullie je 
goed voorbereiden. Laat geen plek van jullie huis zonder bescherming. Sluit de luiken. Zonder 
jullie en jullie familie af voor het kwaad. Deze man heeft door het beest veel macht gekregen, dus 
moeten jullie je tegen hem beschermen of anders zal hij er werk van maken jullie ziel te 
bezoedelen.  

Zijn verdorvenheid zal voor jullie zorgvuldig verborgen worden en jullie kunnen in zijn val lopen 
indien jullie niet voorbereid zijn.  

De strijd tussen goed en kwaad zal zowel plaats vinden op aarde als daarbuiten, alles in dezelfde 
tijd.  

Het probleem van deze oorlog is dat zij die zich scharen aan de zijde van de antichrist en de valse 
profeet gezien zullen worden om hun grote daden ten goede in de wereld.  

Zij die de Wetten van God volgen zullen als demonen voorgesteld en gezocht worden.  

Jullie moeten vluchten naar Mijn Toevluchtsoord. Mijn Heilig Hart zal met elke druppel van Mijn 
Bloed, over jullie uitgestort worden om jullie te beschermen.  

Wees nooit ontmoedigd. Voel jullie nooit alleen. Ik heb jullie allen verenigd door deze en andere 
zendingen. Met de tijd zullen al diegenen die de instructies navolgen die Ik geef door alle ware 
profeten en zieners de zielen van miljarden helpen redden.  

Zelfs 20 miljoen van jullie kunnen door jullie doorzettingsvermogen, beproevingen, lijden en 
gebeden het grootste gedeelte van de mensheid redden.  

Dat is Mijn belofte aan jullie.  

Bid, bid, bid voor al jullie broeders en zusters. Want verenigd zullen wij allen deel uitmaken van 
Mijn Nieuw Koninkrijk en alles zal ten goede keren.  

Twijfel er echter niet aan dat veel werk moet verzet worden om het menselijk ras te bekeren.  

Het zal geen gemakkelijke prestatie zijn maar de kracht en de genaden die Ik aan deze Missie 
verleen, zal verzekeren dat de Heilige Wil van Mijn Vader zal vervuld worden op de wijze waarop 
dat moet gebeuren.  

Jullie Jezus  
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Moeder van Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke 
heiligschennissen plegen, totdat ze de Tabernakels hebben ontheiligd.  

 
Maandag, 25 november 2013, 17:25 u.  

Mijn kind, wanneer de Kerk van mijn Zoon in beslag genomen wordt, zal de reeks van 
gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, precies dezelfde zijn als die welke gebeurden 
tijdens Zijn Kruisiging.  
Het geluid zal oorverdovend zijn als vijanden van God Zijn Lichaam overnemen en het ontheiligen. 
Ze zullen juichen en grote verklaringen uitschreeuwen onder groot applaus voor de bedriegers, die 
overal zullen te horen zijn, want dit zal een gelegenheid zijn om vele hardnekkige vijanden en 
voormalige vijanden van de Kerk van mijn Zoon te winnen. Elk nieuw type van verklaring over 
de betekenis van het Heilige Woord van mijn Zoon zal geuit worden. Elke leugen, listig 
gecamoufleerd zodat ze zinvol lijkt, zal worden gebruikt om Gods kinderen te verleiden tot 
deze nieuwe gerenoveerde kerk. Elke zonde zal gerechtvaardigd worden, zodat meer 
buitenstaanders zullen worden verwelkomd in de tempels van God, totdat uiteindelijk 
volledige verwarring zal heersen binnen haar muren.  
Terwijl ze de Kerk van mijn Zoon steen voor steen neerhalen zullen de overgebleven 
getrouwen van mijn Zoon gedwongen worden om te vluchten. Elk argument, elk gebaar en 
elke verdediging, welke diegenen zullen aanbrengen die loyaal blijven aan de Kerk van mijn Zoon, 
zal worden afgewezen. Dit zal een stille Kruisiging zijn, net zoals deze die mijn Zoon 
doorstond toen Hij leed met weinig meer dan wat gejammer. De stemmen van diegenen die 
de Waarheid zullen blijven verkondigen zullen geen mediaaandacht krijgen. Geen aandacht. Zelfs 
als ze erin slagen om hun stem te laten horen, zullen ze daarvoor gedemoniseerd worden.  
Ik smeek allen die van mijn Zoon houden en die begrijpen dat deze tekenen werden voorspeld, dat 
ze mijn Zoon moeten blijven dienen. Veel priesters zullen weglopen in plaats van te strijden voor 
hun geloof en trouw te blijven aan mijn Zoon. Anderen zullen niet opgeven en zij zullen het 
Voedsel van Leven aanbieden aan al diegenen die op zoek gaan naar mijn Zoons Ware 
Aanwezigheid.  
De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen, totdat ze de Tabernakels 
hebben ontheiligd. Wanneer zij dat bereikt hebben, zullen zij de troon voorbereiden waarop de 
antichrist zal zetelen.  
Bid, bid, bid dat diegenen onder jullie die de Waarheid kennen, in staat zullen zijn om troost te 
bieden aan diegenen die erg zullen lijden als gevolg van de grootste geloofsafval ooit die zich voor 
jullie ontvouwt, die de Kerk van mijn Zoon, Jezus Christus, zal verslinden.  
Mijn verdriet is groot en mijn Hart is zwaar, vanwege het gemene bedrog, dat zelfs diegenen die 
mijn Zoon dolgraag zien, zal overkomen. Hun lijden zal het grootste van allemaal zijn.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te 
brengen.  

 
Vrijdag, 26 november 2010, 3:00 u.  

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er 
echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 
Zoals je weet kan Ik niet in de vrije wil, een gift aan de mensheid, tussenkomen. Desondanks is het nu 
belangrijk om door te gaan met dit dringende werk zodat Mijn kinderen zullen gehoorzamen en gered 
worden.  

De tekenen  
Vergis jullie niet. Er is verandering op til en binnenkort zullen er zoveel tekenen zijn dat er weinig mensen 
op aarde zullen zijn die deze ontgaan. De tekenen waarover Ik spreek zijn deze die gegeven werden 
door middel van Mijn zieners door de verschijningen van Mijn geliefde Gezegende Moeder in Europa. 
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Veel mensen die hun geest openen en hun gevangen zielen ontsluiten, zullen begrijpen dat deze 
mededelingen van de Hemel komen. Wanneer Mijn kinderen de miraculeuze tekenen zien, die zichtbaar 
zullen zijn in de zon, zullen zij de waarheid herkennen.  

Negeer de hoon, de spot en de haat die tentoongespreid zullen worden als de mensen de inhoud van dit 
manuscript lezen. Hetzelfde gebeurde bij Mijn apostelen die met de gave van de Heilige Geest hun werk 
volbrachten. Ook aan jou, Mijn dochter, is deze gave gegeven. Verwerp dit nooit of trek dit nooit in twijfel. 
Het is werkelijk waar en je weet dit nu. Jouw twijfels beginnen eindelijk te vervagen.  

Zoals gezegd, zal Ik je hulp zenden. Het bewijs van deze belofte begint zich nu te ontwikkelen. Ik zal je 
ook informatie geven over toekomstige gebeurtenissen die je aan iedereen bekend moet maken, met 
inbegrip van de ongelovigen. Wat maakt het uit dat zij dit in het begin niet willen geloven? Want zodra de 
gebeurtenissen zich ontplooien, zullen zij geen keuze hebben dan de waarheid te erkennen.  

De samenzwering om een oorlog te orkestreren  
Er is een snode samenzwering aan de gang vanuit de wereldmachten om een oorlog te orkestreren – 
met de bedoeling de wereldbevolking in te krimpen. Bid, Bid nu om te helpen om de omvang van de 
schade, die deze kwaadaardige mensen willen veroorzaken op aarde, in te perken. Hun dwaze trouw aan 
de Bedrieger houdt in dat zij vastbesloten zijn deze taak tot elke prijs uit te voeren door de Satanische 
krachten die zij onder zijn invloed ontvangen.  

Samenzweringen om Paus Benedictus ten val te brengen  
Er zijn ook samenzweringen gaande om Kerken en diverse religies over te nemen met inbegrip van het 
Vaticaan. Mijn Paus, Mijn geliefde Benedictus, is omringd door degenen die zijn val beramen. Andere 
wereldleiders, zich niet bewust van de onderliggende machten verborgen in hun eigen rangen, gaan ook 
het doelwit worden van sommigen om hen omver te werpen.  

Mijn kinderen, word wakker en strijd. Dit is een daadwerkelijke oorlog verschillend van elke oorlog die op 
aarde plaatsvond. Het is een oorlog tegen jullie, eenieder van Mijn kinderen. Jullie zijn het doel. Het 
probleem is dat jullie de vijand niet kunnen zien. Omdat zij lafaards zijn in hart en nieren hebben ze de 
moed niet om zichzelf bekend te maken.  

Geheime bijeenkomsten  
Zelf-geobsedeerd ontmoeten zij elkaar in het geheim binnen jullie eigen gemeenschap en ze hebben zich 
verspreid in alle lagen van de bevolking. Jullie zullen hen niet enkel in de wandelgangen van jullie 
regering terugvinden maar ook in jullie rechtssysteem, de politiemacht, het bedrijfsleven, 
onderwijssystemen en het leger.  

Laat deze mensen jullie nooit voorschrijven hoe jullie moeten bidden. Kijk toe hoe zij zullen proberen jullie 
leven te besturen en begin nu met jullie voor te bereiden voor wat komen gaat.  

Waarschuwing voor wereldwijde vaccinaties  
Bid in de eerste plaats in groepen. Bid voor deze mensen die vurige vereerders van Satan zijn. Het 
gebed zal helpen om sommige van deze rampen af te wenden. Pas op voor de gruwelijkheden die zij 
door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief 
om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede. Van land tot 
land maken zij heimelijke afspraken om zoveel mogelijk mensen te controleren.  

Vrees niet want Ik zal Mijn volgelingen, die tot Mij bidden, beschermen. Bid ook voor de moedige zielen 
onder jullie die besloten hebben om de waarheid te verspreiden. Veel van deze mensen worden 
uitgelachen maar zij spreken meestal de waarheid.  

Sla een voedselvoorraad op  
Wees niet afhankelijk van voedselleveranciers. Bereid jullie nu voor op de toekomst. Begin met het 
verzamelen van voedsel en het zelf aanplanten ervan. Hamster alsof er een oorlog op komst is. Degenen 
die dit doen zullen behouden zijn. Gebed en devotie zullen jullie zielen sterken en jullie redden van de 
kwade wegen van deze mensen. Laat hen nooit jullie geest of overtuigingen beheersen door hun 
aandrang op de invoering van wetten ontworpen om de families te vernietigen. Zij zullen ernaar streven 
om families te verdelen door het uiteengaan aan te moedigen met inbegrip van de promotie van de 
echtscheiding en de seksuele en religieuze vrijheid.  
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De moord op wereldleiders  
Zij zullen de haat tussen landen bevorderen, wereldleiders vermoorden en de vrijheid van de mensen 
bedwingen door hen te verplichten om op hun dictatuur te vertrouwen.  

De toorn van God zal zich weldra vertonen omdat Hij hun slechtheid niet veel langer meer zal tolereren 
tenzij de mensen, die ervoor gekozen hebben om hun Satanisch geïnspireerde organisaties te volgen, 
deze kwaadaardige wreedheden de rug toekeren. Bid voor hen.  

Wees bedachtzaam voor welke mensen jullie in jullie landen stemmen. Let door de woorden die zij 
spreken op hoe ze aan jullie worden geïntroduceerd. Luister naar diegenen die jullie proberen te 
waarschuwen. Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor degenen die dit niet doen opdat zij zich 
mogelijk bekeren zodat ook zij gered kunnen worden.  

De gebeurtenissen waarvan Ik spreek, gaan zich kortelings beginnen te ontplooien. Trek nauwgezet aan 
één lijn, houd jullie voedselvoorraad klaar, tracht jullie eigen groenten te kweken en zoek naar andere 
overlevingsartikelen. Dit is een oorlog die tegen jullie gericht is maar het zal zo niet lijken. Wees slechts 
op jullie hoede.  

Kerken zullen verbannen worden  
Degenen van jullie die de moed opbrengen om terug te keren naar jullie kerk, wees nooit bang om te 
bidden of jullie geloof openlijk te belijden. Tot degenen onder jullie die Mijn Kerk als vanzelfsprekend 
beschouwen, doe dit niet. Want het is pas als dit bijzonder geschenk, dat jullie openlijke geloof 
symboliseert, jullie ontnomen wordt dat jullie de waarheid eindelijk zullen gaan begrijpen. En dit zal jullie 
kwaad maken.  

Mijn dochter, vertel aan Mijn mensen dat zij niet mogen panikeren. Zij, Mijn volgelingen, zullen gered 
worden en zullen door Mij op de wolken weggevoerd worden om te wachten op Mijn Nieuwe Paradijs op 
Aarde. Zij zullen genieten van Mijn Nieuwe Paradijs en zullen herenigd worden met hun overleden 
familieleden in dit nieuwe Eeuwig Leven. Zij moeten sterk blijven, bidden en liefde voor elkaar betonen. 
Bid, bid, bid, vooral voor de verdwaalde, misleide zielen die er geen idee van hebben wat hun daden voor 
de toekomst in het volgende leven zullen betekenen.  

Degenen met lauwe zielen  
Bid ook voor Mijn anderen kinderen, degenen met lauwe zielen. Zij moeten zich terug tot Mij wenden en 
snel. Kinderen, twijfel niet om deze mensen voor de waarheid te waarschuwen, uit liefde voor elkaar. 
Toon hun door jullie voorbeeld het belang van het gebed zodat ook zij niet verloren zullen gaan.  

Blijf sterk. Geef jullie nooit over aan de strijdmacht van de Bedrieger. Nooit. Kom op voor datgene waarin 
jullie geloven. Behoed jullie familie nu. Keer naar Mij terug. Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke  
Barmhartigheid elke dag. Voor de Christenen wijd en zijd: bid de Rozenkrans. Laat Mijn Moeder door 
haar voorspraak jullie terug tot Mij brengen.  

Mijn kinderen, Ik ween voor jullie allemaal en Mijn volgelingen moeten zich nu verzamelen om met Mij te 
strijden tegen dit kwaad. Het gebed is de beantwoording.  

Jullie geliefde Redder   
Jezus Christus  

Het Boek der Openbaring.  
 

Vrijdag, 26 november 2010, 12:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende 
in de wereld. Ik zie wanhopig toe hoe in de wereld de kwaadwilligheid tegenover elkaar toeneemt. Een 
groot deel van het verdriet komt voort door het besef dat deze voorzeggingen zich zullen ontvouwen en 
dat nog veel mensen niets wijzer zullen geworden zijn.  

Bid dat Rusland toegewijd zal worden aan Mijn Gezegende Moeder  
Men weigert nog steeds te erkennen dat deze gebeurtenissen aangekondigd werden in het Boek van 
Johannes. Vandaar zullen zovelen thans lijden door gebrek aan geloof. Bid nu dat Rusland eindelijk tot 
inkeer zal komen en zich eindelijk zal laten toewijden in de naam van Mijn Gezegende Moeder. Bid, bid, 
bid dat dit zal plaatsvinden. Want het zal door het gebed zijn dat dit geweldige wapenfeit mogelijk zal 
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worden. Indien dit geschiedt, zullen miljoenen gered worden. Want het gevaar bestaat dat de 
communistische machten zullen verrijzen met de slang, zich verenigen en jullie, Mijn kinderen, 
machteloos achterlaten.  

Kijk nu naar de vaart waarmee de landen zich oprichten om te vechten. De snelheid van de wereldwijde 
gebeurtenissen zal veel verslagenheid teweegbrengen naarmate de intensiteit ervan zich ontwikkelt. Mijn 
achterban moet luisteren. Gebedsgroepen zullen essentieel zijn om de bekering te verbreiden en om 
deze noodlottige gebeurtenissen rond te strooien. Zelfs diegenen onder jullie, zelfingenomen over jullie 
leven waarin jullie alles als vanzelfsprekend vinden, zullen deze gebeurtenissen niet langer kunnen 
negeren. Jullie moeten nu naar Mij luisteren en aanvaarden dat deze gebeurtenissen, aangekondigd in 
het Boek der Openbaring, eraan komen.  

Vouw nu jullie handen om te bidden. Zelfs als jullie slechts een vonkje genegenheid voor Mij in jullie hart 
voelen, vraag Mij dan om jullie vast te houden opdat Ik jullie geloof in Mij kan doen ontbranden en 
versterken.  

Ik zal voor elk van jullie strijden  
Ik zal strijden tot het bittere einde om jullie allemaal dichter bij Mijn Hart te brengen, of je nu een kind 
bent, een tiener, een jonge volwassene, van middelbare leeftijd of bejaard – in Mijn ogen zijn jullie allen 
gelijk. Jullie zijn Mijn kostbare, geliefde familie – iedereen van jullie. Niemand wordt uitgesloten. Zelfs 
diegenen onder jullie die niet aanvaarden dat Ik besta. Zelfs diegenen onder jullie die Mij alleen maar 
haten – Ik houd nog steeds van jullie. Mijn liefde is hartstochtelijk, meer dan jullie beseffen. En Ik zal alles 
doen wat in Mijn macht ligt om jullie terug in Mijn schaapskooi te brengen. Ik zal jullie ziel niet zomaar 
aan Satan prijsgeven.  

Wend jullie alstublieft tot Mij  
Alstublieft, wend jullie tot Mij – het maakt niet uit hoeveel twijfels jullie hebben – en laat Mij jullie hart 
vullen met Mijn Goddelijke Liefde. Slechts een beetje van deze liefde zal helpen om jullie klaar te maken 
voor het Eeuwig Leven in het Paradijs, samen met Mij, Mijn Eeuwige Vader en jullie broeders en zusters. 
Dat is jullie erfdeel. Jullie rechtmatige erfdeel.  

Verkwist deze kans op redding niet. Wanneer jullie leven op aarde tot een einde komt, zullen jullie in het 
hiernamaals twee keuzes hebben. De Hemel in het Paradijs of de diepten van de Hel samen met Satan 
die jullie zal meenemen vanwege de bedreven zonden waartoe hij jullie op aarde verleidt. Open jullie 
ogen nu. Denk eraan dat de dood op aarde kan plaatsvinden op elke dag, op elk moment en wanneer 
jullie dit het minst verwachten.  

Door deze boodschap smeek Ik jullie om de waarheid in te zien vóór de Oordeelsdag. Vergeet nooit dat 
Ik van jullie houd. Ongeacht hoe zwaar jullie gezondigd hebben. Wanneer jullie je tot Mij wenden en Mij 
om vergeving vragen vanuit de grond van jullie hart, zullen jullie vergeven worden. Zelfs tijdens jullie 
laatste snik.  

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus  

Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren.  
 

Vrijdag, 26 november 2010, 12:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-Eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als 
een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.  

Mijn dochter, jij voelt nu de pijn en het lijden in je hart in vereniging met Mij vanwege de mensheid. Hun 
verloren geloof bezorgt je diepe droefheid en een gevoel van angst om hun toekomst.  

Mijn geliefde, getrouwe en toegewijde volgelingen worden nu, op dit moment, overal ter wereld verenigd 
door de band van de krachtige goddelijke liefde om te strijden teneinde zielen te redden van de 
verdoemenis.  

Zij, Mijn kinderen van het licht, komen uit alle landen. Zij zullen elkaar onmiddellijk herkennen ongeacht 
hun ras, kleur of overtuiging. Ik leid hen zodat deze strijdmacht van liefde zal helpen om het geloof van 
de mensheid aan te wakkeren op dit moment in de geschiedenis.  
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Nooit tevoren heb Ik Mijn aanwezigheid zo duidelijk gemaakt in de harten van de gelovigen. Zij voelen het 
lijden aan dat Ik doorsta als Ik de hartverscheurende slechtheid zie die van de mensen uitstraalt zelfs 
onder diegenen waarvan jullie zouden vermoeden dat ze goedhartig en bedachtzaam zijn. De eigenliefde 
vernielt Mijn kinderen.  

Zelfzucht en gebrek aan achting voor de mensen rondom jullie en voor de kwetsbaren laten een smet van 
schande achter welke moeilijk te verwijderen is. De wreedheid die de mensen aan hun naaste 
tentoonspreiden, allemaal met één gedachte voor ogen – zelfbevrediging, heeft een ongekend 
hoogtepunt bereikt. De obsessie voor hun eigen noden is een zonde in de ogen van Mijn Eeuwige Vader.  

Zoveel valse verontschuldigingen, gemaakt uit naam van zelfrespect, zijn totaal onaanvaardbaar en 
tegen Mijn leer. Bemin elkaar. Behandel anderen zoals jullie zouden verwachten dat anderen jullie 
behandelen. Laat de noden van de anderen voorgaan op die van jezelf. Kom op voor de mensenrechten 
van jullie broeders en zusters wanneer zij het hoofd bieden aan de onrechtvaardigheden van anderen. 
Rechtvaardig nooit of nooit het kastijden van iemand om materiële voordelen te verkrijgen. Betoon liefde 
en mededogen, zelfs voor jullie vijanden. Dit is geen gemakkelijke opdracht vanwege de materialistische 
onzekerheden die Mijn kinderen ervaren. De symptomen van de egoïstische obsessie voor rijkdom, 
schoonheid en het zogenoemde succes, waarvan veel mensen geloven dat het aangeboren kenmerken 
zijn van de menselijke aard, veroorzaken vreselijke verwarring.  

Het idee waarbij mensen gehersenspoeld worden om hun eigen behoeften op de eerste plaats te stellen 
in naam van het zelfbewustzijn, is al lang in het menselijke onderbewustzijn ingeprent. Deze filosofie is 
aangescherpt door de macht van de moderne communicatie. Als Mijn kinderen deze boodschappen bijna 
dagelijks horen via de tv, de media, de bioscoop, de muziek en het internet nemen zij deze aan en vatten 
ze op als belangrijk.  

Ondanks de valse belofte waar deze opvattingen voor staan, die aantrekkelijk zijn omdat zij 
zelfbevrediging bieden wat moeilijk te weigeren is, nemen Mijn kinderen de leugen aan. De leugen die 
opgezet is door de Bedrieger – Satan.  

De onrust die zij voelen kort nadat zij van iemand anders misbruik gemaakt hebben, is voor hen moeilijk 
te begrijpen. Zij, Mijn kinderen die de begeerde prijzenpot gewonnen hebben, zijn niet gelukkig. Zij gaan 
dan op zoek naar meer en meer van hetzelfde, zo onverzadigbaar is hun begeerte. Maar het is nutteloos. 
Zij kunnen zichzelf niet volledig bevredigen. Zij zijn verstoken van echte vreugde, een normale 
tevredenheid, en begrijpen de leegte niet die zij innerlijk voelen.  

Wanneer jullie jezelf op de eerste plaats stellen, vóór de anderen, is dat egoïstisch. Wanneer jullie 
onterecht misbruik maken van diegenen die zwakker en kwetsbaarder zijn dan jullie, is dat zondig.  

Wanneer jullie iemands vermogen om waardig te leven beschadigen en hem dan beroven van het recht 
om zijn familie afdoende te voeden, beledigt Mij dat diep. Ik lijd samen met deze zielen. Doe aan jullie 
naaste een onrecht en jullie doen dit aan Mij. Wanneer jullie je naaste kwetsen door woorden van wrok 
zijn jullie schuldig aan het toebrengen van pijn in Mijn Hart.  

Wanneer iemand een ander afstraft door middel van geweld, doorsta Ik de pijn van Mijn passie op het 
kruis. Ik herbeleef het. Ik voel hun pijn als jullie hen lichamelijk schade toebrengen. Als je een 
moordenaar bent, heb je schuld aan de volkomen vernedering van Me aan het kruis te nagelen.  

Kinderen, besef dit: de zonde zal jullie naar de Hel leiden. Dit is beangstigend voor de gelovigen die Mij 
als een Barmhartige Rechter zien. Mijn belofte van onbegrensde barmhartigheid, die Ik zal schenken aan 
eenieder van jullie die berouw heeft, is nog steeds gewaarborgd. Maar hoe kan Ik diegenen redden die 
de dwaling in hun verwarde levens niet willen zien?  

Het prediken van de waarheid van Mijn leer is belangrijk. Het is door de bekoring van zoveel afleidingen, 
die overvloedig aanwezig zijn, dat veel van Mijn kinderen het uiterst moeilijk vinden om het woord van 
God te herkennen. Velen zullen de kennis van Gods onderrichtingen door de profeten of door de Heilige 
Schrift niet hebben. Velen willen het gewoon niet weten. Anderen zullen weigeren om te luisteren zelfs 
wanneer het woord verkondigd wordt door Mijn huidige profeten en zieners met duidelijke tekenen voor 
iedereen zichtbaar. Daarom zal het aan de gelovigen zijn om te bidden voor de anderen. Er zijn nu 
bijzondere gebeden nodig. Door te bidden tot de Goddelijke Barmhartigheid, het krachtige gebed 
gegeven aan Mijn geliefde Zr. Faustina, zullen veel bekeringen plaatsvinden.  

Wanneer dit gebeurt, verzoek Ik al Mijn kinderen dat zij zich terug aansluiten bij gebedsgroepen om te 
blijven bidden voor en advies te geven aan deze spilzieke kinderen van Mij – jullie broeders en zusters.  
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In Mijn naam, en deze van de Heilige Drie-Eenheid, spoor Ik Mijn geliefde kinderen aan om de krachten 
te bundelen in vereniging met Mijn Hart en Mij te helpen om hun zielen te redden. Ik houd zoveel van hen 
allemaal en Ik ween smartelijke en bittere tranen van angst voor hen. Ik wil hen niet verliezen.  

Help Mij, Mijn volgelingen in het Licht, om deze verdwaalde zielen te herenigen met Mijn familie zodat 
ook zij het ware Paradijs zullen ervaren waarvoor zij zich zo wanhopig inspannen.  

Reik hen jullie hand. Spreek met hen. Luister naar hen. Betoon hun medelijden zelfs als zij het met 
verachting terug in jullie gezicht gooien. Toon geduld. Laat hen vooral, door middel van jullie, Mijn liefde 
voor hen voelen.  

Zij zullen het dan moeilijk vinden om jullie weg te sturen, zelfs als zij jullie bespotten. Door jullie gebeden 
kunnen jullie, en zullen jullie, hun zielen redden.  

Ik waardeer jullie, Mijn dierbare volgelingen. Jullie brengen tranen in Mijn ogen door de liefde en devotie 
die jullie tonen aan Mij, Mijn Gezegende Moeder, Koningin van de Hemel en de Heilige Drie-Eenheid.  

Wij, en al de engelen en heiligen in de Hemel verheugen zich nu door jullie antwoord op deze oproep. Ga 
dus jullie werk doen in de naam van Mijn Eeuwige Vader. Breng Mijn kudde terug.  

Jullie toegewijde Redder  
Jezus Christus  

De Hemel zal binnenkort het laatste deel bekend maken van het Grote Plan 
van God om de mensheid te redden.  

 
Dinsdag, 26 november 2013, 12:53 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn Naam vervolgd worden ook begrijpen 
waarom dit gebeurt. Herinner jullie dat Mijn dood aan het Kruis en het lijden dat Ik doorstond, 
bedoeld waren opdat Ik de mensheid zou kunnen bevrijden uit de slavernij aan het beest. Weet 
dat Mijn Kruis, wanneer jullie merken dat jullie het moeten dragen, een zeer moeilijke last is. Jullie 
zullen gehaat worden wanneer jullie Mijn Kruis opnemen, niet alleen door de bozen, maar ook 
door heilige mensen, die oprecht van Mij houden, maar bij wie het onderscheidingsvermogen 
ontbreekt.  
Wanneer jullie Mijn Kruis opnemen en Mijn Onderrichtingen uitvoeren zullen jullie worden veracht. 
Wanneer jullie Mijn Kruis opnemen, door de Waarheid te verkondigen, die opgenomen is in deze 
Boodschappen, zullen jullie verguisd en gehaat worden meer dan elke andere leerling van Mij die 
jullie voorgingen. Geen andere missie, sinds Mijn dood aan het Kruis, zal vergelijkbaar zijn met 
deze, de allerlaatste, bekrachtigd door Mijn Vader in de Hemel. Ware dit niet zo, dan zou ze 
genegeerd worden. In plaats daarvan zal Mijn Woord in elke hoek van de Aarde te horen zijn en 
door de Kracht van de Heilige Geest zal het door iedereen gehoord worden, ook door Mijn 
vijanden. Niemand zal Mijn Woord negeren, want dit kan niet. Want als het Woord van God 
gehoord wordt, zal geen mens, ongeacht de staat van zijn ziel, falen om Er op een of andere 
manier op te reageren. Degenen die Mij toelaten om hun harten te bereiken zullen met liefde 
voor Mij overstelpt worden, maar ze zullen ook overweldigd worden, aangezien alleen de Stem 
van God in staat is om een dergelijke reactie uit te lokken.  

Diegenen onder jullie die Mij nu horen moeten luisteren. Aanvaard alstublieft het gewicht van Mijn 
Kruis, ongeacht hoe zwaar jullie last is als gevolg daarvan. Dit Kruis zal jullie uitputten, maar zal 
de vruchten van vergeving opleveren voor Mijn vijanden, wier zielen Ik verlang te redden. Jullie 
vervolging kan groot zijn, het kan jullie rouw en verdriet veroorzaken, maar weet dat het wordt 
veroorzaakt door het feit dat dit Mijn Werk is. Mijn Werk, wanneer het onbezoedeld is, brengt 
verschrikkelijk lijden teweeg onder diegenen die gehoor geven aan Mij. Weet echter, dat 
jullie lijden van korte duur en snel vergeten zal zijn, wanneer de Hemel binnenkort het 
laatste deel zal bekend maken van het Grote Plan van God om de mensheid te redden. Dan 
zal de wereld vernieuwd worden en de Liefde van God zal zich verbreiden totdat de Wil van God 
voltooid is.  

Jullie Jezus  
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Ketterijen zullen in overvloed voorkomen en Mijn Naam zal afgeschaft zijn.  
 

Woensdag, 26 november 2014, 23:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben een Mysterie voor de wereld en alleen zij die Mij zeer nabij zijn 
zullen de omvang van de Liefde kennen die Ik in Mijn Hart draag voor de mensheid.  

Indien ze Mijn Aangezicht konden zien, zouden ze weten hoe diep Mijn Liefde, Mijn zorg, Mijn 
frustratie, Mijn woede, Mijn medeleven en Mijn verdriet voor iedereen zijn. Het is omwille van Mijn 
Liefde voor jullie allen dat Ik deze dingen voel en het is omwille van Mijn Godheid, en het geheim 
van het Verbond van Mijn Vader, dat aan de mens enkel zo veel informatie over het Bestaan van 
God gegeven wordt. De volledige Waarheid van Mijn komend Koninkrijk zal alleen worden bekend 
gemaakt aan diegenen die het binnengaan. Wees er tot dan zeker van dat Mijn Grote Heerlijkheid 
in ieder van jullie zal worden gemanifesteerd wanneer de dood niet langer greep op jullie zal hebben.  

Jullie moeten met jullie gehele hart in deze Boodschappen vertrouwen en weten dat ze de 
Fontein van alle Leven bevatten. Mijn Tegenwoordigheid onder jullie, Mijn geliefde 
volgelingen, wordt steeds sterker en hoe sterker zij wordt des te meer haat naar Mij zal 
uitgaan en naar al diegenen die op Mijn oproep voor de redding van de zielen reageren. 
Demonen uit elke categorie en hiërarchie van Satan hebben de zielen besmet van veel goede 
mensen die Mij liefhebben. Deze arme zielen zijn misleid tot het verwerpen van Mijn Laatste Plan 
om Mijn Restleger voor te bereiden. In plaats daarvan worden ze beïnvloed om bereidwillige 
deelnemers te worden in Satans leger. In veel gevallen zal Satans leger niet de indruk wekken 
openlijk tegen Mij te zijn. Neen. Satan is veel te sluw om zijn aanwezigheid te onthullen en dus 
wordt elke tactiek van zijn strijd tegen deze Missie zorgvuldig opgebouwd, maar jullie zullen in 
staat zijn om zijn eigenschappen te herkennen. Hoogmoed, arrogantie, subtiele verzoeken om 
gerechtigheid – die woorden van ketterij en godslastering camoufleren – zullen aan de mensheid 
worden gepresenteerd als zorgzame verklaringen en publieke oproepen voor de toekenning van 
mensenrechten. Wanneer Mijn Kerk aan de naden begint te scheuren, zullen de meest toegewijde 
volgelingen van Mij dat terzijde schuiven als (behorend tot) de wisseling van de tijden; een nieuw 
tijdperk omdat de wereld meer verenigd wordt, ondanks de religieuze verschillen, en een nieuw 
begin.  

Het nieuwe tijdperk van de Kerk zal beoordeeld worden als een wereldwijde evangelisatie, 
zoals er nog nooit een gezien werd in Mijn Kerk sinds de dagen dat Mijn apostelen hun 
zending begonnen. Zij zal allereerst worden verwelkomd door de seculiere wereld. Zodra de 
seculiere wereld dit opzet aanvaardt, zullen de leiders in Mijn Kerk gedwongen zijn om dit 
nieuwe tijdperk, waarin de Kerk en de seculiere wereld als één geworden zijn, toe te 
juichen. Ketterijen zullen in overvloed voorkomen en Mijn Naam zal afgeschaft zijn.  
De Mijnen zullen nooit opgeven en grote gunsten zullen op vele manieren aan hen worden 
toegekend. Angst zal hen niet tegenhouden in hun strijd tegen Satans leger. Hun stemmen zullen 
luid weerklinken aangezien de Heilige Geest hen zal sterken op manieren die velen zullen 
verbazen. Zij zullen ten koste van alles de Waarheid handhaven en de Hemelse Hiërarchie, alle 
engelen en heiligen zullen met hen marcheren. Elke belediging zal op hen neerkomen, elke 
hindernis zal hen voor de voeten gegooid worden en elke vloek naar hen uitgespuwd. Maar niets 
zal hen stoppen en Ik, Jezus Christus, zal hun hart vullen met moed, vastberadenheid en de wil 
om allen te weerstaan die Mij zullen verraden en die hen zullen vervolgen omdat zij de Waarheid 
spreken.  

Jullie mogen nooit bang zijn om het Heilige Woord van God steeds opnieuw te herhalen 
want miljoenen zullen de leugens niet herkennen die binnenkort Mijn Heilige Leer zullen 
vervangen.  
Ik zal vele dappere mannen en vrouwen uit alle hoeken van de wereld doen opstaan, om het Ware 
Woord van God te verkondigen, zoals het in de Allerheiligste Bijbel werd neergelegd. Als ze de 
Waarheid bekrachtigen zullen ze worden uitgedaagd door leugenaars, die verwrongen logica 
zullen gebruiken om hen tegen te spreken. Mijn vijanden zullen in grote aantallen de kop opsteken 
en met theologische argumenten komen aandraven die het Woord van God zullen ondermijnen in 
de aanloop naar Mijn Tweede Komst. Zij zullen geconfronteerd worden met vele dwalende gewijde 
dienaren van Mij, die door Mijn Tegenstander zullen bedrogen zijn.  

De stem van Mijn vijanden zal luid weerklinken tot ze schor zijn, obsceniteiten schreeuwend met 
een haat die uit elke porie van hun lichaam stroomt tegen diegenen die Mijn Restleger aanvoeren. 
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Ze zullen nooit opgeven in hun vervolging van alle Christenen tot de Dag waarop Ik kom om te 
oordelen. En dan zal alles stil worden – geen enkel geluid zullen ze uitbrengen want dan pas 
zullen zij de vreselijke waarheid beseffen en hoe ze Mij hebben verraden.  
Jullie Jezus  

Ik openbaar geen data.  
 

Zondag, 27 november 2011, 15:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet rustig en beheerst blijven en al je vertrouwen stellen in Mij.  

De tijd van De Waarschuwing is nu bijna hier en jij moet geduldig zijn. Bid, Mijn dochter, opdat heel de 
mensheid door Mijn gave zou kunnen gered worden.  

Alstublieft, doe geen gissingen naar data want Ik heb je reeds vele malen gezegd dat Ik geen data 
openbaar.  

Die zijn niet bestemd om door jou gekend te worden. Wees geduldig. De tijd van De Waarschuwing zal 
geschieden naar Mijn Heilige Wil.  

Plaats al je vertrouwen in Mij en laat alles in Mijn handen.  

Jouw geliefde Jezus 

Moeder van Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn.  
 

Donderdag, 27 november 2014, 8:40 u.  

Mijn lieve kinderen, de valse kerk – die de Kerk van mijn Zoon op aarde zal vervangen – staat 
klaar en alle ketterijen zullen handig verborgen zitten tussen de paragrafen van het nieuwe 
missaal dat het oude zal vervangen.  

De valse kerk van duisternis zal opgebouwd zijn om de oude Kerk te vervangen na het grote 
inferno. Al wat aanwezig was in mijn Zoons Kerk zal vervangen worden door van alles dat nieuw 
zal zijn. Maar één zaak zal nooit veranderen. De grondvesten, waarop mijn Zoons Kerk gebouwd 
was, zullen niet bewegen omdat zij stevig in de grond verankerd zijn. Geen mens ter wereld zal of 
kan ze verzetten omdat God dat niet zal toestaan.  

De kerk van duisternis zal levenloos zijn. Zij zal geen vruchten voortbrengen omdat ze op verrotte 
bodem gebouwd is. Alle soorten ketterijen zullen uit de mond vloeien van diegenen die vanaf haar 
katheders zullen preken. Zij zal een hol van ongerechtigheid worden en niets van wat zal 
verkondigd worden door de sprekers die haar voortreffelijkheid zullen roemen, zal ook maar enige 
betekenis hebben.  

Dat zullen de dagen zijn waarop Christenen, te zeer beangstigd, te vermoeid en met een tekort 
aan werkelijk geloof, in haar muren zullen aanbidden. Niet mijn Zoon zullen zij aanbidden, maar de 
antichrist, want hij zal op de troon zitten die zij binnen haar muren zullen oprichten.  

De antichrist zal dicht bij de plaats heersen waar mijn Zoon Zijn Kerk bouwde en veel 
mensen zullen geloven dat de valse kerk van Hem is, maar dat zou de grootste vergissing 
zijn. Ieder die bezwaren heeft tegen deze kerk, of er iets op aan te merken heeft, zal 
belachelijk gemaakt worden en beschuldigd worden van ketterij door die verraders van mijn 
Zoon, die zelf de grootste ketters zullen zijn die ooit de Kerk van God zijn binnengedrongen 
sinds de dag van haar aanvang.  
Bid, bid, bid dat er een sterk leger zal overblijven van priesters van mijn Zoon die nooit zullen 
bezwijken onder de druk die op hen zal worden uitgeoefend.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  
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De mensen hebben de liefde in hun leven verloren omdat zij Mij niet langer 
vereren.  

 
Donderdag, 27 november 2014, 19:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, veel van het lijden dat de mensen in de komende jaren ondervinden, 
zal van geestelijke aard zijn.  

Het geestelijk lijden zal niet alleen gevoeld worden door Mijn volgelingen die trouw blijven aan het 
Woord van God, maar door alle mensen, ongeacht wat ze geloven. Satan en zijn demonen, van 
de hoogste tot de laagste rang, zwerven over de hele wereld rond en verspreiden haat onder 
Gods kinderen. Haat heeft het menselijk ras in zijn greep en kan op vele manieren waargenomen 
worden. Wanneer Satan een ziel in een cocon van haat verlokt, dan doet hij dat door het 
opwekken van gevoelens van jaloezie in de kwetsbare persoon en al snel veranderen die in haat. 
Haat verspreidt zich en tast elke leeftijd aan.  

De geest van liefde en liefdadigheid, die eenmaal aanwezig was in de harten van de 
mensheid, is verzwakt en dit betekent dat de liefde die gemeenschappen, naties en landen 
met elkaar verbond, verbroken is. Mensen hebben de liefde in hun leven verloren omdat ze 
Mij niet langer vereren. Ik, Jezus Christus, ben vergeten. Ze zijn zo druk bezig met wereldse 
zaken dat ze voor zichzelf een zeer eenzaam bestaan hebben gecreëerd. Van zodra de liefde 
in jullie leven ontbreekt, blijft een groot deel van jullie achter om te verdrogen en te 
verschrompelen als een uitgehongerde plant.  
God is Liefde en wanneer de liefde aanwezig is in de wereld dan is er een grotere harmonie en 
vrede. Het tegengestelde van liefde is haat, die afkomstig is van de duivel. Indien jullie toestaan 
dat de haat jullie harten vult, zal hij in jullie binnenste etteren en groeien zoals een kanker 
totdat hij jullie verslindt. Haat vernietigt levens en veroorzaakt vreselijke verdeeldheid. Hij 
vergiftigt jullie ziel. Hij maakt de zielen diep ongelukkig van diegenen die hem hebben 
toegestaan om elke handeling die zij nemen te dicteren. Haat verspreidt zich heel snel van de 
ene ziel naar de andere, want eenmaal jullie je inlaten met een persoon die vervuld is van haat, 
zal hij greep op jullie krijgen door jullie ertoe te brengen gehoor te schenken aan elke mogelijke 
reden om hem te rechtvaardigen.  

Christenen die toelaten dat haat hen inpalmt, mogen nooit zwichten om Mijn Heilige Naam te 
gebruiken om haat van welke aard ook tegen een ander mens op te roepen. Jullie moeten Mij 
vragen om jullie ziel van haat te bevrijden, want indien jullie toelaten dat haat jullie ziel overneemt, 
zullen jullie Mijn Aangezicht nooit aanschouwen.  

Gebruik de tijd die jullie werd verleend om Mij meer lief te hebben, want wanneer jullie echt van Mij 
houden, zal deze liefde wederzijds zijn. Jullie zullen dan niet in staat zijn om deel te nemen aan 
enige vorm van dialoog waarbij haat aanwezig is.  

Bemin Mij en jullie zullen het gemakkelijker vinden om anderen lief te hebben. Indien jullie een 
andere persoon haten, kennen jullie Mij niet.  

Jullie Jezus  

Wandel aan Mijn zijde en je zal bespuwd worden.  
 

Maandag, 28 november 2011, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, je moet onthouden dat wanneer je Mij dient, je leven altijd een bed van 
doornen zal zijn.  

Niets zal gemakkelijk zijn, maar weet dat wanneer je een uitverkoren ziel bent, dat niet zonder offer komt. 
Op deze reis die jij onderneemt, al wandelend aan Mijn zijde, zal jij bespuwd, omver gestoten, bespot, 
geschopt en gekweld worden wanneer je dat het minst verwacht. Al diegenen die Mijn woord openlijk 
verkondigen zullen dezelfde vernederingen ondergaan.  

Toch zal het pas mogelijk zijn om te groeien naar de geestelijke volmaaktheid die van jou verwacht wordt, 
wanneer jij deze vernederingen en beproevingen aanvaardt als een deel van het kruis dat jij draagt 
wanneer je kiest om voor Mij te werken.  
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Mijn dochter, aanvaard de vernederingen, pijn en lijden die op je weg terecht komen. Zeker nu moeten jij 
en al Mijn geliefde strijders, die Mijn allerheiligste instructies aanvaarden door deze boodschappen, 
onderhand weten dat Ik het ben die aan jullie zijde wandel.  

Jullie geliefde Verlosser  
Jezus Christus  

Kruistocht van Gebed (9) – Offer van Lijden als een geschenk.  
 

Maandag, 28 november 2011, 20:30 u.  

Kruistochtgebed (9)   
Offer van Lijden als een geschenk.  

“O Allerheiligste Hart van Jezus, leer mij om beledigingen te aanvaarden in Uw Heilige Naam wanneer ik Uw 
Woord verkondig met nederige dankbaarheid.  

Leer mij te begrijpen hoe vernedering, pijn en lijden mij dichter brengen bij Uw Heilig Hart.  

Sta mij toe om zulke beproevingen te aanvaarden met liefde en edelmoedigheid van geest, zodat ik ze U kan 
aanbieden als de zo kostbare Gaven om zielen te redden. Amen.”  

  

Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook zijn, zij zijn 
niets waard.  

 
Woensdag, 28 november 2012, 19:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die weldra in de wereld zullen losbarsten, 
moet niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het door Zijn hand en 
door Zijn Macht alleen is dat het tot een einde zal komen, op de wijze die jullie kennen.  

Geen regering, noch leider of man kan het bestaan van de mensheid of de dood controleren, 
alleen God kan daarover beslissen, wanneer de zielen het lichaam kunnen verlaten.  

Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook mogen zijn, zij zijn niets waard. Toch 
spenderen vele mensen het grootste deel van hun leven aan het najagen van een droom over 
roem, weelde en het verzamelen van materiële goederen die hun op elk moment kunnen 
ontnomen worden.  

Dat is de reden waarom deze zielen, voor wie Ik een diep medelijden voel, lijden wanneer zij 
hun rijkdom verliezen. Ik sta het toe dat zij van alles beroofd worden zodat Ik hen kan 
zuiveren.  
Veel mensen in de wereld hebben veel verloren door de handen van corrupte en hebzuchtige 
organisaties. Toch, hoewel zij moeten eten en een huis moeten hebben om in te leven, sta Ik toe 
dat zij schade lijden.  

Want enkel dan zullen zulke zielen zich tot Mij keren om hulp. Dat is een vorm van zuivering 
zodat nadien de mens voor Mij kan komen in nederigheid, een eigenschap die noodzakelijk 
is om in Mijn Koninkrijk binnen te gaan.  
Wees niet bevreesd wanneer jullie jezelf in die situatie bevinden. Het zal slechts voor een tijdje zijn 
en het is een gevolg van jullie eigen maaksel. Met de tijd zal alles goed zijn. Dit zal een tijd zijn om 
na te denken over jullie toekomst en de plaats die Ik jullie voorbehoud in Mijn Nieuwe Paradijs.  

Jullie moeten het recht om bij Mij te komen verdienen. Jullie tijd op aarde is maar tijdelijk. Veel 
zielen die de wereld zien als een plaats van materiële wonderen moeten begrijpen dat zij maar 
een zwak schijnsel zijn van de overvloedige en schitterende gaven die wachten op al diegenen 
onder jullie die in het nieuwe glorievolle tijdperk zullen leven.  

Jullie tijd hier is doordrongen van lijden, ontevredenheid, haat en wanhoop die te wijten is 
aan de tegenwoordigheid van Satan.  
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Jullie kunnen hem niet zien, maar hij en zijn gevallen engelen zijn overal aanwezig om de 
mensheid elke dag te prikken, druk uit te oefenen en te verleiden.  

Veel mensen kunnen het feit van zijn bestaan niet aanvaarden en dat is zeer zorgwekkend. Toch 
zullen velen de haat niet ontkennen die zij kunnen voelen wanneer zij het slachtoffer zijn van de 
woede van een andere mens. Haat kan slechts van een bron komen. Het is niet iets dat op 
zichzelf bestaat. Hij stroomt uit de mond van het Beest.  

Zielen die zichzelf openstellen, omdat zij niet erkennen dat zonde bestaat, zullen gemakkelijke 
doelwitten van de duivel zijn. Zij zullen meegetrokken worden in de bekoringen die hij voor hen 
plaatst, gewoonlijk door de zonden van het vlees. Deze zielen zijn een gemakkelijke prooi en 
zullen niet zo lijden als de zielen die hem weerstaan. Zielen die Mij beminnen, hun Jezus, en die 
Mijn Leer volgen met een nederig hart, dat zijn degenen waarop de duivel zich het meest 
concentreert.  

Dat zijn de zielen waarmee Satan het verschrikkelijk moeilijk heeft om ze te overwinnen. Het zijn 
diezelfde zielen die hem, door hun gebeden en lijden voor Mij, doen ineenkrimpen en huilen van 
pijn.  

Tot diegenen onder jullie die Mij liefhebben, het is alleen door jullie volharding en weerstand dat 
jullie kunnen ontsnappen aan zijn greep, die met het uur omwille van deze Missie zwakker wordt.  

Indien en wanneer jullie woordelijk worden aangevallen, zonder enige reden, of wanneer jullie 
belasterd worden in Mijn Naam, weet dan dat jullie gebeden zielen redden.  

Alstublieft, blijf zwijgen tijdens deze aanvallen, want indien jullie je inlaten met jullie aanvallers, 
geven jullie de duivel meer macht.  

Blijf sterk, Mijn geliefde leerlingen, om Mijnentwille. Ik zal jullie ondersteunen en weldra zal er een 
einde komen aan jullie lijden.  

Jullie geliefde Jezus 

Nieuwe namen zullen gegeven worden aan titels die naar Mij verwijzen.  
 

Vrijdag, 28 november 2014, 23:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op Mijn Tweede Komst en er zijn twee 
verschillende entiteiten betrokken die de weg naar die Dag effenen.  

Net zoals Ik, Jezus Christus, jullie voorbereid door Mijn Tussenkomst, zo bereidt ook Satan zijn 
leger voor. Mijn vijanden hebben gedurende vele jaren heel wat plannen beraamd omdat zij, 
ofschoon ze de Waarheid kennen, ervoor gekozen hebben om Mijn Plan van Verlossing te 
vernietigen. Velen zijn gevallen – met inbegrip van uitverkorenen – en hebben zich in plaats 
daarvan toegewijd aan het occulte.  

Mijn vijanden hebben talrijke nauwgezette plannen gemaakt, waaronder genocide van 
onschuldigen, buiten hun medeweten. Terwijl vele gemene misdaden tegen het menselijk ras 
georganiseerd worden, omwille van hebzucht en het verlangen naar machtsuitoefening, zal de 
meest ambitieuze daad duidelijk worden wanneer zij uiteindelijk de controle overnemen van Mijn 
Huis.  

Er zijn plannen in uitvoering om Mijn Heilig Huis op de knieën te krijgen. Men heeft 
voorbereidingen getroffen opdat het beest zijn positie kan innemen. Om te verzekeren dat hij door 
de wereld zal verwelkomd worden, is een gedetailleerd plan uitgewerkt dat elk aspect van de 
wereldpolitiek en -religies zal raken. Maar vooraleer het beest gekroond wordt en op de troon in 
Mijn Kerk zal zetelen, zullen er in het geheim vele heiligschennende handelingen plaatsvinden op 
de altaren van Mijn Kerk. Zwarte missen zullen schering en inslag worden waardoor grote 
macht gegeven wordt aan Satan en zijn hiërarchie. Zij zullen al wat Heilig is verslinden en 
buitengewone inspanningen leveren om het Christendom te verwoesten, in wat het 
grootste bedrog zal zijn in de geschiedenis van Mijn Kerk op aarde. Zij zullen dat uitvoeren 
door te doen alsof zij het Christendom omarmen. Niets zal zijn wat het lijkt en alleen zij die 
gezegend zijn met de Gave van onderscheiding, zullen begrijpen wat er echt aan het gebeuren is.  
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Elke zonde zal als aanvaardbaar beoordeeld worden. Ik, Jezus Christus, zal vervloekt 
worden maar Mijn Naam zal gebruikt worden om de aanvaarding van doodzonde te 
verschonen. De duivel zal door zijn trouwe handlangers al wat van Mij komt ondersteboven 
keren. Nieuwe namen zullen gegeven worden aan titels die naar Mij verwijzen en naar hen 
die Mij vertegenwoordigen. Hun vorige titels zullen door nieuwe vervangen worden, die aan 
de wereld zullen voorgesteld worden als een nieuwe, vernieuwende en zorgzame aanpak tot 
gelijkberechtiging.  
Als gebaar van minachting zullen de zonden van de mensen voor Mijn Ogen verheven worden en 
voor Mijn altaren gebracht. Weet dat zij die beweren van Mij te komen leugenaars zijn, indien zij 
Mijn Heilig Woord niet handhaven en weigeren de Waarheid te verkondigen. Zij zijn bedriegers. Ik 
Ben het doelwit van spot, niet louter en alleen door woorden, daden en veranderingen in de 
Heilige Leer, maar door zorgvuldig uitgevoerde rituelen die op Mijn Altaren zullen plaatsvinden.  

De dag zal komen waarop Mijn Vader zal optreden om deze laatste ontwijding te stoppen. De 
pogingen van Mijn vijanden om leven te brengen in hun nieuwe heidense ceremonieën zal 
nutteloos zijn. Zij zullen geraffineerde en onderhoudende evenementen op het getouw zetten om 
‘God te eren’, maar er kan niets goeds van komen omdat de Vlam van de Heilige Geest zal 
ontbreken. In plaats daarvan zal slechts de walmende rook te zien zijn van een vuur dat niet kon 
ontstoken worden. Dat is de rook van Satan en die zal Gods kinderen verstikken.  

Jullie Jezus  

De vervolging van de waarachtige zieners.  
 

Maandag, 29 november 2010, 12:48 u.  

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen 
wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden 
voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.  

Jullie zullen merken dat Mijn uitverkoren zieners en profeten diegenen zijn die ronduit afgewezen zullen 
worden, meer dan de valse profeten. Deze mooie zielen van Mij, uitverkoren vanwege hun eenvoudige 
devotie, zullen in vereniging met Mij lijden onder de afwijzing die Ik leed door toedoen van de mensheid.  

Degenen die in Mij, met Mij en door Mij lijden zijn de waarachtige profeten. Zij zijn de zielen die gekweld, 
geminacht en openlijk veroordeeld zullen worden namens Mij. Zij zullen ook afgewezen worden door Mijn 
eigen Kerk maar niet door al Mijn gewijde dienaars. Godvruchtige volgelingen die Mijn onderrichtingen 
nauwlettend opvolgen, zullen ook geneigd zijn om hen af te wijzen tot, na verloop van tijd, de waarheid 
hen langzaam duidelijk zal worden.  

Sinds het begin der tijden van zodra Ik, uit Mijn Goddelijke Barmhartigheid, ervoor koos om profeten in de 
wereld te zenden om jullie allemaal te herinneren aan Mijn leer, werden er maar een klein aantal van in 
het begin aangenomen. Velen werden geminacht en beschouwd te lijden aan een levendige verbeelding, 
depressie, of werden gewoonweg veroordeeld als zijnde misleid. De meeste van deze profeten waren 
zelf overweldigd toen zij hun eerste goddelijke ontmoeting beleefden. Veel van hen twijfelden aan deze 
mystieke ervaringen gedurende enige tijd vooraleer zij de echtheid ervan aannamen. Zij waren traag om 
hun ervaringen aan wie dan ook bekend te maken. Het kostte hen tijd om het te aanvaarden.  

Al Mijn uitverkoren zielen waren tijdens de aanvaarding van hun roeping onwillig om de boodschappen of 
instructies van Mij te openbaren, zelfs aan Mijn gewijde dienaars waaronder zusters, priesters, 
bisschoppen en kardinalen. Zij voelden ontzag voor deze mensen en wisten, in hun hart, dat het erg 
moeilijk zou zijn om met de verplichte ondervragingen om te gaan. Velen die geroepen werden maakten 
hun boodschappen niet bekend en gebruikten persoonlijk lijden om hun verplichting aan Mij uit te voeren.  

Anderen die de boodschappen wel bekend maakten, zoals door Mijn Gezegende Moeder en Mij 
opgedragen, werden niet geloofd. Het was slechts door de Goddelijke verschijnselen, die na verloop van 
tijd zichtbaar werden, dat ze aangenomen werden.  

Ik spoor al Mijn volgelingen aan om naar hun hart te luisteren. Overweeg de boodschappen die door Mijn 
dierbare zieners meegedeeld zijn. Deze boodschappen worden jullie gegeven uit ware liefde om jullie te 
begeleiden en te helpen zielen te redden. Dat is het doel. Wanneer jullie besluiten dat ze niet van 
Goddelijke oorsprong zijn, bid dan om raad. Wanneer jullie besluiten dat ze het wel zijn, bid, bid, bid dan 
voor Mijn zieners opdat er naar hen geluisterd zou worden.  
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Laat Me jullie nu attent maken op de tekenen waarop jullie moeten letten als Mijn zieners in Mijn naam 
vervolgd worden. Bij het zien van hun licht zullen de volgelingen van de Bedrieger hen aanvallen. Niet 
lichtjes maar met een adembenemende verderfelijkheid. Zij zullen hen niet enkel kwellen door spot maar 
ook enorm lang doorgaan met hen in diskrediet te brengen. En dat alles in Mijn Naam. Het leed dat Mijn 
apostelen doormaken is niets in vergelijking met de pijn die het Mij veroorzaakt.  

Mijn lijden heeft in de afgelopen tijd een zodanig niveau bereikt dat Ik de verschrikkelijke marteling die Ik 
doorstond toen Ik stierf voor jullie zonden helemaal opnieuw herbeleef. Alle zonden. Voor geheel de 
mensheid. Inclusief degenen die Mij en Mijn zieners kwellen. Inclusief de moordenaars, de mensen die 
Mij openlijk afwijzen en daarover opscheppen, en voor het afschuwelijke kwaad in de wereld van 
tegenwoordig.  

Luister alstublieft naar Mijn zieners. Jullie zullen het in je hart voelen als jullie de waarheid vernemen. 
Loop alstublieft niet in de val van diegenen die de zieners van Mijn Gezegende Moeder vervolgden, 
waaronder de Heilige Bernadette of Mijn kleine kinderen in Fatima. Zij werden met de grootste 
minachting behandeld, vooral door Mijn gewijde dienaars. Zij zijn degenen die het meeste letsel 
toebrengen als Mijn Goddelijke verschijningen uit liefde aan de mensheid geschonken worden. Mijn Hart 
lijdt meer wanneer zij niet geloven in het bovennatuurlijk Goddelijke en het evenmin herkennen als het 
hen aangeboden wordt.  

Bid alstublieft voor Mijn zieners en in het bijzonder voor Mijn zieners van wie de boodschappen niet 
tegengesproken kunnen worden vanwege de liefde die ze tentoonspreiden en de waarschuwingen die ze 
bevatten. Want zij zijn Mijn ware zieners. Jullie zullen hen herkennen door de beledigingen, laster, 
kwelling en pesterij die zij incasseren door toedoen van Mijn kinderen.  

Als jullie de pesterijen bekijken die zij incasseren en dan de leugens bekijken die over hen verspreid 
worden op een zodanig vernederende manier dan zullen jullie je moeten afvragen: als deze persoon tot 
nu toe gekweld werd en niet geloofd, waarom gaan dan de pesterijen zo hardvochtig door? Dan zullen 
jullie je antwoord hebben. Bid tot de Heilige Geest om hulp bij het onderscheiden van Mijn ware profeten 
en zieners van de rest die jullie bedriegen.  

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus  

Kruistocht van Gebed (10) – De vlam van Uw liefde dragen.  
 

Dinsdag, 29 november 2011, 15:35 u.  

Kruistochtgebed (10)   
De Vlam van Uw Liefde dragen.  

“Help ons, lieve Jezus, om onbevreesd op te staan in Uw Naam en de Vlam van Uw Liefde naar alle naties uit 
te dragen.  

Geef ons, Uw kinderen, de kracht om de beschimpingen onder ogen te zien van al diegenen die niet oprecht 
in Uw Barmhartigheid geloven. Amen.”  

  

De Maagd Maria: Mijn geschenk om de slang te verslaan en te vernietigen.  
 

Dinsdag, 29 november 2011, 21:00 u.  

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus dat zij altijd Mijn bescherming 
moeten vragen. Satans dagen lopen snel op z’n einde en vele kinderen zijn gevoelig voor zijn 
verleidingen.  

Door Mijn bescherming te vragen en Mijn bijzondere genaden zal Satan Mijn kinderen geen kwaad 
berokkenen of hen wegtrekken van Mijn Zoon.  

Vandaag is iedereen een doelwit voor Satan aangezien hij overal rondzwerft zoekend naar de 
verwoesting van zielen. Zijn aanvallen zijn het hevigst wanneer je een vrome volgeling bent van God en 
je een sterk geloof hebt. Zijn haat voor zulke zielen zal hen pijn en verwarring brengen.  
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Hij, de Misleider, heeft slechts één doel voor ogen en dat is alle zielen te verleiden zodat zij hem zouden 
volgen en hij hun kansen op eeuwige redding kan vernietigen.  

Bid elk vrij moment voor Mijn bescherming tegen de Boze. Aan Mij is door Mijn Hemelse Vader het grote 
geschenk gegeven de slang te verslaan en te vernietigen.  

Wanneer jullie je tot Mij wenden om hulp zal Ik jullie altijd helpen om terug te keren naar Mijn Zoon voor 
de troost die jullie zo wanhopig zoeken en die jullie ziel zal geruststellen.  

Bid, bid, bid en zeg Mijn Heilige Rozenkrans, want het is het krachtigste wapen om Satan ervan te 
weerhouden jullie leven te verwoesten.  

Bedankt om Mijn oproep te hebben beantwoord, Mijn kind, want Ik moest je herinneren aan de dringende 
noodzaak Mijn hulp te vragen, want jij hebt te maken met felle aanvallen in deze fase van je zending.  

Ga in vrede.  

Jouw Hemelse Moeder   
Maria, Koningin van de Hemel  

De Maagd Maria: Een liefdevolle God zou geen conflict voortbrengen of een 
breuk veroorzaken.  

 
Donderdag, 29 november 2012, 15:20 u.  

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden voor al Gods zieners in de wereld op dit ogenblik. Zij 
lijden veel en binnen en buiten hun missies is onenigheid teweeggebracht.  

Veel mensen verwerpen hen. Nog meer verwerpen die zieners en profeten die hun zending aan 
de wereld bekend gemaakt hebben.  

Jullie moeten je als één man verenigen indien jullie Mijn Zoon echt beminnen. Onder jullie mag er 
geen plaats zijn voor jaloersheid, laster of haat. Wanneer dat wel het geval is heeft de Boze jullie 
bekoord om niet de profeet, maar het Heilig Woord van Mijn Zoon te verwerpen.  

Dit is een tijd waarin geen verdeeldheid mag toegestaan worden die hindernissen optrekt onder 
hen die de Leer van Mijn Zoon volgen.  

Waar verdeeldheid is, is er verwarring. Dat zet de stroom van gebeden stop en vertraagt jullie in 
het helpen om zielen te redden.  

Een Liefdevolle God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken. Iemand anders 
belasteren in de Naam van God is een zonde in de Ogen van Mijn Vader.  

Wanneer jullie dat doen beledigen jullie Mijn Zoon die altijd gezegd heeft dat jullie elkaar moeten 
liefhebben als broeders en zusters.  

Wanneer jullie de Naam van Mijn Zoon gebruiken om de reputatie van anderen te schaden, 
moeten jullie Mijn Zoon om vergiffenis smeken.  

Het is tijd, kinderen, om sterk te zijn en Mijn Zoon te eren door alles in herinnering te brengen wat 
Hij jullie geleerd heeft.  

Vele voorzegde gebeurtenissen staan nu op het punt in de wereld zichtbaar te worden.  

Er is geen tijd voor verdeeldheid onder diegenen die Mijn Zoon vereren.  

Weldra zullen scheidingen aan Christenen opgedrongen worden. Dat is de reden waarom jullie 
verenigd een sterk leger zullen vormen dat waardig is het Woord van God te verkondigen.  

Verdeeld, zullen jullie meegezogen worden in een leegte waarin heidense wetten aan jullie Kerk 
zullen opgelegd worden.  

Wanneer jullie verdeeldheid zaaien, kan er geen eenheid zijn.  

Alleen zij die sterk zijn in geloof, verenigd in het Hart van Mijn Zoon, zullen gestaag vorderingen 
maken in het leger van Mijn Zoon.  

Jullie geliefde Moeder   
Moeder van Verlossing  
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Pijn, vervolging, lijden, bespotting en hoon zullen altijd het lot zijn van deze 
uitverkoren zielen van God.  

 
Vrijdag, 29 november 2013, 16:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, lijden in de 
wereld zou toelaten, dan moeten jullie de Wil van God begrijpen. Veel mensen lijden in de wereld 
en hebben dit altijd gedaan. Lijden wordt veroorzaakt door het feit dat de zonde verdeeldheid 
onder de mensen schept. Zonde scheidt de mens van God en als zodanig, zal de mens zondigen 
tegen de mens. Ik laat lijden toe, omdat het zielen dichter bij Mij brengt, door de zuivering die 
zulke zielen doorstaan. Ik schep geen behagen in het lijden. In plaats daarvan Ben Ik Aanwezig 
in elke ziel die pijn en angst moet verdragen. Het is de Wil van God dat bepaalde zielen 
meer lijden dan anderen, omdat het door dergelijke slachtoffers zal zijn dat andere zielen, 
die Mijn Barmhartigheid minder verdienen, gered kunnen worden.  
Ik leed vrijwillig, tijdens Mijn Passie, maar Mijn Pijn en Nederigheid versloegen een groot deel van 
de macht van Satan. Satan kan zich nooit vernederen, want dat is onmogelijk. En zo is het door 
middel van nederigheid, die voortvloeit uit de pijn van het lijden, dat zielen zijn macht over anderen 
kunnen verflauwen.  
Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot zijn van die uitverkoren zielen van 
God. Zulke zielen zijn het dichtst bij Mij en Ik zal dit offer van hen gebruiken om die andere 
zielen, die het meest behoefte hebben aan Mijn Barmhartigheid, in de schuilplaats des heils 
te trekken.  
Deze les is heel moeilijk voor jullie allen die Mij liefhebben en het lijkt misschien oneerlijk. Maar 
weet dat het lijden jullie nog dichter bij Mij brengt en dat het jullie Eeuwig Leven zal geven met Mij 
in het Paradijs. Geef God nooit de schuld van het lijden in de wereld, want het werd in eerste 
instantie veroorzaakt door de val van de mensheid, toen Gods kinderen bezweken aan de 
zonde van hoogmoed.  
Trots is de wortel van alle zonden en het is de oorzaak van veel van het lijden in de wereld. 
Trots leidt tot elke andere zonde en dit leidt vervolgens tot verdeeldheid in de wereld en een 
gebrek aan rechtvaardigheid. Wees ervan verzekerd dat zeer binnenkort de wereld eindelijk de 
ware betekenis van de Wil van God zal begrijpen. Tegen die tijd zal de wil van de mens buigen uit 
eerbied voor de Heilige Wil van Mijn Vader. Tot die dag komt, wanneer de mens zich bevrijdt van 
de trots en zichzelf vernedert voor de Heer God, de Allerhoogste, kan er geen einde aan het lijden 
zijn.  
Wanneer de wereld eindelijk de Waarheid en de Belofte van Mij om terug te komen aanvaardt, 
zal Ik alle tranen uit jullie ogen wissen. Ik zal de levenden en de doden in heerlijkheid verhogen 
en ze zullen in grote pracht regeren in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, wanneer de twee 
in Mij één zullen worden. Wanneer jullie lijden verdragen, wees in vrede, aangezien het snel zal 
eindigen. 

Jullie Jezus  

Zij die hun geboorterecht weggaven aan het beest, zullen nooit voor Mijn 
Aangezicht komen.  

 
Zaterdag, 29 november 2014, 14:25 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederige 
mensen dat Ik Mijn Godheid manifesteer. Mijn Macht stuwt zulke zielen in Mijn Heilige Wil en het 
is door hen dat Ik Mijn Plan voor de redding van de mensheid kan volbrengen.  

Wanneer diegenen die door Mij geroepen zijn om Mijn Heilig Woord te verkondigen, worden 
afgeleid van Heilige werken als gevolg van de zonde van hoogmoed, dan proberen zij Mijn Woord 
te definiëren met een overdreven aandacht voor hun eigen menselijk verstand. Zij vergeten daarbij 
dat al veel eerder vastgelegd werd dat, om Mij te volgen, het Mijn Heilig Woord is dat gehoord 
moet worden en niet het geluid van hun eigen stem. Het is door de zonde van begeerte dat zij Mijn 
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Woord de rug zullen toekeren, in hun ambitieuze zoektocht om Mij te overtreffen en verheerlijking 
te zoeken. Het is door de zonde van gemakzucht, vanwege luiheid, dat zij schuldig zullen zijn aan 
het ultieme verraad, wanneer ze Mij niet trouw blijven door gebrek aan geloof en moed.  
En zo zal het zijn in de laatste aanloop naar Mijn Tweede Komst, dat diegenen die geloven dat ze 
meer waard zijn en beter gekwalificeerd maar vol trots, een bittere berisping zullen tegemoet gaan 
en ze zullen neervallen. De zwakke, de nederige en de eenvoudige mensen die door volgelingen 
in Mijn Kerk van weinig belang beschouwd worden, maar die zullen vasthouden aan de Waarheid, 
zullen door Mij op de Grote Dag omarmd worden. Ik zal ze roepen en ze naar Mij wenken wanneer 
Ik ze in Mijn Koninkrijk bijeen breng. Zij zullen tranen van vreugde wenen.  

Dan zal Ik degenen verzamelen die Mij niet kennen, maar die door Mijn Licht gewekt zullen 
worden – goede zielen met een hart van goud – en Ik zal zeggen “kom hier in Mijn Schuilplaats”. 
En dan zullen de zondaars geroepen worden die verschrikkelijke wreedheden begingen, maar die 
Mij om Mijn Barmhartigheid vroegen, en Ik zal zeggen “kom, Ik vergeef jullie want jullie zochten 
verzoening”.  

Daarna zullen Mijn verraders komen, die Mij ooit kenden, maar die Mij hun rug toekeerden, maar 
ze zullen niet in staat zijn om Mij in de Ogen te kijken. Evenmin zullen zij Mijn Barmhartigheid 
zoeken en Ik zal hun zeggen “weg van Mij, jullie zijn niet geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te 
komen”.  

Ten slotte zullen zij die hun geboorterecht weggaven aan het beest, nooit voor Mijn Aangezicht 
komen, want zij zullen in de vlamoven worden geworpen samen met hen die Mij de zielen verloren 
van diegenen in Mijn Kerk op aarde, die hen blindelings in de duisternis van de nacht volgden.  

Dan zal het allemaal voorbij zijn met in een oogwenk een nieuw begin – een nieuwe wereld op 
aarde zoals het bedoeld was. Een wereld zonder einde.  

Jullie Jezus  

De zoektocht naar rijkdom.  
 

Dinsdag, 30 november 2010, 12:00 u.  

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de 
overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 
Zie alstublieft in dat deze boodschappen van Mij komen en stop nu alstublieft met twijfelen. Dat zal je in 
staat stellen om je te concentreren op het werk waarvoor je geroepen bent.  

Betreffende de zaken die in de wereld plaatsvinden, is het nu met de dag duidelijker aan het worden wat 
de kwaadaardige Wereld Orde probeert te veroorzaken in de wereld. De Verenigde Naties, één van de 
vele fronten van deze Nieuwe Wereld Orde, proberen al Mijn onderrichtingen uit te roeien en zullen elk 
dodelijk wapen waarover zij beschikken hiervoor gebruiken.  

Vrees niet want Mijn gelovigen zullen knokken en zullen Mij niet verloochenen vooral in die landen die 
aan Mij toegewijd zijn en die een godvruchtig en onwankelbaar geloof hebben. Zij zullen niet wijken en dit 
niet goedkeuren. Maar velen zullen machteloos zijn omwille van de kosten die ermee gemoeid zijn om 
ervoor te zorgen dat hun kinderen in het licht geleid worden.  

Zoals Ik je eerder duidelijk gemaakt heb, staat de toorn van Mijn Eeuwige Vader op het punt om zich te 
tonen op de aarde omdat de mensheid stapje voor stapje verder en verder gaat in zijn pogingen om Mij te 
verstoten.  

De wereld ziet er hetzelfde uit. De mensen lijken hetzelfde. De wereld van de televisie met zijn 
roosgetinte aantrekkelijkheid schijnt hetzelfde. De mensen steken hun hoofd in het zand. Zij denken dat 
de wereld zal blijven zoals het is. Jammer genoeg vergissen zij zich. Mijn plicht tegenover Mijn kinderen 
is jullie te redden. Niet om jullie toe te laten om verder meegezogen te worden in een waardeloos vacuüm 
van beloftes, ijdele dromen en bedrieglijke ambities. Dit zijn de genoegens waaraan jullie heel veel jaren 
trouw waren. Dat zijn de beloftes waarvan jullie, niet door eigen schuld, overtuigd waren dat uit 
zelfrespect dit de te volgen weg was. Persoonlijk gewin. Zelfmotivatie. Jullie kregen te horen om op zoek 
te gaan naar het beste van het beste ongeacht wat het kost. Dé nummer één ben jij. Jullie worden voor 
de gek gehouden met jullie ambities, zucht naar rijkdom voor jezelf en jullie kinderen, het verlangen om 
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beter te worden dan je broeders en zusters en een voortdurende meedogenloze zoektocht naar 
toejuiching.  

Deze ambities werden door de Bedrieger bij Mijn kinderen opgewekt door hun luister en 
aantrekkingskracht. Veel van Mijn kinderen zullen lachen met deze boodschap en zeggen dat dit niet 
waar is. Jammer genoeg bestaat de Bedrieger en de meeste van Mijn kinderen nemen dit niet aan.  

Hij is sluw zodat hij zich verschuilt achter dingen, mensen, handelingen en aantrekkelijke drijfveren. Zijn 
glamoureuze uitstraling houdt in dat als je vandaag de dag aan iemand vraagt wat zij zouden nemen – 
geld of een kans om zich te herenigen met hun overleden familie – zij voor het geld zullen kiezen. Vraag 
iemand anders of zij hun broeder of zuster zouden verraden voor materieel gewin en het antwoord zal ‘ja’ 
zijn. Vraag een jong kind of zij hun eenvoudige bestaan zouden ruilen voor een opzienbarend en 
opwindend leven en het antwoord zal ‘ja’ zijn.  

Waarom vinden Mijn kinderen het vervolgens moeilijk te begrijpen dat, zodra de hoofdprijs hen is 
toegewezen, zij het gevoel hebben dat ze meer en meer nodig hebben? Een welvarende man die 
eenmaal winst gemaakt heeft, zal onophoudelijk doorgaan om nog meer te bereiken. Dit komt omdat 
Satans geschenken een wrang, leeg gevoel in jullie achterlaten dat jullie niet begrijpen. Dus jullie gaan 
door met jullie zoektocht naar meer en het is meestal ten koste van het welzijn van jullie naaste. Niemand 
verwerft enorme rijkdom zonder dat de mensen, die hij onderweg aantrof, tot op zekere hoogte lijden. 
Niemand zal roem kunnen verwerven zonder dat iemand anders het zonder moest doen. Iemand die zijn 
rijkdom niet deelt, is verdoemd. Iemand die niets heeft, heeft de neiging om meer te delen dan diegenen 
die gezegend werden met materieel comfort.  

Mijn onderrichtingen kunnen niet ontkracht worden  
Waarom negeren Mijn kinderen deze onderrichtingen, onderwezen door Mijn apostelen vanaf het 
moment dat het Nieuwe Testament werd verwezenlijkt? Waarom slaan zij geen acht op de leer die deze 
bevat? Menen zij dat ze geschreven werden door Mijn apostelen met de bedoeling dat de mensen niet 
zouden luisteren? Deze onderrichtingen zijn niet veranderd sinds Ik deze aarde verliet. Zij zijn er met een 
reden. Jullie kunnen hun interpretatie veranderen, ze ontkrachten, een nieuwe betekenis toevoegen of 
een aantal delen verwijderen. Er zal echter één ding overblijven en dat is de waarheid. De waarheid zal 
altijd dezelfde blijven. Deze kan niet en zal niet veranderd worden om zich naar de mensheid te schikken. 
Schenk hier thans aandacht aan. Let op en luister. Jullie kunnen niet verwachten dat, door deze weg te 
volgen, jullie in Mijn Vaders Koninkrijk binnentreden. Velen onder jullie rechtvaardigen de rijkdom en de 
roem die jullie verwerven en schrijven dit toe aan geluk. Wat jullie mogelijk niet beseffen, is dat velen 
onder jullie hun zielen aan de Boze hebben verkocht gedurende het verloop.  

Sommige van Mijn kinderen weten niet dat zij ernstige zonden begaan hebben en geloven er niets van. 
Anderen geloven echt dat zij enkel doen wat het beste is voor zichzelf en hun familie. Zij moeten echter 
beseffen dat financiële zekerheid aanvaardbaar is maar het zoeken naar luxe en rijkdom is dat niet.  

Het is de realiteit dat enorm veel rijkdom verworven wordt door de zonde. Rijkdom die mogelijkerwijs 
verworven is zonder zonde zal leiden tot zonde.  

Ondanks de onderrichtingen van Mijn Vaders Kerk doorheen de wereld aanvaarden de mensen nog 
steeds Mijn leer niet. Rijke mensen die streven naar materieel voordeel hebben één God. Arme mensen 
die streven naar rijkdom hebben één God. Deze zijn voor beiden hetzelfde: geld. Geld is nutteloos als het 
oneerlijk verkregen is en wanneer de minder fortuinlijke geen baat heeft uit dit voorval.  

Geld, materiële rijkdom en alle goede dingen verworven door deze mensen die zichzelf als fortuinlijk 
beschouwen, moeten gedeeld worden met diegenen die het nodig hebben. Geld dat gegeven wordt aan 
liefdadigheid is nietszeggend als het gedaan wordt om roem of aandacht te zoeken.  

Wees ervan verzekerd dat door het onheil dat nu in de wereld wordt voorbereid en als het streefdoel om 
jullie met lege zakken achter te laten werkelijkheid wordt, pas dan zullen jullie beseffen hoe weinig 
waarde geld bezit. Als zij, het kwaadaardige wereldsysteem, jullie geld overneemt en jullie onmachtig 
maakt om het te beroeren zonder dat jullie akkoord gaan met hun voorwaarden, zullen jullie uiteindelijk 
beseffen dat jullie een alternatieve weg naar geluk nodig hebben.  

Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te overleven. Degenen met 
overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben 
moeten krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken, zullen voor jullie meer waard 
zijn dan een miljoen dollars. Een eenvoudige vrucht zal jullie meer waard zijn dan een glanzende auto. 
Want als jullie van alles beroofd zijn, zullen jullie roepen om jullie Maker, jullie Schepper. Het is pas dan 
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en dan alleen, dat jullie zullen begrijpen dat de liefde in je hart het enige is dat telt. Want zonder liefde 
kunnen jullie niet gedijen, noch kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk binnengaan.  

Geloof dit nu. Wees voorzichtig in jullie zoektocht naar rijkdom. Stop nu voor het te laat is. Deel en 
verdeel en volg Mijn weg na. Dit is een harde les voor Mijn kinderen die een gevoel van 
wankelmoedigheid hebben.  

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus  

Ik zal jullie redden van de verschrikkingen van jullie wereld.  
 

Woensdag, 30 november 2011, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zij die zo bezorgd zijn hun liefde voor Mij te bewijzen, vinden dikwijls 
vertwijfeling in hun zielen hetgeen hen dan met een leeg gevoel van Mijn liefde laat zitten. Dat kan zo 
onverwacht gebeuren dat het de ziel in zulk een staat van verlatenheid brengt dat het aanvoelt alsof zij 
nooit meer zal herstellen van die gevoelens van hulpeloosheid en gebrek aan geloof.  

Vrees niet, kinderen. Verlatenheid is iets wat jullie zullen voelen wanneer jullie dicht bij Mij zijn. Ik voelde 
diezelfde verlatenheid door Mijn geliefde Vader toen Ik op aarde was. Ik voelde Mij verloren en eenzaam 
terwijl Ik dikwijls met Hem probeerde te communiceren. Dit is een zware beproeving die jullie zullen lijden 
wanneer je een echte gelovige in God bent. Het is Satans manier om jullie weg te trekken in de hoop dat 
jullie na een tijdje jullie zoektocht naar Mij zouden opgeven en terugvallen in het wereldse dat genoegen 
zal geven, maar niet bevredigen.  

Weten jullie niet dat het gebed zal voorkomen dat dit gebeurt? Beseffen jullie niet dat Ik dat toesta voor 
jullie eigen goed en als een stuk van jullie training om geestelijke sterkte te verkrijgen die enkel bereikt 
wordt door deze verlatenheid?  

De wegen van Mijn Vader zijn moeilijk om te begrijpen voor jullie, kinderen. Vertrouw echter op Mij, jullie 
Jezus, en roep Mij om jullie de genaden te geven die jullie nodig hebben om samen met Mij te strijden om 
jullie broeders en zusters te redden. Zij moeten gered worden van de gemene plannen die in jullie wereld 
gesmeed worden door die machten die erop uit zijn jullie te controleren door middel van die zaken die 
jullie nodig hebben om te overleven.  

Kinderen, onthoud dat Ik zo nabij ben bij al Mijn volgelingen dat wanneer De Waarschuwing plaatsvindt, 
Mijn leger onmiddellijk zal aanzwellen tot een machtige tegenstander van Satan.  

Kinderen, laat nooit de hoop varen. Ik zal jullie redden van de verschrikkingen van jullie wereld die in 
totale verwarring verkeert door het gebrek aan geloof in Mijn Eeuwige Vader.  

Dat alles gaat veranderen wanneer de wereld het bewijs zal zien dat hij nodig heeft om het bestaan van 
God de Vader te aanvaarden.  

Jullie Jezus   
Verlosser van de Mensheid  

Kruistocht van Gebed (11) – Stop de haat tegen zieners.  
 

Woensdag, 30 november 2011, 20:00 u.  

Kruistochtgebed (11)   
Stop de haat tegen zieners.  

“O Heilig Hart van Jezus, stop alstublieft de haat en jaloersheid die voorkomen onder Uw volgelingen 
tegenover Uw ware zieners in deze tijden.  

Ik bid dat U naar mijn gebed zou luisteren om Uw zieners de nodige kracht te geven om Uw Allerheiligste 
Woord te openbaren aan een ongelovige wereld. Amen.”  
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Wanneer de vrijheid om te spreken is weggenomen, dan wordt de Waarheid 
verborgen.  

 
Vrijdag, 30 november 2012, 15:55 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën volgens welke de vrijheid eindigt van de naties, die hun 
toelaat om ongehinderd te spreken, staan op het punt in vervulling te gaan.  

In Mijn boodschap aan jou op 1 januari 2011 meldde Ik jou dat de stem van het volk in de 
media verborgen zou worden voor de mensheid en weggenomen.  
Wanneer de vrije stem van de media tot zwijgen is gebracht dan weten jullie dat jullie leven 
onder een dictatuur.  
Vele veranderingen worden aan de naties opgelegd door de controle op de media. Wanneer de 
vrijheid om te spreken is weggenomen, dan wordt de Waarheid verborgen. Dan zal natie na natie 
gevoed worden met leugens gedicteerd door heidenen.  

Het Boek der Waarheid is aan de wereld gegeven opdat de mensheid de Liefde van God kan 
voelen en geleid kan worden naar de Waarheid zodat de mensen de vrijheid zullen vinden.  

De vrijheid om zelf jullie eigen keuze te maken wordt weggenomen door de elitegroep. Jullie zijn 
als lammeren die ter slachting geleid worden en velen zullen op een dwaalspoor gebracht worden 
en zullen blind voor de Waarheid worden.  

Vrijheid is een Gave aan elke mens door God geschonken die de vrije wil van Zijn kinderen 
eerbiedigt.  
Door jullie vrije wil zullen jullie vele keuzes maken. Mijn Vader keurt sommige van die keuzes af, 
maar toch komt Hij nooit tussenbeide in jullie vrije wil omdat Hij die niet kan noch wil van jullie 
wegnemen.  

De slaven van Satan zullen jullie vrije wil altijd aanvallen. Zij doen dat door landen te verlokken om 
de vrijheid weg te nemen van diegenen waarover zij heersen. Zij doen dat om vele redenen.  

Een eerste reden is jullie tot slaaf te maken ten bate van hun eigen zelfzuchtige profijt. De tweede 
is om de groei van hun bevolking te controleren. De derde reden is om alle sporen van God uit te 
wissen.  

Vanaf Mijn Dood op het Kruis werd dit plan in vele landen waargenomen. Toch kreeg de Westerse 
wereld het voor mekaar om zoveel als mogelijk gespaard te blijven van dictatuur. Dat zal nu 
allemaal veranderen.  

Elke natie zal overgenomen worden door een andere. Zij zullen onder elkaar strijden voor 
de macht. Vele naties zullen wetten beginnen in te voeren die zullen gelijkstaan met 
communisme.  
Dan zal er een tijd komen dat de Rode Draak en de Beer alles onder controle zullen hebben, maar 
veel mensen zullen dat niet beseffen omdat veel van deze dictatuur verborgen zal zijn voor het 
publieke oog.  

Weet dit. Wanneer pogingen wortel schieten om de Naam van God uit te bannen en jullie 
slaven worden van leugens, dan zal de Hand van Mijn Vader toeslaan.  
Een derde van de wereld zal weggeveegd worden en de goddelijke tussenkomst zal voortduren tot 
de laatste dag.  

Om de boosaardige wetten te verzachten die in jullie landen zullen ingevoerd worden, waarbij de 
Waarheid voor jullie zal verborgen blijven, moeten jullie dit kruistochtgebed (87) bidden om jullie 
landen tegen het kwaad te beschermen.  

Kruistochtgebed (87)   
Bescherm onze Natie tegen het kwaad.  

“O Vader, in naam van Uw Zoon, red ons van het communisme. Red ons van dictatuur.  

Bescherm onze natie tegen het heidendom.  

Red onze kinderen van het kwaad.  
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Help ons om het Licht van God te zien.  

Open onze harten voor de Leer van Uw Zoon.  

Help alle Kerken om trouw te blijven aan het Woord van God.  

Wij smeken U om onze naties te behoeden voor vervolging.  

Liefste Heer, kijk naar ons met Barmhartigheid, ongeacht hoezeer wij U beledigen.  

Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.  

Bevrijd ons van de valstrikken van de Boze.  

Wij smeken U, lieve God, om tussenbeide te komen en een einde te maken aan het kwaad dat in 
deze tijd de wereld overspoelt. Amen.”  

Bid, bid, bid, want het Hart van Mijn Vader is gebroken door de snelheid waarmee zondige wetten 
in deze tijd op aarde in elke natie worden voorgelegd.  

Hoop. Bid en vertrouw Mij zodat deze verwoesting kan afgezwakt worden  

Bid opdat vele van Gods kinderen altijd hun ogen zullen openhouden en trouw blijven aan de 
Waarheid van Mijn Leer.  

Jullie Jezus  

De vijanden van de Joden in alle naties zullen eensgezind samenkomen om 
Israël te vernietigen.  

 
Vrijdag, 30 november 2012, 22:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor de in het Oude Testament voorspelde profetieën met 
betrekking tot het lot van de Joden zullen weldra duidelijk worden.  

Mijn uitverkoren volk zal lijden  
De Joden die het Verbond van God verwierpen, dat voorgeschreven werd door Mozes, zullen 
lijden zoals dat al eeuwen het geval is. Hun macht over het land van hun voorvaderen zal 
afgenomen worden en de enige oplossing zal erin bestaan om een overeenkomst te ondertekenen 
waardoor zij slaven zullen worden van de Antichrist. Mijn uitverkoren volk zal lijden, net zoals Ik 
geleden heb, en er zal hun maar weinig medelijden betoond worden.  

De behandeling van de Joden zal nog erger zijn dat wat zij meemaakten tijdens de genocide, die 
plaatsvond in de Tweede Wereldoorlog.  

Het zal in Israël zijn dat de beproeving, zoals voorzegd, duidelijk zichtbaar zal zijn.  

Het zal omwille van Israël zijn dat oorlogen zullen escaleren, waarbij het moeilijk zal worden om uit 
te maken wie de echte vijand zal zijn.  

Het vredesverdrag zal spoedig daarna ondertekend worden en de man van vrede zal op het 
wereldtoneel verschijnen.  

De Europese Unie zal alle sporen van God de kop indrukken  
Het Beest met de tien horens, dat is de Europese Unie, zal alle sporen van God vernietigen.  

Nu is het de tijd om zich voor te bereiden op hun wreedheden, die zonder voorgaande zullen zijn, 
waar het erop aan komt het Christendom af te schaffen.  

Hoe fier zullen zij zijn wanneer de kleine* onder hen verborgen, zal opstaan en zich beroemen op 
zijn macht. Zij zullen de benoemde leider van een nieuwe kerk toejuichen en zijn macht zal zich 
over de hele wereld verspreiden.  

Dat zal zich snel ontwikkelen en de gewijde dienaren van Mij, die de Waarheid van deze profetie 
niet aanvaarden, jullie moeten het volgende weten.  
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Indien jullie je zouden schikken naar de nieuwe wetten van Rome, een stad, die in bezit genomen 
zal zijn van een leugenaar en dienaar van de Antichrist, zullen jullie gevangenen worden van dit 
nieuwe regime. Wanneer jullie zien dat het Sacrament van de Heilige Eucharistie wordt gewijzigd 
en onherkenbaar veranderd, weet dat dit jullie kans zal zijn om jullie af te keren van dit boosaardig 
regime.  

Mijn Kerk is onfeilbaar. Zij zal onfeilbaar blijven. Indien anderen echter binnen Mijn Kerk rebelleren 
tegen Mijn Leer en de Heilige Sacramenten veranderen, dan zullen zij uit Mijn Kerk geworpen 
worden. Het nieuwe regime, dat niet van God is, zal feilbaar zijn omdat het niet de Waarheid zal 
vertegenwoordigen. Christenen kunnen alleen Mijn Leer aanhangen.  

Indien jullie een door de mens gemaakte religie volgen, kunnen jullie jezelf geen Christen noemen. 
Ieder die zegt dat Mijn Kerk onfeilbaar is, heeft het bij het rechte eind.  

Ieder die beweert tot een nieuwe kerk te behoren, waar met Mijn Leer geknoeid werd en Mijn 
Sacramenten werden afgeschaft, zal in leugens leven.  

Dit zal een zeer moeilijke tijd worden voor Mijn gewijde dienaren, want zij moeten de wetten 
gehoorzamen die door Mijn Kerk werden voorgeschreven. Nu zeg Ik tot jullie dat jullie dat moeten 
blijven doen. Maar van zodra Mijn Sacramenten ontheiligd worden, volg dan alleen Mijn Ware 
Kerk. Tegen dan zullen enkel die dienaren die de Waarheid volgen, er aanspraak op kunnen 
maken Mijn volk te leiden overeenkomstig de instructies die Ik gegeven heb tijdens Mijn tijd op 
aarde.  

Opkomst van het heidendom  
De opkomst van het heidendom zal zich over de aarde uitstrekken en in haar kielzog zal een vals 
gevoel van vrede geschapen worden. Dan zullen jullie de stijging zien in de ophemeling van 
beroemdheden en een fanatieke toewijding aan new age-spiritualiteit en satansverering, onder het 
mom van moderne psychologische therapie. Dat gebeurt wanneer de zelfverheerlijking het 
belangrijkste karaktertrek is om naar te streven.  

Seksuele verdorvenheid zal toenemen wanneer de Strijd van Armageddon heviger wordt.  
Abortus en moord zal zo gewoon worden dat velen immuun zullen worden voor elk gevoel van 
medelijden met diegenen die kwetsbaar zijn.  

Tijdens die periode zal Mijn leger hun missie om zielen te redden onverschrokken voortzetten. 
Niets zal hen tegenhouden en voor elk uur van hun gebeden zal Ik veel van dit lijden in de wereld 
verzachten.  

Tot de Joden zeg Ik dit. Jullie hebben geleden omwille van jullie nalatigheid om te luisteren naar 
het Woord van God door de profeten. Jullie zullen, hoe dan ook, uiteindelijk spoedig de Ware 
Messias erkennen. Dan zullen ook jullie Mijn leger vervoegen in zijn opmars naar de overwinning 
op de Antichrist.  

Jullie zullen lijden net zoals Ik deed, want dat werd voorzegd. Het Huis van David zal zijn dag van 
overwinning hebben op de dag dat Ik het Nieuwe Jeruzalem uit de as zal doen oprijzen. Wanneer 
Mijn Nieuw Koninkrijk zal verschijnen, zal de koning van het heidendom met zijn dienaren tot as 
vergaan.  

Mijn Belofte om te komen en jullie naar Mijn Vaders Koninkrijk te brengen is nabij. Aan jullie zeg Ik 
Mijn Liefde en Mijn Trouw toe, als jullie beloofde Messias, die jullie zo lang geleden beloofd werd.  

Dat is jullie erfenis. Jullie hebben niet Mij, jullie Jezus verworpen toen Ik gekruisigd werd. Jullie 
verwierpen God.  

Ik Ben God. Ik Ben de weg voor jullie om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan. Aanvaard Mijn 
Hand want Ik bemin jullie, Ik vergeef jullie. Jullie zijn Mijn Volk en Ik kom voor jullie.  

Jullie Jezus  

Satans strategie is om gelovigen eerst voor schut te zetten en te misleiden, 
voordat hij ze vernietigt.  
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Zaterdag, 30 november 2013, 15:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit 
moment voor Mij verloren is. Ik zal, dat beloof Ik, op zoek gaan naar alle mensen afzonderlijk om 
te trachten hen in Mijn Goddelijke Barmhartigheid te trekken. Ik verlang om Mijn Aanwezigheid, 
Mijn Liefde en Mijn Mededogen aan elk van hen bekend te maken. Mijn Tranen die Ik in deze tijd 
aan jou, Mijn kleintje, openbaar, worden vergoten voor diegenen die Mijn Goddelijke 
Tussenkomst zullen weigeren en die, als gevolg daarvan, halsoverkop in een vacuüm van 
boos bedrog zullen duiken.  
Mijn Passie zal nu worden herbeleefd, aangezien Mijn Lichaam met een nieuwe geseling zal 
geconfronteerd worden, wanneer de heidenen – die met een valse façade van vrede, liefde en 
nederigheid zullen komen – Mijn Kerk zullen vertrappen, voordat ze haar kruisigen. De wijze van 
geest zal de Waarheid kennen. De oorlog zal bitter zijn en de hoofdprijs, gezocht door Satans 
leger, zullen de zielen van al Gods kinderen zijn.  

De zielen van de gelovigen zullen het eerste doelwit van Satan zijn en dit is waar hij al zijn 
energie zal op focussen. Satans strategie is om gelovigen eerst voor schut te zetten en te 
misleiden, voordat hij ze vernietigt. De ongelovigen zijn van weinig belang voor de Satan, want hij 
overwon hun zielen al en zij vormen nauwelijks nog een uitdaging voor hem. Mijn Vader zal niet 
aan de kant blijven staan en deze verschrikking, die voorspeld werd, aanschouwen. Elk wonder, 
elke oproep van de Hemel en elke Tussenkomst zal gezien worden als de laatste strijd zich 
ontvouwt – de grootste geestelijke oorlog aller tijden.  
Diegenen die met intelligentie geboren werden zullen niets wijzer zijn met betrekking tot de 
Waarheid, want zij zullen de realiteit van hun schepping met menselijke logica analyseren. 
Diegenen die geboren zijn met een zuivere liefde tot God in hun hart, zullen de Waarheid 
aanvaarden, zelfs als ze hen verwart, omdat hun hart aan God toebehoort en zij gezegend zullen 
worden met de Gave van onderscheiding. Diegenen die het Woord van God en de Tussenkomst 
van Mijn Vader om zielen te redden bevechten en die proberen te verhinderen dat Hij zielen redt, 
zullen streng beoordeeld worden.  
Naarmate de strijd om de zielen voortduurt, moeten jullie je altijd tot Mij wenden en Mij vragen om 
jullie te ondersteunen, om jullie te beschermen en te troosten. Wanneer jullie met Mij zijn, zullen 
jullie deze verschrikkelijke verwoesting verduren met een kalmte die jullie zal verrassen. 
Maar als jullie Mij niet kunnen vertrouwen en jullie niet volledig aan Mij kunnen overgeven, 
dan zullen jullie deze beproevingen die in Mijn Kerk op jullie afkomen, bijna onmogelijk te 
verdragen vinden, zo pijnlijk zullen ze zijn.  
Jullie mogen nooit vergeten dat God Almachtig is en dat Satan deze oorlog voor de zielen niet kan 
winnen. Helaas zullen velen niet sterk genoeg zijn in hun geloof of in de mogelijkheid zijn om het 
bedrog te herkennen waarmee ze in Mijn Naam zullen geconfronteerd worden, en ze zullen nooit 
in staat zijn om zichzelf voor Mij te verlossen.  
Dat zijn de zielen, die Mij op dit moment zulk bitter verdriet doen.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Jullie kunnen Gods engelen vragen om voor jullie te 
bidden maar nooit om jullie macht te verlenen.  

 
Zondag, 30 november 2014, 17:20 u.  

Mijn dierbare kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden, want zij zijn Zijn dienaars die 
alleen ijveren om Eer aan God te brengen en Zijn Allerheiligste Wil te doen. Gebed is een daad 
van verering en wanneer jullie beroep doen op Gods engelen in Zijn Hemelse Hiërarchie, dan 
moet dat altijd zijn met de intentie hen te vragen voor jullie te bidden. Indien jullie trachten in 
contact te komen met de Hemelse Hiërarchie van de Engelen, dan mag dat alleen zijn met de 
vraag om hun bijstand en begeleiding zodat jullie Gods Allerheiligste Wil kunnen doen.  

Diegenen onder jullie die geloven macht van Gods Engelen te zullen ontvangen vergissen 
zich. De macht die aan engelen gegeven wordt kan enkel van God komen en jullie mogen 
hen nooit gebruiken als een vervanging om tot Hem te bidden. Zoveel zielen proberen met 
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engelen te communiceren om zelfzuchtige redenen en om machten te ontvangen die niets 
met God te maken hebben. Een obsessie voor engelen kan tot een vreselijk ongenoegen 
leiden omdat dit de geest van het kwaad kan aantrekken indien jullie niet voorzichtig zijn.  
Wanneer jullie Gods engelen vragen jullie te helpen, moeten jullie jezelf altijd eerst met Wijwater 
zegenen en hen dan in de naam van Jezus Christus vragen om bijstand. Indien jullie dat niet doen 
en een of ander voorwerp gebruiken dat niets met het Christendom te maken heeft, wanneer jullie 
hulp vragen aan engelen, dan zou dit een uitnodiging kunnen zijn voor de geest van het kwaad in 
jullie leven. Eens dat gebeurd is, zullen jullie ervaren dat het bijna onmogelijk is hem weer buiten 
te werken.  

Het volledig in beslag genomen zijn door de communicatie met engelen kan leiden tot een 
ploeteren in het occulte. Eens dat het geval is, zullen jullie die engelen aantrekken die door Mijn 
Hemelse Vader uit de Hemel geworpen werden. Zij dwalen nu rond over de aarde met 
honderdduizenden, op zoek naar een thuis. Zielen die zichzelf openstellen voor hun invloed 
kunnen vlug verstrikt raken in een spirituele wereld die niet van God is. Eens jullie de onderwereld 
omarmen zullen jullie geen vrede kennen. Deze gevallen engelen zullen jullie verlokken in een 
web van bedrog. Eerst zullen jullie een gevoel van hoop ervaren en dan een overtuiging dat jullie, 
met de hulp van zulke engelen, alle aspecten van jullie leven kunnen controleren. Ten slotte zullen 
jullie, verkeerdelijk, geloven dat jullie de volledige controle hebben over jullie eigen lot. Allerlei 
valse indrukken van vrede zullen jullie geesten vullen, maar spoedig daarna zullen jullie een 
vreselijk gevoel van ellende ervaren.  

Omgaan met dat soort geesten waarvan jullie geloven dat het Gods engelen zijn, maar die 
niet tot Zijn Koninkrijk behoren, zal jullie ertoe brengen bezig te zijn met het occulte, wat 
jullie zal verblinden voor de Waarheid en jullie ziel zal verwoesten.  
God geeft Zijn Engelen geen toelating om jullie gaven te schenken omdat die alleen van 
Hem kunnen komen. Gods Engelen kunnen gevraagd worden om voor jullie te bidden maar 
nooit om jullie wereldse goederen of geestelijke machten te verlenen. Wanneer jullie 
engelen verafgoden en op zoek gaan naar deze zaken, dan zijn jullie schuldig aan het 
verbreken van Gods Eerste Gebod.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

 


