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De Maagd Maria: De Bedrieger bereidt zich ook voor op De Waarschuwing.  
 

Zaterdag, 1 oktober 2011, 20:30 u.  

Mijn kind, bid voor al die zielen die Mijn Zoon verworpen hebben en die daar trots op zijn.  

De tijd nadert dat Mijn Zoon nogmaals probeert de wereld te redden van de verdoemenis. Het is 
belangrijk Mijn kind, dat je doorgaat gehoorzaam te zijn in alle dingen waar Mijn geliefde Zoon je om 
verzocht heeft.  

Hij lijdt en wil jullie allen redden uit de greep van de Bedrieger. Hij, de Bedrieger, bereidt zich voor op De 
Waarschuwing. Terwijl Mijn Zoon door Zijn genade wordt gedreven de zielen van allen te redden, zal de 
Bedrieger proberen hen ervan te overtuigen dat De Waarschuwing een illusie was.  

Er moet voorkomen worden dat Satan deze niets vermoedende zielen grijpt. Hou ze allen vast in jullie 
gebeden, want zij zijn degenen die het meest behoefte hebben aan jullie gebeden.  

Jullie Gezegende Moeder   
Koningin van de Hemel  

De Liefde van God, eenmaal door de mens gevoeld, is iets waar niemand 
nog zonder kan leven.  

 
Maandag, 1 oktober 2012, 16:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten aanvaarden dat wanneer Mijn volgelingen deze 
boodschappen geloven, deze hun van tijd tot tijd zielenleed zullen berokkenen.  

Velen zullen zich verheugen wanneer zij Mijn Heilig Woord lezen en zij zullen het als een wonder 
aanvaarden.  

Anderen zullen Mijn Boodschappen ook aanvaarden, maar op bepaalde dagen zullen zij zich 
verscheurd voelen door twijfels die hen zullen overvallen. Deze twijfels zijn natuurlijk.  

Nog anderen zullen zich steeds weer de vraag stellen of ze werkelijk van de Hemel komen. Dan 
zullen zij vol smart zijn omdat zij weten dat hun levens op het punt staan te veranderen en zij 
getuigen zullen zijn van de Tweede Komst.  

Dat wil zeggen dat het leven dat zij tot nu toe geleefd hebben, onherkenbaar zal veranderen.  

Voor velen is dat angstaanjagend omdat zij zich willen vastklampen aan hun oude 
zelfgenoegzame levens hoe ongelukkig zij ook waren.  

Vrees voor de toekomst, vrees voor de Hand van God en vrees voor Satans leger kwellen hen. 
Maar alhoewel Mijn boodschappen hun harten angst kunnen inboezemen, toch geven zij bij 
momenten ook troost.  

Maar één ding is zeker. Zij zullen Mijn Heilige Geest in hun zielen voelen en eens dat gebeurt 
zullen zij vertrouwd geraken met Gods Liefde.  

De Liefde van God, eenmaal door de mens gevoeld, is iets waar niemand nog zonder kan leven. 
Zij brengt vrede. Dus hoe angstig jullie, Mijn volgelingen, ook mogen zijn, jullie moeten onthouden 
dat Ik, jullie Jezus, jullie nooit in de steek laat.  

Jullie zijn de Mijnen.  

Ik ben het Leven in jullie zielen. Door Mij zullen jullie gered zijn. Ik ben vol Barmhartigheid voor de 
zielen zich tot Mij keren om hulp. Ik zal jullie niet laten lijden door toedoen van Satans volgelingen. 
Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Jullie hebben niets te vrezen.  
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Integendeel, jullie krijgen de genaden om jullie zelf voor te bereiden. Nu moeten jullie dapper zijn, 
laat niet toe dat twijfels jullie liefde voor Mij vertroebelen of jullie blind maken voor de Waarheid 
van deze Boodschappen.  

Zij zijn Mijn Geschenk voor jullie. Zij worden jullie gegeven opdat jullie zouden beschermd zijn en 
behoed blijven voor alle kwaad.  

Vraag Mij altijd jullie angsten te bedaren, want zij worden door de duivel als zaden van 
ontevredenheid in jullie geesten geplant met de bedoeling jullie te laten afdwalen.  

Ik zegen jullie. Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie Mijn bescherming. Vertrouw altijd op Mij.  

Jullie Jezus  

Ofwel dienen jullie God, ofwel geven jullie toe aan de dwaasheid van de 
mensen.  

 
Woensdag, 1 oktober 2014, 21:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het verraad van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, tiert welig onder 
diegenen die zeggen dat zij Mij dienen. Zelfs diegenen die zeggen dat ze Mijn trouwe dienaren 
zijn, hebben Mij verlaten en hun geloof is slechts een sprankje van de vroegere toestand. Wat 
begon met liefde en mededogen voor Mij, werd gereduceerd tot een fractie van wat het vroeger 
was en dat werd door vele dingen veroorzaakt.  

Zeer veel minachting voor Mijn Kerk is ontstaan als gevolg van gevallen zielen in haar schoot, die 
zich tot zware zonden lieten verleiden. Veel van Mijn onschuldige gewijde dienaren leden als 
gevolg van de zonden van anderen en dit bracht voor hen grote schande mee. Toen dan de 
Wetten van God aan de kant werden geschoven en er nauwelijks nog over gesproken werd, 
vergaten velen dat de Geboden van God ten koste van alles moesten gehandhaafd worden. 
Indien Mijn gewijde dienaren ophouden met de Waarheid te prediken en het belang verwerpen 
van het spreken over het bestaan van de zonde, hoe zouden Gods kinderen er dan wijzer uit 
kunnen worden? Mijn gewijde dienaren hebben de morele plicht om het Woord van God te 
handhaven en om Gods kinderen te waarschuwen voor het gevaar van de zonde. Maar zij hebben 
besloten om dat niet te doen. Velen zijn bang om de Waarheid te verkondigen uit vrees voor 
vervolging door diegenen die hen de schuld zullen geven voor de zonden van anderen.  

Tijdens Mijn tijd op aarde heb Ik nooit geaarzeld om te preken over de straf die de mens zal 
oplopen tenzij hij Gods vergeving voor zijn zonden zoekt. Angst voor Gods straf zou niet de 
reden mogen zijn om zonde te vermijden maar alleen dat jij, de zondaar, gered kan worden. 
Zonde is iets waarmee jullie moeten leven, maar jullie mogen ze nooit aanvaarden. Jullie 
moeten haar bevechten want Ik verlang om jullie zielen te redden. Waarom zou Ik niet 
verlangen om jullie zielen te redden, wat het ook kost? Heb Ik niet voor jullie geleden en stierf Ik 
geen pijnlijke dood aan het Kruis, opdat jullie zouden kunnen gered worden in Gods Ogen? 
Waarom preken Mijn gewijde dienaren dan niet over de absolute noodzaak om het eeuwige leven 
te zoeken? Indien jullie het Eeuwig Leven niet zoeken, dan zullen jullie het ook niet vinden.  

Het is de plicht van allen die Mij dienen om de mens te helpen redden van de eeuwige 
verdoeming. De Waarheid werd zolang verborgen dat veel zielen, als gevolg van hun 
zelfgenoegzaamheid, voor Mij verloren zijn gegaan. Weet dat Ik op de laatste dag Mijn Engelen 
zal uitzenden en dat de mensen in twee helften zullen verdeeld worden – diegenen die 
gruweldaden hebben begaan en diegenen die van Mij zijn. Ik vraag jullie, Mijn gewijde dienaren, 
om de Waarheid te vertellen want indien jullie dat niet doen, dan zullen jullie veel zielen voor Mij 
verloren doen gaan en daarvoor zal Ik jullie nooit vergeven. Ofwel dienen jullie God, ofwel 
geven jullie toe aan de dwaasheid van de mensen.   
Jullie Jezus  

Verheug jullie wanneer de hemel openbreekt want jullie zullen weten dat Ik kom.  
 

Zondag, 2 oktober 2011, 15:00 u.  
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Mijn innig geliefde dochter, de weerpatronen zijn nu aan het veranderen, het zoveelste teken dat de tijden 
aan het veranderen zijn. Andere veranderingen zal men ondervinden. De zon zal beginnen te pulseren 
(kloppen) en te draaien om de wereld voor te bereiden op De Waarschuwing.  

Mijn kruis zal eerst verschijnen. Ze zullen geschokt zijn, maar dit wordt gegeven als een teken, zodat 
jullie je zielen kunnen voorbereiden en vragen om vergeving voor de begane zonden. Door dit te doen 
zullen jullie niet lijden tijdens De Waarschuwing.  

Bid, bid, bid. Mijn volgelingen overal. Verheug jullie als de hemel openbreekt want jullie zullen dan weten 
dat Ik werkelijk kom in de wereld. Eindelijk zal de mensheid niet meer in staat zijn om Mij te ontkennen. 
Mijn liefde zal in iedere uithoek van de wereld stralen wanneer Ik overal in alle zielen tracht binnen te 
treden.  

Zo onverwacht zal dit evenement zijn dat de wereld in grote shock tot stilstand zal komen. Wanneer men 
zich langzaam weer hersteld heeft, zullen velen nog steeds onzeker zijn over wat gebeurd is. Net zoals Ik 
kom, zo ook zal ook Satan en de helse demonen komen en zij zullen proberen om de zielen van Mijn 
kinderen te verslinden. Daarom moet Ik jullie allen met aandrang vragen om jullie huis te besprenkelen 
met wijwater en gezegende kaarsen in huis te halen. Jullie moeten jezelf beschermen.  

Ik vraag jullie dit als voorbereiding voor de komende gebeurtenissen. Bid voor al diegenen die in hun hart 
de waarheid van Mijn leer niet aanvaarden. Bid vooral voor degenen die enorme inspanningen doen om 
Mij te ontkennen, hoewel ze zich bewust zijn van Mijn kruisiging om hen te redden.  

Herinner jullie dat Ik stierf om ieder van jullie te redden. Vergeet niet dat Ik deze keer opnieuw kom om 
ieder van jullie te redden. Ik sluit niemand uit.  

Nu hebben jullie de gelegenheid, kinderen, jullie een plaats te verzekeren in het tijdperk van vrede op 
aarde. Waarom zouden jullie er geen deel van willen uitmaken? Waarom zou iemand wetens en willens 
kiezen voor de diepten van de Hel in ruil voor dit grote geschenk?  

Verheug jullie. Bid. Dank God de Vader voor Deze Grote Waarschuwing. Omarm dit geschenk met liefde 
en vreugde in jullie hart.  

Jullie Redder   
Jezus Christus  

De Maagd Maria: Vele leiders van de Kerk van mijn Zoon zeggen niets. Zij 
verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet langer in het openbaar.  

 
Dinsdag, 2 oktober 2012, 15:30 u.  

Mijn kind, de manoeuvres om de Naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te beledigen, 
nemen toe.  

Het is niet genoeg Hem te ontkennen, velen willen Zijn beeld beschadigen in de geesten van hen 
die in Hem geloven.  

De Kruisiging van het Lichaam van mijn Zoon, de Kruisiging van Zijn Kerk, escaleert.  
Velen leiders van de Kerk van Mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen de Heilige Naam van Mijn 
Zoon niet langer in het openbaar. De moed ontbreekt hun om het Lichaam van Mijn Zoon, Zijn 
Kerk op aarde, te verdedigen.  

Velen willen geen ongewenste aandacht trekken omwille van de zonden van priesters in het 
verleden. Velen hebben gewoonweg niet het sterke geloof dat vereist is om een ware getuige te 
zijn van de Waarheid vervat in de leer van Mijn Zoon.  

Zo velen in de wereld geloven niet in het Bestaan van Mijn Zoon en dat doet Hem wenen.  

Zo velen die de Waarheid kennen, denken dat het volstaat om verontwaardiging te tonen wanneer 
zij een godslastering horen maar nog altijd blijven zij zwijgen.  

Kinderen, jullie moeten de Waarheid van de Kruisiging van Mijn Zoon openlijk en zonder vrees 
bevestigen. Mensen zullen luisteren. Jullie zullen gehoord worden. Indien elke dienaar van Mijn 
Zoon zou blijven zwijgen, wie zal er dan van Mijn Zoon spreken?  
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Wie zal Zijn Heilig Woord verspreiden in deze tijd waarin zoveel kinderen van God het bestaan van 
God ontkennen?  

Zeer spoedig zullen zij geen verontschuldiging meer hebben. Wanneer zij de staat van hun zielen 
zullen zien zullen zij voor het eerst begrijpen dat zij een ziel hebben.  

Bid opdat zij daarna sterker mogen zijn en dat zij ware soldaten van Christus worden.  

Jullie geliefde Moeder   
Moeder van Verlossing  

Er is een grote misvatting over datgene wat een man of vrouw heilig maakt 
in Mijn Ogen.  

 
Woensdag, 2 oktober 2013, 22:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, er is een grote misvatting over datgene wat een man of vrouw heilig 
maakt in Mijn Ogen.  
Veel mensen in de wereld vinden het praktiseren van het Christelijk Geloof moeilijk om in de 
armen te sluiten als het op het bidden aankomt. Zoveel goede en welmenende mensen vinden 
het lastig om stil te zitten in vredevolle beschouwing van Mijn Grote Onderrichtingen aan 
de wereld gegeven om hen te doen begrijpen wat van hen verwacht wordt. Ik stel geen 
grote eisen. Ik dwing zielen niet om uren en uren voor Mij door te brengen en toch, Ik Ben 
zo gelukkig wanneer nederige zielen dat wel doen – maar dat is een zeldzaamheid.  
Dit is hoe Ik verlang om een intieme relatie met al Gods kinderen te ontwikkelen. Ik hoef alleen 
maar jullie kleine stem naar Mij te horen roepen wanneer jullie je persoonlijke gedachten met Mij 
wensen te delen; jullie verdriet; jullie vreugde; jullie zorgen; jullie mislukkingen en jullie verlangen 
naar Mij, opdat Ik Mijzelf Tegenwoordig kan maken en door jullie gewaargeworden.  
Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld zal God toestaan Zichzelf te laten aanvoelen, in de 
zielen van diegenen die Hem nu zoeken – door Mij, Zijn enige Zoon. Door de Macht van God, de 
Vader, de Allerhoogste – kom Ik zelfs voor de allerlaagste, de meest onwaardige, de meest 
verwarde, de meest gekwelde van geest, om jullie de Gave te geven om Mijn 
Tegenwoordigheid waar te nemen. Hoe doe Ik dit? Hoe zullen jullie weten dat Ik met jullie 
communiceer? Eerst zal Ik jullie vullen met de tranen van bekering. Jullie zullen een groot 
verdriet beginnen voelen als jullie Mijn Kruisiging herbeleven. Jullie zullen het leven, zelfs 
in alledaagse situaties, door Mijn Ogen beginnen te zien. Jullie zullen aangetrokken worden 
door anderen, die reeds met de Gave van de Heilige Geest vervuld werden.  
Ik kies niet diegenen waarvan jullie geloven dat zij waardiger, heiliger, meer gezegend, meer 
gedisciplineerd zijn dan jullie. Ik kies alleen diegenen die naar Mij toekomen in volledige 
nederigheid, waar hun eigen vrije wil vrijwillig door hen werd opgegeven, zodat hij Mijn Wil kan 
worden.  
Indien jullie Mij waarlijk beminnen, zullen jullie echte vrede kennen. Indien jullie Mij waarlijk 
beminnen zullen jullie Mij zeggen:  

“Jezus, Uw Wil is al wat telt. Mijn vrije wil is van U. Doe ermee wat U wilt.”  
Wanneer een ziel Mij dit zegt, zijn zij ware dienaars van Mij en zij zijn de reden dat Ik de rest kan 
redden van diegenen die te koppig zijn om de betekenis te erkennen van in vereniging te zijn met 
Mij.  
Ik kan veel dingen doen en veel wonderen scheppen, wanneer de vrije wil, aan elke mens 
gegeven door Mijn Vader, terug wordt opgedragen aan Mij, Zijn Zoon. Dit is de grootste macht, die 
de macht van het beest zal teniet doen, wanneer hij aan de macht komt. Kom tot Mij en schenk 
Mijn Vader jullie vrije wil, om het menselijk ras vrijheid te brengen. Alstublieft, bid dit speciale 
Kruistochtgebed:  

Kruistochtgebed (123)   
Gave van vrije wil aan God.  
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“Mijn liefste Jezus, aanhoor dit gebed van mij, een zeer onwaardige ziel, en help mij U meer te 
beminnen. Uit mijn vrije wil offer ik U deze Gave terug, lieve Jezus, opdat ik Uw nederige dienaar kan 
worden en gehoorzaam blijven aan de Wil van God.  

Mijn wil is Uw Wil. Uw Bevel betekent dat ik gehoorzaam ben aan elk verlangen van U.  

Mijn vrije wil is van U om ermee te doen wat nodig is om alle mensen te redden, over de hele wereld, 
die van U gescheiden zijn.  

Ik geef deze Gave, die mij gegeven werd bij mijn geboorte, aan Uw Allerheiligste Dienst. Amen.”  

Hoe meer jullie Mij beginnen te leren kennen, hoe meer jullie twee dingen zullen begrijpen. Mijn 
Onderrichtingen zijn nooit veranderd. Ik bemin alle zielen.  

Jullie Jezus  
 

Leg jullie wapenrusting af, want zij zal in kleine stukjes verbrijzeld worden.  
 

Donderdag, 2 oktober 2014, 23:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden mogen Mijn Woord – de Waarheid – verachten maar de 
dag zal komen dat zij hun hoofden in schaamte en wroeging zullen laten hangen wanneer zij voor 
Mij staan.  

In de dagen van Noach werden hij en de mensen die uitgekozen waren om hem te helpen 
zich voor te bereiden op de Gerechtigheid van God, belachelijk gemaakt. Zij werden bespot, 
vervolgd en men deed alle mogelijke pogingen om de instructies die God aan Noach had 
gegeven, in diskrediet te brengen. Gehoorzaam tot het einde, smeekte Noach tot het einde om 
barmhartigheid voor hun zielen. Hij drong er bij hen op aan om bij hem toevlucht te zoeken, maar 
hij werd genegeerd. En zo zal het eveneens zijn op de Grote Dag van de Heer. Alleen een restant 
zal klaar zijn om Mij te begroeten samen met diegenen die tijdens de Waarschuwing in hun hart 
zullen beslissen om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.  

Ik verzoek allen die geloven in Mij en in Mijn Belofte om in grote heerlijkheid terug te komen, om te 
bidden voor diegenen die deze missie minachtend afwijzen, want hun werd het Geschenk van de 
Waarheid gegeven maar zij verkozen om het terug in Mijn Gezicht te gooien. Alle mensen met een 
warm en teder hart en een zachtmoedige ziel zullen in Mijn Armen getrokken worden, ongeacht 
welke geloofsbelijdenis of gezindte zij volgen, want zij behoren Mij toe. Aan diegenen die het 
Woord van God niet kennen zal grote barmhartigheid betoond worden en diegenen die zich tijdens 
de Waarschuwing bekeren, zullen eveneens in Mijn Armen wonen. Ik zal Mij uitstrekken naar alle 
zielen die vriendelijk van hart zijn en die liefde en erbarmen betonen voor hun broeders en 
zusters.  

De grootste strijd zal plaatsvinden wanneer Ik Mij uitstrek naar de arrogante en hoogmoedige 
personen bij wie echte liefde ontbreekt en die evenmin over een grootmoedige geest beschikken. 
Voor die zielen vraag Ik dringend om jullie gebeden. Maar meest van al verzoek Ik jullie te smeken 
om Mijn Barmhartigheid voor diegenen die hun ziel aan de duivel verkocht hebben in volle kennis 
van wat zij gedaan hebben. Zij zullen niet uit eigen beweging naar Mij komen en daarom kunnen 
zij alleen gered worden door het lijden van uitverkoren zielen, die zich aan Mij hebben toegewijd, 
en door jullie eigen offers. Alstublieft, bid volgend gebed om alle zondaars te redden.  

Kruistochtgebed (169)   
Voor de redding van diegenen die Christus verwerpen.  

“Liefste Jezus, omwille van Uw Medelijden en Barmhartigheid, smeek ik U voor de redding van 
diegenen die U verworpen hebben;  die Uw Bestaan ontkennen,  
die zich vrijwillig kanten tegen Uw Heilig Woord en wier verbitterde harten hun zielen vergiftigd 
hebben met betrekking tot het Licht en de Waarheid van Uw Godheid.  

Wees alle zondaars genadig.  

Vergeef hen die godslasterlijk spreken tegen de Heilige Drie-eenheid en help mij, op mijn eigen 
manier en door mijn persoonlijke offers, om in Uw Liefhebbende Armen die zondaars te omhelzen die 
Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben.  
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Ik geef U mijn belofte, dat ik door mijn gedachten, mijn handelingen en het gesproken woord, U zo 
goed als ik kan zal dienen in Uw Missie van Verlossing. Amen.”  

Ga, jullie allen en verzamel in gebed, want de Gerechtigheid van God zal spoedig door de 
wereld ervaren en gezien worden. Omwille van de boosaardigheid van de mens, zijn 
tegendraadse handelingen en zijn haat voor zijn medemensen, zal God hem afstoppen bij de 
verwoestingen die op velerlei wijzen tegen de mensheid georganiseerd worden.  

Leg jullie wapenrusting af, want zij zal door de Hand van Mijn Vader in kleine stukjes verbrijzeld 
worden. Verzet jullie tegen God en jullie zullen daarvoor boeten. Maar wanneer jullie 
trachten om de mensheid op grote schaal schade toe te brengen door misbruik van macht, 
dan zullen jullie abrupt gestopt worden. Jullie zullen geen tijd hebben om Gods 
Barmhartigheid te zoeken.  

Jullie Jezus  

Ik zal jullie nooit verlaten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom.  
 

Maandag, 3 oktober 2011, 12:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, vandaag spreek Ik met jou over de noodzaak te begrijpen wat De 
Waarschuwing precies is en om elke verwarring daarover te verhinderen. Veel mensen zijn bang en 
geloven dat dit de Dag des Oordeels is. Maar dit is echter niet zo. Dit is een dag van Glorieuze 
Goddelijke Barmhartigheid die de hele wereld zal omvatten. Mijn stralen van barmhartigheid zullen 
worden uitgestort over iedere afzonderlijke ziel, man, vrouw en kind. Niemand zal worden uitgesloten. 
Niemand.  

Dit is Mijn terugkeer om jullie nogmaals te redden. Wisten jullie niet dat Ik altijd barmhartig zou zijn? Dat 
Ik nooit zou wachten tot het Laatste Oordeel tot Ik nog eens probeerde jullie allen te redden?  

Dit is de Zuivering waarover Ik heb gesproken. Als voorbereiding op deze grote gebeurtenis heeft de 
wereld de laatste jaren een zuivering doorstaan. Ik liet toe dat de mensheid door de totale ineenstorting 
van de financiële markten nederig werd alhoewel Ik deze ineenstorting niet veroorzaakte. Deze toestand 
werd uitgedacht door globale groepen op machtsposities, inbegrepen wereldwijde regeringen met boze 
hebzucht. Maar omwille van dit lijden van miljoenen mensen zullen deze nu klaar zijn om Mijn woord te 
aanhoren en Mijn genade te accepteren. Ze zouden anders daartoe niet bereid geweest zijn. Er is niets 
te vrezen als jullie Mij beminnen en leven volgens de geboden gegeven aan Mozes in opdracht van Mijn 
Eeuwige Vader.  

Verwacht Mijn komst met liefde en vreugde en wees dankbaar dat jullie nu in de huidige wereld leven om 
Mijn grote geschenk van redding te ontvangen. Ik zal jullie nooit verlaten, kinderen. Ik kom omdat Ik jullie 
zoveel bemin. Ik wil jullie voorbereiden en jullie dicht bij Mijn Hart brengen. Daarom heb Ik de wereld door 
Mijn geliefde dochter boodschappen gegeven.  

Deze boodschappen zullen ook na De Waarschuwing verdergaan om jullie zoveel mogelijk met Mijn 
onderricht te begeleiden. Mijn woord, vervat in deze delen, waar Ik verwijs naar het Boek der Waarheid, 
zal leiden tot een nieuw Christelijke Leger, dat Mijn naam zal verdedigen totdat het Nieuwe Tijdperk van 
Vrede begint.  

Verheug jullie nu, Mijn kinderen. Laat Mij jullie troosten, want dit zal de eerste keer zijn dat jullie voor Mij 
zal staan van aangezicht tot aangezicht. Het zal voor Mijn volgelingen een moment van grote liefde, 
vrede en geluk zijn. Verhef jullie nu en wees sterk want jullie zijn bevoorrecht en daarvoor moeten jullie 
God de Almachtige Vader loven, die dit heeft toegestaan.  

Jullie geliefde Verlosser  
Jezus Christus  

De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen.  
 

Woensdag, 3 oktober 2012, 13:30 u.  
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Ik ben jouw geliefde mystieke bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevlekte Maagd 
Maria.  

Mijn zeer geliefde dochter, elke gruweldaad waarvan Ik getuige was in de Hof van Gethsemane, 
toen Ik door de Boze getergd werd, is zich nu aan het ontvouwen in de wereld, vlak voor Mijn 
Ogen.  

Overal hebben mensen hun geloof verloren. Zij dobberen in een zee van verwarring, in een staat 
van geloofsafval, nooit eerder in de wereld op zo’n grote schaal gezien.  

De wederzijdse liefde is dood.  

Respect voor andermans noden wordt niet langer beschouwd als een bewonderenswaardige 
eigenschap.  

Hebzucht, begeerte en afgunst beheersen de geesten van velen in de wereld van vandaag.  

Door de koude in hun harten schatten zij het leven zelf niet langer naar waarde en vinden moord 
niets bijzonders. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd.  

De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen is omdat het wetten zou 
moeten toestaan die zonden vergoelijken welke nu gemakkelijk in jullie landen worden 
geïntroduceerd.  

De obsessie voor valse religies en bedrieglijke idolen is algemeen heersend.  

Mijn Kerk stort in, en Mijn gewijde dienaren beklemtonen in de meeste gevallen niet het gevaar 
van de zonde noch de waarheid van het eeuwig leven.  

Haat, oorlog, hebzucht, begeerte, afgunst en eigenliefde zijn allen samengeklit in een 
leugenachtige toestand, een toestand die geen gelijkenis vertoont met de Waarheid van Mijn Leer.  

Ik wist toen, in de Hof van Gethsemane, dat Mijn Dood op het Kruis door deze generatie van 
vandaag niet zou gezien worden voor wat hij betekende. Dat was de pijn die Mijn Hart als met een 
zwaard verscheurde.  

Het Offer dat Ik voor de mensen bracht, hen in de Ogen van Mijn Vader te redden, wordt vandaag 
niet erkend. Hoeveel zijn zij vergeten. Hoeveel werd hun niet verteld. Dat alles heeft te maken met 
de zonde van verdraagzaamheid die aan de wereld wordt voorgesteld als iets goeds.  

De oorlogen en haat verspreiden zich als een virus, zoals gepland door de Boze. De pijn van Mijn 
volgelingen zal zich verenigen met Mijn pijn bij het zien van de obsceniteiten die zullen uitgebraakt 
worden door die Regeringsleiders die zich laten leiden door de leugens die door Satan in hun 
zielen verankerd werden.  

Satan en zijn demonen zijn zeer machtig. Geloof niet één minuut dat het gemakkelijk is om de 
greep te verslappen die zij hebben op iemand die hen heeft toegestaan in hun zielen binnen te 
komen. Zij zullen niet gemakkelijk opgeven en zullen zielen die zich om hulp tot Mij willen keren, 
hun Jezus, weerhouden door hen hulpeloos te maken.  

Deze zielen zullen het een kwelling vinden om te bidden. De woorden willen niet uit hun mond 
komen. Zij zullen een totale afkeer voelen voor gedachten aan Mij. Hoe zij ook proberen, het zal 
een moeilijke taak zijn.  

Tot diegenen die zeggen dat zij goede mensen zijn, die anderen geen kwaad doen, maar die Mij, 
Jezus, niet in hun levens aanvaarden, weet dit. Jullie zijn geen volgelingen van Christus. Indien 
jullie niet tot Mij komen, kunnen jullie niet toegelaten worden in het Koninkrijk van Mijn Vader.  

Om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan is voorbereiding vereist. Satan kan zo snel handelen 
om zielen te verwarren dat velen onbewust zijn meegenomen.  

Deze tijden van grote onrust in de wereld en gebrek aan bewustzijn van Mijn Vader, God de 
Schepper van alle dingen, kan slechts uitmonden in een ding.  

In een catastrofe. Kastijding zal over de wereld neerkomen om de mensheid te redden, om de 
mensheid te zuiveren.  

Als mensen weigeren te luisteren, zullen zij de Waarheid niet horen.  

De Waarheid zal redden, niet alleen hun levens op aarde, maar zij zal hun het Eeuwig Leven 
geven.  
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Nalaten de Waarheid te aanvaarden, heeft als resultaat de dood, zowel naar lichaam als naar ziel.  

De tijd is gekomen voor de mensheid om een keuze te maken. Ik kan de mensen niet dwingen Mij 
te volgen. Want ondanks al de geschenken, de genaden en de wonderen die hun zullen gegeven 
worden, zullen zij toch nog hun rug keren.  

Ondanks al Mijn Grote Barmhartigheid zullen sommigen toch nog de dood verkiezen boven het 
leven.  

Jullie Jezus  

Vermits de Kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint, moeten jullie uitkijken 
naar al de tekenen, die voorzegd werden.  

 
Donderdag, 3 oktober 2013, 22:35 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vermits de Kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint, moeten jullie 
uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden.  

De vijanden van God zullen elk aspect van Mijn Eigen Kruisiging nabootsen, te beginnen 
met de ontwijding van Mijn Lichaam. Toen Ik voor Mijn beulen gesleurd werd, beroofden zij 
Mij van Mijn klederen, om Mij te bespotten en Mij te beschamen. Vervolgens kleedden zij Mij 
in het rood – de kleur die geassocieerd wordt met het beest. Ze vochten dan over wie de 
eerste nagel in Mijn Lichaam mocht kloppen. Vervolgens, zoals wilden, trokken zij aan Mijn 
Ledematen en rekten Mijn Armen zo ver uit dat zij ze uit Mijn Gewrichtskom trokken, om Mij 
nog extra pijn te bezorgen. Om Mij nog meer te doen lijden, dreven zij de nagels door de 
palmen van Mijn Handen in een hoek zodat zij er langs Mijn Polsen terug uitkwamen. Mijn 
twee Armen werden in twee vreemde hoeken getrokken en Ik hing in een pijnlijke, 
ongebruikelijke hoek, ontworpen om Mij de maximum hoeveelheid pijn en vernedering te 
berokkenen.  
Zij trokken loten zodat de laatste acht mannen de leiding zouden kunnen hebben over de 
bloedige foltering die zij Mijn Lichaam toebrachten. Zij zongen schunnigheden, sloegen en 
stootten Mij, stampten Mij in de maag en brulden zoals wilden. Zij bevuilden Mij op alle mogelijke 
wijzen om aan al diegenen die getuige waren van Mijn dood op het Kruis te tonen dat Ik gestraft 
werd voor Mijn zogenaamde gemene leugens. Ik werd vermoord om Mij het zwijgen op te leggen 
en om te verhinderen dat het Woord van God de zielen zou bereiken.  
Hetzelfde zal weldra gebeuren. Het zal voor Mijn vijanden niet voldoende zijn om de Opdracht 
van Mijn Eucharistie te veranderen – zij zullen Mijn Lichaam eens te meer bevuilen. Zij zullen Mij 
op gelijkaardige wijzen ontheiligen. De kleur rood zal gebruikt worden; zij zullen voor Mijn Kruis 
gebaren maken en Mij door hun nieuwe rituelen beledigen. Alleen diegenen die de tekenen 
herkennen zullen bemerken hoe deze heiligschennissen enthousiast aan de wereld zullen 
voorgesteld worden, te midden van grote pracht en praal.  
De nieuwe homilieën zullen onzin zijn en veel van de nieuwe liturgie zal geen steek houden. 
Tot diegenen die Mijn Leer kennen, wees jullie bewust van de verwarrende, onlogische en 
ingewikkelde uiteenzettingen, die de introductie zullen begeleiden van de nieuwe, herziene 
leerstellingen en vroegere geloofsbelijdenissen. Zij zullen niet alleen verwarren en groot ongemak 
scheppen in jullie ziel, zij zullen vol tegenstrijdigheden en leugens zitten, die nooit van Mij, Jezus 
Christus zouden kunnen komen.  
Aan jullie werd de Waarheid gegeven vanaf de tijd dat Ik op de Aarde rondging. Jullie zullen nu de 
leugens krijgen, ontworpen om jullie van God af te keren. Zorg ervoor dat jullie waakzaam zijn, 
want jullie zullen opgeslokt en meegenomen worden in een valse leer. De leer van de duisternis, 
jarenlang nauwgezet voorbereid, zal weldra over jullie neerkomen. Jullie mogen nooit beloften 
aanvaarden, die Mijn Woord tegenspreken. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren zullen jullie 
weten dat zij door de geest van het kwaad naar jullie gebracht werden, met de bedoeling jullie 
kans op eeuwige redding te vernietigen.  

Jullie Jezus  
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Jullie zullen binnenkort getuige zijn van de wereldwijde vaccinatie waarover 
Ik jullie in 2010 vertelde.  

 
Vrijdag, 3 oktober 2014, 15:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mijn Belofte. Ik zal terugkomen om een nieuw begin, 
een nieuwe wereld zonder einde in te luiden. Al diegenen die instemmen met de Genade van God, 
wanneer Ik Mijn Barmhartigheid over de hele wereld uitstort, zullen deel uitmaken van Mijn 
Koninkrijk.  

Ik heb de mensheid elk teken, elke waarschuwing en elke Genade gegeven om hun zielen voor te 
bereiden. Sommigen hebben het Woord van God, zoals vastgelegd in de Heilige Evangeliën, 
gehoord en in acht genomen. Anderen hebben de Waarheid gehoord en gezien maar weigeren 
om haar te aanvaarden. Er zal spoedig een dag komen waarop de volledige Waarheid en het 
bewijs van Wie Ik Ben zullen geopenbaard worden en de zondaars zullen evenveel tijd krijgen om 
hun persoonlijke beslissing te nemen, op basis van hun eigen vrije wil. Niemand van jullie zal 
gedwongen worden om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden want alleen jullie kunnen die 
beslissing nemen. Sommigen zullen weigeren om te getuigen van de Waarheid, zelfs wanneer 
ze die duidelijk zullen zien. Helaas zullen zij verloren gaan. Anderen zullen hun tijd nemen 
voordat ze Mij trouw beloven, maar die tijd, nadat de Waarschuwing plaatsvindt, zal kort 
zijn.  
Ik kom om jullie nu te vertellen van de gebeurtenissen die jullie de tekenen van deze tijd en van 
Mijn Tegenwoordigheid in deze Missie zullen onthullen. In veel landen zal men stormen 
meemaken die weken zullen duren. De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 
vertelde zal spoedig van tel zijn. De Hand van God, in Zijn Goddelijke Gerechtigheid, zal 
ervaren worden in de verleidingen die Hij zal toestaan voor diegenen die Hem in Mijn Kerk 
dienen. Wanneer deze en alle andere profetieën tot vervulling komen, zal Ik afwachten. En dan 
zal de Waarschuwing komen. Ze zal er spoedig zijn, vóór de Grote Dag waarop Mijn Belofte om 
terug te komen uiteindelijk zal vervuld worden.  

Jullie moeten vertrouwen op Mijn Goedheid, Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid. Indien jullie dat 
doen, zullen jullie sterk genoeg zijn om gelijk welke beproeving onder ogen te zien evenals 
beledigingen die jullie in Mijn Naam voor de voeten geworpen worden en jullie zullen de genade 
bezitten om trouw te blijven aan Mijn Heilig Woord.  

Blijf in vrede en in hoop, want Mijn Liefde voor jullie, en jullie liefde voor Mij, zal het kwaad 
vernietigen dat de zielen heeft ingepalmd van diegenen die zich van Mij hebben afgescheiden.   

Jullie Jezus  

Het Tijdperk van Vrede is niet ver weg meer.  
 

Dinsdag, 4 oktober 2011, 15:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, het Nieuwe Tijdperk wordt stilaan realiteit in de nabije toekomst.  

Het Tijdperk van Vrede zal door al Mijn volgelingen worden genoten. Het zal een periode van liefde, geluk 
en vrede zijn. Er zal geen ziekte, pijn, financiële zorgen zijn, want alles wat jullie nodig hebben, zal door 
Mij worden verschaft. Jullie, Mijn kinderen, zal niets verlangen. Ik zal jullie koesteren en omarmen in Mijn 
Nieuwe Paradijs net zoals een ouder een kind zou verzorgen. Dit moet verwelkomd worden. Het is een 
streefdoel voor jullie allen.  

Het is nutteloos te wachten om jullie voor te bereiden om in Mijn Nieuwe Paradijs van vrede binnen te 
treden. Voor jullie is het misschien dan te laat. Plan het voor vandaag nog want jullie zullen niet weten 
wanneer dit zal gebeuren. In feite zal het zo snel en plotseling gebeuren dat jullie, Mijn volgelingen, jullie 
jezelf daar gewoonweg in een oogwenk zal bevinden. Dat is de reden waarom jullie moeten beginnen 
met de voorbereiding van jullie zielen want slechts reine zielen kunnen daar binnentreden.  

Tijd is essentieel. Dit Mijn kinderen, is één van de laatste oproepen om jullie leven te beteren voor De 
Waarschuwing. Bereid jullie elke dag voor en vertrouw in Mijn Goddelijk Woord aangezien jullie nu 
geboden wordt om aan Mijn beden tot redding van zielen gehoor te geven.  
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Het tijdperk van vrede is nu niet meer veraf en Ik spoor jullie allen aan om jullie gezinnen voor te 
bereiden, zodat jullie samen kunnen zijn in Mijn Nieuw Koninkrijk.  

Jullie Goddelijke Zaligmaker  
Jezus Christus  

God de Vader: Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die regeringen te 
kastijden die samenzweren om Mijn kinderen schade toe te brengen.  

 
Donderdag, 4 oktober 2012, 14:55 u.  

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, terwijl de wereld mogelijks een grote zuivering moet 
doormaken die niet aangenaam zal zijn, Mijn Barmhartigheid groot is.  

Ik ben een oceaan van Barmhartigheid en zal grote veranderingen teweegbrengen om ervoor te 
zorgen dat Mijn kinderen zullen gered worden van de catastrofe. De catastrofe waarover Ik jullie 
spreek impliceert het werk van geheimzinnige kwade krachten in de wereld, die proberen om elke 
natie te controleren voor hun eigen schandelijk profijt.  

Zo vele van die soort zielen verwerpen de Barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon. Zo velen zullen 
Hem niet erkennen. Zij gaan door met het achteloos toebrengen van lijden aan diegenen waarover 
zij de controle uitoefenen en zij zijn niet in staat te aanvaarden dat hun zonden niet ongemerkt 
zullen voorbij gaan. Zij mogen dan wel strijden tegen de Macht van Mijn Hand, maar Mijn Hand zal 
op hen neerkomen en hen vernietigen.  

Zij zullen met de tijd de Macht van God erkennen, maar voor velen onder hen zal het te laat zijn.  

Elke Handeling van Mij, met inbegrip van grote mirakels, zal weldra door de hele wereld gezien 
worden. In Mijn Grote Barmhartigheid, die de hele mensheid zal verzwelgen als in een grote 
oceaan, zal Ik al doen wat Ik kan om de mensheid te redden. Geen mens zal door Mijn 
Geschenken onaangeroerd blijven.  

Wanneer dat gebeurt, zal Ik die mensen achtervolgen die Mij zullen wegduwen, ofschoon zij zullen 
weten wie Ik Ben.  

Dan zullen die leiders van de wereld neergeslagen worden die verzuimen Mijn Goddelijke Wetten 
toe te passen en die de aarde geselen door hun wreedheid tegenover Mijn kinderen. Tegen dan 
zal Ik niet toestaan dat zij Mijn Goddelijke Gerechtigheid ontlopen.  

Zij zijn gewaarschuwd, in deze Boodschap, om nu te stoppen. Zij moeten bidden om leiding, 
wanneer zij zich ongemakkelijk voelen of onder druk gezet, om hun landen wetten op te leggen die 
ontberingen zullen teweeg brengen.  

Ik geef hun nu de tijd om te stoppen met wat zij aan het doen zijn en om Mij om hulp te smeken 
om in verzet te komen tegen de boosaardige regimes, die gepland worden tegen hun 
landgenoten.  

Zij weten waarover Ik spreek.  

Ik ben de Schepper van het menselijk ras. Ik ken elke kind van Mij. Wat zij zien. Wat zij voelen. 
Hoe zij denken. Ik ken ook diegenen onder hen die trouw gezworen hebben aan handelingen die 
mensen over de hele wereld vreselijk zullen doen lijden.  

Mijn Hand van Barmhartigheid wacht om jullie terug te brengen in de schuilplaats van Mijn 
Koninkrijk.  

Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die regeringen te kastijden die samenzweren om Mijn 
kinderen schade toe te brengen. Het zal jullie niet toegestaan worden dit lijden te veroorzaken.  

Want van zodra jullie wetten invoeren, bedoeld om diegenen te controleren die jullie dienen, en die 
afstotelijk zijn voor Mij, dan zal Ik zo’n kastijding zenden dat geen mens nog enige twijfel zal 
hebben over wat de oorzaak was van zulk een straf.  

Jullie zijn Mijn kinderen en het is tot Mij dat jullie je moeten wenden voor bescherming. Zonder 
Mijn bescherming zullen jullie overgelaten zijn aan de willekeur van Satan.  
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Mochten jullie het vergeten zijn, Satan haat jullie allen. Maar door zijn machtige en subtiele 
verleidelijke wegen volgen jullie zijn machtshonger als slaven.  

Kies voor macht op deze aarde, die jullie wellicht kan verheffen en groter waardering verschaffen 
dan de wegen van de Heer, en jullie zullen verworpen worden.  

Deze waarschuwing wordt gegeven om ervoor te zorgen dat jullie begrijpen dat er slechts één 
Schepper is. Slechts één, die de mensheid schiep. Slechts één die de macht heeft om een einde 
te maken aan al wat op aarde bestaat.  

God de Allerhoogste   
Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is  

Verloochen zonde en jullie verloochenen Mij.  
 

Vrijdag, 4 oktober 2013, 23:44 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, niemand kan Mij bevechten en eeuwige redding verwachten, tenzij hij 
zich volledig aan Mij overlevert. Al Gods kinderen moeten beseffen dat de tijd nadert waarin de 
wereld moet weten dat Mijn Laatste Oproep zo goed als voor de deur staat.  
Vrees Mijn Oproep nooit. Verwelkom hem, want Ik breng jullie Liefde, Vrede en Redding. Negeer 
Mij op jullie eigen risico, want Ik geef jullie slechts zo veel tijd om Mijn Oproep vanuit de Hemel te 
beantwoorden.  
Jullie, Mijn geliefde volgelingen – om het even wie jullie zijn – jullie zullen je weldra 
geïsoleerd voelen en afgesneden van Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid. Mijn 
Tegenwoordigheid, Mijn Woord en de Ware Onderrichtingen van God zullen verbannen 
worden en jullie zullen jezelf in een zeer eenzame toestand bevinden. Diegenen onder jullie 
die deze, Mijn Heilige Boodschappen van Liefde aan de wereld, beschimpen en bespotten, zullen 
achtergelaten worden in verbazing hoe dat kan, wanneer jullie het pad van bedrog volgen. Hoe 
verder jullie dit pad bewandelen, hoe groter de afstand die jullie zullen plaatsen tussen jullie zielen 
en Mijn Barmhartigheid.  

Wanneer jullie Mij beminnen, zullen jullie in Mijn Onderrichtingen geloven. Als jullie Mij kennen, 
dan zullen jullie Mijn Heilig Woord in de Schriften herkennen. Indien jullie Mij kennen en 
aanvaarden dat Ik ooit zou toestaan dat Mijn Heilig Woord zou verdraaid worden in iets wat het 
niet is, zonder tussenkomst van Mijnentwege, dan kunnen jullie niet zeggen Mij te kennen. Als 
jullie geloven dat Ik, de Mensenzoon, Die een brutale dood stierf, ten voordele van jullie, om jullie 
van zonde te redden, Mij zou kunnen terugtrekken en dergelijke situatie door de vingers zien, dan 
ontkennen jullie het Woord van God.  
Verloochen zonde en jullie verloochenen Mij. Aanvaard zonde als iets goeds of geloof ,voor 
één minuut, dat Ik ze wel zal verontschuldigen, zonder verzoening, dan kunnen jullie niet 
langer aanspraak maken op een plaats in Mijn Koninkrijk. Ik waarschuw jullie dat deze 
komende periode jullie zal leiden op het gevaarlijkste pad van vernietiging, tenzij jullie trouw blijven 
aan Mijn Heilig Woord.  
Mijn Woord is Eeuwig. Mijn Koninkrijk is van jullie wanneer jullie Mijn Woord aanvaarden zoals het 
jullie gegeven werd. Waag het ermee te knoeien of aanvaard gelijk welke vorm van nieuwe 
aanpassing en jullie zullen daarvoor lijden. Mijn Toorn stijgt nu, aangezien Ik zie hoe weinig 
respect velen onder jullie tonen tegenover de Waarheid zoals die opgetekend staat in Mijn 
Vaders Boek. Er kan geen andere Waarheid zijn. Iedere vorm van afwijking kan nooit door 
God aanvaard worden. Geen argumenten.  
Geen menselijk redeneren. Geen uitzonderingen. De Waarheid zal in Eeuwigheid 
standhouden. Leugens zullen jullie in de armen van het beest drijven.  
Jullie Jezus  

Globale Groeperingen onder de heerschappij van de Antichrist.  
 

Woensdag, 5 oktober 2011, 21:00 u.  
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Mijn innig geliefde dochter, Ik ben verheugd met de wijze waarop je het aantal uren tot Mij in Aanbidding 
verhoogd hebt. Dit is goed omdat Mijn gegeven genade aan jou tijdens deze speciale tijd je wil zal 
versterken om Mijn boodschappen nog meer te verspreiden.  

Nu meer en meer van Mijn kinderen zich het klimaat in de wereld realiseren, zowel op politiek en 
economisch vlak dat zich buiten hun bevattingsvermogen ontwikkeld heeft, zullen zij binnenkort de 
waarheid zien. De wereldleiders waarover Ik spreek, en die zich uit lafheid verbergen daar waar jullie ze 
niet kan zien, zijn hun plannen aan het versterken voor de wereldheerschappij.  
Zij vormen legers, maken wapens en giftige stoffen, allemaal bedoeld om Mijn kinderen te vernietigen. 
Samenzweringstheorieën worden voortdurend ontkend wanneer scherpe waarnemers ze als waarheid 
publiceren. Jullie moeten begrijpen dat deze groepen krachtig zijn, allemaal samengebracht onder een 
verenigd front van fatsoenlijkheid zodat ze de waarheid kunnen verdraaien en het verbergen voor het 
publieke oog.  

Aanvaard kinderen, dat deze slechte groep strijdt tegen Mijn eigen volgelingen en leiders in de Kerk. Ze 
zijn er zelfs in geslaagd om in Mijn Kerk te infiltreren van binnen. Hun gif wordt uitgespuwd zoals een 
stromend beekje dat in allerlei richtingen vloeit. Er is een plan om jullie niet alleen te misleiden, maar om 
jullie te winnen voor hun manier van denken. Naar buiten toe zullen ze gezien worden de wereld redding 
te bieden onder de dekmantel van het aanbieden van humanitaire hulp. Hun creatieve oplossingen om 
het leven gemakkelijker te maken voor jullie zal zijn in de vorm van het verenigen van jullie geld, jullie 
eten, jullie gezondheid, jullie welzijn en jullie religie, als één. Alles onder één domein. Het domein van de 
Antichrist.  

Alstublieft, wijs de pogingen van deze boze mensen af die proberen jullie, Mijn onschuldige kinderen, in 
hun boze plannen mee te sleuren. Ze willen dat jullie, door jullie overeenstemmende mening, God Mijn  
Almachtige Vader verwerpen. Eens ze jullie controleren, zijn jullie verloren. Zij zullen bepalen wat jullie 
eten, aan welke religieuze praktijken jullie deelnemen en welke medicijnen ze jullie verschaffen.  

Bid, bid tot God de Vader dat Hij hun slechte gruweldaden stopt en vraag Hem om hun zielen te 
verlossen tijdens De Waarschuwing. Ongeacht wat hun slinkse plannen zijn, zij hebben het meeste van 
allemaal behoefte aan jullie gebeden. Zij zijn de marionetten van Satan, de arme misleide zielen, en zij 
weten in veel gevallen niet wat ze doen noch wie hun de orders geeft die ze beantwoorden.  

Bid Mijn Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid elke dag voor deze zielen als jullie kunnen en zolang 
jullie kunnen. Help Mij om hen te redden.  

Jullie Jezus  

Achter de bankineenstorting zat het brein van de Antichrist.  
 

Donderdag, 6 oktober 2011, 22:45 u.  

Mijn innig geliefde dochter, bid veel omdat de Antichrist klaar staat om uit zijn schuilhoek te komen en zal 
trachten Mijn kinderen te verslinden.  

Zijn sluw plan zal verborgen zijn achter een knappe charmante en welbespraakte buitenkant, maar 
wanneer Mijn kinderen in zijn ogen kijken, zullen zij duisternis zien want hij heeft geen ziel. Hij werd niet 
door de hand van God de Vader geschapen, want hij heeft geen ziel. Hij werd niet geschapen door God 
de Vader.  

Mijn kinderen, bid nu allen om hem te doen ophouden met het vernietigen van degenen die hij controleert 
vanuit de Ene Wereld Orde.  
Gebed kan veel van zijn voorgenomen ziekelijke plannen tegen de mensheid afremmen. Helaas zullen 
velen door hem misleid worden. Nooit eerder heb Ik Mijn kinderen opgeroepen tot zoveel gebed, omdat 
zonder jullie gebeden de plannen die hij uitstippelt zullen vervuld worden zoals voorspeld in het Boek 
der Openbaring.  
Zijn aanwezigheid op aarde wordt gevoeld over heel de wereld, maar zijn daden zijn voor het oog 
verborgen. Hij is als een rots die, wanneer ze in het water wordt gegooid, kleine golven veroorzaakt die 
mijlen ver kunnen reizen. Hij wil jullie vernietigen, want jullie zijn Mijn kinderen.  

Mijn kinderen, die Satans stappen slaafs volgen, zijn verblind. De geheime wreedheden begaan door 
deze mensen doen de Hemel enorm verdriet aan.  
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Kinderen, Ik moet jullie vragen te bidden tot de heilige Aartsengel Michael dat hij Satan tijdens deze 
turbulente tijden matigt. De Antichrist beweegt zich snel en zijn invloed groeit om het wereldwijde complot 
te realiseren jullie munt overal te brengen tot één munteenheid.  

Jullie bankineenstorting was opzettelijk door de Antichrist uitgelokt zodat wanneer jullie landen hulp 
nodig hebben, hij en zijn slechte volgelingen hun hulp kunnen aanbieden om jullie landen te 
redden.  
Word wakker jullie allen en zie wat er werkelijk gebeurt onder jullie ogen. Hij wacht om toe te slaan, maar 
jullie gebeden kunnen zijn handelingen beperken en hem tot staan brengen. Zijn onreine handen staan 
klaar om jullie te vatten in een greep waaruit jullie je slechts moeilijk kunnen bevrijden.  

Vergeet niet, kinderen, dat de resterende tijd van Satan op aarde kort is. De Antichrist is gestuurd om 
zielen te stelen van Mijn Vader. Deze zielen komen van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen. 
De belofte van de Antichrist over een eeuwig universum is onzin. Veel zielen worden nu verleid door 
deze nieuwe en sinistere doctrine. Ik kijk en zie hoe ze vallen in het bedrieglijke hol van de duisternis en 
bittere tranen wenen. Zodra deze zielen het pad van het bedrog volgen, zijn ze besmet. Hun houding ten 
opzichte van anderen, inbegrepen hun eigen gezinssituatie, verandert wanneer hun hart verkoelt.  

De macht van Satan is sterk, maar God de Vader zal ingrijpen en zijn aanhangers ernstig straffen op 
aarde. De Waarschuwing is hun laatste kans om zich af te wenden van de Antichrist.  

Bid dat Mijn licht iedere ziel zal doordringen tijdens De Waarschuwing zodat vooral verloren zielen gered 
kunnen worden uit deze vreselijke duisternis.  

Jullie geliefde Jezus Christus  

Het Licht van God is tegenwoordig in ieder van jullie.  
 

Zaterdag, 6 oktober 2012, 23:05 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, om Mij waarlijk te beminnen moeten jullie anderen zien door Mijn Ogen.  

Wanneer jullie naar een andere persoon kijken, kijk dan zorgvuldig en probeer Mijn 
Tegenwoordigheid te zien, want Ik ben tegenwoordig in alle zielen, zelfs in verduisterde zielen.  

Ik ben daar. Kijk en jullie zullen Mij zien. Dat is één van de meest buitengewone genaden die Mijn 
Eeuwige Vader aan elk van Zijn kinderen gegeven heeft.  

Het Licht van God is aanwezig in ieder van jullie afzonderlijk.  

Dat is liefde en elke ziel heeft het vermogen om te beminnen.  

Wanneer jullie anderen zien door Mijn Ogen, zullen jullie liefde voelen en dat zal jullie zielen raken 
op een manier die jullie niet kunnen ontkennen. Die liefde is echt, al kunnen jullie haar niet zien of 
aanraken. Jullie zullen het ook moeilijk aan anderen kunnen uitleggen. Toch is zij daar.  

Indien al Gods kinderen Mijn Vaders Goddelijke Tegenwoordigheid in de wereld zouden kunnen 
eren in Zijn kinderen, zou er vrede op aarde heersen. Zoek liefde en jullie zullen liefde vinden.  

Neem de tijd om na te denken over wat Ik jullie nu zeg. Het Licht van Gods Liefde is zoals een 
schitterende ster aanwezig in elke ziel. In sommigen straalt ze heel helder en jullie kunnen de 
liefde van die persoon voelen die jullie omhult. In anderen, is zij slechts een vaag schijnsel, 
moeilijk te vinden, niettemin is zij toch daar.  

Wanneer jullie naar elkaar kijken, denk dan het volgende. God schiep ieder van jullie. In Zijn Ogen 
zijn jullie broers en zusters. Het geeft Hem zoveel vreugde wanneer Hij ziet dat Zijn kinderen liefde 
en respect voor elkaar tonen.  

Wanneer zij vechten onder elkaar, ontbering en lijden toebrengen aan anderen, voelt Hij een 
enorme pijn. Zoals elke ouder kwetst het Hem wanneer Zijn kinderen Zijn Liefde niet delen, de 
Liefde waardoor zij geschapen werden.  

Onthoud ook dat wanneer jullie elkaar pijn doen, jullie Mijn Vader pijn doen. Hij voelt de pijn die 
jullie Zijn kinderen aandoen.  

Denk de volgende keer twee keer na voordat jullie een ander scherp beoordelen of met haat 
bejegenen. Wanneer jullie dat toch doen, mishagen jullie Mijn Vader.  
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Wanneer iemand jullie kwetst, bid dan voor hem. Want wanneer er spanning is of gebrek aan 
liefde tussen twee mensen, dan wordt dat veroorzaakt door boze geesten.  

Overstijg deze bekoring. Bemin de anderen. Behandel hen met respect. Kijk naar hen als door de 
Ogen van God. Wanneer jullie dat doen zullen jullie liefde vinden. Jullie zullen het dan 
gemakkelijker hebben om met elkaar te leven en elkaars fouten te aanvaarden.  

Jullie Jezus  

Spoedig zal jullie gezegd worden om jullie geloof te gebruiken om een 
politieke campagne op te richten rondom de wereld om de armen te redden.  

 
Zondag, 6 oktober 2013, 23:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de valse profeet buldert over alles wat heilig is in Mijn 
Kerk. Weinig, nochtans, zal gezegd worden over het belang om Gods Onderrichtingen, 
Sacramenten en de Verkondiging van de Waarheid in ere te houden. In plaats daarvan zullen 
jullie afleidingsacties zien, zoals het zorgen voor de armen en hongerigen in de wereld, en dit zal 
geacht worden jullie eerste taak te zijn als dienaren van God.  

Als dienaren en volgelingen van God in de Kerk, is jullie eerste trouw aan de Waarheid van wat Ik 
jullie vertelde. De armen en hongerenden liefhebben en hen helpen is een goede zaak, maar Mijn 
Kerk op Aarde heeft een veel grotere rol, die aan Mij gezworen werd. Dit omvat het onderrichten 
van de Waarheid in alles wat Ik jullie geleerd heb en jullie zullen dat doen, indien jullie Mij werkelijk 
beminnen.  

De Kerk heeft een Missie om de Waarheid van Mijn Onderrichtingen te onderwijzen. Slechts 
één aspect van Mijn Woord nemen, om de armen te helpen is bewonderenswaardig, maar 
misleidend, aangezien Mijn Onderrichtingen duidelijk vooropstellen dat jullie de armen van 
ziel moeten helpen. Help hen hun ziel te genezen, alvorens jullie hen helpen bevrijd te worden 
van de beproevingen van het leven. Indien Ik jullie een arme man geef en jullie vraag hem te 
helpen, hoe zouden jullie dit dan doen? Hem kleren geven? Geld om zijn familie te voeden? Of, 
zouden jullie Mij eerst zijn ziel laten redden?  
Spoedig zal jullie gezegd worden om al jullie aandacht te richten op de armen in de wereld. Er zal 
jullie geld gevraagd worden – en dit zal uit verschillende bronnen genomen worden om de armen, 
werklozen en daklozen in de wereld te helpen. Er zal jullie gezegd worden dat Ik, Jezus 
Christus, altijd de arme liefhad. Het probleem is het volgende. Ik zoek eerst de armen van 
geest op – om hen van hun verloren leven te bevrijden. De armen van ziel – diegenen die 
weinig spiritueel gevoel voor God hebben – zijn degenen naar wie Ik hunker. Zalig zijn zij 
diegenen die arm zijn in dit leven, met weinig om mee uit te pakken, maar die Mij beminnen, want 
deze mensen zijn helemaal niet arm. De rijke man, die geen liefde voor Mij heeft, is in grotere 
nood voor Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden, dan diegenen die gedwongen zijn om 
voedsel, klederen en onderdak te vinden. Hoe jullie Mij beminnen en hoe jullie Mij vragen jullie te 
redden is waar jullie aandacht moeten aan besteden. De Sacramenten zullen de reddende kracht 
zijn van diegenen die rijk en arm zijn, maar die geen liefde voor Mij hebben.  
Spoedig zal jullie gezegd worden om jullie geloof te gebruiken om een politieke campagne op te 
richten rondom de wereld om de armen te redden, door leiders in Mijn Kerken overal. Niets zal 
gezegd worden om jullie aan te moedigen om jullie op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, want 
zij zullen niet durven jullie voor deze Grote Dag voor te bereiden. Zij zouden jullie liever van Mij 
afleiden door jullie te vragen meer tijd te spenderen aan het vereren van de werken van de valse 
profeet.  

Zeer binnenkort zullen heiligenbeelden, relieken, posters, bekers en grote schilderijen op 
bestelling gemaakt worden van de valse profeet om overal in de Kerken geplaatst te 
worden. Zijn afbeelding, samen met de antichrist, zal mettertijd vele openbare plaatsen, 
kerken en politieke centra sieren, evenals, in landen waar hun parlementen gezien zullen 
worden de Katholieke Kerk in een ‘nieuw licht’ te omarmen. Dit zal een nieuwe vorm van valse 
evangelisatie creëren, en omdat het zal inspelen op een moderne seculiere maatschappij, zal het 
bewonderaars aantrekken van over de hele wereld.  
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Met geen een woord zal over het belang van de Heilige Sacramenten gesproken worden, zoals die 
aan de wereld geschonken werden of over de belangrijke Genaden, die zij voortbrengen. In plaats 
daarvan zal elk ervan aangepast worden – met toevoeging van bijkomende betekenissen, om 
diegenen aan te trekken die ze ontkennen zoals ze zijn. Dit zal zijn in de hoop dat de gruwel van 
de ontheiliging van Mijn Sacramenten aan zoveel mensen als mogelijk zal aangeboden worden, 
om hen weg te trekken van God, zodat de vijanden van God hun pact met de duivel kunnen 
voltooien.  
De duivel zal velen misleiden die tot Mijn Kerk behoren in deze tijd van de geschiedenis. Hij zal dit 
doen op de meest charmante en overtuigende manier en hij zal leugens rechtvaardigen terwijl zijn 
dienaren zullen zeggen dat Ik deze nieuwe veranderingen zou goedkeuren. Ik, Jezus Christus, zal 
onjuist geciteerd worden om zielen te winnen. Mijn Onderrichtingen zullen verdraaid worden 
om Mijn Kerk te verwoesten en die zielen te stelen die Mij het meest nabij zijn. Miljoenen 
zullen de leugens aanvaarden, zonder enige zorg daarover. Jullie moeten voor hen bidden in de 
hoop dat zij, met de tijd, zullen beseffen dat iets fout is.  

Wanneer Ik leiders aanstel en wanneer een gekozen ziel aangeduid werd om Mijn Heilig 
Woord te verspreiden, binnen Mijn Kerk op Aarde, is de Waarheid altijd eenvoudig, helder, 
kort en bondig, en zonder omwegen. Wanneer jullie voorgelogen worden, onder invloed van de 
geest van het kwaad, zullen jullie verward worden. Zinnen zullen geen steek houden. 
Zogenaamde verbeteringen, door vijanden binnen Mijn Kerk aangeboden, betekenen dat de 
Waarheid niet ‘goed genoeg’ is.  

Mijn Woord, Mijn Sacramenten, Mijn Onderrichtingen moeten niet verbeterd worden, want 
zij kwamen van Mij. Ik Ben God. Ik Ben Perfect. Mijn Woord blijft voor altijd. Wie ook knoeit met 
Mijn Allerheiligste Woord is een vijand van God. Mijn Toorn is groot in deze tijd en wie ook Mijn 
Lichaam, de Allerheiligste Eucharistie, oneerbiedig behandelt en zegt dat hij Mijn volk leidt, weet 
dat dit onwaar is. Ik zou nooit een leider in Mijn Kerk vragen om het Woord van God te 
veranderen, door nieuwe betekenissen of nieuwe interpretaties in te voeren. Dit zou nooit het 
geval kunnen zijn. 

Jullie Jezus 
 
Moeder van Verlossing: De Wetten van God zullen binnen korte tijd door 
miljoenen aan de kant gezet worden.  

 
Maandag, 6 oktober 2014, 13:55 u.  

Mijn lieve kinderen, de Tien Geboden die door God zijn vastgelegd kunnen nooit herschreven 
worden want dat zou een heiligschennis betekenen. De mens kan nooit knoeien met het Woord en 
de dag zal komen dat de Toorn van God op de mensheid zal neerdalen wanneer de mensen 
oordelen dat de Tien Geboden gebrekkig zijn. Wanneer dat gebeurt, weet dan dat Gods Woord 
niet meer gerespecteerd wordt en dat de mensheid in grote dwaling zal geleid worden.  

Aan geen mens noch aan een gewijde dienaar werd het recht verleend om de Tien Geboden of 
het Woord van God te veranderen. Geen enkele verontschuldiging kan ooit gemaakt worden om 
de Waarheid van Gods Woord te verloochenen. De Wetten van God zullen binnen korte tijd door 
miljoenen mensen aan de kant gezet worden. Dan zullen allen die bezwijken voor het bedrog dat 
daarvan het resultaat zal zijn, door duisternis omhuld worden. De Heilige Geest kan nooit 
diegenen verlichten die het Woord ontkennen of die de zonden goedpraten. Wanneer de Heilige 
Geest niet langer aanwezig is en wanneer het Woord aangepast is om tegemoet te komen 
aan de egoïstische behoeften van de mens, dan zal geen enkele van alle nieuwe wetten ook 
maar enige betekenis hebben in Gods Ogen.   
De vijanden van God zullen snel handelen om de Waarheid omver te werpen en de Kerk van Mijn 
Zoon zal in tweeën verdeeld worden. Zij die de Waarheid onwrikbaar verdedigen zullen 
vervloekt worden omdat zij er aan vasthouden. Diegenen echter die godslasteringen uiten 
en verklaren dat die de Waarheid zijn, zullen applaus ontvangen. De geest van het kwaad zal 
neerstrijken in de harten van wie op een dwaalspoor gebracht zijn en vele zielen zullen verloren 
gaan. Zij zullen niet in staat zijn zichzelf te presenteren voor mijn Zoon en te verklaren dat zij 
ongeschonden zijn, omdat zij weigeren de Waarheid te erkennen die hun door Gods 
Barmhartigheid werd geschonken.  
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Men zal binnenkort verklaren dat God Barmhartig is voor alle zondaars, ongeacht wat zij allemaal 
doen om Hem te beledigen. Dat is waar, maar wanneer zij Hem beledigen door voor Zijn 
Aanschijn elke gruwel en ketterij te brengen en dan verklaren dat die voor God 
aanvaardbaar zijn, dan zal Hij zich met afschuw van hen afkeren.  

De mens zal zo vol zijn van eigen verlangens om zijn zondig leven tegemoet te komen, dat hij zich 
zal uitspreken voor onwettige daden als wenselijk in Gods Ogen. Dat zal tot leugens leiden. En 
wanneer zij die daden durven aanbrengen voor de altaren van God, dan zullen deze zielen 
buitengeworpen worden. Mochten jullie jezelf toestaan in grote dwaling geleid te worden, dan 
zullen jullie je ziel in ernstig gevaar brengen.  

Ik verzoek jullie om de Tien Geboden zo dikwijls mogelijk op te zeggen. Zo zullen jullie weten wat 
er van jullie verlangd wordt om God werkelijk te dienen.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Het Vagevuur is niet een plaats waar je content over moet zijn om binnen te gaan.  
 

Vrijdag, 7 oktober 2011, 21:45 u.  

Mijn innig geliefde dochter, de reden waarom Ik zoveel boodschappen stuur naar Mijn kinderen is om hen 
te helpen hun zielen voor te bereiden op een manier die tot nu niet mogelijk was.  

Veel van Mijn kinderen hebben de Bijbel niet gelezen, noch zijn ze zich bewust van al Mijn lessen.  

Meer tijd wordt besteed door Mijn geestelijke dienaars op passages van Mijn onderricht waar Ik jullie allen 
vraag je naaste te beminnen, wat op zich een goede zaak is. Er is echter geen sprake over de gevolgen 
voor de mensheid indien zij de Vader verwerpen. Waarom ontkennen Mijn geestelijke dienaars het 
bestaan van de Hel en waarom schilderen ze een rooskleurig beeld van het Vagevuur?  

Mijn kinderen zijn onderricht over veel goede dingen in de kerken die de Glorie van God, de Almachtige 
Vader verkondigen. Helaas echter, het bestaan van het Vagevuur en de Hel zijn gebagatelliseerd in 
een dergelijke mate dat Mijn kinderen zelfgenoegzaam zijn over hun bestaan.  

Mijn kinderen worden ook misleid over het bestaan van de Boze. Veel van Mijn geestelijke dienaars 
ontkennen zelfs zijn bestaan. Oh, hoe dwaas zijn ze te geloven dat de mens zijn geloof kan versterken 
zonder te weten of het begrijpen van de waarheid over de macht van de Boze.  

Dit gebrek langs de kant van Mijn geestelijken heeft ertoe geleid dat het kwaad in de wereld bloeit op een 
manier die voorkomen hadden kunnen worden door gebed. Het is Satan toegestaan vrij rond te lopen 
gedurende een bepaalde tijd op aarde als gevolg van de blindheid van Mijn geestelijke dienaars. 
Wanneer het Mijn kinderen bewust werd gemaakt van de ravage veroorzaakt door Satan, dan zou het 
gebed om zijn invloed te verzwakken veel sterker zijn geweest.  

Het bestaan van het Vagevuur  
Het bestaan van het Vagevuur wordt verkeerd begrepen. Velen geloven gewoon dat het een wachttijd is 
vooraleer zielen de Hemel kunnen binnentreden, een wachttijd van reiniging voor zielen die niet in staat 
van genade zijn geweest op het moment van het overlijden. Er zijn verschillende niveaus in het 
Vagevuur, kinderen, en alle zielen voelen een brandende pijn van duisternis, die sterker wordt 
naargelang de diepte van het niveau. Dit betekent dat zielen die ternauwernood aan de Hel ontsnapt zijn 
onder de brandende pijn het meest lijden. Alle zielen in het Vagevuur gaan uiteindelijk naar het Koninkrijk 
van Mijn Vader. Dit is waarom jullie moeten vechten tegen de zonde en zo dikwijls mogelijk vergiffenis 
vragen om in een staat van genade te blijven. Dit is waarom jullie te allen tijde de Tien Geboden moeten 
volgen. Dit is waarom jullie ook moeten bidden voor die zielen die daar zijn omdat ze zonder jullie 
gebeden het Koninkrijk der Hemelen niet eerder kunnen binnengaan dan op de Laatste Dag van 
het Oordeel.  
Kinderen, het is nu tijd om de waarheid onder ogen te zien.  

Bid voor de genade die jullie nodig hebben om vrij te zijn van zonde, zodat jullie kunnen binnengaan in de  
Hemel. Wees elke dag voorbereid want jullie kennen niet de reeds bestaande plannen die op jullie 
wachten. Ik geef jullie deze boodschap zodat de waarheid duidelijk is. Deze belangrijke boodschappen 
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zijn niet duidelijk in de afgelopen decennia aan jullie uitgelegd worden. Het is belangrijk dat jullie goed 
zijn voorbereid.  

Door het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid elk dag om 15.00 uur te bidden, zal Ik op het 
moment van de dood namens jullie ingrijpen ongeacht welke grote zondaar jullie ook zijn en jullie 
Mijn barmhartigheid tonen. Ik vertel jullie dit omdat Ik jullie bemin, niet om jullie bang te maken, maar om 
ervoor in te staan dat je de waarheid verspreidt aan jullie families.  

Mijn woord van vandaag is gewoon een herinnering aan de waarheid die jullie werd ontkend achter het 
masker van tolerantie. Het is een beetje zoals de ouder van een kind die ze bederven omdat ze zoveel 
van het kind houden. Als de ouder het kind overvoedt dan zal de gezondheid van het kind eronder lijden. 
Toch geeft de ouder het kind verder het voedsel uit misleide liefde waaraan het kind nu gewoon 
geworden is. Dit kan leiden tot verslechtering van de gezondheid van het kind. Dit kind, op zijn beurt, 
wordt onwetend over wat gezond voedsel betekent omdat het daarover niets weet. Men heeft het hem 
nooit verteld.  

Ga nu en vertel jullie broeders en zusters de waarheid over Hel en Vagevuur, vooraleer het te laat is. 
Want als jullie het niet doen zal niemand anders het doen.  

Jullie Leraar en Goddelijke Zaligmaker  
Jezus Christus  

De Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard. 
 

Zondag, 7 oktober 2012, 11:00 u.  

Mijn kind, alstublieft bid voor mijn verloren kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven 
niet en kunnen niet geloven in mijn Zoon en gaan de andere kant op.  

Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard. Hoe verloren zijn ze en hoe leeg 
voelen zij zich.  

Ik bid opdat God in Zijn Barmhartigheid spoedig hun verharde harten zal openen.  

De Waarschuwing is dichtbij, mijn kind. Mijn kinderen moeten zich voorbereiden. Diegenen die 
deze Heilige Boodschappen van mijn Zoon en mijn Eeuwige Vader schuwen, zullen aan God 
verantwoording verschuldigd zijn.  

Velen hebben deze Missie geschaad en zielen aangemoedigd zich af te keren. Vele van die zielen 
zijn sindsdien gestorven in doodzonde. Hadden zij de Kruistochtgebeden aanvaard die aan de 
mensheid gegeven werden, dan hadden zij kunnen gered worden.  

Diegenen die deze Boodschappen niet willen aanvaarden moeten niet samenwerken met de Boze 
om het Woord van God te ondermijnen. Jullie moeten bidden om de nodige hulp om binnen in 
jullie vrede te vinden.  

Het werd voorspeld dat de eindtijdprofeet niet zou aanvaard worden, hoewel veel bekeringen 
zullen bereikt worden door de verspreiding van het Woord van God.  

Het zal jullie eigen verantwoordelijkheid zijn wanneer jullie de hulp verwerpen die in deze tijd 
vanuit de Hemel geschonken wordt om te helpen jullie zielen te redden.  

Beledig mijn Zoon niet door te verzuimen om te luisteren. Jullie mogen dan doof zijn na het lezen 
van deze Boodschappen van de Hemel, maar eerst moeten jullie luisteren.  

Jullie vrije wil betekent dat jullie kunnen kiezen welk pad jullie wensen te gaan.  

Jullie vrije wil betekent niet dat jullie het recht hebben om opzettelijk godslasterlijk te spreken 
tegen de Heilige Geest.  

Wanneer De Waarschuwing plaatsvindt zullen jullie met het Licht van Waarheid gevuld worden.  

Jullie ziel zal verlicht worden en jullie zullen de goede en de slechte daden zien die jullie doorheen 
jullie levens gedaan hebben. Op dat punt zullen velen van jullie de Liefde van God omhelzen. 
Helaas zullen velen te koppig zijn om hun verkeerde handelingen te erkennen. Zij zullen alleen 
achterblijven en vreselijk lijden.  

Wees altijd voorbereid. De tijd is kort.  
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Jullie geliefde Moeder   
Moeder van God   
Moeder van Verlossing  

De Maagd Maria: De zonde van onverschilligheid ten opzichte van Mijn Zoon is 
wijdverbreid.  

 
Zaterdag, 8 oktober 2011, 14:20 u.  

(Ontvangen tijdens een privé-verschijning van de Gezegende Moeder die 30 minuten geduurd heeft)  

Mijn kind, er zijn zoveel zielen die bestemd zijn voor de eeuwige ballingschap indien zij zich niet terug tot 
Mijn Zoon wenden.  

Mijn Zoon staat enorme angsten uit als Hij ziet hoe deze kinderen van het ene verdorven pad naar het 
andere zwalpen.  

De zonde van onverschilligheid ten opzichte van Mijn Zoon viert hoogtij en zo velen die van Zijn bestaan 
afweten, kiezen uit eigen vrije wil er toch voor om Hem te verloochenen.  

Het moment is daar dat zij zullen beseffen wat hen te wachten staat als zij niet tot inkeer komen tijdens 
de verlichting van het geweten, welke zij binnenkort zullen ervaren.  

Voor diegenen onder jullie die Mijn Zoon beminnen, neem Zijn kruis op en help Hem om deze zielen, 
waar Hij naar hunkert om ze in Zijn toegenegen liefdevolle armen vast te houden, terug te brengen.  

Kinderen, zo velen van jullie die Mijn Zoon niet echt kennen, moeten de lieflijke tederheid van Zijn Hart 
inzien. Hij heeft zoveel liefde voor jullie allemaal dat, als jullie Zijn lijden ten gevolge van de afwijzing 
konden zien, jullie op de grond zouden gaan liggen, huilen en smeken om vergeving voor de zonden van 
de mensheid.  

Alstublieft, Ik verzoek jullie dringend om intens te bidden voor de bekering tijdens De Waarschuwing, zo 
door Mijn Zoon verlangd.  

Jullie Gezegende Moeder   
Koningin van de gehele mensheid  

Tijdperk van de vele valse profeten door Satan gezonden.  
 

Zaterdag, 8 oktober 2011, 16:20 u.  

Mijn innig geliefde dochter, wanneer Mijn echte zieners boodschappen verkondigen voor de wereld, 
zullen ook de valse zieners dit doen. Je zal hen herkennen door zorgvuldig hun boodschappen voor de 
wereld te onderzoeken. Je zal merken dat er met Mijn leer en de waarheid vervat in de Heilige Bijbel is 
geknoeid. Deze leugens zijn zo subtiel dat alleen degenen met ware kennis van de Heilige Schrift in staat 
zullen zijn om ze te vinden.  

Let op iedere vorm van haat die dergelijke zieners veroorzaken onder hun volgelingen als ze elkaar 
bekampen, tweedracht zaaien en families uiteendrijven. De erediensten, die ontstaan uit het werk van 
dergelijke zieners, zullen nu sterk opkomen in de wereld om verwarring en angst onder de gelovigen te 
veroorzaken.  

Overal waar Mijn Heilig Woord aanvaard is, zal je liefde vinden. Mijn boodschappen brengen liefde en 
harmonie en zullen je ziel zeker raken. Mijn berichten zullen altijd de waarheid spreken en hoewel ze 
soms grimmig en beangstigend zijn, worden ze aan jullie, Mijn kinderen, gegeven uit liefde.  

Valse zieners zullen boodschappen geven die niet gemakkelijk te lezen of te verstaan zijn. Op het eerste 
gezicht zullen ze een gevoel van autoriteit uitstralen en een gevoel van liefde scheppen. Ze zullen echter 
geen vrede brengen voor jullie ziel. Dergelijke visionairs, van wie velen niet van God komen, verleiden 
jullie eerst, dan controleren ze jullie en ten slotte sleuren ze jullie mee in een web van leugens en bedrog.  
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Satan en zijn leger zullen zulke valse visionairs en zieners beïnvloeden. Hij kan zelfs echte visionairs 
aanvallen waarbij hij hen aanspoort om, in verwarring gebracht, van Mij af te dwalen. Ik dring aan, 
kinderen, om altijd op jullie hoede te zijn.  

Veroordeel boodschappen die Mijn leer tegenspreken op gelijk welke manier, want dan kunnen jullie 
zeker zijn dat ze vals zijn.  

Ik spreek alleen door een beperkt aantal authentieke visionairs en zieners in de wereld van vandaag. Er 
zijn er minder dan twintig en minder dan jullie denken. Elk van hen heeft een andere taak gekregen maar 
Mijn inspraken en Mijn instructies zullen een kring van vertrouwdheid vertonen die jullie zullen bespeuren. 
Deze boodschappen, die allemaal uitgestippeld zijn om actie van jullie kant aan te moedigen, hebben tot 
doel jullie ziel voor te bereiden.  

Wat voor handelingen ook, aangemoedigd door diegenen die zichzelf visionairs of zieners noemen, die 
eigenaardig lijken of die hun volgelingen aanzetten om acties te ondernemen die geen betrekking hebben 
op de naastenliefde, keer deze jullie ruggen toe.  

Luister nu, want dit is het tijdperk van de Valse Profeet die zichzelf weldra bekend zal maken in de 
wereld. Zo is het ook het tijdperk van de vele valse profeten, door de Bedrieger in de wereld 
gezonden om verwarring en een duisternis van de ziel te veroorzaken.  

Jullie geliefde Jezus  

De mededeling om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal plotseling 
plaatsvinden.  

 
Maandag, 8 oktober 2012, 19:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen dringend op om sterk te zijn in deze tijd.  

Mijn Heilig Woord, Mijn Geschenk dat aan de mensheid gegeven wordt door deze Boodschappen, 
zal onderwerp zijn van veel kritiek.  

Jullie moeten sterk blijven wanneer Mijn Woord verscheurd en gekleineerd wordt. Dat zal jullie 
zeer moeilijk vallen maar jullie moeten deze kwelling verdragen want dit is nog maar het begin.  

De vijand zal opstaan en Mijn Boodschappen neerhalen die aan ieder van jullie gegeven worden 
opdat zielen zouden kunnen gered worden.  

Hij telt elke ziel die hij verleidt om ze dan weg te trekken van Mijn Boodschappen. Hij doet dit door 
eerst de gelovigen te verleiden, zodat die niet met Mij zouden werken om hun broeders en zusters 
te helpen redden. Hij wil niet dat jullie bidden om hun zielen te redden.  

Elke dienaar van Mijn Kerk die jullie verbiedt om Mijn Kruistochtgebeden te bidden, heeft jullie 
gebeden nodig. Zij kunnen niet verhinderen dat Mijn gebeden verspreid worden. Wanneer zij dat 
toch doen hebben zij jullie hulp nodig. Helaas zullen vele zielen weggeleid worden van Mijn 
Zending, de laatste van haar soort op aarde.  

Deze tijd zal de verdeeldheid in Mijn Kerk groter zien worden. Terwijl de ene partij lijdt om Mijn 
Evangelie te beschermen, probeert de andere partij Mijn Kerk heruit te vinden, Mijn Leer te 
moderniseren en obscene wetten in Mijn Kerk binnen te brengen.  

Sta op met moed en verenig jullie want deze tijd is bijna daar waarop jullie zullen horen van die 
nieuwe praktijken, waarvan er geen enkele aanleunt bij Mijn ware Evangelie, Mijn Leer of de 
Waarheid.  

Deze beproevingen zullen opdoemen als grote barricades. Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie 
gevangen voelen. Jullie zullen je hulpeloos voelen en jullie tranen zullen vloeien.  

Jullie zwakheid zal jullie sterkte zijn. Het is door jullie lijden, wanneer jullie getuige zijn van deze 
vreselijke geseling, dat jullie sterk zullen worden.  

Voor elke beproeving die jullie doorstaan in Mijn Naam, zal Ik jullie nog sterker maken. Houd vol 
en Ik zal jullie zegenen met de genade van sterkte, moed en overtuiging.  

Jullie zijn Mijn leger, Mijn lichtstraal in de wereld. Elke poging zal ondernomen worden om dit licht 
uit te doven, maar het zal nutteloos zijn.  
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De lichtstraal, jullie liefde voor Mij, zal oplichten zodat zij als een baken van licht zal worden en 
vervolgens als een groot vuur. Dat Vuur van de Heilige Geest, dat ieder van jullie zal vasthouden, 
zal zijn vlammen verspreiden tot in alle uithoeken van de wereld.  

Jullie, Mijn dierbaar leger, zullen het zijn die dat zullen doen. Jullie zullen door de Hemel geleid 
worden. Jullie zullen voorop marcheren. Jullie zullen het boosaardig leger vertrappelen van arme 
zielen die door Satan beheerst worden en zij zullen machteloos zijn tegen jullie.  

Kort daarna zal de Glorie van Mijn grote aankondiging zich in de wereld manifesteren.  

De melding om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal plotseling plaatsvinden. Het zal ook 
onverwacht gebeuren, alhoewel jullie goed voorbereid waren. Tegen dan zullen jullie het grote 
Geschenk van Eeuwig Leven verkregen hebben.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger 
gerekruteerd.  

 
Dinsdag, 8 oktober 2013, 15:40 u.  

Mijn liefste dochter, Mijn Goddelijke Krachten worden aan al Mijn kinderen die zich tot Mij keren 
gegeven, en die Mij – door Mijn Zoon – vragen om hen gedurende deze tijden van grote 
beproevingen op Aarde te steunen.  

De zonde tiert zo welig dat Mijn Zoon nu opnieuw dezelfde Doodsstrijd ondergaat, die Hij 
voor elk van jullie leed op het Kruis. De zonde is zo wijdverspreid dat jullie er allen immuun voor 
geworden zijn alsook voor het kwaad die zij uitademt. Mijn kinderen, jullie moeten tot Mij komen en 
nooit jullie zoektocht naar vrede en liefde opgeven. Denk nooit dat Ik jullie stemmen niet zal horen, 
als die tot Mij roepen, hoe klein jullie ook zijn.  
Mijn Zoons Tweede Komst zal grote verwarring, verdeeldheid, wantrouwen, haat en droefheid 
meebrengen, aangezien de Waarheid van Mijn Heilig Woord aan de kant zal geschoven worden. 
Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger gerekruteerd – een leger zo groot en 
machtig dat het voor jullie onvoorstelbaar zou zijn indien jullie zouden zien hoe het 
gevormd werd. Dit leger controleert wat aan jullie, Mijn kinderen, in het openbaar gezegd 
wordt. Zelden zal jullie, vanaf nu, de Waarheid meegedeeld worden. Daarmee bedoel Ik de 
Waarheid, overeenkomstig Mijn Allerheiligste Verbond.  

Alle zaken met betrekking tot de wereld waarin jullie leven zullen jullie niet eerlijk geopenbaard 
worden, terwijl oorlogen, opzettelijk gecreëerd om Mijn volk te vernietigen, spoedig zullen kunnen 
gezien worden. Geen enkele van deze oorlogen zal voor het goed van de mensen zijn noch zullen 
zij gerechtvaardigd zijn. Mijn Woord, aan de wereld gegeven, sinds de eerste profeet Mijn 
Verlangens openbaarde, zal niet langer ernstig genomen worden. Het Woord, volgens Mijn 
Zoon, Jezus Christus, zal misbruikt en bezoedeld worden om leugens te rechtvaardigen.  
Het is tijd voor al diegenen die tot de dienst van Mijn Zoon geroepen zijn om waakzaam te 
blijven. Jullie kunnen dit, Mijn Oproep tot de mensheid, niet negeren. Ik vraag jullie, door Mijn 
Zoon, om altijd samen te blijven, in vereniging met Hem. Jullie, Mijn kinderen, zijn Satans eerste 
doelwit, aangezien hij niet zal rusten voordat hij eerst Mijn Zoons Kerk op Aarde in beslag neemt. 
Zonder Mijn Zoons Kerk, zal hij er niet in slagen de zielen aan te trekken waarnaar hij het meest 
hunkert. Jullie, Mijn kinderen, zullen gekwetst en gekweld worden door het beest – de antichrist – 
indien jullie toegeven aan de druk die men jullie oplegt om de nieuwe valse leer aan te nemen, die 
nu nauwkeurig en meedogenloos wordt voorbereid.  

Ik, de Vader van jullie allen, God de Allerhoogste, verlang dat het bekend wordt dat de 
antichrist op het punt staat omarmd te worden door Mijn vijanden in geheime rituelen. Hij 
wordt beëdigd achter verborgen muren, op plaatsen, die bedoeld zijn voor de Aanbidding 
van Mijn Zoon. De kerkelijke vrijmetselarij, die nu zal gezien worden, speelt een belangrijke rol in 
deze gruwel. Helaas; dat alles moet plaatsvinden alvorens Mijn Verbond om al Mijn kinderen terug 
te verzamelen, in het Paradijs dat Ik voor hen schiep, in de eerste plaats, voltooid wordt.  



 21 

Het zal aan diegenen van jullie zijn, die door Mij gekozen werden, om altijd de Waarheid te 
herkennen, zodat jullie Mijn Zoon kunnen helpen om de andere zielen te redden die in een 
eed zullen zweren om het beest te volgen.  
Het Beeld van Mijn Zoon, gebruikelijk in heel de wereld, zal spoedig vervangen worden door 
het beeld van de valse profeet. Zijn beeltenis zal eerst aanbeden worden, in plaats van dat van 
Mijn Zoon. Dan zal dit gevolgd worden door grote afbeeldingen, in elk soort formaat, van het 
beest, wiens teken 666 zal verankerd zitten in gelijk welk teken hij maakt ten koste van een 
nietsvermoedende wereld. Jullie zullen dit teken zien verborgen in zulke goddeloze 
objecten, die zullen gebruikt worden alsof men heilige objecten draagt. Een vorm van 
rozenkrans zal gemaakt worden om de nieuwe, weldra afgekondigde, vereniging van de 
wereldkerken te verheerlijken. De nieuwe wereldreligie zal gecelebreerd worden door het nemen 
van heilige gebedsboeken, medailles, scapulieren, rozenkransen, Kruisen en hen te ontwijden tot 
gelukbrengers.  

Iedereen zal de antichrist beminnen, aangezien hij enerzijds de wereld buiten de religie zal 
vertegenwoordigen, maar omdat hij door de valse bedrieger in Mijn Zoons Kerk op Aarde in de 
armen zal gesloten worden, zal hij beschouwd worden als de vertegenwoordiger van al wat heilig 
is in de wereld.  
Mijn kinderen, laat het nieuws van deze gebeurtenissen jullie hart niet verscheuren, want wanneer 
jullie naar Mij luisteren, en de Weg van Mijn Zoon volgen, zal Ik jullie veel besparen van de 
vervolging in de geest, die komende is. Jullie trouw aan deze Boodschappen zal soms afzwakken, 
door aanvallen die door Satan geplant worden. Sommigen van jullie zullen weggaan. Sommigen 
van jullie zullen twijfelen. De grote meerderheid van jullie zal Mij trouw blijven en Ik zal jullie grote 
Gunsten en Genaden schenken voor jullie gehoorzaamheid.  
Ik bemin jullie, kinderen. Ik zal barmhartig zijn en wanneer jullie Mij vragen, door Mijn Zoon, jullie 
harten te troosten en jullie te helpen om in vrede te blijven en met vertrouwen te wandelen naar de 
Poorten van Mijn Nieuwe Paradijs, zal Ik jullie roep beantwoorden.  

Jullie liefhebbende Vader  
God de Allerhoogste  

Wanneer de liefde afneemt, verzwakt God in jullie leven.  
 

Woensdag, 8 oktober 2014, 20:25 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe koud zijn de harten van de mensen geworden. Hoe weinig 
bekommeren ze zich om de behoeften van anderen of de gave van het leven. Ze hebben hun 
harten toegestaan om te etteren, omdat ze niet langer de capaciteit bezitten om de ware liefde in 
hun zielen te laten regeren. Zodra de liefde verzwakt is en liefdadigheid voor elkaars behoeften 
schaars wordt, zal daaruit niets dan onrecht voortkomen.  

Wanneer de liefde afneemt, verzwakt God in jullie leven. Bij diegenen die Mij misschien ooit 
hebben liefgehad maar die niet langer in Mij geloven, zal hun hart in steen veranderen. 
Wanneer jullie je rug keren naar de liefde voor elkaar, zullen jullie onvruchtbaar en onrustig 
worden. Jullie gebrek aan liefde zal jullie leiden naar de aanvaarding van alle soort praktijken, die 
weerzinwekkend zijn voor Mij. Alles waar Ik voor sta zal door jullie worden verworpen. Er zal 
geknoeid worden met al het leven dat aan de mensheid werd geschonken door de Kracht van 
God, en in veel gevallen zal het door jullie worden vernietigd. Jullie respect voor Gods Wetten en 
voor het menselijk leven betekent niets meer. Jullie gehechtheid aan alle aardse dingen en aan de 
wereldse goederen die ze opleveren, zal jullie zonder voldoening achterlaten.  

Wanneer jullie je harten tegen God verharden, dan lijdt de mensheid enorm. Wanneer de macht 
van het kwaad de liefde vervangt die de wereld ooit voor Mij, Jezus Christus, had, weet dan dat de 
tijden nagenoeg zijn aangebroken.  

Geef jullie eigenzinnige en onbezonnen jacht naar allerlei genoegens op. Probeer niet om de 
Wetten van God te veranderen om ze aan jullie zondige leven aan te passen. Vraag, vraag, vraag 
om Mijn Tussenkomst, opdat Ik jullie de Weg kan tonen. Indien jullie niet terugkeren naar het pad 
van Eeuwig Leven, dat werd uitgestippeld voor ieder kind van God, dan kunnen jullie nooit deel 
uitmaken van Mijn Koninkrijk.  
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Jullie Jezus  

Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk, zal op haar buik kruipen.  
 

Woensdag, 8 oktober 2014, 20:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk zal ten val gebracht worden en diegenen die trouw blijven 
aan de Wetten van God zullen daarvoor zwaar te lijden krijgen.  

Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk, zal op haar buik kruipen als haar alle beledigingen 
toegeschreeuwd worden tegen Mijn Godheid en tegen de Wetten die Mijn Eeuwige Vader 
heeft vastgelegd. Opgesloten binnen de poorten van een vergulde gevangenis, zullen vele van 
Mijn dienaars gedwongen worden om ketterijen te slikken. Niet alleen dat, maar zij zullen ertoe 
gebracht worden om daarover te preken en onschuldigen te overtuigen dat het herschreven 
Woord van God aanvaardbaar is in de wereld van vandaag.  

De Toorn van Mijn Vader is thans tot verontwaardiging gebracht want zeer spoedig zal de Kerk – 
die onherkenbaar veranderd zal zijn – nieuwe rituelen voorbereiden, nieuwe regels en praktijken 
zodat niets nog zal gelijken op de Kerk die Ik gebouwd heb.  

Al deze zaken werden door Mijn Vader toegestaan omdat Satan het geloof op de proef stelt van 
diegenen die van Mij zijn. Wee hen die Mij verraden want zij zullen de zielen meesleuren van 
diegenen wier namen Mij werden voorbehouden. Ik zal voor deze zielen strijden. Ik zal die 
vijanden van Mij straffen omdat zij door hun bedrog en listigheid zielen verleid hebben en van Mij 
hebben weggenomen. Omwille van die zonden zullen zij voor Mij verloren zijn.  

Mijn Kerk is aan Mijn Lendenen ontsproten. Ik gaf jullie Mijn Lichaam in de dood en dat werd Mijn 
Kerk. Nu zal zij ontwijd worden en Mijn Lichaam zal opnieuw gekruisigd worden. Geen gram 
schaamte zullen Mijn vijanden gewaarworden, want hun torenhoge ambities en zelf-voldoening 
hebben niets met Mij te maken.  

Hoe volgzaam zijn diegenen wier geloof zwak is. Hoe volgzaam zullen de zielen zijn met een sterk 
geloof, omdat zij bevreesd zullen zijn om de Waarheid te verdedigen. Alleen het restant en 
diegenen met ware verknochtheid aan Mijn Woord, zullen getrouw blijven aan Mijn Kerk. Dank zij 
hen zal Mijn Kerk nooit sterven.  

Jullie Jezus  

Ik geef jullie nu het laatste Kruistochtgebed.  
 

Woensdag, 8 oktober 2014, 21:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart is op dit moment zo gebroken. De verraders hebben Mijn 
Zijde doorstoken en de aarde wordt nu overspoeld door een uitstorting van Mijn verdriet, dat zo 
intens is, dat Ik niet getroost kan worden.  

Ik vraag nu wie van Mijn gewijde dienaren sterk genoeg zal zijn om de Waarheid te handhaven?  

Ik geef jullie, het laatste Kruistochtgebed. Het is bestemd voor de priesters. Ik verzoek Mijn 
gewijde dienaren om het dagelijks bidden.  

Kruistocht Gebed (170)   
Om het Heilig Woord van God te handhaven.  
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“O Lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus, houd mij vast.  

Bescherm mij.   

Behoed mij in het Licht van Uw Aangezicht, naarmate mijn vervolging toeneemt, wanneer mijn enige  
(zogezegde) zonde erin bestaat om de Waarheid, het Heilige Woord van God, te handhaven.  

Help mij om de moed te vinden om U te allen tijde trouw te dienen.  

Geef mij Uw Moed en Uw Kracht, wanneer ik strijd lever om Uw Onderrichtingen te verdedigen tegen felle 
oppositie.  

Laat mij nooit in de steek, Jezus, in mijn tijd van nood en zorg voor mij met alles wat ik nodig heb om verder te 
gaan om U te dienen, door middel van het aanbieden van de Heilige Sacramenten en van Uw Kostbaar Lichaam 
en Bloed, door het Heilig Misoffer.  

Zegen mij Jezus.  

Wandel met mij.  

Rust in mij.  

Blijf bij mij.  

Amen.”  

Jullie Jezus  

God de Vader: Sla nu acht op Mijn laatste oproep aan de mensheid.  
 

Zondag, 9 oktober 2011, 15:30 u.  

Mijn dochter, vertel de wereld over de liefde die Ik heb voor al Mijn schepselen van overal. Deel hen ook 
mee dat Ik de grootste daad van goddelijke interventie gezien op aarde sinds de verrijzenis van Mijn 
geliefde Zoon, Jezus Christus, nu op touw zal zetten.  

Alles is voorbereid voor deze grote Akte van Barmhartigheid, die Ik bekrachtigd heb, als hulp om 
jullie allemaal te redden.  
Mijn liefde voor jullie brengt met zich mee dat, aangezien Ik van plan ben om de Bedrieger te bestrijden in 
zijn pogingen om de mensheid te vernietigen, Ik nog één laatste Daad van Barmhartigheid zal toelaten 
om jullie te bekeren. Deze laatste poging om jullie in Mijn ogen te verlossen, houdt in dat de mens 
opnieuw achter de waarheid van Mijn bestaan kan komen.  

Mijn kinderen, buig nu en vraag om barmhartigheid voor jullie familie en geliefden. Als zij niet in een staat 
van genade verkeren, zullen zij De Waarschuwing lastig vinden. Jullie moeten hen informeren over de 
noodzaak om zich te bezinnen over de waarheid.  

De tijd is kort. De Waarschuwing komt bijna over jullie. Zodra deze voorbij is, zullen jullie de tijd hebben 
om te beslissen welke weg jullie wensen te kiezen. De weg van het Goddelijk Licht of de weg van de 
Bedrieger. Deze keuze zal aan jullie zijn.  

Na enige tijd, als de mens zijn goddeloze wegen de rug niet toekeert, zal Ik deze landen vernietigen die 
de Bedrieger huldigen. Ze zullen zich verbergen wanneer Mijn hand in bestraffing neervalt maar zij zullen 
nergens heen kunnen.  

Mijn geduld raakt op terwijl Ik nu plannen maak om al diegenen die in Mij, de Schepper van alle Dingen, 
geloven te verenigen en hen met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Tijdperk van de Vrede. Degenen die 
ervoor kiezen om de andere kant op te lopen, zullen in de vlammen van de Hel geworpen worden.  

Luister nu naar deze laatste oproep aan de mensheid. Dit is voor jullie het moment om over jullie 
toekomst te beslissen. Bid voor diegenen die blind zijn voor Mijn liefde want velen onder hen zullen Mij 
opnieuw trotseren en de rug toekeren nadat de waarheid hen geopenbaard werd.  

Jullie geliefde Schepper   
God de Vader   
Allerhoogste Koning  
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Deze nieuwe ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest.  
 

Dinsdag, 9 oktober 2012, 21:31 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vele zielen zijn in deze tijd waakzaam, omdat zij zien hoe snel de 
veranderingen in Mijn Katholieke Kerk zich beginnen te manifesteren.  

De tekens beginnen nu al datgene wat Ik door jou geprofeteerd heb, te laten zien. Het gebrek aan 
beschikbare H. Missen is duidelijk. De Heilige Eucharistie is niet langer gemakkelijk bereikbaar. 
Het Sacrament van de Biecht is in vele van Mijn Kerken beperkt.  

Vele van Mijn kerken hebben geen priesters om hen te besturen. Er zijn er zo velen die Mijn Kerk 
verlaten in deze tijd van beproeving, dat deze kerken weldra zullen gegeven worden aan 
eigenaars met commerciële bedoelingen.  

Omdat het geloof van Christenen op de proef gesteld wordt, is het daarom belangrijk om Mijn 
Kruistochtgebeden te blijven bidden. Spoedig zullen nieuwe bedienaars in de Katholieke en 
andere Christelijke Kerken geïntroduceerd worden.  

Eerst zullen religieuze verschillen aan de kant geschoven worden. Dan, na een korte tijd, 
zullen jullie Mijn Leer niet meer herkennen, want zij zal op een subtiele manier verdwenen zijn. 
In plaats daarvan zal een serie van vage, maar poëtische uitspraken gesteld worden die het 
toelaten van de zonden promoten.  

De leugens, voorgesteld aan nietsvermoedende kerkgangers, zullen in het begin niet opgemerkt 
worden. Vervolgens zal bij Mijn volgelingen een verwarrend gevoel opkomen dat er iets niet in 
orde is.  

Het bedrog zal dan haar eindpunt vinden wanneer de Heilige Sacramenten zullen vervangen 
zijn door heidense surrogaten.  
Dat alles zal plaatsvinden onder leiding van de Valse Profeet die van zichzelf zal beweren de 
hogepriester te zijn over alle religies, verenigd in één. Deze nieuwe, een-wereldreligie zal hulde 
brengen aan het Beest.  

Al diegenen die blindelings zullen volgen zullen door het Beest verslonden worden en voor altijd 
voor Mij verloren zijn.  

De snelheid waarmee dat alles zal gebeuren zal Mijn volgelingen versteld doen staan. Het 
plan werd zorgvuldig aangepakt. De campagne om de vijandigheid van Christenen te 
veranderen in de aanvaarding van seculiere wetten, werd professioneel uitgekiend.  
Deze campagne wordt gepland in vele landen door een groep die persoonlijkheden, 
beroemdheden en boegbeelden gebruikt die allemaal door de meerderheid gerespecteerd 
worden, om hun boosaardige leugens te onderschrijven.  

Wees gewaarschuwd. Aanvaard geen leugens. Raak niet betrokken in het plan om Mijn Heilige 
Naam te ontwijden.  

Jullie Jezus   
Koning en Redder van alle mensen  

Vergeet niet dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan.  
 

Donderdag, 9 oktober 2014, 20:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe dorst Ik naar de liefde van de mensen en hoe dorsten zij naar Mij. 
Maar de verdeeldheid die de mens van Mij, De Gever van Leven scheidt, is de grootste vijand van 
het menslijk ras.  

Satan met zijn sluwe bedrieglijke wegen heeft ervoor gezorgd om grote verdeeldheid in de wereld 
te veroorzaken. Het feit dat hij verborgen is, geeft hem grote macht over de zielen van de mensen. 
Zijn boosaardige invloed schept twijfels over Mijn Bestaan bij diegenen wier geloof klein is. Hij 
overtuigt anderen, die niet in Mij geloven, ervan dat de mens verantwoordelijk is voor gelijk welke 
keuzes die hij maakt. Zijn geruststellende invloed, terwijl hij de mens bekoort, overtuigt diegenen 
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waarbij hij toegang verkrijgt dat het verkeerde juist is en het juiste verkeerd. Hij stelt de liefde voor 
als lust, haat als een vorm van verlangen, naijver en jaloersheid als middelen om de vernietiging 
van andermans leven te verrechtvaardigen.  

Elke idee, elk verlangen, elke hunker en begeerte die hij in de zielen van de mensen plant, leiden 
hen naar de zonde. Zoveel besmetting onder de mensheid, in deze tijd, wil zeggen dat de zuivere 
liefde, die van God komt, vervangen werd door begeerte. Alles wat voortkomt van de slang, zal in 
de harten van de zondaars voorgesteld worden als iets goeds. De zonde wordt altijd 
gerechtvaardigd door de zondaar die voor de duivel bezwijkt. De zonde, eens gerechtvaardigd, 
wordt dan geprezen totdat zij op een geweldige daad gaat gelijken – waard om erkend te 
worden.  
Wee de mens die het aandurft om diegenen in twijfel te trekken die de zonde verheerlijken. De 
zondaar die de zonde, met grote blijdschap, omarmt zal anderen beïnvloeden om hetzelfde te 
doen. Vandaag kan de invloed van de Boze overal waargenomen worden. Terwijl zondige daden 
voorheen voorzichtig verborgen werden, bestaat er nu geen schaamte meer om ze voor de hele 
wereld tentoon te stellen. Al wat voor Mij weerzinwekkend is wordt met groot genoegen 
omstrengeld. Wat verkeerd is wordt voorgesteld als iets goeds en al wat goed is, in 
overeenstemming met Gods Wetten, wordt beschouwd als verkeerd. Wanneer de duivel aan 
het werk is, zal alles op zijn kop gezet worden en zal exact het tegenovergestelde zijn van 
wat van Mij komt. Weet dat wanneer men verklaart dat Mijn Woord verkeerd is, dat dan de 
invloed van de Boze zijn hoogtepunt bereikt heeft.  

Onthoud dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan. Hemel en aarde 
zullen één worden en de Hel zal de verblijfplaats worden voor diegenen die de duivel en al wat 
van hem komt, verafgoden. De rook van zijn duivelse en kwaadaardige wegen heeft zowel hen die 
in Mij geloven als hen die Mij afwijzen aangestoken. Niemand is veilig.  

Het gebed, Mijn geliefde volgelingen, is jullie toevluchtsoord. Houd Mijn Woord in ere en bid, niet 
voor julliezelf, maar voor diegenen die een contract zijn aangegaan met de Boze. Zij hebben jullie 
gebeden nodig, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds.  

Jullie Jezus  

Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden.  
 

Woensdag, 10 oktober 2012, 21:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zeg de mensen van de wereld op te staan uit hun slaap. Zo niet zullen 
zij er niet in slagen de kwaadaardige plannen te herkennen die tot ontwikkeling komen en die Ik 
enige tijd geleden voorzegd heb.  

Ik spreek over de wereldoverheersing die georganiseerd wordt om het Christendom te 
vernietigen.  
Mijn Kerk wordt gedecimeerd, steen na steen. Doelbewust wordt op Mijn gewijde dienaren 
onverdraaglijke druk uitgeoefend.  

Mijn Kerk wordt ook ontwijd door diegenen die het Beest aanbidden.  
Deze valse bedriegers zijn geen Christenen. Zij praktiseren het occulte en infiltreren binnen alle 
organisaties, met inbegrip van verschillende kerken en verschillende religies. In het bijzonder 
hebben zij de Katholieke Kerk in het vizier.  

Dat is de Kerk die zij het meest haten. Hun leugens hebben meegebracht dat Katholieken zich 
schamen om op te staan en hun Kerk te verdedigen.  

Hun leugens hebben het voor alle Christelijke Kerken zeer moeilijk gemaakt om de Heilige 
Sacramenten zoals door God ingesteld, te verdedigen.  

Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden en wee de man die opstaat om de 
Waarheid van God te verdedigen.  

De tijd voor de scheiding van de mensheid is gekomen. Ik zal komen en de mensen op 
aarde scheiden.  
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Zij die trouw zijn aan Mijn Leer zullen in Mijn Boezem opgenomen worden. Zij die God trotseren en 
godslasterlijk spreken tegen de Waarheid, zullen alleen achterblijven.  

De strijd is reeds begonnen. De bewijzen liggen voor.  

Nog is er tijd om te kiezen tussen de leugens van deze satanische groep, die zich als lammeren 
voordoen, of de Waarheid die men jullie voorhoudt als een leugen.  

Jullie moeten elk ogenblik waakzaam zijn. Houd jullie ogen open. Draai je rug wanneer Mijn Naam, 
Mijn Lichaam, Mijn Woord belasterd worden.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: De dood zal binnenkort geen macht hebben over de 
mens.  

 
Vrijdag, 10 oktober 2014, 13:10 u.  

Mijn lieve kinderen, de Kruisiging van mijn Zoon was in vele opzichten veelbetekenend. Het was 
niet alleen door de handen van de Romeinse soldaten dat Hij werd gedood, maar op bevel van 
diegenen die beweerden toegewijde volgelingen te zijn van het Woord van God.  

Zijn geseling, vervolging en dood werden uitgevoerd onder de instructies van diegenen die 
de gelovigen in de Tempel van God voorgingen. Zij legden al hun kennis van de Waarheid 
terzijde, omdat ze weigerden te aanvaarden dat mijn Zoon, Jezus Christus, de Messias was. Elke 
Wet voorgeschreven door God, werd genegeerd aangezien zij behagen schepten in de executie 
van mijn Zoon.  

Voor de Dag van de Heer komt zullen zij Zijn Kruisiging weer opvoeren. Ze zullen Hem 
geselen door hun verraad van Zijn Heilig Woord. Zij zullen diegenen vervolgen die trouw blijven 
aan Hem en vervolgens zullen ze Zijn Lichaam ontheiligen. Maar ze zullen er niet in slagen om 
Hem te doden, want Zijn Lichaam – Zijn Kerk – kan niet sterven en ze zal tot het einde staande 
blijven, zij het in een fragiele staat.  

Op dit moment, mogen jullie niet vergeten dat alle leven van God komt. De dood heeft geen 
macht over God. Leven dat eens gegeven werd, kan nooit sterven. De dood zal binnenkort 
geen macht hebben over de mens en door de Opstanding van mijn Zoon, zal ook de mens 
Eeuwig Leven hebben van lichaam en ziel. Diegenen die op Christus vertrouwen en Hem trouw 
blijven, zullen leven. Alleen diegenen die Hem volledig verwerpen, zullen niet leven.  

Verheug jullie in de wetenschap dat een heerlijk leven jullie allen wacht, die aanhangers blijven 
van het Heilige Woord van God, want de dood zal jullie nooit vernietigen.  

Jullie geliefde Moeder  

Boodschap voor Amerika: omhels jullie broeders en zusters uit alle 
geloofsgemeenschappen.  

 
Dinsdag, 11 oktober 2011, 15:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, Ik wens te spreken tot het Amerikaanse volk. Mijn boodschap aan hen is 
deze. Jullie, Mijn dierbare kinderen, lijden enorm in deze tijd. Jullie ondergaan een zuivering die nodig is 
om jullie zielen te louteren.  

De hoofdzonden die me kwellen in Amerika zijn de zonden van abortus en immoraliteit van het vlees. 
Veel van Mijn kinderen zijn aangetast door de Bedrieger die, verscholen achter gesloten deuren, jullie 
monetaire en politieke systemen beheerst. Zo velen onder jullie zijn zich niet bewust van dit feit. Ik 
verzoek jullie nu dringend om te bidden voor de noodzakelijke opheffing van hun sluwe plannen om jullie 
land te vernietigen.  

Het gebed, Mijn kinderen, zal de kastijding, die Mijn Vader in de wereld zal ontketenen tegen de 
zonde van abortus, helpen verzachten. Bid, bid en verenig jullie om Mijn Vader te huldigen. Want door 
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alle religies samen te brengen die God de Vader, Schepper van de wereld vereren, kunnen jullie je land 
helpen.  

Jullie moeten bidden om vergeving en erop vertrouwen dat jullie gebeden zullen beantwoord worden 
overeenkomstig het goddelijke tijdschema van Mijn Vader.  

Omhels jullie broeders en zusters uit alle religieuze geloofsgemeenschappen die in God geloven en bid 
eensgezind om de zonden van jullie land af te lossen. Mijn kinderen, jullie land is zo uitgestrekt waardoor 
het belangrijk is dat Ik zo veel mogelijk zielen kan redden. Ik kan dit slechts doen door de bekering die zal 
plaatsvinden tijdens De Waarschuwing en door jullie gebeden en toewijding.  

Wend jullie nu allemaal tot Mij. Maak geen onderscheid tussen elkaars religies, vertrouw gewoon op God 
de Vader en Hij zal jullie gebeden verhoren.  

Mijn dierbare kinderen, jullie zijn verloren. Er werd jullie zoveel verwarring getoond en aangeboden 
met verdraaide waarheden over het bestaan van God de Vader. Jullie gebruiken religie als een façade 
om venijn te spuien op diegenen die betreurenswaardiger zijn dan jullie. Het wordt tijd om de waarheid te 
aanvaarden dat het enkel door de naastenliefde zal zijn dat jullie als volk terug kunnen keren in de armen 
van jullie Schepper, God de Vader.  

Ik bemin jullie met een erbarmen dat Mijn hele wezen verscheurt. Ik span Mij in om jullie te redden 
zodat jullie overgebracht kunnen worden naar het nieuwe en wonderlijke tijdperk van de vrede dat jullie 
op deze aarde te wachten staat. Om dit Nieuw Paradijs binnen te treden, moet jullie ziel vrij zijn van 
zonde.  

Bid voor de genaden om vergeving te vragen voor jullie eigen zonden en voor de zonden gepleegd door 
jullie overheden.  

Ik laat jullie in vrede en liefde.  

Jullie geliefde Redder   
Jezus Christus  

Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze nieuwe goddeloze 
wetten te aanvaarden.  

 
Donderdag, 11 oktober 2012, 10:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de moeilijkheden waarmee Mijn leerlingen in deze tijd te maken hebben 
zijn tweevoudig.  

Ten eerste moeten zij de leugens aanzien die voor hun ogen geïntroduceerd worden vanwege 
seculiere regeringen die hun worden opgedrongen. Deze leugens in de vorm van nieuwe 
voorgestelde wetten, nieuwe ideeën en nieuwe regels, bereiken slechts een ding. Ze verbreken 
Gods Wetten. Dat zijn de wetten van verdraagzaamheid, die toestaan dat zondige handelingen 
openlijk kunnen vastgelegd worden in jullie constituties en kerken.  

De tweede kwelling zal voortkomen van de druk die jullie zullen ondervinden wanneer jullie de 
Waarheid, het Woord van God durven uitspreken. Durf de Waarheid te spreken, Mijn dochter, en 
jullie zullen hevig worden uitgedaagd. Vervolgens zullen jullie beschuldigd worden onchristelijk te 
zijn door gebrek aan verdraagzaamheid.  

Zien jullie hoe Satan werkt? Hij bedriegt de zwakke zielen door hen in leugens te laten geloven en 
zonde te aanvaarden, waarbij hij de zonde zo voorstelt alsof ze helemaal niet bestaat.  

Deze mensen, die zij aan zij staan doorheen alle naties, verhevigen de druk om Mijn Christelijke 
Kerken te vernietigen en zonden aanvaardbaar te maken. Zij trachten Mijn volgelingen tot zwijgen 
te brengen evenals hun bevoegdheid om openlijk de Waarheid van Mijn Heilig Woord te 
verkondigen.  

Jullie zullen lijden door deze gruwel. Indien dat zo is weet dan dat Ik Mijzelf innig met jullie harten 
verenig.  

Alstublieft wees sterk, om Mijnentwil. Jullie moeten bidden voor deze arme misleide zielen, want zij 
zijn pionnen in een boosaardig spel dat beraamd werd door hen die Satan vereren.  
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Laat jullie niet bedriegen, want net wanneer jullie denken dat hun boosaardigheid, onder het mom 
van verdraagzaamheid en liefde voor de rechten van anderen de mensheid overwonnen heeft, zal 
de strijd verhevigen.  

De Hand van Mijn Vader zal met zo’n kracht neerkomen dat de daders zullen weggevaagd 
worden. Jullie moeten nooit wanhopen en denken dat deze groep Mijn leerlingen zal onderwerpen. 
Daartoe zullen zij nooit in staat zijn, al mag het er bij momenten zo op lijken.  

Word wakker, Mijn gewijde dienaren. Jullie moeten niet toelaten dat jullie worden bedreigd en 
meegezogen in dit listig plan, ontworpen om het Woord van God te ontheiligen.  

Jullie moeten de Leer van Mij, jullie Redder, hoog houden en Mij nooit verloochen. Al zullen jullie 
daar wel toe bekoord worden. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze 
nieuwe wetten te aanvaarden.  

Als dat het geval is zal Ik jullie opwachten, want als jullie Mij roepen zal Ik jullie tegenhouden. Met 
Mijn Goddelijke Tussenkomst zal Ik jullie ondersteunen. Alstublieft, bid deze Litanie (3): Verdedig 
het Woord van God.  

Jezus aan de Mensheid Litanie (3)   
Verdedig het Woord van God.  

“O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens, die God beledigen.   
Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.  
Help ons om U meer te beminnen.  
Steun ons in onze strijd.  
Verdedig ons in ons geloof.  
Leid ons naar Uw veilige schuilplaats.  
Help ons om op te staan en Uw Heilige Wil te verdedigen.  
Versterk ons voornemen om Uw ware leerlingen te zijn.  
Geef ons moed.  
Geef ons vertrouwen.  
Leid ons op het pad van Waarheid.  
Verdedig ons tegen de vijand.  
Stort Uw Genaden van Bescherming over ons uit.  
Help ons om bekoring te vermijden.  
Breng ons dichter tot Uw Heilig Hart.  
Help ons om U trouw te blijven, te allen tijde. Amen.”  

Ga, Mijn leger, met kalmte en vrede, in de wetenschap dat Ik dicht bij jullie harten ben in deze 
beangstigende tijden. Wanneer jullie eenzaam zijn, jullie verloren voelen of verlaten, weet dan dat 
dit de momenten zijn waarop Ik het dichtst bij jullie ben. Dan is het dat jullie zwakheid zal 
veranderen in grote sterkte, net zoals jullie vijanden, sterk lijkend, tot niets zullen terugvallen.  

Jullie Jezus  

Wees rustig, jullie allen, en weet dat God altijd Almachtig is en dat geen 
enkele daad, hoe kwaadwillig ook, niet door Hem vertrapt kan worden.  

 
Vrijdag, 11 oktober 2013, 22:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag naast je wandel, elke minuut, wachtend op jouw 
antwoord. Er zijn momenten waarop jij te veel te doen hebt voor deze Missie, maar jij moet altijd 
de gepaste tijd voor Mij, jouw Jezus, opzij zetten. Onthoud, Ik Ben altijd Tegenwoordig en 
antwoord altijd aan diegenen die tot Mij roepen. Niets mag jou ooit scheiden van Mijn Gezelschap 
omdat de tijd die je Mij geeft jou grote Genaden verleent.  
Vandaag vraag Ik dat al diegenen die aanvaarden dat Ik nu tot de hele wereld spreek, door het 
Boek der Waarheid, om jezelf voor te bereiden. Sta nooit toe dat Mijn Boodschappen jullie 
bezorgdheid, ongerustheid of paniek veroorzaken. Geloof nooit dat Ik jullie zou vragen van 
jullie huizen naar toevluchtsoorden te rennen, want dit bevel komt niet van Mij. De 
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toevluchtsoorden waarover Ik spreek zijn die plaatsen waar jullie heen moeten gaan om de 
Mis en de Sacramenten te ontvangen.  
Mijn trouwe dienaren bereiden zich nu voor, over de hele wereld, voor die dag die komt wanneer 
het dagelijks Misoffer er niet meer zal zijn.  

Jullie moeten altijd het Gezegende Zegel van de Levende God in jullie huizen bewaren en in 
om het even welk formaat, om het ook bij jullie te dragen. Dit zal jullie beschermen tegen 
elke vorm van vervolging en jullie zullen de nodige sterkte verkrijgen om trouw te blijven 
aan God en aan alles, wat duidelijk in de Allerheiligste Bijbel staat opgetekend.  
Wees rustig, jullie allen, en weet dat God altijd Almachtig is en dat geen enkele daad, hoe 
kwaadwillig ook, niet door Hem vertrapt kan worden.  

Diegenen onder jullie die ervoor kiezen Mijn Oproep te beantwoorden zijn gezegend. Jullie 
zullen, in ruil, door jullie daad van liefde voor jullie naaste, het Zegel van de Levende God 
overal waar jullie gaan verspreiden. Nu moeten jullie dit doen. Vertrouw op Mij. Voel jullie nooit 
rusteloos, want Ik verspreid geen angst. Ik verspreid de Waarheid, die voor sommigen 
overweldigend kan zijn. Ik Ben jullie Beschermer, jullie Redder, en Ik zal spoedig komen om jullie 
de definitieve redding te brengen en de komende wereld, die geen kwaad zal kennen. Wees in 
vrede. Ik zal jullie allen leiden en beschermen en jullie de Gave van volharding geven in al de 
komende beproevingen.  

Jullie Jezus  

Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig.  
 

Zaterdag, 11 oktober 2014, 01:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig. Mijn Liefde is intens en 
beschermend. Zij is zuiver en Ik negeer vele fouten omwille van Mijn diepe genegenheid voor 
zondaars.   

Ik bewaar zielen binnen Mijn Medelijden en er is niets dat Ik niet zal doen om hen te redden, zodat 
Ik allen als één geheel in Mij kan verenigen. Toch vloeien Mijn tranen in deze tijd in grote stromen, 
omwille van de manier waarop Gods kinderen gekwetst, misbruikt, gemarteld, vernederd, 
gegeseld en gedood worden door de vijanden van Hem Die de wereld schiep. Zij die dergelijk 
lijden veroorzaken staan volledig onder de invloed van duivelse geesten, die hun verstand 
vergiftigen met leugens, haat en minachting voor het menselijk leven. Nooit kan iemand ooit 
zeggen dat hij een daad voltrekt in Gods Naam wanneer hij iemand anders doodt. Diegenen die 
oorlog uitlokken en volkerenmoord veroorzaken, in om het even welke vorm, en beweren dat zij 
werken voor de Glorie van God, misleiden niet alleen zichzelf maar ook diegenen die zij rekruteren 
om hun goddeloze bedoelingen uit te voeren.  

Mijn Liefde is zo krachtig dat indien jullie zouden bidden voor deze arme verloren zielen, die 
geloven dat het doden van anderen in de Naam van God een goede zaak is die hun eer zal 
brengen, Ik hun Mijn Barmhartigheid zal tonen, door in hun binnenste de Geest van Waarheid 
wakker te maken. Laat jullie hart niet zwaarmoedig worden. In plaats daarvan, weet dat Ik in Mijn 
Goddelijke Gerechtigheid,hoewel deze afschuwelijke daden die begaan worden door diegenen die 
levens verwoesten, angstaanjagend zijn, een einde zal maken aan deze gruwelen.  

Ik zal jullie allen die een warm en teder hart hebben, in een oogwenk opnemen in Mijn Heilig Hart 
en jullie redden, zo groot is Mijn Liefde voor jullie. Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen de pijn van 
de fysieke dood niet moeten doorstaan. Dat beloof Ik jullie, indien jullie Mij door jullie gebeden 
helpen, om de zielen te redden van diegenen die Mijn Vergeving en Mijn Barmhartigheid het 
meeste nodig hebben.  

Help Mij bij deze grote inspanning en weldra zal alles stralen in de Schittering en de Glorie van 
Mijn Nieuw Koninkrijk. Hier zullen jullie voor altijd leven zonder enige zorg in de wereld. De Liefde 
voor Mij, voor Mijn Eeuwige Vader, voor jullie familie en vrienden zal heersen in de hele wereld, 
die geen einde zal hebben.  

Ga in vrede om Mij in liefde te dienen.  

Jullie Jezus  
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De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd zegevieren.  
 

Zaterdag, 11 oktober 2014, 20:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de kracht van God onderschatten in alle dingen, die zich 
in deze tijden kunnen ontwikkelen. Gods Kracht is oneindig en geen mens ter wereld kan de 
Godheid of de Wil van God overwinnen. Niet één vijand van Mij kan er prat op gaan dat hij groter 
is dan God, Die in slechts één ademtocht Zijn Gerechtigheid over de wereld kan uitgieten. Terwijl 
God geduldig is, eerlijk, rechtvaardig en vol onvoorwaardelijke Liefde voor al Zijn kinderen, met 
inbegrip van de goddelozen onder hen, zal Hij toch de boosaardigheid van de mens vergelden, die 
veroorzaakt is door de kwade invloed van de duivel.  

Vervloekt zijn diegenen die opstaan tegen God in verzet tegen het Heilige Woord. Ze zullen 
gestraft worden in Gods Tijd, nadat hun elke gelegenheid gegeven werd om hun wegen te 
veranderen. Zij die het kwaad en het beest aanbidden zullen door de bliksem worden getroffen, 
net zoals het was toen Lucifer als een bliksemschicht in de afgrond van de hel werd geworpen.  

Wanneer Mijn vijanden anderen schaden, hen proberen te doden en te verminken, om macht te 
krijgen over de zwakken, zullen ze een strenge straf ondergaan. Wanneer genocide, van welke 
aard ook, wordt gepleegd op de onschuldigen door duivelaanbidders, dan zullen zij branden in de 
Hel en zij zullen worden gestopt op het moment dat ze denken dat ze geslaagd zijn.  

De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd zegevieren, want er is geen Macht Machtiger dan Hem Die 
alles uit het niets schiep.  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: Je zal onderworpen worden aan enorm kritische onderzoeken en 
aanvallen.  

 
Woensdag, 12 oktober 2011, 12:00 u.  

Mijn kind, dit is een tijd waarin, als je voor Mijn Zoon werkt, je bovenmatig kritisch onderzocht en 
aangevallen zal worden. Je moet de wensen van Mijn Zoon altijd eerbiedigen en Hem op elk moment 
gehoorzamen. Bepleit nooit Zijn Allerheiligste Woord want Hij verlangt niet dat je dit doet. Reageer niet 
op of bind de strijd niet aan met diegenen die Zijn woord betwisten of verkeerd interpreteren wat kan 
leiden tot discussie en twijfels.  

Je zal nu door de Bedrieger aangevallen worden maar je moet bidden om Mijn bescherming en nooit 
toegeven aan dergelijke beschimpingen. Hij, de Bedrieger, werkt via anderen om je pijn te doen. Als je 
hem zou toelaten om dit te doen, ben je met hem bezig en geef je hem de macht die hij wil.  

Houd in deze gevallen voet bij stuk, Mijn kind, en wend je altijd tot Mij. Ik zal je bedekken met Mijn 
Allerheiligste mantel om je tegen hem te beschermen en alles zal goed komen.  

Blijf moedig en aanvaard dit als een geschenk van God, de Allerhoogste, want zonder dergelijke sterkte 
zou je dit werk niet doeltreffend kunnen uitvoeren. Denk er altijd aan dat je bij dit werk niet alleen staat 
want de heiligen spreken allemaal voor jou ten beste en er wordt jou elke vorm van goddelijke 
bescherming gegeven.  

Volhard in jouw gehoorzaamheid aan Mijn Zoon en span je in en wees verheugd wanneer je het lijden 
aanvaardt dat Hij toelaat voor de redding van de zielen. Je moet de Heilige Rozenkrans elke dag blijven 
opzeggen en met Mij bidden zodat de zielen gered kunnen worden.  

Ik zegen je, Mijn kind! De Hemel verheugt zich over dit allerheiligste werk namens Mijn dierbare, geliefde 
Zoon die van heel de mensheid houdt maar die huilt van verdriet voor deze zielen die Zijn barmhartige 
hand na De Waarschuwing zullen afwijzen.  

Jullie geliefde Moeder  

In het Nieuwe Paradijs van 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn.  
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Vrijdag, 12 oktober 2012, 23:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde is zo machtig dat zij nu gevoeld wordt door hen die God niet 
kennen.  

Ondanks het kwaad dat in de wereld aanwezig is, worden mensen in hun hart een liefde gewaar 
voor anderen, die niet strookt met de ontaarding welke in de zielen aanwezig is, en die hen zal 
verrassen.  

Zo onverwacht zal die liefde door hun zielen stromen, dat velen tot tranen toe bewogen zullen zijn. 
Deze tranen van liefde, zo zuiver in hun harten, zal hen in tweeën scheuren. Zij zullen niet weten 
waarom zij zich zo voelen tegenover hun broeders en zusters. Zij zullen ook die echte en unieke 
liefde voelen voor hun Schepper, God de Vader. Toch zullen zij niet toegeven dat Hij bestaat. In 
plaats daarvan zullen velen ronddolen en zichzelf vragen stellen.  

Wat is die ongelooflijke, maar machtige liefde die ik in mijn hart voel? Hoe kan dat wanneer er 
geen God is? Hoe kan ik deze liefde voelen, indien ik slechts een product van evolutie ben; een 
product samengesteld uit deeltjes van de aarde?  

De Waarheid, Mijn kinderen, is de volgende. Jullie zijn geen deeltje van de aarde, een overblijfsel 
van de tijd. Jullie zijn een levend wezen, een levende ziel, die het vermogen heeft eeuwig, zonder 
einde te leven.  

Jullie lijden omwille van de zonden van Adam en Eva, jullie stamouders. Jullie mogen lachen, 
spotten of gekscheren met wat jullie menen dat een verzonnen verhaal is, maar de Waarheid is 
dat jullie een onvolmaakt leven leiden. Dit leven van lijden is te wijten aan de zonden van jullie 
stamouders. Besmet door hun zonde worden jullie blind gemaakt voor de Waarheid van God door 
dezelfde slang die hen bedrogen heeft.  

Jullie geloven dat jullie leven in een werkelijke wereld, een wereld van materie, die een begrensde 
levensduur heeft. Jullie leven op aarde is kort. Jullie lichamen verouderen. Jullie gezondheid 
neemt af. Met de tijd sterven jullie lichamen. Verwaarloos jullie geest, jullie ziel, en jullie zijn niets.  

Erken dat jullie een kind van God zijn, en jullie leven op aarde zal zinvoller zijn, wanneer jullie 
leven volgens Gods Wetten. Jullie leven zal voortduren en jullie zullen een groot Geschenk 
ontvangen, Eeuwig Leven.  

Mochten jullie maar een glimp van dat leven kunnen zien, al was het maar voor een uur, dan 
zouden jullie Mijn Vader nooit beledigen. Jullie moeten beseffen dat jullie volgende Geschenken 
zullen ontvangen.  

Jullie zullen leven met heel jullie familie, met hen die gestorven zijn in staat van genade en met 
hen die Mijn overgebleven leger op aarde zullen vormen.  

Jullie lichamen zullen gezuiverd en herschapen worden in een staat van volmaaktheid, gebaseerd 
op de leeftijd waarop jullie de Liefde van God hebben aanvaard.  

Jullie zullen in liefde en vrede leven met jullie geliefden en buren. Het zal jullie aan niets 
ontbreken.  

In het Nieuwe Paradijs bestaande uit 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn. Op het 
onderste niveau zullen er steden en dorpen zijn, waar allen werken in een bron van vrede, liefde, 
geluk en tevredenheid. Niemand zal het aan iets ontbreken. Ik zal hun Koning, hun Meester zijn en 
Ik zal onder hen regeren in een Mystieke Vereniging.  

Dan zijn er de hogere niveaus. Die zullen alle naties samenhouden in eenheid met Mijn Leer, en 
alle mensen zullen in volkomen harmonie met elkaar in contact komen en ook met de dieren van 
de aarde, zowel de grote als de kleine.  

Allen zullen overleven door te eten van de Boom des Levens. Niemand zal gebrek aan voedsel 
lijden.  

Vervolgens zijn er de regeringen van de naties. Zij zullen ervoor zorgen dat alles gebeurt in 
overeenstemming met Mijn Leer. Mijn regeringen zullen bestuurd worden door Mijn heiligen en 
apostelen.  

Dat alles zal voortduren tot het allerlaatste einde, wanneer de tweede verrijzenis van de doden zal 
plaatsvinden voor de definitieve confrontatie.  
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Satan zal voor een korte periode weer losgelaten worden samen met zijn demonen. Dan zal alle 
kwaad vernietigd worden. Mijn Barmhartigheid zal tot slot aan de wereld aangeboden worden in 
de samengevoegde Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.  

Dan zal alles geopenbaard worden, wanneer het mysterie van God voor allen zichtbaar wordt in 
zijn volle en uiteindelijke Heerlijkheid.  

Jullie Jezus  

Eens de Hemelen en Aarde één worden, zal er geen Vagevuur meer zijn.  
 

Zaterdag, 12 oktober 2013,17:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Troon zal op de vernieuwde Aarde geplaatst worden en weldra 
zullen allen in vrede en harmonie leven, overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.  
De wereld zal worden zoals hij in het begin was en geen onenigheid zal gevoeld worden. Al Gods 
kinderen, die gekozen zijn om zich aan te sluiten bij de engelen en de heiligen, zullen een 
volmaakt bestaan leiden. Maar weet dit. Diegenen die de realiteit van het Nieuwe Paradijs 
niet aanvaarden, wanneer hun elke mogelijke kans gegeven werd om te beslissen welk pad 
zij wensen te kiezen, zullen geen tweede kans gegeven worden. Eens de Hemelen en de 
Aarde één worden, zal er geen Vagevuur meer zijn. Het enige pad dat zielen zullen nemen, die 
Mijn Barmhartigheid weigeren aan te nemen wanneer die hun vrijelijk wordt aangereikt, zal 
datgene zijn dat naar de Hel leidt. Velen zullen zo koppig zijn, omdat zij bijna volledig vertrouwen 
op verstandelijke redeneringen, zodat zij, onbewust, zullen kiezen om eeuwigheid in de vuren van 
de Hel door te brengen.  

Diegenen die niet in God geloven, noch de Waarheid aanvaarden, geloven niet in het 
bestaan van Satan. Hij, de bedrieger, zal hun verstand met leugens verduisteren, om hen 
alzo naar de martelkamers te lokken. Eens daar, omwille van zijn haat tegenover de mens, 
zal hij hen onophoudelijk doen lijden voor eeuwig. Ik kan deze zielen dan niet helpen. Hoe 
ween Ik met bittere smart voor de zielen van de arrogante mensen, de onwetenden en diegenen 
met versteende harten. Zij zijn zo gevuld met hoogmoed, dat ze Mij nooit zullen zien omdat ze niet 
kunnen. Het is onmogelijk voor een persoon om Mij te zien of om met Mijn Ware Woord vervuld te 
zijn, wanneer zij aangetast zijn met de zonde van hoogmoed. Diegenen van jullie, anderzijds, die 
Mij kennen, maar die Mij op jullie eigen voorwaarden aanvaarden – jullie ook verwijderen jezelf 
van Mij.  
Waarom zeg je Mij te kennen en verdraai je vervolgens wat Ik je vertelde omtrent het volgen van 
Mij? Hoe kan je jezelf een Christen noemen en bereid zijn een valse theologie en leugens te 
aanvaarden, die je verdraaid hebt om geschikt te zijn voor je eigen levensstijl? Wie ben je als je 
Mij niet volgt en de volle Waarheid van Mijn Onderrichtingen niet aanvaardt? Je bent een verrader. 
Je verraad Mij. Wanneer je Mij eens verraden hebt, zal je verleid worden om dat telkens weer te 
doen, totdat je, uiteindelijk, niet langer een Christen zult zijn in Mijn Ogen.  

Ik moet een oproep doen tot al diegenen die in Mijn Woord geloven en jullie vragen, 
wanneer heb Ik ooit zonde vergoelijkt? Ik vergeef zonde, maar Ik verschoon haar nooit. Als 
jullie geloven dat Ik de zonde vergoelijk, dan rechtvaardigen jullie zonde. Jullie zullen lijden 
omwille van de dwaling van jullie wegen en jullie zijn niet beter dan diegenen die Mij verraadden, 
Mij bespotten, Mij beschimpten en Mij kruisigden.  

Herinner jullie, Ik leerde jullie de Waarheid. Niets anders dan de Waarheid zal jullie ertoe brengen 
de redding te aanvaarden die Ik nu aan de wereld kom brengen, op deze, de laatste etappe van 
Mijn Verbond om de mensheid te redden.  
Vergeet nooit dat Ik de Waarheid Ben. Alleen de Waarheid komt van Mij. 
Jullie Jezus  

God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals Mijn kinderen 
gereinigd zullen worden van al hun ongerechtigheden.  
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Zondag, 12 oktober 2014, 18:40 u.  

Mijn liefste dochter, vele veranderingen zullen plaatsvinden daar de tijd voor de Tweede Komst 
van Mijn Geliefde Zoon, Jezus Christus, naderbij komt.  

Vrees niet, Mijn kinderen, want deze dingen moeten gebeuren opdat Mijn kinderen 
gezuiverd worden, zodat zij zich kunnen verheugen, wanneer de Dag komt waarop de 
wereld zonder einde aanvangt. Mijn Beloften werden steeds vervuld en alles zal een goed 
einde kennen.  
Ik verlang dat jullie smeken om Barmhartigheid, voor elke levende ziel in de wereld, zodat het 
menselijk ras zich, in Mijn Ogen, als één geheel kan verenigen. Weldra zullen de haat, het kwaad 
en de ongerechtigheden in de wereld tot een bruusk einde komen en het Licht van Mijn Koninkrijk 
zal over jullie neerschijnen. Vrede zal heersen en liefde zal de aarde vullen, wanneer het Nieuwe 
Paradijs in al zijn heerlijkheid ontsluierd wordt. Mijn Gerechtigheid zal alle kwaad uitroeien en 
diegenen die de duivel aanhangen, ondanks Mijn Tussenkomt, zullen weggevaagd worden. Dan 
zullen er geen tranen meer vergoten worden en het laatste deel van Mijn Verbond zal afgerond 
zijn.  

Sta op, Mijn kinderen, verhef jullie harten in hoop en vertrouwen. Ik zal op vele wijzen 
tussenkomen om te verhinderen dat boosaardige daden, bedrieglijk verraad en ketterij jullie 
zouden vernietigen. Mijn Tijd is aangebroken en Mijn vijanden zullen neergeveld worden 
wanneer Ik ijver om alles in de juiste orde te brengen, zodat alles zal gereed zijn. Het land zal 
gezuiverd worden, net zoals Mijn kinderen gereinigd zullen worden van alle 
ongerechtigheden, en Ik zal de zachtmoedige en de nederige mensen en degenen die 
liefhebbend zijn van hart opwekken om hun plaatsen in te nemen in de Nieuwe Hemel en de 
Nieuwe Aarde.   
Verlies nooit de hoop, want alle Macht behoort Mij toe. Kom tot Mij, Mijn kleinen, en vind troost in 
Mijn onvoorwaardelijke Liefde voor jullie. Heb vertrouwen in Mij en alle gelukzaligheid zal jullie 
deel zijn.  

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

Ik kom eerst voor diegenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen.  
 

Zondag, 12 oktober 2014, 21:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – van ieder van jullie, 
ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloof. Ik Ben de Beschermer van Mijn Kerk op aarde en 
niemand zal haar overweldigen. Ze zal intact blijven, al zullen velen Mij in de steek gelaten 
hebben.  

Diegenen die Mij in de steek laten, die het Woord van God veranderen, kunnen niet zeggen dat ze 
van Mijn Kerk zijn, want Ik kan geen kerk beschermen die de Waarheid niet spreekt. De echte test 
van jullie geloof is begonnen en binnenkort zullen jullie verward worden en zullen jullie niet weten 
waar jullie terecht kunnen. Wees ervan verzekerd, dat hoewel Ik Barmhartig ben, Ik nooit zal 
verdragen en toestaan dat verraders Mijn Lichaam ontheiligen. Zij zullen slechts zover gaan tot de 
donderende kracht van de Hand van God zal worden gehoord.  

Jullie moeten je op Mij concentreren en aanvaarden dat De Rampspoed is toegenomen en 
dat alle voorzegde gebeurtenissen onder ogen gezien moeten worden. Alleen wanneer de 
profetieën, die in de Begintijd aan de wereld werden gegeven, duidelijk worden, zal de mens 
volledig begrijpen dat Mijn Tijd bijna is aangebroken. Jullie moeten Mij nooit vrezen, want Mijn 
Liefde en Barmhartigheid zijn overvloedig. Vrees alleen diegenen die niet van Mij komen, want het 
is de geest van het kwaad die hen drijft om vreselijke dingen te doen. Alleen door gebed kunnen 
jullie helpen om te boeten voor hun zonden, en door zo’n grootmoedige daad, kunnen jullie de 
rook van Satan uiteendrijven. Zijn dampen overspoelen de wereld op dit moment, maar om in 
staat te zijn om zijn aanwezigheid te herkennen is moeilijker dan jullie je kunnen voorstellen. Zijn 
invloed is altijd verborgen achter een uiterlijk van bekommernis en humanitaire daden en wordt op 
de meest onverwachte, maar respectvolle manier gepresenteerd. De mens die gezegend is met 
de gave van onderscheiding zal begrijpen hoe Satan werkt. Hij zal zijn werken herkennen, 
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ongeacht hoe zorgvuldig vermomd ze worden voorgelegd aan een wereld, die blind is voor de 
Waarheid.  

Binnenkort zullen de mensen zich bewust worden van Mijn Stem in hun hart, in hun spiritualiteit; in 
een gevoelen van wie ze zijn, begrijpend aan wie zij toebehoren en Ik zal hun de bewustwording 
van het Eeuwige Leven brengen. Weet dat wanneer deze bewustwording begint, dat de Kracht 
van God zal worden gevoeld terwijl Gods Gerechtigheid oprijst uit de as en een baken van Licht 
terug leven brengt in het onvruchtbare veld, dat door de Boze in een verdorde staat zal zijn 
achtergelaten. Mijn Stem zal worden gehoord en velen zullen geschokt zijn wanneer die dag 
begint. Zij zal weergalmen als de donder en elke rechtschapen mens zal neerknielen, God 
ter ere. Ik kom eerst voor diegenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen. Zij zijn 
degenen die de laatsten zouden moeten zijn, vanwege de manier waarop ze Mij 
behandelden. En toch zullen zij eerst naar Mijn Koninkrijk worden gewenkt. De 
rechtvaardigen zullen het laatst komen. De goddelozen zullen worden achtergelaten.  
Geen steen zal op de andere blijven, tot aan de laatste seconde, en aan diegenen die om 
Mijn Barmhartigheid schreeuwen zal ze gegeven worden. Diegenen die Mij vervloeken 
zullen vervloekt zijn.  
Jullie Jezus  

Rechtvaardig Mij nooit aangezien dit nodeloos is.  
 

Donderdag, 13 oktober 2011, 12:00 u.  

Mijn innig geliefde dochter, Ik moet je op de hoogte brengen over de noodzaak om af te zien van het 
rechtvaardigen van Mijn Allerheiligste Woord.  
Degenen die Mijn woord in twijfel trekken, moeten tot Mij bidden om raad. Ik druk je nu op het hart om 
nooit te proberen om de boodschappen uit Mijn goddelijke lippen te interpreteren.  
Ik heb je dit meerdere keren gezegd en je hebt het gezag niet gekregen om dit te doen. Neem in plaats 
daarvan Mijn boodschappen aan zoals ze zijn. Trek deze niet in twijfel. Probeer deze niet te analyseren 
want de mens weet zeer weinig over goddelijke plannen of timing. De mens weet evenmin iets over de 
Antichrist, ook al denkt hij van wel. Enkel deze zaken van zo’n groot belang blijven bekend aan Mijn 
geliefde Vader.  

Ik verzoek je om Mij nooit te rechtvaardigen aangezien dat nodeloos is. De wil van Mijn Vader om met de 
mensheid te communiceren via jou en andere profeten is het enige dat zou moeten tellen. Zoals Ik al 
eerder gezegd heb jij bent de schrijver. Ik ben de Auteur. Jij bent het instrument. Ik ben de Meester.  
Er wordt van jou op elk moment gehoorzaamheid aan Mij verwacht. Het uitvoeren zoals Ik het meedeel, 
is eenvoudig. Jouw werk zal makkelijker worden als je afziet van het deelnemen aan een intellectueel 
godsdienstige discussie aangaande Bijbelse zaken waarover jij niets weet.  

Denk aan het belang van de nederigheid, Mijn dochter. Blijf als een kind, op elk moment klein in Mijn 
ogen en je zal vrede vinden. Er zullen je tijdens dit werk beproevingen gezonden worden. Verwacht deze. 
Wijs deze niet af. Het geschenk van je vrije wil aan Mij werd aanvaard maar je moet het belang inzien 
van niet te proberen het lijden af te wijzen omdat dit essentieel is voor de redding van de zielen.  

Ik houd van jou, Mijn dochter, maar Ik voel de noodzaak om je te herinneren aan Mijn duidelijke 
instructies. Ik hoef niet gerechtvaardigd te worden. De woorden aan jou gegeven zijn onbezoedeld en 
spreken de waarheid, zoals deze aan de mensheid verstrekt werden sinds het begin, niet tegen. Veel 
versies van de waarheid, vervat in de Bijbel, werden verdraaid om te schikken naar de eigen agenda van 
de mens. Ik ben de Waarheid. Ik ben het Brood des Levens. Zonder Mij is er geen leven.  

Boek vooruitgang met een duidelijker inzicht in wat van jou verwacht wordt. Je wordt te allen tijde 
beschermd. Dank je, Mijn dochter, voor de sterkte die je nu toont maar laat Me toe je op elk moment te 
leiden. Op die manier zal deze tocht gemakkelijker worden.  

Je geliefde Jezus  

Dan zal wereldwijd de introductie komen van een vaccin dat jullie zal doden 
indien jullie het aanvaarden.  
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Zaterdag, 13 oktober 2012, 16:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën die te Fatima gedaan werden beginnen zich nu in de 
wereld te manifesteren.  

De een-wereldregeringen, ontworpen in die naties die onvermoeibaar samenwerken, hebben hun 
werk bijna voltooid en het zal weldra aan de wereld voorgesteld worden.  

In haar kielzog zal de nieuwe een-wereldreligie zitten, een gruwel in Mijn Vaders Ogen.  

Mijn Kerk werd besmet door vijanden binnenin die wolven zijn in schaapskleren. Zij misleiden allen 
met wie zij in contact komen.  

Dan zal wereldwijd de introductie komen van een vaccin dat jullie zal doden indien jullie het 
aanvaarden.  
Dit is een tijd waarin alleen het gebed, veel gebed, de impact kan verzachten van deze 
verschrikkelijke kwaadaardigheid die ontworpen is door een elitegroep van mensen in 
machtsposities.  

Zij zijn werkzaam in elk onderdeel van jullie regeringen en zij die elke dag zij aan zij met hen 
samenwerken weten wat zij doen.  
Ze zijn zo geslepen dat zij elke slechte daad zullen voorstellen als een grootse zaak, een grote 
dienst aan de mensheid. Zij zullen al doen wat mogelijk is om alles wat met God te maken heeft te 
ontwijden.  

Zij zullen het heidendom verspreiden en promoten. Gods kinderen die hun wetten en hun 
onderrichtingen aannemen zullen besmet worden door hun boosaardige wegen.  
Jullie moeten bidden om bescherming, maar bovenal moeten jullie bidden voor deze zielen. Want 
Mijn Vader heeft de intentie hen te straffen. Hij zal ieder van hen afzonderlijk selecteren en hen 
vernietigen. Zonder jullie gebeden zullen zij verloren zijn en in de vuurpoel geworpen worden.  

Jullie Jezus  

Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet herkennen.  
 

Zondag, 13 oktober 2013, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer diegenen onder jullie zich verlaten en onzeker voelen omtrent 
Mijn Liefde voor de wereld, mogen jullie nooit opgeven om Mijn hulp in te roepen. Jullie zullen, van 
tijd tot tijd, een gevoel van hopeloosheid kennen, een gevoel van angst en een gevoel van 
verlatenheid wanneer jullie vasthouden aan Mijn Heilig Woord, dat aan de wereld gegeven werd 
door het Heilig Evangelie. Zelfs nu, terwijl Mijn Heilig Evangelie jullie nog steeds wordt 
aangeboden, zullen jullie je zeer geïsoleerd voelen, omdat weinig mensen in praktijk brengen wat 
Ik hen door Mijn Heilig Woord leerde.  
Indien jullie zeggen jullie naaste te beminnen en hem vervolgens lasteren, zullen jullie Mij nog 
steeds toebehoren. Indien jullie zeggen dat jullie in de Tien Geboden geloven, maar hen 
aanpassen om overeen te stemmen met jullie levensstijl, dan zijn jullie blind voor de Waarheid. 
Indien jullie de Sacramenten aanvaarden die jullie door Mij gegeven werden, maar ze verbreken, 
beledigen jullie Mij. Wanneer jullie Mijn Heilig Woord aan anderen prediken en vervolgens jullie 
zelf voor de anderen plaatsen, door te zeggen dat jullie waardiger zijn dan zij, in Gods Ogen, 
beledigen jullie Mij. Wanneer jullie verklaren dat het Woord van God er niet langer toe doet in 
een moderne wereld en dat het moet aangepast worden om aantrekkelijk te zijn voor een 
geseculariseerde wereld, dan spuwen jullie in het Gelaat van God. Wanneer jullie geloven 
dat jullie kennis van Mij superieur is aan Mijn Heilig Woord, zoals Ik het jullie nu geef door 
deze Boodschappen en dat er dwaling in vervat zit, zijn jullie onwetend omtrent de 
Waarheid. Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet herkennen.  
Dus, zelfs diegenen onder jullie die zich tevreden voelen met jullie begrijpen van Mijn Heilig Woord 
en Mij nu in deze Missie verwerpen – jullie hebben Mij verlaten. Jullie, vooral, moeten Mijn Hulp 
inroepen want jullie zijn niets zonder Mij.  
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Jullie Jezus  

Koelbloedige moordenaars kunnen door jullie gebeden gered worden.  
 

Zondag, 14 oktober 2012, 18:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs geen ogenblik, dat zij die zware zonden begaan en 
wier boosaardige daden gruwelijkheden in de wereld veroorzaken, niet kunnen gered worden.  

Zij die koelbloedig moorden, hun landgenoten executeren of hun eigen kinderen doden die nog in 
de moederschoot zijn, kunnen door jullie gebeden gered worden.  

Vele van die zielen zullen in Mijn Ogen geen verlossing zoeken omdat zij geen kwaad zien in wat 
zij doen. Hun redding hangt af van jullie gebeden.  

Dat zijn de zielen die Ik met smart het meest verwacht.  

Deze verloren zielen zijn zover van Mij verwijderd dat zij alleen gered kunnen worden door het 
lijden van slachtofferzielen en de gebeden van Mijn leerlingen.  

Zelfs diegenen die willens en wetens Satan vereren en die weten dat Ik besta, maar die Mij blijven 
bespotten, kunnen ook van de eeuwige verdoeming gered worden.  

Ik verzoek jullie allen om Mij te aanroepen door dit Kruistochtgebed (80) om redding te verkrijgen 
voor deze zielen die moorden en dus in staat van doodzonde zijn.  

Kruistochtgebed (80)   
Voor de zielen van diegenen die moord begaan.  

“O lieve Jezus, ik smeek om Genade voor diegenen die moord begaan.  

Ik smeek om genadigheid voor diegenen die zich in staat van doodzonde bevinden.  

Ik offer U mijn eigen lijden en moeilijkheden, zodat U Uw Hart kunt openen en hun hun zonden 
vergeven.  

Ik vraag dat U al diegenen met kwaadaardige intenties in hun ziel bedekt met Uw Kostbaar Bloed, 
opdat zij schoongewassen kunnen worden van hun ongerechtigheden. Amen.”  

Onthoud, Mijn volgelingen, dat hoewel hun zonden jullie ziek kunnen maken, deze zielen jullie hulp 
nodig hebben.  

Zij werden besmet door de Boze en velen onder hen kennen het verschil niet tussen goed en 
kwaad.  

Deze zijn de zielen die Mij de grootste smart en pijn bezorgen. Mijn lijden wordt verlengd 
zodat elk van hen kan gered worden.  
Ga, Mijn leerlingen, en sta toe dat Mijn Liefde en Nederigheid jullie harten overstromen zodat jullie 
door jullie edelmoedigheid in het lijden, deze arme verloren kinderen van God helpen redden.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Aan de priesters van de Katholieke Kerk, ik verzoek 
dringend om mijn Allerheiligste Rozenkrans bij jullie te dragen.  

 
Maandag, 14 oktober 2013, 15:30 u.  

Mijn geliefde kind, geloof geen moment, dat gelijk wie onder jullie sterk genoeg is, om uit jezelf de 
bekoringen te weerstaan waarmee jullie zullen geconfronteerd worden om de Waarheid – het 
Ware Woord van God – de rug toe te keren. Zonder voortdurend gebed, zullen jullie 
ondervinden dat jullie niet in staat zullen zijn om op te staan en de Waarheid te verkondigen 
wanneer jullie met leugens geconfronteerd worden.  
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Jullie allen moeten de Kruistochtgebeden bidden daar de duisternis reeds begonnen is neer 
te dalen over mijn Zoons Kerk op Aarde en jullie moeten hierop elke seconde voorbereid 
zijn.  
Aan de priesters van de Katholieke Kerk, ik verzoek dringend om altijd mijn Allerheiligste  
Rozenkrans en een Benedictuskruis bij jullie te dragen. Jullie moeten mijn Heilige 
Rozenkrans elke dag bidden en let op voor diegenen in de hogere rangen binnen de Kerk 
om te zien wie mijn Heilige Rozenkrans in het openbaar bidt. Wanneer ik vereerd wordt, moet 
mijn Heilige Rozenkrans door alle aanwezigen voor mij gebeden worden. Als zij, die zeggen, de 
gelovigen te leiden om mijn hulp te zoeken voor de Troon van God, mijn Rozenkrans niet kunnen 
bidden, dan hebben zij jullie gebeden nodig. Om voor mij komen, mijn hulp zoeken, zonder mijn 
Rozenkrans te bidden, is zonder essentie, aangezien het verwant is met een soldaat die ten strijde 
trekt zonder enige wapenrusting.  

Mijn Rozenkrans is het allermachtigste gebed en, wanneer hij dagelijks gebeden wordt, zal 
hij de macht van de Boze vernietigen. Diegenen, wier zielen door Satan verduisterd werden, 
zullen het té pijnlijk vinden om dit gebed te bidden. Door hun daden zullen jullie weten wie zij 
zijn en jullie moeten God vragen, door de Barmhartigheid van mijn Zoon, Jezus Christus, om hen 
te helpen om naar het Licht van God te trekken.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De Sleutels van Mijn Koninkrijk, van de wereld die komt, zijn klaargemaakt.  
 

Dinsdag, 14 oktober 2014, 18:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik door deze boodschappen aan de wereld geopenbaard heb zal 
vervuld worden. Helaas zullen velen van hen die deze boodschappen kennen, Mijn Woord blijven 
verzwijgen. Anderen, die niet bekend zijn met deze boodschappen, zullen Mijn Woord bestrijden, 
dat hun in de Heilige Evangeliën gegeven wordt.  

Ik doe een oproep tot allen die op deze aarde met Mij wandelen en Ik vraag hun Mij te vertrouwen. 
Leef naar Mijn Woord en jullie zullen niet sterven. Leef jullie leven, in overeenstemming met de 
Waarheid, en Ik zal grote Genaden over jullie uitstorten en ook over hen wier namen jullie Mij 
toevertrouwen. Nu de wereld zich in duisternis stort – terwijl overal oorlogen uitbreken, ziekte en 
honger de mensheid in hun greep houden – zal Mijn Tussenkomst ervaren worden. Ik bescherm 
allen die zich toewijden aan Mijn Heilig Hart. Ik moedig hen aan wier harten zwaarmoedig zijn en 
Ik zal vrede brengen en rust in de ziel van hen die Mij om deze Gaven vragen.  

Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie last opheffen. Alleen Ik kan jullie vijanden verslaan en 
diegenen die macht en invloed misbruiken om jullie te vernietigen voor hun eigen doeleinden. 
Alleen jullie, Mijn geliefde volgelingen, kunnen Mij die zielen brengen van hen die Mij verwerpen, 
die Mij afwijzen en Mij ontkennen. Velen zullen nooit tot Mij komen, hoewel Ik hen in Mijn 
Barmhartigheid verwelkom.  

Jullie moeten de gebeden die jullie gegeven werden blijven gebruiken. Blijf dicht bij Mij want als 
jullie dat doen, zal jullie elke mogelijke bescherming gegeven worden tegen het kwaad. Jullie 
moeten sterk zijn, moedig en rustig blijven want Ik zal nooit van jullie zijde wijken. Ik zal met jullie 
wandelen en jullie vasthouden. Ik zal jullie troosten. Ik zal elke traan wegwissen en, weldra, zal Ik 
jullie en jullie geliefden omsluiten in Mijn Liefdevolle Armen.  

De Sleutels van Mijn Koninkrijk, van de wereld die komt, zijn klaargemaakt en uitgekozen 
voor al diegenen wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens. Maar Mijn 
Barmhartigheid is zo groot dat Ik in Mijn Nieuw Paradijs ook diegenen zal verwelkomen wier 
namen niet staan opgetekend indien jullie Mij deze zielen aanbrengen door jullie gebeden.  
Jullie geliefde Jezus  

Ik kan de mensen niet dwingen om zich te bekeren of om terug te keren.  
 



 38 

Zaterdag, 15 oktober 2011, 19:00 u.  

Mijn innig geliefde dochter, terwijl meer mensen Mijn woord vernemen, zal Mijn liefde hun ziel 
doordringen van zodra zij Mijn boodschappen lezen. Ik zal hun ziel toespreken en hen wekken uit hun 
sluimering om hen met Mij te verenigen zodat Ik wijd en zijd zielen kan redden. De kracht van de massa 
zal Mij helpen om op zo’n grote schaal de redding van zielen te bewerkstelligen. Omwille van de vrije wil, 
aan de mens gegeven als een geschenk van Mijn Vader, kan Ik de mensen niet dwingen om zich te 
bekeren of terug tot het geloof in God de Vader te komen. Het zal hun eigen beslissing moeten zijn. 
Gebed zal de bekering verbreiden. Dat beloof Ik jullie. Denk maar eens aan het geschenk dat de zielen te 
wachten staat wanneer jullie, Mijn kinderen, voor hen bidden.  

Kennen jullie de kracht van het gebed niet? Gebed voorgedragen door de massa in dankzegging aan 
Mijn Vader en als eerherstel voor jullie zonden kan de wereld redden. Nooit eerder heb Ik jullie zo met 
klem gevraagd om jullie gebeden, die uit jullie eigen mond moeten komen en met een edelmoedig hart, 
voor de verharde zondaars van overal. Ik heb jullie gebeden nodig. Zonder jullie gebeden kunnen deze 
zielen niet gered worden omdat velen onder hen in een zodanige duisternis verkeren dat de schok van 
De Waarschuwing weinig effect zal hebben. Jullie, Mijn gekoesterde geliefde kinderen, allemaal zondaars 
waarvan velen hun best doen om Mij hun liefde te tonen, beseffen jullie niet dat Ik zozeer op jullie reken 
om Mij gezelschap te houden. Verenig jullie met Mij in de boezem van Mijn Heilig Hart en vraag Me om 
de genaden om jullie broeders en zusters te redden. Ik zal miljoenen zielen redden wanneer jullie je tijd 
wijden aan het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.  

Dit is de periode waarin het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid het meest 
doeltreffend zal zijn. Wees edelmoedig van hart, geest, lichaam en ziel. Werp alle twijfels af. Laat Mij, 
jullie Jezus, toe om jullie op te tillen om jullie, en al degenen voor wie jullie bidden, naar Mijn Eeuwig 
Leven te brengen.  

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus  

De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld om al wat 
Waar is uit te bannen.  

 
Dinsdag, 15 oktober 2013, 15:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat al Mijn priesters, van elke Christelijke 
denominatie, de Allerheiligste Sacramenten beginnen te beveiligen. Zij die behoren tot de 
Katholieke Kerk zullen als eersten getuige zijn van de vernietiging en ontheiliging van de 
Sacramenten. Zij die trouw zijn aan Mij, Jezus Christus, zullen zich ijverig voorbereiden op 
deze verschrikkelijke wildernis waarin Mijn Kerk zal geworpen worden. Jullie moeten je nu 
voorbereiden, want het zal door jullie trouw zijn dat al Gods kinderen in staat zullen zijn de 
Sacramenten in hun heilige staat te ontvangen.  
Tot alle andere Christelijke kerken zeg Ik het volgende. Herinner je Mijn Belofte van wederkomst 
op de Grote en Heerlijke Dag van Mijn Tweede Komst. Weet ook, dat in de jaren die hier naartoe 
leiden, al diegenen die Mij volgen met vreselijke beproevingen zullen te maken krijgen. Zij die erin 
zullen slagen nieuwe machtsposities te bekleden, binnen al jullie denominaties, zullen door 
de valse profeet geleid worden en allen zullen zij zijn woorden in de mond nemen en zijn 
daden nadoen.  
Wee diegenen die partij kiezen voor de valse profeet want hij is de tegengestelde van 
Johannes de Doper en zal de voorloper zijn van de antichrist die over jullie allen zal 
regeren.  
Jullie zullen door Mij beschermd worden, want weldra zal Ik de Enige zijn die jullie hebben 
om jullie te leiden. Ik alleen kan vertrouwd worden om jullie de Waarheid te zeggen wanneer 
jullie je laten leiden door ketterijen, die jullie zullen aangeboden worden als de nieuwe vorm van 
moderne Christelijke theologie. Hoe sluw is Satan, want hij zal nooit choqueren – in plaats 
daarvan zal hij, door hen die hem dienen – jullie meetrekken naar een verdraaide, omgekeerde 
interpretatie van Mijn Allerheiligste Woord.  
De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld om al wat Waar is uit te bannen. Al 
wat aantrekkelijk is voor de seculiere wereld, menselijke hebzucht en het verlangen om zonde te 
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negeren, zal door alle Christelijke Kerken aan de gelovigen aangeboden worden. Deze dag werd 
in steen geschreven en zal de laatste belediging zijn, door God toegestaan, voordat Hij Mij, Zijn 
enige Zoon, zendt om al diegenen te verzamelen die trouw blijven aan het Woord van God. 
Wanneer de leugens jullie gepresenteerd worden, zullen zij de schijn wekken iets goeds te 
zijn. Het insigne van nederigheid zal in al jullie kerken te zien zijn, daar het zal geadopteerd 
worden door diegenen onder hen die jullie zullen misleiden.  
Elke karaktertrek die met Mij geassocieerd wordt – Mijn Liefde voor de armen; Mijn Liefde 
voor de zwakke en nederige; Mijn afkeuring van hebzucht, gierigheid en lust – zal gebruikt 
worden als deel van de argumenten om jullie te dwingen deze nieuwe leer aan te nemen – 
deze nieuwe ene wereldreligie, om de wereld voor te bereiden op de heerschappij van de 
antichrist.  
Als liefhebbende God geef Ik jullie deze waarschuwingen om jullie te redden. Luister nu naar 
Mij. Al wat Ik vraag is slechts een ding. Blijf trouw aan Mijn Heilig Woord. Mijn Heilig Woord 
werd jullie gegeven in de Heilige Bijbel. Het kan nooit veranderen. Maar de vijanden van God 
zullen de betekenissen ervan verdraaien. Wanneer dit gebeurt, verwerp diegenen die jullie 
zeggen dat God zulke veranderingen zou goedkeuren. Niets kan verderaf staan van de 
Waarheid dan dat. 

Jullie Jezus  

Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt.  
 

Zondag, 16 oktober 2011, 15:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat wanneer Mijn woord weergegeven wordt, zoveel van Mijn 
kinderen dit zo aanstootgevend vinden? Terwijl Mijn kinderen dergelijke boodschappen, gepubliceerd 
door degenen die beweren in Mijn naam te komen, altijd moeten onderscheiden, moeten zij ook het 
belang inzien om hun geest en hart op elk moment open te houden.  

O, hoe verlang Ik ernaar dat vooral Mijn volgelingen hun ogen zouden openen en Mij in hun hart zouden 
verwelkomen. Ik ben het, Jezus, die jullie oproept om Mijn stem te horen wanneer Ik jullie dringend 
verzoek om tot Mij te komen in gebed.  

Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt. Er is niet veel tijd meer voordat Ik het Nieuwe 
Tijdperk van Vrede inluid en daarom vraag Ik jullie om je ziel nu voor te bereiden.  

Laat niet toe dat arrogantie jullie blind maakt voor de waarheid. Weten jullie niet dat Ik jullie nooit zou 
bedriegen? Luister naar Mijn instructies om de Boze te beletten jullie beoordelingsvermogen te 
vertroebelen. Laat hem niet toe om jullie op een afstand te houden want als jullie slechts zouden luisteren 
naar Mijn Allerheiligste Woord, zullen jullie weten dat Ik het ben, Jezus Christus, die jullie roept.  

Kinderen, als jullie wisten hoeveel kwelling wereldwijd Mijn dierbare zielen aangedaan werd, zouden jullie 
geschokt zijn. Deze duisternis bedekt zelfs Mijn dierbare volgelingen van tijd tot tijd. De pijn die Ik voel 
wanneer Ik getuige ben van jullie twijfels, vooral bij deze zielen die geregeld bidden en ware devotie 
tonen, bezorgt Mij tranen van groot verdriet.  

Bid, bid, bid om de bijstand van de Heilige Geest. Wanneer jullie je versteende harten openen en vragen 
om de gave van het onderscheidingsvermogen, zal Ik jullie roep beantwoorden.  

Hoe verdrietig zullen jullie zijn wanneer de waarheid jullie geopenbaard wordt tijdens De Waarschuwing. 
Ik vraag jullie nu om jullie gebeden om andere zielen te redden. Zeker, ook al twijfelen jullie aan Mijn 
woord, gegeven door middel van deze boodschappen, zouden jullie het toch over jullie hart kunnen 
krijgen om te bidden voor verloren zielen.  

Ik houd van jullie en verwacht jullie antwoord op Mijn dringende verzoeken om gebed.  

Jullie Jezus  

Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven.  
 



 40 

Dinsdag, 16 oktober 2012, 23:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim betreffende de opstanding van de 
doden te begrijpen.  

Toen Ik stierf, als een man in het vlees, vernietigde Ik jullie sterfelijkheid. Mijn dood bevrijdde jullie 
niet alleen van de dood, maar ook van de zonde, na de dood. Mijn Dood op het Kruis schonk jullie 
de gave van onsterfelijkheid in Mijn Nieuw Koninkrijk.  

Omdat Ik stierf als een mens, stierf Ik een stoffelijke dood. Wanneer mensen overlijden in 
een staat van genade, dan worden zij onsterfelijk.  
Toen Ik uit de doden verrees maakte Ik dat Geschenk over aan diegenen die nu in de Hemel zijn 
en die gestorven zijn in staat van genade. In Mijn Nieuwe Paradijs zullen zij volmaakte 
onsterfelijke lichamen worden. Zij die op aarde leven zullen in één ogenblik onsterfelijk 
worden bij de Tweede Komst.  
Wanneer de trompet van Mijn boodschapper schalt, zullen de doden verrijzen alsook diegenen 
wier namen staan opgetekend in het Boek van de Levenden, om het Eeuwig Leven te bezitten in 
de 1000 jaren van Mijn Nieuw Koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd werd. Het wordt het 
Nieuwe Paradijs genoemd en al wat sterfelijk is op het einde zal dat niet langer zijn.  

Jullie zullen met Mij, jullie Jezus, verenigd zijn.  

De dood zal geen rol meer spelen, want hij zal niet meer bestaan.  
Nu Ik jullie het Geschenk van Mijn definitieve redding breng, moeten jullie naar Mij luisteren.  

Let op en bemoedig hen die vandaag de dag, net zoals in de dagen van Noach, zo in beslag 
genomen worden door hun verlangen naar een leven vol vermaak, dat zij zo dwaas zijn om de 
tekens te negeren. Net zoals in de dagen van Noach zouden zij in verschrikking weggeveegd 
worden wanneer de overstromingen kwamen. Laat dat deze keer niet gebeuren.  

Mijn volgelingen hebben grondige waarschuwingen gekregen, maar het is zinloos. Het probleem is 
dat zij die de Waarheid aanvaarden in contact komen met diegenen die de Waarheid niet 
aanvaarden en dat beïnvloedt hen.  

Jullie moeten wegblijven van wie heidenen zijn en voor hen bidden. Indien jullie niet wegblijven 
zullen jullie door leugens en onzuivere geesten verleid worden.  

Zij die Mij weerstand bieden zullen wegtrekken uit Mijn bescherming. Zij zullen snel ondervinden 
dat hun leven van ontaarding hen zal overmeesteren, eerst langzaam aan. Vervolgens zullen zij 
Mij uitsluiten en slaaf worden van leugens. Wanneer jullie in hun gezelschap blijven zullen ook 
jullie aangevallen worden.  

Dan zullen jullie jezelf verontschuldigen voor het spreken van de Waarheid, het Woord van God. In 
die fase zullen jullie helder de verdeeldheid in jullie wereld zien. De Gave die jullie ontvangen 
hebben van de Heilige Geest, zal meebrengen dat jullie onmiddellijk het gevaar zullen kennen 
waarin zij zich bevinden.  

Indien zij maar de Waarheid kenden zouden zij naar jullie toe rennen. Omwille van al die valse 
goden die zij verafgoden en die gemaakt zijn van materiële dingen die door God geschapen 
werden, maken zij dezelfde klassieke vergissing. Zij adoreren het wonder van materiële dingen, 
maar negeren hun Schepper.  

In het Nieuwe Tijdperk van Vrede zullen ze zoveel meer hebben, zo veel volmaaktheid. Toch 
wenden ze zich af.  

Ik zal hen altijd liefhebben, maar hun gebrek aan liefde voor Mij brengt mee dat zij het nieuwe 
leven, dat Ik voor hen geschapen heb, niet zullen binnengaan.  

Dat nieuwe leven werd geschapen en mogelijk gemaakt om twee redenen.  

Toen Ik stierf in het vlees, vernietigde Ik de dood. Toen Ik tot leven werd gewekt uit de dood, gaf Ik 
jullie Eeuwig Leven, wanneer het lichaam geen macht meer over jullie heeft.  

Dat is Mijn Belofte aan al Gods kinderen. Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood 
sterven. Zij zijn gezegend. Zij zullen ogenblikkelijk veranderen in volmaakte fysieke lichamen, in 
mystieke vereniging met Mijn Glorierijk Lichaam.  
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Op dat moment zullen zij diegenen ontmoeten die stierven in Mijn welbehagen, en die tot leven 
gewekt worden uit de dood. Zij zullen allen leven in Mijn Nieuwe Paradijs.  

Jullie Jezus  

Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten 
omdat elk van hen alleen werkt.  

 
Dinsdag, 16 oktober 2012, 16:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik meedeel dat Ik Mijn profeten in de wereld gezonden heb, 
dan wil dat zeggen dat aan elk van hen een specifieke taak gegeven werd. Geen twee missies 
overlappen elkaar.  

Jij, Mijn dochter, zoals Ik je gezegd heb, bent de laatste profeet. Om het even wie zich nu aanbiedt 
en beweert Mijn Woord te verkondigen, sinds jij jouw Boodschappen ontvangen hebt, heeft die 
autoriteit niet van Mij ontvangen.  

Veel arme zielen hebben besloten om aandacht te zoeken en in sommige gevallen trachten zij 
afbreuk te doen aan deze Heilige Boodschappen die aan de wereld gegeven zijn om te helpen 
Mijn zielen te redden.  

Ik kom Gods kinderen dringend verzoeken om te luisteren naar wat Ik te zeggen heb, maar Ik kan 
hen niet dwingen naar Mij te luisteren.  

Ik kan Gods kinderen nooit bevelen iets te doen, want dat is niet mogelijk aangezien zij de 
Gave van de vrije wil ontvangen hebben.  
Al wat Ik vraag is dat jullie je harten openen en Mijn Liefde toestaan jullie zielen te vullen. Ik wil dat 
jullie allen weten dat Ik jullie bemin, ook diegenen die slechte daden stellen. Als zodanig is jullie 
redding Mijn prioriteit. Hoe dan ook, de profetieën die in het Boek der Openbaring voorzegd 
werden, zijn begonnen.  

Zij die luisteren naar Mijn richtlijnen en Mijn oproep beantwoorden kunnen vele zielen redden.  

Mijn wens is dat elkeen van jullie tot Mij komt en deelt in het Koninkrijk van het Nieuwe 
Paradijs.  
Ik veroordeel verharde zondaars niet, noch vraag Ik jullie hen te veroordelen want dat recht 
hebben jullie niet. Indien en wanneer jullie een ander veroordelen, spreken jullie niet in de Naam 
van God. Indien jullie anderen aanzetten om andere mensen te beoordelen door die te 
beschuldigen, dan verwerpen jullie Mij, jullie Jezus.  

Ik vraag jullie allen in deze tijd slechts naar één stem te luisteren. Mijn Stem is de enige waarop 
jullie je moeten concentreren indien jullie jezelf, jullie families, vrienden en buren verlangen te 
redden. Alle gebeden worden nu gevraagd om jullie en jullie geliefden voor te bereiden op Mijn 
Belijdenis, De Waarschuwing.  

De tijd is nu nabij.  

Jullie Jezus  

De slang geeft bijzondere boodschappen aan de antichrist, die hij 
zorgvuldig documenteert.  

 
Woensdag, 16 oktober 2013, 23:27 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de zeer onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie vijanden, 
de valse profeet, de antichrist en de draak, dat is Satan, zal nu opstaan in openlijk verzet 
tegen de Allerheiligste Drie-Eenheid. Weet dat zij vele duizenden en duizenden toegewijde 
leerlingen hebben en terwijl de tijd nadert, zullen vele geheime en afschuwelijke ceremoniën 
plaatsvinden om de slang te eren.  
Zo voorzichtig is de slang om zijn ware zelf niet te openbaren, zijn werkelijke boosaardige 
bedoelingen tegen elk kind van God zijn vermomd, en hij vertoont zichzelf aan zijn uitverkoren 
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elite als een charmante, mooie prins, waarbij hij zich op zijn meest verleidelijke wijze voor hen laat 
zien. Net zoals er met Mijn Eigen uitverkoren profeten gecommuniceerd wordt, zo geeft ook de 
slang bijzondere boodschappen aan de antichrist, die hij zorgvuldig documenteert en vervolgens 
deelt met zijn hiërarchie op Aarde. Deze boodschappen bevatten instructies om Mijn Kerk te 
ontheiligen, in voorbereiding op de antichrist die zijn troon zal bezetten en de wereld 
belazeren door haar te laten geloven dat hij de Christus is, de Redder van de Wereld.  
Luister nu, jullie allen die deze waarschuwing verwerpen. Weldra zullen vele van Mijn leerlingen, 
die Mij beminnen, maar niet in deze Boodschappen geloven, groot gevaar tegemoet gaan. Het 
plan om jullie van Mij weg te trekken is begonnen, en tenzij jullie voorzichtig en waakzaam blijven, 
zullen jullie in het hol van de duisternis gelokt worden. Hij, de antichrist, zal elk aspect van Mijn 
Goddelijkheid weerspiegelen, dat hem door de slang zal bekend gemaakt worden. Hij, de slang, 
zag Mijn Kruisiging en alleen hij heeft de kennis van de details, die deze verschrikkelijke 
gebeurtenis omgaf. Hij zal met Mij spotten door zijn toegewijde dienaren op te dragen 
rituelen te reconstrueren, in omgekeerde zin, in Mijn Kerk. Mijn Woord zal genomen worden 
en nieuwe obscene delen zullen er worden aan toegevoegd om het beest te eren, en velen 
zullen de betekenis ervan niet begrijpen.  
Scharrel rond met de duivel en plaats jezelf tot zijn beschikking en dit zal tot grote beproevingen 
leiden. Herhaal de gemene woorden die hij onder jullie zal zaaien en jullie zullen je ziel voor hem 
openen. Aanbid hem, door van de antichrist te houden wanneer die arrogant voor jullie paradeert 
en jullie zullen hem in jullie hart plaatsen, in plaats van Mij. Al wat Ik jullie geleerd heb zal 
achterstevoren, ondersteboven en binnenstebuiten terugkomen. Omdat zo velen Mijn Leer 
niet echt begrijpen en omdat zo weinigen onder jullie zorgvuldig geluisterd hebben naar de 
Evangeliën, met betrekking tot de inleidende gebeurtenissen naar Mijn Tweede Komst, zullen jullie 
er niet wijzer op worden.  
O hoe breekt het Mijn hart jullie dit nieuws te moeten meedelen. Hoe verlang Ik dat jullie niet zo 
zouden moeten lijden. Maar, Ik beloof dat Ik jullie pijn zal verzachten en wanneer zijn rijk 
plaatsvindt het snel voorbij zal zijn.  
Aan de zielen die onschuldig gevangen worden in die karikatuur van Mijn Goddelijkheid, zal Mijn  
Barmhartigheid betoond worden. Helaas, zij die geloven dat zij in een paradijs zullen regeren, 
dat hun door de bedrieger beloofd werd, zullen zichzelf in de poel van vuur gegooid vinden 
waar zij voor eeuwig zullen lijden. Er zal niemand zijn om hen te helpen, want zij zullen de 
leugens geslikt hebben, die bedacht werden om hun vertrouwen te winnen, wat als resultaat zal 
hebben dat vele zielen zullen verloren gaan die hun valse leer blindelings volgen.  
Bid om Genade voor hen die door de koning van de duisternis zullen misleid worden.  
Jullie Jezus  

Honger van de geest laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter.  
 

Donderdag, 16 oktober 2014, 19:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, honger naar voedsel dat het vlees voedt is een vreselijke kwelling. 
Maar honger van de geest, laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter. Wanneer een ziel zich 
van Mij distantieert, zal zij dwalen en op zoek gaan naar allerlei vormen van vervulling. Zij loopt 
naar de uiteinden van de aarde, op zoek naar spirituele rust en verlichting, maar niets kan deze 
leegte vullen, alleen Ik. Zij kan tijdelijk verademing vinden in alle wereldse bezigheden van 
ontspanning, maar zij zal nooit de vrede vinden die Ik kan brengen.  

Wanneer Ik iemands ziel met Mijn Genade voed, zal ze vol zijn van Mijn Liefde en Aanwezigheid. 
Hoewel Mijn Tegenwoordigheid in de ziel, het venijn van kwade geesten op haar zal neertrekken, 
die al zullen doen wat ze kunnen om haar te ontwrichten, zal het de ziel niet kunnen schelen. Mijn 
Liefde is alles wat jullie nodig hebben om jullie vervuld te voelen, en Mijn Vrede, die jullie vult, is 
niet van deze wereld. Zij komt met grote Zegeningen en de zielen die deze vrede bereiken, zullen 
haar nooit gemakkelijk opgeven, eens zij haar ervaren hebben.  

Wanneer een persoon buitengewone moeite doet om Mij te ontkennen, bedriegt hij alleen 
zichzelf. Mij ontkennen is jullie eigen keuze. Waarom dan haat voor Mij aan de dag leggen, 
wanneer jullie niet geloven dat Ik besta? Ik roep diegenen onder jullie op, die geteisterd worden 
door geestelijke strijd, om Mijn Stem te horen wanneer Ik jullie nu roep. Indien jullie Mij ontkennen, 
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blijf dan zwijgzaam. Ontken Mij niet eerst om Mij dan te vervloeken, want wanneer jullie dat doen, 
spreken jullie jezelf tegen. Jullie kunnen niet iets haten dat niet bestaat. Indien jullie haat 
koesteren, van welke aard ook, weten jullie dan niet dat die afkomstig is van een bron, net zoals 
liefde? Liefde komt van God. Haat komt van Satan. De dag waarop jullie je realiseren dat het 
kwaad zich voortplant en ettert, zoals het zich ontrolt als een slang, zullen jullie zien dat het een 
werkelijk wezen is. Alleen dan zullen jullie ten slotte het bestaan van de duivel erkennen. De reden 
waarom Satan zo sluw ageert, is omdat het niet in zijn voordeel is om zichzelf bekend te maken. 
Mocht hij dat wel doen, dan zouden jullie het onmogelijk vinden om niet in God te geloven.  

Open jullie ogen en zie het kwaad voor wat het is. Weet dat door Mij te ontkennen, de Boze jullie 
zal gebruiken om de haat te voeden tegen diegenen die Mij liefhebben.  

Jullie Jezus  

Mijn terugkeer om jullie te redden zal in elke uithoek van de wereld gevoeld 
worden.  

 
Maandag, 17 oktober 2011, 21:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, de tijden veranderen rondom jullie. De wereld is in beroering, veroorzaakt 
door de geest van duisternis. Jullie worden omringd door al het bewijs van wat de slechtheid van de 
zonde aan de mensheid kan teweegbrengen. In deze geest van duisternis zal de geest van Mijn 
goddelijke aanwezigheid schitteren aangezien Ik kom om de mensheid opnieuw te redden.  
Jullie, Mijn dierbare kinderen die de waarheid kennen, moeten aan de anderen vertellen hoe gelukkig zij 
zich mogen prijzen dat hen dit prachtig goddelijk geschenk gegeven wordt. Mijn liefde zal de aarde 
treffen op een manier waardoor jullie in nederigheid neer zullen vallen en op jullie knieën zullen 
huilen van verdriet om het leed dat jullie veroorzaakt hebben door Mijn Eeuwige Vader te beledigen.  

Het is door de Allerhoogste God dat deze grote daad van barmhartigheid nu aan jullie aangeboden wordt. 
Verheug jullie want nu is er licht in de wereld dat de zielen zal aantrekken naar de armen van God de 
Vader.  

Ik kom terug om jullie het leven te geven dat jullie nodig hebben om jullie opnieuw de gelegenheid 
om jullie ogen op te slaan in aanbidding en lofprijzing aan de glorie van God de Vader en Hem te danken 
voor de rechtvaardigheid die Hij nu aan Zijn dierbare maar verdwaalde kinderen toont.  

Ik, Jezus Christus, bereid jullie nu voor zodat jullie kunnen getuigen over de waarheid van de 
barmhartigheid voor elke ziel met inbegrip van de verharde zondaars en niet-gelovigen wijd en zijd.  

Het bewijs van Mijn bestaan en dat van God de Vader zal geopenbaard worden in heel zijn hemelse 
glorie aan elke man, vrouw en kind.  

Mijn aanwezigheid zal geopenbaard worden op een manier die niemand zal noch kan negeren. Want de 
hemelen zullen zich openen, de ster zal botsen opdat Mijn terugkeer om jullie te redden op hetzelfde 
moment gevoeld zal worden in elke uithoek van de wereld.  

O, hoe zullen Mijn kinderen zich verheugen wanneer zij getuige zijn van Mijn goddelijke aanwezigheid. 
Zelfs diegenen in duisternis zullen voelen hoe Mijn liefde hun koude zielen aanraakt, wat hen terug zal 
doen ontbranden.  

Bereid jullie voor. Verwacht Mijn glorierijke terugkomst. Bid voor degenen die angst hebben in hun hart. 
Wees niet bang voor Mij. Verwacht deze grootse gebeurtenis met liefde en nederigheid in jullie hart.  

Ik bemin jullie, kinderen. Deze grote daad van Mijn barmhartigheid zal dit aan jullie bewijzen.  

Jullie geliefde Redder   
Jezus Christus   
Koning van de mensheid  

Het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.  
 

Woensdag, 17 oktober 2012, 0:30 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.  

Zo veel mensen in de wereld zullen eindelijk de betekenis van hun leven begrijpen, wat belangrijk 
is en wat niet.  

Deze komende tijd moet beschouwd worden als de periode van voorbereiding op het Nieuwe 
Paradijs op aarde. Het moet niet gevreesd worden.  

Aan diegenen die Mij kennen: Ik heb jullie gezegd dat jullie volledig op Mij moeten vertrouwen. 
Aan diegenen die Mij niet kennen zal voor de eerste keer de Waarheid geopenbaard worden.  

Mijn leerlingen moeten nu Mijn kruistochtgebeden beginnen te reciteren met inbegrip van nummer 
(43) om zielen te redden tijdens De Waarschuwing, opdat de vernieuwing van de aarde zal 
voltooid worden in overeenstemming met Mijn Allerheiligste Wil.  

Van zodra de Waarheid geopenbaard is moeten Mijn Heilige Boodschappen overal verspreid 
worden. Wanneer dat gebeurt dan zullen velen gewaarschuwd zijn voor de misleidingen die zij in 
hun landen onder ogen zullen moeten zien. Zij zullen leren hoe zij de Antichrist kunnen herkennen 
en zij zullen bekwaam zijn zichzelf tegen deze kwelling te wapenen.  

Nu is het de tijd om jullie zelf te verenigen met Mijn Heilig Hart.  

Wanneer jullie verbonden zijn met Mij dan zullen jullie altijd beschermd zijn.  

Jullie Jezus  

Elke nieuwe wet die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk zal ingevoerd 
worden, zal de spot drijven met de Waarheid die door Mijn Vader werd 
bepaald.  

 
Donderdag, 17 oktober 2013, 20:38 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, als er maar meer mensen echt in Mij, hun Jezus, zouden geloven, dan 
zouden zij vrede in hun harten vinden. Waar geen vertrouwen is, daar is angst. Angst belet dat de 
Liefde van God jullie ziel kan doordringen en dan worden jullie een gevangene. Niets, enkel Mijn 
Licht, zal de last optillen.  

Wanneer Ik jullie de Waarheid zeg, doe Ik dat enkel omdat Ik jullie bemin en hunker naar de 
dag dat wij eindelijk zullen verenigd zijn. Heb geen angst voor de Waarheid. Mijn Liefde zal 
jullie vullen met de moed en de sterkte om standvastig en trouw te blijven aan Mij in alle dingen. Ik 
bescherm al diegenen die Mij daarom vragen, maar het zijn enkel de zielen die zichzelf volledig 
aan Mij overgeven, die geen angst zullen hebben.  
De boosaardigheid van het beest zal vermomd worden als aantrekkelijk en modern en het zal aan 
allen geopenbaard en aangenaam voorgesteld worden achter het vernis van humaniteit, 
liefdadigheid en ‘zorg voor de arme’. Geloof geen minuut, dat Satans ware aanhangers jullie hun 
echte kleur zullen bekennen. Elke leugen die zal voorgesteld worden, om de Waarheid te 
vervangen, zal logisch overkomen en voor het algemeen welzijn van allen. Elke nieuwe wet die 
weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot drijven met de 
Waarheid die door Mijn Vader werd bepaald in de Tien Geboden, aan Mozes gegeven. Elk 
gebaar, hoe subtiel ook, zal ontworpen zijn om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon te beledigen. 
De misleider, door zijn dienaren, kan er niet aan weerstaan Mij te bespotten, want hij haat 
Mij. Hij zal elk voorwerp in Mijn Kerk door handelingen, woorden en de toevoeging van 
Satanische symbolen beledigen. Enkel diegenen die de Waarheid kennen zullen deze gruwelen 
zien en exact begrijpen wat zulke gebaren echt betekenen.  
De macht van Satan kan verwarren, afleiden en Mijn leerlingen kwellen. Hij, Satan, zal jullie nooit 
met rust laten, vooral niet wanneer jullie getuigenis afleggen van de Waarheid. Maar weet dit – hij 
kan overwonnen worden wanneer jullie Mij volledig vertrouwen. Wanneer jullie jezelf aan Mij 
overgeven, zal hem niet de macht gegeven worden om jullie geloof in Mij te beïnvloeden. Hij, 
Satan, is uitgeteld. Zijn rijk, hoe pijnlijk het ook voor de mensheid was, is ten einde. Zijn laatste 
belediging tegenover Mij zal uitgevoerd worden door de antichrist, die Mij zal imiteren en de 
wereld voor de gek houden door te laten geloven dat hij Mij is, Jezus Christus, en dat hij gekomen 
is om de wereld te redden.  
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Wanneer jullie de Waarheid kennen, zullen jullie in staat zijn deze bekoring te weerstaan. 
Wanneer jullie standvastig blijven aan de Waarheid, die vervat zit in de Allerheiligste Bijbel, dan 
zullen jullie gered zijn.  
De laatste aanval zal snel zijn en dan zal Ik de wereld de Waarheid laten zien en enkel diegenen 
die vol haat zitten voor Mij zullen haar ontkennen. Vrees niet, want Ik Ben de enige Redder van de 
mensheid. Alleen Mijn Liefde zal jullie ondersteunen. Vrees enkel voor die arme zielen die Mij 
zullen bespuwen als Ik Me uitstrekt om hen, uiteindelijk, in het Nieuwe Paradijs op te nemen.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Velen zullen beroofd worden van hun titels.  
 

Vrijdag, 17 oktober 2014, 15:30 u.  

Mijn lieve kinderen, bid alstublieft voor de trouwe gewijde dienaren van mijn Zoon nu de 
voorspelde gebeurtenissen plaatsvinden. Velen zullen beroofd worden van hun titels, in ongenade 
vallen en de woestenij ingestuurd worden. Beroering en verwarring zullen zich binnen mijn Zoons 
Kerk verspreiden, maar de verraders zullen in groten getale opstaan en velen zullen hen volgen. 
Andere Christelijke Kerken zullen toenadering zoeken tot de nieuw aangepaste kerk, en dan zal 
alles gereed gemaakt worden voor de opkomst van een nieuwe wereldreligie. In het begin zal 
deze nieuwe vorm van kerk beschouwd worden als een frisse wind voor velen die verandering 
verlangen. Vervolgens zal het duidelijk worden dat zij enkel diegenen dient die de Wetten van God 
willen veranderen om hun zondige levens niet te hinderen. Deze kerk zal het Geloof volledig 
verliezen. Zij zal het voorkomen hebben van een nieuwe, vernieuwde kerk van God maar enig 
symbool, bedoeld om mijn Zoon te eren, zal er niet meer te vinden zijn.  

Dan, wanneer de tijd rijp is, zal de nieuwe Ene Wereldkerk bekend gemaakt worden en zij zal 
beschouwd worden als een grote humanitaire instelling. Zij zal wezenlijk gelinkt worden 
aan de politiek en de zakenwereld. Dan zullen mensen die nooit tot enige geloofsovertuiging 
behoord hebben, zich bij haar aansluiten. Hoe zullen zij zich verheugen omdat er voor elke zonde 
een excuus zal zijn, en zo zullen veel mensen opgelucht zijn omdat zij hun leven zullen kunnen 
leiden zoals zij dat zelf verkiezen. Zij zullen zich niet langer moeten bekommeren over het 
beledigen van God omdat zij de zonde niet meer zullen beschouwen als iets om zich zorgen over 
te maken.  

Om een blijk van waardigheid uit te stralen zal de nieuwe kerk menslievende werken en 
liefdadigheidsacties promoten en de hele wereld zal dat toejuichen. Vrij snel nadien zal er 
geen onderscheid meer gemaakt worden tussen haar en de wereldlijke politieke allianties 
en zakenorganisaties die zich bezighouden met liefdadigheid.  
Intussen zal de ware Kerk van mijn Zoon, zoals zij door Hem gesticht werd, blijven bestaan, maar 
verzwakt. Klein in aantal zal de restkerk nooit opgeven, zelfs niet wanneer de Antichrist de macht 
overneemt.  

Bid, bid, bid dat de gewijde dienaren van mijn Zoon hun vrees zullen overwinnen en opstaan om 
de Waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun woorden overstemd worden door hen die mijn 
Zoon verraden.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

God de Vader: Weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de Waarheid van 
de Schepping van de mensheid te onthullen.  

 
Donderdag, 18 oktober 2012, 18:00 u.  

Mijn liefste dochter, voor Mij is de tijd nabij om Mijn enige Zoon, Jezus Christus, terug te zenden 
om al Mijn kinderen in Mijn Hart te verzamelen.  

Mijn Hart, de bron van alle Leven, zal zich openen om al Mijn kinderen te verzamelen als 
ware het één iemand.  
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Mijn Belofte om al Mijn kleinen te redden is bijna vervuld.  
Mijn grootste verlangen is om Mijzelf aan elke persoon afzonderlijk te openbaren, met inbegrip van 
diegenen die niet begrijpen waarom of hoe zij door Mijn Hand werden geschapen.  

Weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de Waarheid van de Schepping van de 
mensheid te onthullen.  
Die dag werd vele decennia lang voorbereid. Hij zou niet vroeger dan nu hebben kunnen 
plaatsvinden, want het verlies van zo vele van Mijn kinderen zou anders te groot geweest zijn.  

Weldra zullen Mijn kinderen de Waarheid zien van hun schepping, hun bestaan en de 
onsterfelijkheid van hun zielen.  

Terwijl deze gebeurtenis grote hoop en vreugde zal scheppen in vele zielen, zal het voor anderen 
een kwelling zijn die zij niet zullen kunnen dragen.  

Mijn Bron van Liefde en Barmhartigheid moet door Mijn Zoon, Jezus Christus over de hele 
mensheid uitgestort worden.  

Daarna zal de grote opdeling komen, wanneer de zielen die Zijn Barmhartigheid 
beantwoorden terzijde zullen gezet worden.  
De overblijvende zielen zullen elke gelegenheid krijgen om Mijn Oproep vanuit de Hemel te horen.  

Ik, hun Vader, zal Mijzelf kenbaar maken door de macht van het klimaat. Mijn Hand zal gezien 
worden wanneer Ik haar uitstrek naar elk van Mijn kinderen, om hen te redden van de dood.  

Mijn Roep zal gehoord worden, maar niet door allen. Aan die zielen zal Mijn Liefde door Mijn 
profeten getoond worden in een laatste poging hen in Mijn Hart te trekken.  

Het hemeluitspansel zal zich ontvouwen en weer teruggetrokken worden. Zoals een boekrol zal 
het zich oprollen, totdat de tekenen van de Hemelen geopenbaard zijn. De muziek van Mijn 
Engelen zal deze arme kleine zielen van Mij verlokken tot het allerlaatste moment.  

Ik beloof nu dat Mijn Bron van Liefde de hele aarde zal bedekken, wanneer Ik Mijn Hart verenig 
met de harten van al Mijn kinderen.  

Mijn Goddelijke Tussenkomst zal door miljarden gezien worden en velen zullen opgelucht in Mijn 
Heilige Armen lopen. De Waarheid van Mijn Goddelijk Plan en het mysterie van het leven op 
aarde zullen onthuld worden voor ieders ogen. Alleen dan zal de mens de Waarheid van het 
bestaan van Eeuwig Leven erkennen.  

Het einde van het lijden op aarde is nabij. De laatste vervolging, waarbij de Boze over Mijn 
kinderen regeert, is voleindigd*.  

Dan zal de vrijheid waarnaar Ik vanaf het begin zo gehunkerd heb voor Mijn kinderen, eindelijk van 
hen zijn.  

Kijk naar Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, want Ik houd jullie in Mijn Handen. Ik kom, door Mijn 
Zoon, om jullie op te nemen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.  

Dat is de nalatenschap die Ik Mijn Zoon beloofd heb. Dat is Mijn belofte aan al Mijn kinderen.  

De tijd voor deze grote wonderen komt zeer dichtbij.  

Ik zegen Mijn kinderen allemaal en ieder afzonderlijk.  
Ik bemin jullie.  
Ik bescherm jullie en verenig jullie in Mijn Hart.  

Jullie Vader   
God de Allerhoogste  

                                                   
* "Diegenen die Satan volgen, zullen nu niet winnen. Hun vervolging van anderen is gestopt geworden, maar ze 
zullen gestraft worden. De tuchtiging door God zal beginnen en ze zullen gestraft worden voor wat ze anderen 
hebben aangedaan."  
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Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar velen van hen 
zullen Mijn Waarschuwingen negeren.  

 
Vrijdag, 18 oktober 2013, 12:38 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn grootste verdriet is dat diegenen die Mij het meest liefhebben, in 
hun missen, zullen weigeren naar Mijn Stem te luisteren, nu Ik tot hen roep.  
Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar velen van hen zullen Mijn 
Waarschuwingen negeren. Zelfs diegenen die Mijn Stem horen zullen Mij negeren en Mijn 
Woorden als ketterij verwerpen. Zij zullen de tijden waarin zij leven niet herkennen en zullen 
de Waarheid enkel beseffen tijdens De Waarschuwing. Tegen dan, zullen velen van hen Mij 
vervloekt hebben en zichzelf zo ver van Mij verwijderd hebben dat Ik niet meer in staat zal 
zijn hun harten te bereiken of hun zielen te redden.  
Onderschat de haat niet die de duivel voor Mij heeft. Hij verraadde Mijn Vader 
verschrikkelijk, maar Hij verafschuwt Mij. Dit betekent dat hij Mijn Kerk haat en het zal 
tussen Mijn Kerk op Aarde en de boze geesten die door Satan gezonden worden, zijn dat de 
laatste strijd zal plaatsvinden. Deze strijd is begonnen en heeft reeds Mijn geliefde zielen 
gestolen, vele van wie gefaald hebben te zien hoezeer zij God beledigen.  

Wanneer Mijn Tegenwoordigheid weldra gevoeld wordt, onder al diegenen die Mij liefhebben – 
ongeacht of zij al dan niet in deze Boodschappen geloven – zal Ik hun zielen overstromen met 
kennis door de Kracht van de Heilige Geest. Dat is Mijn Belofte aan de wereld. Ik zal jullie niet 
overlaten aan de macht van het kwaad, want Ik bemin jullie allen zo veel. Jullie zijn zoals een Lid 
van Mijn Lichaam. Jullie zijn een deel van Mijn Lichaam. Jullie zijn een deel van Mij.  
Of jullie Mij willen of niet, Ik zal jullie volgen tot op de Grote Dag en Ik zal strijden om jullie ziel te 
redden. Jullie mogen Mij je rug toekeren, maar Ik zal jullie niet verlaten, want Ik Ben geduldig. Mijn 
Volharding en Goddelijkheid gaan jullie kennis te boven. Jullie moeten Mij, jullie Jezus, nooit 
vergeten, want Ik Ben altijd met jullie, wachtend op jullie om naar Mij te komen.  

Jullie geliefde Redder  
Verlosser van de Mensheid  
Jezus Christus  

Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken.  
 

Zaterdag, 18 oktober 2014, 14:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze heeft de harten van velen die in Mij geloven in zijn greep, 
vanwege de gemakkelijke toegang die ze hem tot hun ziel geven.  

Satan verleidt zielen door de zintuigen, maar ook door de zonde van hoogmoed. Diegenen die 
geloven dat hun intelligentie en hun kennis van het Heilige Woord van God, hun het recht geeft om 
anderen in Mijn Naam te beoordelen, beledigen Mij zeer. Verzadigd van hoogmoed betekent hun 
eigenliefde dat ze denken dat ze het recht hebben om anderen te minachten en gif rond te 
strooien in Mijn Naam. Wees op jullie hoede voor diegenen die anderen vervloeken en dan 
beweren dat zij Mij toegewijd zijn, want ze spreken met een giftige tong. Op de dag dat Ik 
kom zullen deze zielen ineenkrimpen van angst en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht dat hen 
zal verblinden.  

Vertrouw altijd op Mijn Barmhartigheid, want Ik zal altijd diegenen vergeving schenken die vóór Mij 
komen met echte wroeging in hun ziel voor alles wat ze zegden, deden en uitvoerden, en 
waarmee zij Mij beledigden. Vrees echter Mijn Gerechtigheid want zij zal angstaanjagend zijn. 
Ik verontschuldig Mij daarvoor niet. Weet dat de trotse en machtige mensen, die Mij de 
zielen waarnaar Ik hunker hebben doen verliezen door de slechte invloed die zij op anderen 
hebben uitgeoefend, zullen lijden. Zij zullen beven van angst voor Mijn Troon, maar toch 
zullen ze met Mij redetwisten en hun goddeloze wegen verdedigen, in de verkeerde 
veronderstelling, dat Ik naar hen zal luisteren.  
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Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken. Gezegend zijn zij die hun leven leiden in liefde voor anderen 
en die Mijn Onderrichtingen volgen, zelfs indien dat hun leed veroorzaakt. Ik zal de rechtvaardigen 
doen opstaan, maar Ik zal de goddelozen die hun rug toekeren naar het Woord van God, 
verpletteren. Wie leed veroorzaakt aan anderen, en vooral in Mijn Naam, zal Mij rekenschap 
moeten geven op de Laatste Dag.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus 
Christus.  

 
Woensdag, 19 oktober 2011, 14:00 u.  

Mijn dochter, bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want Hij komt 
nu, zoals aangekondigd, om de mensheid nogmaals te redden.  

Zijn komst zal ingeluid worden door de trompetten uit de Hemel en de koren van engelen die in lofprijzing 
zullen zingen om deze grootse gebeurtenis aan te kondigen.  

Mijn groot geschenk aan de mensheid wordt jullie aangeboden in de vorm van Mijn innig geliefde Zoon, 
die gezonden wordt om jullie te redden vóór het Laatste Oordeel.  
Bereid jullie ziel voor want wanneer jullie zonden aan jullie geopenbaard worden, gelast Ik jullie om in 
nederigheid neer te vallen aan de voeten van Mijn Zoon en te smeken om genade. Jullie moeten Hem 
vragen om jullie te vergeven en jullie moeten de straf aanvaarden die vereist is om jullie ziel te zuiveren.  

Zijn barmhartigheid is zo groot dat geen zonde, hoe zwaar ook, niet kan vergeven worden als er oprecht 
berouw getoond wordt. Van jullie allen wordt nederigheid vereist opdat jullie waardig zullen worden om 
het nieuwe Glorieuze Tijdperk van Vrede op aarde, waarvan het tijdstip zeer nabij is, binnen te treden. 
Enkel die zielen, die oprecht berouw hebben en daadwerkelijke trouw betonen aan Mijn geliefde Zoon, 
zullen geschikt zijn om de poorten binnen te gaan. Want jullie moeten vrij van zonde zijn om dit prachtige 
Nieuw Paradijs op Aarde te betreden.  

Mijn innig geliefde kinderen, Ik heb dit Paradijs met veel liefde voor ieder van jullie bereid. Dit is het 
erfdeel waarop jullie gewacht hebben. Dit is de manier waarop het geschenk van de aarde oorspronkelijk 
aan Adam en Eva aangeboden werd.  

Elke mens die dit Paradijs op Aarde verwerpt, waar geen kwaad onder welke vorm dan ook zal bestaan, 
keert de redding de rug toe.  

Dit is jullie laatste kans om jullie ziel te bevrijden uit de greep van Satan en de verdorven invloed die hij 
heeft op jullie leven.  

Omhels dit prachtige geschenk van grote barmhartigheid. Door middel van dit geschenk wordt jullie de 
kans op ware redding en een glorieus Paradijs geboden, wat jullie onmogelijk zouden kunnen vatten.  

Tot die arme zondaars die het aanbod tot vergeving van Mijn Zoon afwijzen; er zal aan jullie meer tijd 
verleend worden om terug te keren naar jullie geloof. Jullie zullen echter niet al te veel tijd meer krijgen 
want Mijn geduld raakt op.  

Wacht nu de terugkeer van Mijn Zoon af om jullie nogmaals te redden uit de zonde en jullie naar het 
Eeuwig Heil te brengen.  

God de Vader  

De Maagd Maria: De gunsten die jullie verleend worden bij het ontvangen 
van het Lichaam van mijn Zoon.  

 
Vrijdag, 19 oktober 2012, 09:06 u.  

(Ontvangen tijdens een verschijning van de H. Maagd Maria die 20 minuten duurde en waarbij een 
afbeelding van de Heilige Eucharistie op Haar voorhoofd verscheen).  
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Mijn kind, de Hostie die jij op Mijn voorhoofd ziet is een symbool om aan al Gods kinderen het 
bewijs te leveren van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie.  

Mijn Zoon is in de wereld tegenwoordig en staat naast elk van Gods kinderen in de hoop dat zij 
Zijn Tegenwoordigheid zouden voelen.  

Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het Ware Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, 
de Verlosser van de mensheid, dat jullie zullen gezegend worden met bijzondere genaden.  

Toen Mijn Zoon voor jullie zonden stierf, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te 
weerstaan, liet Hij jullie een belangrijke erfenis na.  

De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is Echt en geeft jullie bijzondere 
bescherming wanneer zij genuttigd wordt. Het brengt jullie dichter in de vereniging met Hem.  

Hij is het Brood des Levens. Deze Gave aan jullie, Mijn kinderen, moet nooit in vraag gesteld of 
verworpen worden.  

De gunsten die verleend worden aan hen die Zijn Lichaam en Bloed ontvangen sluiten ook de 
redding in van het Vagevuur, indien elke dag ontvangen.  

Mijn Zoon zal jullie op het uur van de dood in Zijn Armen nemen, weg van de vlammen van 
het Vagevuur.  
De Heilige Mis welke het Ware Lichaam van Mijn Zoon offert ter ere van Mijn Vader, brengt 
eveneens grote weldaden mee.  

Hoe meer dagelijkse H. Missen jullie bijwonen en hoe meer jullie het Lichaam en Bloed van 
Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie ontvangen, des te meer zal jullie onaantastbaarheid 
verleend worden van de zuivering in de vlammen van het Vagevuur.  
Aan diegenen onder jullie die het bestaan van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie verwerpen: jullie 
ontzeggen jezelf een grote Gave. Jullie zullen niet veroordeeld worden om Zijn Lichaam in de H. 
Mis geweigerd te hebben, maar jullie zullen niet de genaden ontvangen die Hij over al Gods 
kinderen verlangt uit te storten.  

De Heilige Communie die jullie ontvangen moet op de juiste manier Geconsacreerd worden. 
Wanneer jullie Zijn Lichaam ontvangen zal Hij jullie vullen met een diepe en nederige liefde die 
jullie geloof zal sterken en jullie het Eeuwig Leven zal schenken.  

De Heilige Eucharistie is de Gave die jullie het Eeuwig Leven zal schenken. Vergeet dat nooit.  

Mijn Zoon heeft buitengewoon geleden om die grote Gave aan de wereld te schenken, het 
paspoort voor de Hemel. Weiger dat niet. Stel Zijn grootmoedigheid niet op de proef. Onderschat 
de Macht van de Heilige Hostie niet.  

Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (81): Voor de Gave van de Heilige Communie.  

Kruistochtgebed (81)   
Voor de Gave van de Heilige Communie.  

“O Hemelse Hostie, vul Mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.  
Vul Mijn ziel met de Goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.  

Verleen mij de genaden om de Goddelijke Wil te vervullen.  

Vul mij met de vrede en kalmte, die uit Uw heilige Tegenwoordigheid voortvloeien. Laat me nooit 
aan Uw Tegenwoordigheid twijfelen.  

Help mij om U aan te nemen, in Lichaam en Ziel, en dat, door de Heilige Eucharistie, de Genaden die 
over mij worden uitgestort, mij zullen helpen om de Glorie van Onze Heer Jezus Christus te 
verkondigen.  

Zuiver mijn hart. Open mijn ziel en heilig mij wanneer ik de grote Gave van de Heilige Eucharistie 
ontvang.  

Verleen mij de genaden en de gunsten die zij over al Gods kinderen uitstort en verleen mij immuniteit 
voor de vlammen van het Vagevuur. Amen.”  
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Mijn kinderen, jullie moeten bidden opdat alle Christenen de Macht van de Heilige Eucharistie 
zouden aanvaarden en begrijpen. Zij is de vereiste wapenrusting om de zielen van al Mijn 
kinderen te redden.  

Aanvaard haar met uiterste vriendelijkheid en edelmoedigheid van hart.  

Jullie gezegende Moeder  
Moeder van Verlossing  

De antichrist zal subsidies verlenen om ondernemingen, organisaties, zowel 
als liefdadigheidsinstellingen te lokken om voor zijn nieuwe een-
wereldhandelscentrum te werken.  

 
Zaterdag, 19 oktober 2013, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik richt Mij tot al Mijn leerlingen die Mij gehoord hebben en Mij 
herkennen, in deze Boodschappen, om nu naar Mij te luisteren.  
Dit Werk, dat jullie geschonken werd, is Heilig. Om het even welke kwelling, misbruik, lijden en 
bespotting jullie mogen ondergaan, omwille van deze Missie, onthoud dat dit Werk van Mij is. Mijn 
laatste Missie, aan de wereld gegeven, door Gods profeet, is een grote Gave aan de mensheid. 
Stijg boven de bespotting uit, waarvan jullie getuigen zullen zijn en weet dat die door de Boze 
gecreëerd wordt in een poging om de Waarheid te stoppen. De Waarheid, Mijn Heilig Woord, zal 
vertrapt worden en elke boze geest, losgelaten uit de diepten van de Hel, zal al het mogelijke doen 
om Mijn Stem tot zwijgen te brengen.  
Werkend doorheen die zielen, die zichzelf openstellen voor besmetting, zullen de boosaardige 
werken van Satan weldra gecamoufleerd zijn en aan de wereld gepresenteerd worden als Heilige 
Schrift. De nieuwe leer, zullen zij zeggen, werd goddelijk geïnspireerd door Mij, Jezus Christus. Zij 
zal bij de hele wereld onder de aandacht gebracht worden, terwijl zij laagje voor laagje onthuld en 
verwelkomd zal worden, vooral, door een seculiere wereld. Diegenen van wie jullie nooit zouden 
verwachten God te eren, zullen de eersten in de rij zijn om de reeks van ketterijen – leugens tegen 
Mij – te omarmen als zij geopenbaard worden.  
Nooit eerder zal de Katholieke Kerk zulk een openbare eer ontvangen van de wereldmedia en de 
politieke elite. Nooit eerder zullen atheïsten en alle religies, met inbegrip van diegenen die Mij niet 
eren, hun armen openen en op hun knieën vallen ter ere van diegenen die beweren dat zij van 
God zijn.  

Wanneer Mijn Beeld verdwijnt en niet langer gezien wordt en wanneer Mijn Kruisen, Heilige 
Bijbels, missalen voor de Heilige Mis, rozenkransen, medailles, scapuliers en 
Benedictuskruisen niet langer meer gevonden worden, zullen jullie weten dat het rijk van 
het beest begonnen is.  
De wereld zal de lofliederen van de antichrist zingen. Amper zal hij vrede gesticht hebben – een 
valse vrede – gesticht op grond van oorlogen die hijzelf hielp opzetten – of hij zal 
verrassende verklaringen afleggen. Hij, de antichrist, zal verklaren dat hij boodschappen 
ontvangen heeft van God de Vader en zij zullen authentiek lijken. Dan, gebruikmakend van 
de macht van het occulte, zal men zien dat hij velen geneest en blijkbaar over grote 
geestelijk gaven beschikt. Velen zullen versteld staan van de ‘zogenaamde’ wonderen die hij lijkt 
te doen en de wereld zal hem aanbidden en aan zijn voeten neerliggen. Vervolgens zal hij, de 
antichrist, verklaren dat hijzelf Jezus Christus, de Mensenzoon, is en zeggen dat de tijd 
voor hem gekomen is om de wereld terug te winnen en de hele mensheid te redden. Wie ook 
maar de verdorvenheid en de obsceniteiten durft uit te dagen, die uit de mond van het beest zullen 
voortkomen, zal zwaar gestraft worden.  

In deze tijd, omwille van de besmetting van Satan in de wereld, zal zonde zo wijdverspreid zijn dat 
de menselijke waardigheid haar laagste peil zal bereiken, waar onzuiverheid, begeerte, hebzucht 
en alle andere gemene zonden, in de Ogen van God, gezien zullen worden in iedere openbare 
plaats. Omdat zonde verklaard zal worden een natuurlijke menselijke fout te zijn, en omdat jullie 
gezegd zal worden dat God jullie niet zal oordelen op een zwakke menselijke neiging, zullen velen 
zonde omarmen en geen schaamte meer in hun zielen hebben.  
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De beroemdheden van de wereld, entertainers, media, filmsterren zullen allen aandringen om 
gezien te worden met de antichrist en zijn beeltenis zal meer zichtbaar zijn dan van eender wie 
voor hem kwam. Hij zal vloeiend vele talen spreken; hij zal knap zijn; hij zal een groot gevoel 
voor humor hebben en buitengewone communicatiebekwaamheden. Hij zal zeer voorzichtig 
zijn met betrekking tot wat hij zegt over God en hij zal nooit naar de Moeder van God 
verwijzen, want zij zal gezien worden dat ze geen verdere rol te spelen heeft.  
De interviews op televisie met de antichrist zullen gewoon zijn en mensen zullen aan zijn 
lippen hangen, bij elk woord dat hij zegt. Hij zal politici in alle landen beïnvloeden en 
diegenen met wie hij gezien wordt zullen als koningen behandeld worden. Daarbij zal het 
niet blijven. Zijn citaten zullen op de preekstoelen van alle kerken verkondigd worden. Er 
zal hem grote eer geschonken worden en positie in alle kerken, totdat hij ten slotte op de 
nieuwe troon in de nieuwe tempel van Babylon zal zitten. Zijn invloed zal zich uitstrekken tot 
alle banken, handelswetten en de wereldeconomie. De antichrist zal subsidies verlenen om 
ondernemingen, organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te lokken om voor zijn nieuwe 
een-wereldhandelscentrum te werken. Grote rijkdom zal tot stand komen door diegenen die deel 
willen uitmaken van het rijk van de antichrist. Ieder die trouw zweert aan hem, hetzij door 
religieuze ceremoniën, werk of handelsakkoorden, zal een merkteken moeten aannemen. 
Diegenen die het merkteken aanvaarden, dat in de vorm zal zijn van een bankkaart met een 
speciale chip die in hun hand zal verankerd worden, zullen hun ziel aan hem verliezen. Al 
diegenen die het Zegel van de Levende God zullen dragen, zullen uit de klauwen van de 
antichrist ontsnappen en immuun worden voor de gruwel. Negeer deze waarschuwing niet. 
Vrees haar niet, want als jullie Mijn instructies volgen, zullen jullie beschermd worden.  

Ik vergoot vele Tranen bij het geven van deze Boodschap en dat is de reden waarom Mijn Pijn in 
jou, Mijn dochter, op dit moment zo groot is. Troost Mij door Mijn Barmhartigheid en Mijn 
Bescherming in te roepen.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het 
Paradijs zullen gegeven worden.  

 
Zondag, 19 oktober 2014, 20:40 u.  

Mijn geliefde kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die 
beroep doen op mij om voor jullie te bemiddelen, om mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, 
met bijzondere genaden. In deze tijd bidt de hele Hemel voor de mensheid, opdat de overgang 
naar de nieuwe wereld zonder einde, vreedzaam zou verlopen. Het grootste verlangen van mijn 
Zoon is de harten te bereiken van alle zondaars. Om het web van verwarring dat hun zielen 
bedekt weg te halen. Om zelfs diegenen met een hart van steen in Zijn Grote Barmhartigheid te 
trekken.  

Mijn Zoon geeft zijn zoektocht nooit op om de harten van iedereen te raken. Hij is nooit op zoek 
naar wraak op diegenen die Hem beledigen en Hij begunstigt nooit een ziel ten nadele van een 
andere. Hij bemint iedereen, zelfs Zijn grootste vijanden, en dat zal altijd zo zijn. Jullie mogen mijn 
Zoon nooit mijden indien jullie in dit leven te lijden hebben gehad, indien jullie een geliefde 
verloren hebben in tragische omstandigheden of indien jullie slachtoffer zijn van verschrikkelijke 
ongerechtigheden. God is de Auteur van het Leven. Hij geeft het en Hij neemt het. Alleen wanneer 
een ziel, vol van boosaardige geesten, iemand anders vermoordt, dan zal God het die ziel duur 
laten betalen.  
Zolang als de zonde bestaat, zal het kwaad op aarde blijven. Alleen wanneer de zonde verjaagd 
is, zal het kwaad verdwijnen. Kinderen, Ik vraag jullie geduldig te zijn. Ik vraag jullie om zoveel 
mogelijk tijd door te brengen in gebed. Ik vraag jullie om de Heilige Rozenkrans te blijven bidden 
voor de bescherming van jullie families, jullie naties en jullie landen. Nooit voorheen zal mijn 
Rozenkrans zo machtig zijn als in deze tijden, en jullie zullen grote genaden ontvangen wanneer 
jullie hem bidden, vooral luidop, en in groep.  

Al Gods Plannen zijn klaar voor de Tweede Komst van Jezus Christus. Ik verzoek jullie, door jullie 
gebeden, de weg te helpen voorbereiden voor alle zondaars die berouw zoeken, zodat zij van het 
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eeuwige leven mogen genieten in de komende wereld, die geen einde kent. Gezegend zijn zij aan 
wie de sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi.  
 

Donderdag, 20 oktober 2011, 15:15 u.  

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande 
Mijn Allerheiligste Woorden zullen nu afgenomen zijn.  

Ik onthul profetieën om de wereld te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, de Redder van geheel de 
mensheid, die op dit moment spreekt tot Mijn kinderen wijd en zijd.  

Het is niet Mijn bedoeling om sensatie te veroorzaken maar om ervoor te zorgen dat niemand wordt 
uitgesloten van het horen van Mijn zeer dringende oproep aan de wereld.  

De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi, voor wiens ziel jij en jouw vertrouwelingen gedurende de 
laatste maanden gebeden hebben, is één van de eerste profetieën die aan de wereld de echtheid van 
deze boodschappen zullen bewijzen. Dit is Mijn teken aan jou, Mijn dochter, om je geest te bevrijden van 
de twijfels die hardnekkig in je gedachten waren.  

(Details over de volgende twee leiders die vermoord gaan worden, werden opnieuw aan de zienster 
gegeven alsook het tijdstip van deze gruweldaden. De oorspronkelijke boodschap werd geopenbaard 
in februari 2011.)  

Mijn dochter, hoe zeer het je ook overweldigt, jij bent uitverkoren om de mensheid voor te bereiden op 
Mijn nieuw tijdperk van vrede. Dat is de periode die enige tijd na De Waarschuwing zal volgen.  

Ga door en bereid je voor op het volgende deel van jouw heilige missie om zielen te helpen redden na De 
Waarschuwing. Er worden jou de genaden verleend om sterk te blijven. Mijn kinderen van overal horen 
eindelijk Mijn oproep om bekering.  

Degenen die Mij het meest pijn doen  
Vertoon nooit angst bij dit werk want er valt niets te vrezen. Aarzel nooit en laat tegenslagen of verbale 
beschimpingen jouw werk voor Mij nooit afremmen. Mijn dochter, Ik ben altijd aan je zijde. Onthoud dat. 
Als en wanneer je aangevallen wordt aangaande Mijn Heilig Woord, zwijg dan. Mijn Heilig Woord zal 
altijd aangevallen worden. Degenen die Mij het meest pijn doen, zijn de geheiligde zielen die, door angst 
en voorzichtigheid, jammer genoeg de eersten zijn om Mij te beledigen vanwege deze boodschappen. 
Satan weet dat het Mijn uitverkoren en toegewijde volgelingen zijn die, als ze Mij de rug toekeren, Mij de 
meeste pijn berokkenen.  

Mijn dochter, je begint nu de lichamelijke pijn te voelen van Mijn lijden. Maar je bent nu bereid om dit te 
aanvaarden in verbondenheid met Mij. Deze beproevingen zullen niet lang duren maar tijdens de gehele 
duur zal je exact de kwelling voelen zoals Ik die voel wanneer Ik getuige ben van zonde. Zoals Ik je 
eerder verteld heb, is dit een geschenk en maar zeer weinig uitverkoren zielen ontvangen dat. Het is 
soms beangstigend maar je moet beseffen dat jouw lijden je niet enkel dichter tot Mijn Heilig Hart brengt 
maar dat het ook miljoenen zielen zal redden tijdens De Waarschuwing.  

Dit lijden gaat intensiever worden naarmate De Waarschuwing nadert. Verdraag dit in stilte. Want op 
deze manier zal je Mij helpen om kostbare zielen te redden die anders door de Bedrieger weggerukt 
zouden worden.  

Vertel aan Mijn kinderen dat Ik blij ben om het sterke geloof dat zij tentoonspreiden. Vertel hen dat zij 
steeds nauwer aan Mijn Heilig Hart liggen. Vertel hen dat Ik hen nu zegen en hen grote zegeningen 
toeken om hen de kracht te geven die zij nodig zullen hebben wanneer zij Mijn raad opvolgen door 
middel van deze heilige boodschappen. Zij zullen deze kracht nodig hebben omdat het voor Mijn 
kinderen niet gemakkelijk is om de afschuwelijkheden van de veranderingen, die zich tegenwoordig in 
jullie wereld ontwikkelen, te verteren.  

Bid en verenig jullie eensgezind. Kijk samen naar de Hemel, zoals kleine kinderen, met een 
eenvoudig vertrouwen in God de Vader. Vraag Hem, in Mijn Heilige Naam, om jullie te verenigen in 
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Zijn glorieuze strijdmacht tot de overwinning in de eeuwige zaligheid. Ik zegen jullie, kinderen, met 
heel Mijn Goddelijke Liefde.  

Jullie Jezus  

De Joden zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias gekomen is.  
 

Zaterdag, 20 oktober 2012, 22:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van 
Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte zien van het Nieuwe Jeruzalem.  

Dit Nieuwe Jeruzalem zal de eenmaking betekenen van al Gods kinderen die het Woord van de 
Heer aannemen.  

Wat betreft de Joden, zij zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias gekomen is om hen de 
redding te brengen waarnaar zij zo hunkeren.  

Ik, Jezus Christus, uit het Huis van David, zal komen als Redder, in overeenstemming met de 
Heilige Wil van de ene Ware God.  

Zij verwierpen Mij, de Zoon van God, Die de eerste keer in het vlees kwam. Deze keer zal Ik vanuit 
de Hemelen komen en Ik zal Mijn Uitverkoren Volk omhullen met de gave van Mijn Nieuw 
Koninkrijk.  

Zij zullen eindelijk in vrede zijn, want zij zullen de Waarheid zien en zij zullen het Bestaan van de 
Drie-ene God erkennen. Er is maar één God. Er kunnen er niet meer zijn. Toch ben Ik in 
vereniging met Mijn Vader. Ik Ben God. Ik kwam in het vlees om de mensheid Mijn Barmhartigheid 
te tonen en haar te redden van de definitieve verdoeming. Ook Mijn Heilige Geest is in vereniging 
met de ene God terwijl Hij zich openbaart in de zielen van de profeten en de zielen van Gods 
kinderen in vuur en vlam zet.  
Vele mensen zullen hevige weerstand bieden tegen Mijn Tweede Komst, met inbegrip van hen die 
geloven in de ene Ware God. Zij willen, zoals in het verleden gebeurd is, het Woord van God niet 
aanvaarden zoals het geopenbaard wordt door de profeten.  

Vele goede en vrome Christenen zullen tot het einde Mijn Woord blijven weigeren.  

Mijn Woord zal betwist en overhoop gehaald worden, in het bijzonder door de Katholieke Kerk. 
Maar weet dit. De tijd voor Mijn Tweede Komst is nabij en zij die Mij blijven verwerpen evenals de 
belofte die Ik Mijn Vader deed om Zijn Koninkrijk op aarde tot stand te brengen, zullen aan de kant 
gelaten worden.  

Nadat Mijn Grote Barmhartigheid is geopenbaard, en wanneer elke gelegenheid geschonken 
geweest is aan al diegenen die de Waarheid niet willen aanvaarden, dan zal Mijn geduld 
opgebruikt zijn.  

Jullie Jezus  

De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden zijn diegenen die Mij 
tijdens hun leven schaamteloos verwierpen.  

 
Zaterdag, 20 oktober 2012, 23:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het visioen dat Ik je gisteravond toestond te zien, diende om jouw 
godsvrucht te sterken en je de Waarheid omtrent het leven na de dood te tonen.  

Gedurende de eerste uren na de dood, zendt Satan zijn demonen om de zielen in verzoeking te 
brengen – zelfs in dat stadium.  

Hij verleidt hen om de staat van het Vagevuur af te wijzen. Hetzelfde doet hij met diegenen die 
stierven in staat van genade, zij die bestemd zijn voor de Hemel.  

Ik toonde je de snelheid waarmee zielen in de Hel storten en de verschrikkelijke vervolging die zij 
meemaken, om diegenen te waarschuwen die niet geloven dat ze bestaat.  
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Miljarden zielen zijn daar reeds en zo velen gaan er elke seconde binnen, dat het jou toescheen 
als een regen van vallende sterren, als een hagelstorm, die in de vuurzee neerkomt.  

Ik liet je ook de shock en de vreugde zien op de gezichten van die zielen die op de laatste minuut 
werden weggeplukt en gered. Dat is te danken aan het aanvaarde lijden door slachtofferzielen om 
zulke zielen te redden van de Hel.  

Eerst zag je op hun gezichten de ontzetting en dan de angst wanneer de Waarheid omtrent hun 
uiteindelijke rustplaats hen duidelijk werd. Dan werd jou de vreugde op hun gezichten getoond 
wanneer zij beseften dat zij gespaard waren.  

De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven op 
aarde schaamteloos verwierpen. Velen waren slimme, intelligente mensen, met invloedrijke 
posities in de wereld, die zich geen moeite spaarden om er zeker van te zijn dat het Woord van 
God niet zou gehoord worden. Velen waren verantwoordelijk voor de opdrachten om duizenden 
onschuldige mensen te vermoorden. Zij stelden Gods kinderen terecht zonder een greintje berouw 
in hun hart. Zij maakten zich schuldig aan verachtelijke daden, waaronder seksuele perversiteiten, 
die God beledigen en Hem doen walgen.  

Velen veroorzaakten vervolging tegen Gods Kerken door wereldlijke activiteiten en in sommige 
gevallen sloten zij zich aan bij de vijand in zwarte missen, waar zij het Beest vereerden.  

Dat zijn de zielen die jullie redden, Mijn dochter. Die met hun zwarte zielen en harten van steen.  

Er bevinden zich tien maal meer zielen in de Hel dan in het Vagevuur. De miljarden zielen in de 
Hel, allen op verschillende niveaus, overtreffen in aantal diegenen die in de Hemel zijn in een 
verhouding van drieëndertig tegenover één enkele ziel.  

Het is niet gemakkelijk om naar de Hemel te gaan en het vraagt veel overtuiging om jullie zielen 
voor te bereiden om de poorten binnen te gaan.  

Dit is de tijd van de Waarheid. De Waarheid is niet altijd aangenaam, maar het is noodzakelijk dat 
al Gods kinderen dit begrijpen.  

Mijn Barmhartigheid is desondanks groot. Wanneer jullie erom vragen, voor jullie zelf, zullen jullie 
gebeden verhoord worden. Wanneer jullie erom vragen om een andere ziel te redden, vooral op 
het moment van hun dood, zal jullie roep gehoord worden. Indien jullie Mijn Barmhartigheid niet 
vragen, kan zij jullie niet gegeven worden.  

Op het moment van De Waarschuwing, zal Mijn Barmhartigheid over de hele aarde uitgestort 
worden. Dan moeten jullie Mij vragen om Mijn Grote Barmhartigheid ten einde jullie te 
beschermen.  

Zij die Mijn Barmhartigheid afwijzen, zullen dat doen door hun eigen vrije wil.  

Mijn Barmhartigheid is overvloedig, toch zijn er maar zo weinigen die erom vragen.  

Jullie Jezus  

Jullie moeten kalm blijven, in vrede, maar met een vastberaden voornemen 
om het Heilig Woord vervat in de Evangeliën te blijven verkondigen.  

 
Zondag, 20 oktober 2013, 12:07 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang aan jullie allen , Mijn geliefde apostelen – diegenen die 
op de Aarde rondgaan en Mijn Heilig Woord verkondigen – bekend te maken dat jullie je aan 
Mij, jullie Jezus, moeten vasthouden zoals nooit voorheen. Deze tijden, die jullie te wachten 
staan, zullen moeilijk zijn en al diegenen die in Mij blijven, met Mij en voor Mij, jullie zullen 
verantwoordelijk zijn om de Vlam van Mijn Licht brandend te houden in de komende donkere 
dagen.  
Mijn dierbare kinderen, jullie moeten kalm blijven, in vrede, maar met een vastberaden voornemen 
om het Heilig Woord vervat in de Evangeliën te blijven verkondigen in iedere hoek van de wereld. 
Jullie, Mijn Restleger, zullen al Gods kinderen naar Mij toebrengen en helpen om hen te redden 
van de uitwaseming van het kwaad, die miljoenen zielen zal omhullen. Jullie zijn van Mij en jullie 
wandelen in het Licht van God, de weg effenend voor de wereld om gered te worden.  
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Mijn Genaden worden over jullie, Mijn geliefde apostelen, uitgestort en eens jullie weten dat jullie 
door Mij geleid worden en jullie volledig in Mij vertrouwen, zal geen kwaad jullie kunnen deren. 
Maar zouden jullie jezelf toestaan om vrijwillige dienaren van het bedrog te worden, dan zal Mijn 
Bescherming jullie niet omhullen. Diegenen onder jullie die aan de kant staan van de valse 
profeet en de antichrist zullen door Satan verstrikt raken en hij zal jullie niet vrij laten. 
Diegenen onder jullie die aan de zijde wandelen van Mijn vijanden en de beker van de slang 
slikken, zullen door hem vernietigd worden indien jullie het zouden aandurven hem uit te dagen.  

Sla nu acht op Mijn Waarschuwing – plaats jullie aan de kant van het beest en zweer een 
onheilige eed om kettertij te eren en jullie zullen het heel moeilijk hebben om jullie los te 
wrikken uit zijn boosaardige greep. Bid dat jullie de wijsheid zullen hebben om de Waarheid te 
zien.  

Jullie Jezus  

Het schisma binnen Mijn Kerk zal in verschillende fasen gebroken worden.  
 

Zondag, 20 oktober 2013, 17:48 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, ga, jullie allen, in de wereld en verspreid de Evangeliën, want jullie 
zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt.  
Jullie moeten al jullie vertrouwen in Mij stellen en vertroost zijn in de wetenschap dat wanneer de 
Grote Dag komt, jullie in een oogwenk zullen omhoog geheven worden in Mijn Armen, met ziel en 
lichaam. Dat is de reden waarom jullie, met liefde en geduld, de wereld moeten herinneren aan 
Mijn Onderrichtingen. Herinner hen dat zonde bestaat en vergeven zal worden, maar dat zij Mij 
eerst om vergiffenis moeten vragen. Het is van geen belang dat hun gezegd wordt dat zonde 
de tweede natuur van de mens is, zij moeten weten dat, als Gods kinderen, zij elke keer om 
verzoening moeten vragen, ongeacht hoe onbeduidend hun zonden mogen lijken. Zonde is 
wat jullie van God scheidt. Hoe meer jullie zondigen, hoe duisterder jullie zullen worden; hoe 
gekwelder jullie je zullen voelen en jullie zullen zo rusteloos zijn dat niets anders dan Mijn Genade 
jullie pijn zal verzachten of jullie de echte vrede zal brengen.  
Weet dan wanneer het rijk van de ketterij begint, dat diegenen die erin betrokken geraken een 
verschrikkelijke eenzaamheid en waardeloosheid zullen voelen. Doch, naar de buitenwereld toe, 
zal alles aanvaardbaar lijken voor de Kerk. Terwijl jullie innerlijk zullen worstelen, zullen alle 
uitwendige rituelen, uitgevoerd in de naam van een wereldwijde verenigde kerk, jullie 
ongemakkelijk doen voelen. Binnen de zes maanden van de dwaalleer die in Mijn Kerk ingevoerd 
wordt, zullen velen die Mijn Oproep negeerden, vluchten en diegenen opzoeken die trouw bleven 
aan Mijn Heilig Woord. Dan zal Mijn Leger aangroeien, groter worden en de overblijvers van alle 
Christelijke kerken verzamelen om samen de geest van het kwaad te bestrijden.  

Het schisma in Mijn Kerk zal in verschillende fasen gebroken worden. De eerste fase zal zijn 
wanneer enkel diegenen die Mij echt kennen, en de Waarheid van de Heilige Evangeliën 
verstaan, zullen besluiten dat zij geen leugens in Mijn Naam kunnen aanvaarden. De tweede 
fase zal gebeuren wanneer aan de mensen de Heilige Sacramenten ontzegd worden, zoals 
zij bedoeld zijn. De derde fase zal zijn wanneer Mijn Kerken ontheiligd zullen geworden zijn 
en wanneer Mijn gewijde dienaren, uiteindelijk, de Waarheid zullen begrijpen die in het 
Boek der Openbaring staat.  
Mijn profeten liegen niet. Zij doen niet graag wat hun gevraagd wordt te doen. Zij openbaren 
slechts Mijn Heilig Woord en doen wat hun opgedragen wordt door de Heilige Wil van Mijn Vader. 
De tekenen dat de laatste profeet gekomen is – de enige profeet aan wie vandaag vanuit de 
Hemel de toelating gegeven is om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst – zijn nu 
zichtbaar. Wanneer jullie begrijpen dat de profetieën, aan de wereld gegeven vanuit de Hemel, 
slechts tot doel hebben – om jullie geloof te vergroten en ervoor te zorgen dat jullie trouw blijven 
aan Mijn Heilig Woord, dan zullen jullie ze aanvaarden. Wanneer zij plaatsvinden, zoals 
geopenbaard, dan zullen jullie de Waarheid kennen.  
Wees gereed. Wees in vrede, want Ik zal wandelen met jullie allen die zich nu verzamelen om Mijn 
Restleger op Aarde te vormen.  

Jullie Jezus  
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De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis.  
 

Vrijdag, 21 oktober 2011, 20:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en 
Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.  

Deze zielen zijn zo gesloten en verhard dat het slechts door de gebeden van anderen en het lijden van 
offerzielen zal zijn dat ze gered kunnen worden. Want zij zullen weigeren om verlossing te zoeken. Hun 
halsstarrigheid zal hen verhinderen om genoeg spijt te voelen om hun zonden te belijden en te 
smeken om vergeving.  

De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis. Het zal het moment zijn waarop van 
iedereen verwacht wordt om vergeving van hun zonden te vragen of afwijzing onder ogen te zien. Zo 
veel zielen in duisternis zullen Mijn barmhartige Hand weigeren. Zij zullen zich van Mij afwenden. Jij, 
Mijn dochter, samen met al Mijn toegewijde volgelingen, kunt helpen om hun ziel te redden van de 
eeuwige verdoemenis.  

Ik zou Mijn kinderen nooit onder druk zetten om in Mijn naam te lijden. Maar door diegenen die Mij, als 
geschenk, hun hulp aanbieden door middel van het lijden, kan Ik een groot deel van de mensheid 
verlossen.  
Lijden komt tot stand door de aanvallen van Satan waarbij hij die zielen kwelt die dicht bij Mij 
staan en degenen die door Mij aangesteld zijn om een heilige missie te leiden om de zielen te bekeren. 
Weet dat als deze aanvallen plaatsgrijpen, jullie met Mij verbonden zijn. Jullie zullen Mij dan zo goed 
leren kennen. Jullie zullen weten hoe Ik Me voel – Mijn vreugde, Mijn verdriet, Mijn leed, Mijn pijn en de 
verschrikking wanneer Ik een ziel aan Satan verlies.  

Maak jullie geen zorgen. Miljoenen zielen zijn reeds gered door middel van deze boodschappen.  
De gebeden van Mijn toegewijde strijdmacht verzachten reeds wereldwijd de rampen en het vertrek 
van Mijn Heilige Vicaris uit het Vaticaan. Hun gehoorzaamheid door het opzeggen van Mijn Kroontje 
van de Goddelijke Barmhartigheid redt op staande voet zielen.  

Mijn dochter, zorg ervoor dat al Mijn kinderen begrijpen dat Ik tot alle religies en overtuigingen spreek 
door deze boodschappen. Ik sluit niemand uit. Want zij zijn allemaal kinderen van God. Er is maar 
één God en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste.  

Sluit jullie bij Mij aan, kinderen, en laat ons eensgezind werken om Mijn zielen overal ter wereld in allerijl 
te redden. Door louter gebed kunnen jullie Mij helpen om de wereld te redden.  

Jullie Jezus   
Redder van heel de mensheid  

Wanneer zij in Mijn Kerken een Sacrament proberen te maken gebaseerd op 
een gruwel, zullen zij zeggen dat het gaat om de rechten van koppels van 
hetzelfde geslacht.  

 
Zondag, 21 oktober 2012, 10:05 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen van de zielen die in de Hel storten, die Ik jou toestond te 
zien, waren niet bedoeld om jou angst aan te jagen. Integendeel, zij dienden om jou de realiteit te 
laten zien. Zo zal je nu begrijpen hoe Ik elke dag lijd wanneer Ik zie hoe zielen zich in de diepten 
van de Hel storten.  

Ach, indien de mensen maar de verschrikking van de Hel kenden, en de manier waarop het Beest 
zulke zielen verslindt, zouden zij tot elke prijs de zonde vermijden.  

Diezelfde zielen kunnen nog gered worden, Mijn dochter, door het gebed van de Genade van 
Vrijwaring. Door dat te doen zullen jullie, Mijn leerlingen, Mij verlichting schenken bij deze 
hartbrekende gesel.  

Zij die sterven in staat van doodzonde, zijn bestemd voor de vuren van de Hel. Velen begaan 
zulke zonden, in de overtuiging dat indien er werkelijk een God is, Hij ook barmhartig is. En dus 
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blijven zij zondigen, totdat zij uiteindelijk hun eigen zonden rechtvaardigen, zodat die ten slotte in 
hun ogen zonder gevolgen zullen blijven.  

Zij zullen zeggen dat zij geen keuze hadden omdat hun zonde nodig was ten bate van anderen.  

Bij de zonde van moord zullen zij zeggen dat het was om de dood van een ander te wreken.  

Bij de zonde van prostitutie zullen ze zeggen dat het diende tot hulp van hun familie om brood op 
tafel te hebben.  

Bij de zonde van abortus zullen ze zeggen dat het was om ten goede te komen van het leven van 
de moeder en om haar leven gemakkelijker te maken. In het geval van seksuele afwijking zullen 
ze zeggen dat het slechts een natuurlijke zaak was.  

In het geval van hen die aan occulte praktijken deelnemen, zullen zij zeggen dat het om 
onschuldig vermaak gaat, maar wel vereren zij het Beest wanneer zij dat doen.  

Wanneer zij anderen vervolgen en niet alleen hun namen, maar ook hun bestaansmiddelen 
vernietigen, zullen ze zeggen dat dit een noodzakelijke bestraffing was voor de zonden van 
anderen.  

Wanneer zij andere personen door dictatuur vernietigen in geest, lichaam en ziel, zullen zij zeggen 
dat het voor hun eigen goed was.  

Wanneer zij in Mijn Kerken een Sacrament proberen te maken gebaseerd op een gruwel, zullen zij 
zeggen dat het gaat om de rechten van koppels van hetzelfde geslacht.  

Wanneer zij Mijn Kerk van binnenuit vernietigen, zullen ze zeggen dat alle Kerken gelijk zijn. Zij 
zullen het voorwendsel gebruiken dat er slechts één God is, zodat zij een heidense kerk 
kunnen introduceren. Deze zondaars zijn de verloren zielen waarover Ik spreek.  
Om hen te helpen moeten jullie op de eerste plaats in hun ogen kijken. Denk over hen als over 
jullie kinderen of jullie broers en zussen. Zie hen door de Ogen van God. Dan zullen jullie liefde 
voelen. Maar ontzetting zal jullie vervullen omdat jullie in je hart de verschrikking kennen die hen 
te wachten staat. Hoezeer moeten jullie bidden dat zij spoedig de Waarheid zouden zien.  

Hoezeer moeten jullie bidden voor de redding van deze zielen.  

Elk kind van God is geliefd, ook zij wier zielen zwart zijn.  

Hun zonden moeten vernietigd worden, vooraleer al Gods kinderen zich in Mijn Nieuw Koninkrijk 
als één familie kunnen verenigen.  

Aan jou, Mijn dochter, werden alle genaden geschonken en de munitie om zonden te vernietigen 
en niet alleen jouw eigen ziel, maar de zielen van anderen te redden.  

Dank je, Mijn dochter, om Mijn Oproep te hebben beantwoord.  

Je hebt veel werk te doen.  

Jullie Jezus  

Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie 
meester maakt want dat is niet Mijn verlangen.  

 
Zondag, 21 oktober 2012, 17:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen die Mijn boodschappen aanvaarden, maken zich onnodig 
bezorgd omtrent de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk.  

Zij mogen nooit het gevoel krijgen dat zij nu alles moeten laten vallen en hun dagelijks leven 
negeren, hun werk, hun familie, hun geliefden verwaarlozen en dat om zielen te redden.  

Ik, jullie Jezus, zal altijd voor de Mijnen zorgen. Jullie hebben niets van Mij te vrezen. Het enige 
wat Ik jullie vraag zijn jullie gebeden om zielen te redden.  

Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester maakt, want dat is 
niet Mijn verlangen.  
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Toch verwacht Ik van jullie tijd voor gebed en offer zoals Ik jullie in deze Boodschappen geleerd 
heb. Ga door met jullie dagelijks leven, hoewel Mijn Heilig Woord jullie kijk op het leven voor altijd 
zal veranderen.  

Jullie zullen niet meer hetzelfde voelen betreffende wereldse goederen op de manier zoals jullie 
dat vroeger deden. Terwijl zij deel van jullie leven zullen blijven uitmaken, zullen zij niet langer 
meer de meester van jullie leven zijn.  

Jullie moeten steeds in gedachten houden dat jullie geen twee meesters kunnen dienen, want er is 
er maar één, en dat is God.  

Ik verwacht van Mijn leerlingen niet alles op te geven en Mij te volgen. Ik verwacht van Mijn 
volgelingen niet dat zij zich afkeren van hun dagelijkse verantwoordelijkheden om Mijn 
Boodschappen te volgen. Neen, al wat Ik vraag is jullie liefde. Jullie moeten de Wetten van God 
volgen. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Leer. Eer de Sacramenten. Toon liefde voor 
elkaar en bid voor de zielen die zichzelf niet zullen helpen.  

Ga in vrede, in de wetenschap dat Mijn Barmhartigheid groot is, en Mijn Liefde voor de mensheid 
zal de daden van het Beest en het verschrikkelijk lijden dat hij in de wereld teweeg brengt, 
overwinnen.  

Wees in vrede. Ik zegen jullie. 

Jullie Jezus  

Zij zullen als lammeren die naar de slachtbank geleid worden, de weg naar 
de ondergang volgen.  

 
Maandag, 21 oktober 2013, 10:56 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad van Mijn geliefde, trouwe leerlingen – diegenen 
die altijd zullen vasthouden aan de Waarheid – zal komen vanwege die volgelingen in Mijn Kerk 
die ten prooi zullen vallen aan de grote misleiding.  

Zoveel mensen zullen, omwille van hun misleide trouw door de bedrieger, die overal in Mijn 
Kerken de teugels zal grijpen, bedrogen worden. Hoewel zij zich soms ongemakkelijk kunnen 
voelen, wanneer zij vreemde vertolkingen van Mijn Heilig Woord horen, die niet in de juiste context 
zullen staan, toch zullen zij als lammeren die naar de slachtbank geleid worden, de weg naar de 
ondergang volgen. Zij zullen de valse profeet rijkelijk met lof overladen en hem als een grote 
dictator begroeten en zij zullen als één man worden om zo een groot leger te vormen. Dat leger 
zal de grootste vervolging veroorzaken tegen hun medeChristenen. Broeder zal vechten tegen 
broeder in deze verschrikkelijke strijd voor de Waarheid. Het aantal van diegenen die de onheilige 
drie-eenheid zullen volgen, bestaande uit de valse profeet, de antichrist en Satan, zal veel groter 
zijn dan diegenen die trouw blijven aan het Heilig Woord van God zoals het vanaf het begin werd 
bepaald.  

Jullie, Mijn uitverkoren volk, dat niet afwijkt van de Waarheid, zullen deze reis moeilijk 
vinden. Nooit, op geen enkel ogenblik in jullie leven, zouden jullie zich ingebeeld kunnen 
hebben, wat jullie te wachten staat. Mijn vijanden zijn goed voorbereid, hebben veel invloed 
en zijn goed bij kas. Zij hebben veel voordelen, maar zij hebben niet de Macht van God aan 
hun kant. Niet alleen beschikken zij niet over de Macht van God, Mijn Vader, de Almachtige, 
maar zij kunnen op gelijk welk moment door Zijn Wil neergeslagen worden. Helaas, zullen zij 
veel zielen van Mij wegtrekken en Ik zal dat toelaten als onderdeel van de laatste zuivering van de 
mensheid. Deze periode op Aarde zal zijn om de goeden van de slechten te scheiden.  

Wat bedoel Ik hiermee? Natuurlijk, zullen jullie zeggen, dat de goeden zullen bedot worden en dat 
dit niet hun fout is. Dat is waar. Maar, wanneer diegenen die beweren echte Christenen te zijn, 
ketterijen aanvaarden, in plaats van Mijn Heilig Woord, dan lasteren zij tegen Mij. Zij zijn zich goed 
bewust van de Waarheid en zij moeten elke seconde bedacht zijn op Mijn Woord. Zo velen van 
jullie slapen. Zo velen kennen Mij niet echt, omdat jullie geen nederigheid in jullie ziel hebben, zo 
trots zijn jullie over jullie kennis van de Heilige Schrift. Velen onder jullie hebben het nagelaten de 
Evangeliën te lezen of te begrijpen wat voor Mijn Tweede Komst zal gebeuren. Jullie weten nog 
steeds niet dat de Waarheid jullie gegeven werd in de Allerheiligste Bijbel. Waarom blijven jullie 
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het Woord van God tarten, aanvechten, verwerpen en strijden tegen de Hand die jullie schiep? 
Jullie zijn niet beter geïnformeerd dan diegenen die Mij kruisigden. Jullie hebben niet meer kennis 
dan de Farizeeën die dachten dat hun interpretatie van het Heilig Woord van God beter was die 
van de Mensenzoon. Omdat jullie de laatste profetieën weigeren te aanvaarden, zullen jullie Mij 
ontkennen. Al jullie diensten aan Mij zullen niets betekenen, want jullie zullen degene volgen die 
door Satan gezonden werd om jullie je rechtmatige erfdeel in Mijn Paradijs te ontzeggen.  
Hoe doen jullie Mij wenen. Hoe jullie Mij zullen verraden zal weerspiegeld worden in de vervolging 
die jullie zullen teweeg brengen tegen diegenen die jullie in Mijn Naam jullie broeders en zusters 
noemen. Jullie zullen geïndoctrineerd worden met leugens, zoals anderen voor jullie dat werden, 
door boosaardige leiders en dictators uit het verleden. Omwille van jullie gebrek aan oprechte 
liefde voor Mij, die grote offers veronderstelt, zullen jullie Mij groot verdriet en lijden geven. Terwijl 
de vijanden van Mijn Kerk jullie in een web van bedrog zullen trekken, zullen jullie hun lofliederen 
zingen, en diegenen aanbidden en liefhebben die Mij haten en Ik zal vergeten worden.  
Onthoud deze Woorden. Wanneer jullie valse goden voor Mij plaatsen, zullen jullie zich 
blootstellen aan de Toorn van God.  

Jullie Jezus  

Aanvaard de Waarheid die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring.  
 

Dinsdag, 21 oktober 2014, 23:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, toen profetieën aan Gods kinderen werden gegeven, wekten ze vanaf 
het begin vrees op in de harten van de mensen. Dat was vanwege de twijfels die bestonden in de 
hoofden van de mensen die niet in God geloofden en vanwege de geborgenheid die de mens 
voelde in zijn natuurlijke aardse omgeving. Het was makkelijker om een gebrekkig leven te 
aanvaarden dan te geloven in een leven dat bestond in het bovennatuurlijke.  
God heeft Zijn profeten niet gestuurd om Zijn kinderen bang te maken. Hij zond hen om hen te 
waarschuwen voor de gevaren van het veroorzaken van een diepe kloof tussen de mens en God. 
Als die kloof breed genoeg werd, zodat de meerderheid van de zielen God verwierpen, dan kwam 
Hij altijd tussenbeide om hen te redden. God heeft altijd ingegrepen door Zijn profeten en het was 
door Zijn profeten dat God in staat was om Zijn kinderen op te voeden in de wegen van de Heer. 
Zonder Gods profeten zou de Waarheid niet aan de mens gegeven zijn. Wat God aan Zijn volk 
geeft door middel van het geschreven Woord, laat niemand dat verscheuren.  

De mens is niet waardig om het Woord van God te veranderen, noch is hij geschikt om de 
betekenis van het Woord te veranderen, noch heeft hij het recht om dat te doen. Indien een mens 
het Woord van God neemt en het opzettelijk onjuist interpreteert, om anderen te kwetsen, dan is 
dat een zware zonde. Velen hebben getracht om de betekenis van het Woord te veranderen, maar 
zij mislukten. Toch zijn er mensen die versies van het Woord schiepen, die verschilden van de 
volledige Waarheid en waar de mensen niet wijzer van werden. Ik houd deze zielen niet 
verantwoordelijk omdat ze het Woord alleen gebruikten om eer te brengen aan God.  

Toen Ik kwam om de Waarheid te prediken, werd Ik gevreesd. Alle profeten vóór Mij werden 
ook gevreesd. Zij, net zoals Ik, werden gehaat omdat zij de Waarheid aan de mensheid 
brachten door middel van het gesproken Woord. Het Boek der Openbaring, aan Johannes 
de Evangelist gegeven door de kracht van de Heilige Geest, werd door Mijn Christelijke 
Kerken genegeerd. Het wordt zelden besproken en velen in Mijn Kerk verwerpen het als 
zijnde niet relevant.  
De tijd is nu gekomen om eindelijk de Waarheid uit te spreken en voor de mensen om een keuze 
te maken. Aanvaard de Waarheid, die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring, en bereid 
jullie voor opdat alles klaar zou zijn en aangenaam voor Mij op de Grote Dag. Of negeer het 
Woord en Mijn Belofte om terug te komen. Wees doof voor Mijn Verzoeken, maar vergeet niet dat 
Ik zal komen als een dief in de nacht en alleen diegenen die Mij verwelkomen en Mijn 
Barmhartigheid aanvaarden zullen Mij toebehoren.  

Ik waarschuw jullie alleen maar omdat Ik van jullie houd. Ware het niet omwille van Mijn 
Liefde dan zou Ik het menselijk ras in de woestenij werpen, zo ondankbaar zijn hun zielen.  
Jullie Jezus  
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Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige 
drieeenheid, zullen betrokken zijn bij het onderschrijven van dergelijke 
liefdadige organisaties.  

 
Dinsdag, 22 oktober 2013, 00:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 
Publieke verklaringen omtrent de nood om nederig en meelevend te zijn zullen het 
precedent scheppen voor de seculiere menslievendheid, die door de antichrist zal 
ingevoerd worden. Al deze dienaren van Satan zullen in particuliere vieringen samenkomen 
en hun wereldwijd netwerk zal over de hele wereld liefdadigheidsinstellingen in het leven 
roepen, opgericht om jullie ervan te overtuigen dat zij goddelijk geïnspireerd zijn.  
Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen 
betrokken zijn bij het onderschrijven van dergelijke liefdadige organisaties, zodat het hen in de 
ogen van de wereld zal verheffen. Plots zal er gesproken worden over een nieuwe, zogezegde 
evangelische beweging en mensen zullen hun geld geven om hun inspanningen te helpen groeien 
om de armen in de wereld te helpen. Iedereen zal geloven dat een hoger goed verricht wordt en 
bepaalde leiders in Mijn Kerk zullen in alle uithoeken van de Aarde bewonderd worden. Zeer 
weinigen zullen over hun intenties argumenteren, maar wanneer jullie zien dat de grootste banken 
van de wereld zich met hun inspanningen verenigen, zullen jullie weten dat dit een daad is om 
jullie te misleiden. Hoe geslepen is het beest. Hoe knap lijken zijn handelingen te zijn, omdat de 
vorm van bedrog met een laagje suiker bekleed wordt, welke enkel diegenen die gezegend zijn 
met de Gave van de Heilige Geest in staat zullen zijn te onderscheiden. En gedurende al het 
gepraat over het algemeen welzijn van de mens, het verlangen om alle religies samen te brengen 
om zo een grote gemeenschap van mensen te vormen – zal er niet één woord gezegd worden 
over Mijn Leer dat Gods kinderen moeten vasthouden aan Mijn Heilig Woord.  

De tijden bewegen zich snel voort en te midden van deze ogenschijnlijk welgeordende en 
zorgvuldig georkestreerde propaganda, zullen de barsten beginnen te verschijnen. 
Wanneer Satan aan het werk is, verspreidt zich de verwarring; verdeeldheid wordt gesticht; 
tegenspraak wordt onstuitbaar en niets is nog ordelijk. Bepaalde eerbetuigingen die Mij 
voor Mijn Tabernakels gebracht werden, zullen verdwijnen. Eeuwigdurende 
Aanbiddingsuren zullen gestopt worden en weldra zullen ze de Kerken ontdoen van de 
heiligenbeelden. Al hun handelingen zullen door de vingers gezien worden in naam van het 
radicaal verwijderen van de oude Kerk om haar meer relevant, aantrekkelijker en interessanter te 
maken voor ongelovigen.  

Diegenen die Mij kennen moeten al doen wat zij kunnen, door de verspreiding van de Evangeliën, 
omdat, wees maar zeker, jullie niet over de Heilige Bijbel zullen horen spreken. De enige citaten 
die jullie zullen horen zullen deze zijn, die verdraaid worden om leugens te staven. Wanneer zij 
de Kerk haar waardigheid ontnemen, zullen de straffen vanuit de Hemelen op hen beginnen 
neerkomen. Zij zullen, met de tijd, gestopt worden, maar deze beproevingen moeten eerst 
plaatsvinden, zoals voorzegd.  

Jullie Jezus  

Jullie zijn de generatie, die getuigenis zal moeten afleggen over de laatste 
Kruisiging van Mijn Kerk.  

 
Dinsdag, 22 oktober 2013, 13:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in eenheid met Mij verenigen – 
minder dan de helft van hen – maar hun loyaliteit aan Mij zal Mijn Leger helpen om te 
overleven en te groeien om de Evangeliën te verspreiden gedurende de wereldwijde 
duisternis die tijdens deze, de grootste geloofsafval van alle tijden, zal gevoeld worden.  
Het gebrek aan eerbied tegenover Mij, Jezus Christus, is vanzelfsprekend geworden in alle naties, 
in openbare plaatsen en in Mijn Kerken. Mijn verlangen nu is om Mijn Leger naar behoren voor te 
bereiden. Mijn geliefde volgelingen, laat deze dingen jullie niet verstoren, want zij zullen jullie 
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alleen maar afleiden wanneer Ik jullie nodig heb om sterk te staan in jullie geloof. Net zoals de 
deuren voor de neus van Mijn Moeder werden dichtgesmeten, toen zij probeerde beschutting te 
zoeken, net voor Mijn Geboorte, zo ook zullen de deuren voor jullie neus gesloten worden. Weet 
dat wanneer deze deuren voor jullie neus dichtgesmeten worden door de misleide dienaren van 
Mijn Kerk, jullie je alleen maar naar Mij moeten keren.  
Weet ook dat diegenen die beweren heilige mensen te zijn, met kennis van de Heilige 
Schrift en de Onderrichtingen van Mijn Kerk, in de rij zullen staan en de eersten zullen zijn 
om jullie te veroordelen, omdat jullie de Waarheid volgen. Ik verwijs naar alle zielen in de 
wereld die Mij liefhebben en die de Waarheid kennen en niet, noodzakelijk, diegenen die deze, 
Mijn Boodschappen voor de hele wereld, volgen.  

De Gave van de Heilige Geest zal alleen neerkomen op diegenen waardig om deze kostbare 
Gave van God te ontvangen. Diegenen die verstoken zijn van de Heilige Geest zullen 
scheldwoorden schreeuwen en proberen jullie te overtuigen om de ketterijen te volgen, die 
weldra in alle Christelijke kerken welig zullen tieren. Hoe meer zij hun vrees voor deze 
Boodschappen tonen, hoe meer zij jullie zullen aanvallen. Jullie moeten hun hatelijk venijn 
negeren en blijven zwijgen. Die dagen zijn bijna daar. Sommigen onder jullie zullen reeds 
een glimp opgevangen hebben van de hevige tegenkanting, die jullie omwille van Mij zullen 
moeten doorstaan.  
Jullie zijn de generatie, die getuigenis zal moeten afleggen over de laatste Kruisiging van Mijn 
Kerk, maar weet dit. Uit de as zal Mijn Verheerlijkt Lichaam, het Nieuwe Jeruzalem verrijzen en 
jullie zullen uitverkoren zijn om te regeren onder de twaalf naties. Wanneer jullie Mij trouw blijven, 
zal Ik jullie in heerlijkheid opwekken en in de komende wereld zullen Hemel en de Aarde van jullie 
zijn. Jullie moeten de ogen alleen op Mij gericht houden, tijdens de verlatenheid van de gruwel, 
want het zal kortstondig zijn. En dan, zal niets jullie ooit nog van Mij scheiden.  

Jullie Jezus  

Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen.  
 

Zondag, 23 oktober 2011, 19:15 u.  

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van 
gebedsgroepen wil vormen. Ik zal jullie, Mijn Strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd moeten 
worden om zielen te redden. Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en vanuit hun gelederen zal een 
waarachtige strijdmacht van toegewijde volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn 
goddelijke belofte van redding voor allen, bekend te maken.  
Deze groepen zullen de strijdmacht vormen, zoals bepaald door Mijn geliefde Vader, die de duisternis 
van het kwaad, veroorzaakt door Satan en zijn gelovigen en volgelingen, zal aanpakken.  

Ja, Mijn dochter, hoewel het moeilijk te begrijpen valt, zijn er toch veel mensen die niet enkel Satan 
erkennen maar hem ook trouw zweren. Er zijn talrijke zielen in duisternis die de Koning van de Duisternis 
eer betonen en aanbidden. Veel kerken, verborgen voor de ogen van Mijn kinderen van het licht, werden 
gebouwd ter ere van Satan. Zij buigen voor hem, houden zwarte missen en beledigen Mij door allerhande 
godslasteringen en heiligschennissen die jullie zouden shockeren en doen walgen. Hun aantal stijgt en 
veel van Satans toegewijde en getrouwe volgelingen bekleden zeer respectabele topposities in 
bedrijfs-, bank- en politieke kringen. Zij verenigen zich eensgezind in weerwil van God, Mijn Eeuwige 
Vader, zich ten volle bewust van wat zij aan het doen zijn.  

Net zoals Satan de mensheid haat omdat deze geschapen werd door God de Vader, Schepper van alle 
dingen, haten deze Satanische toegewijden de mensheid. De haat die zij voelen is zo diep dat zij 
zullen proberen een elitair leger samen te stellen om het leven van miljoenen mensen op aarde te 
verwoesten. In hun streven naar macht en rijkdom zullen zij erop gericht zijn om de weg vrij te maken 
voor hun eigen noden en begeerte om te heersen over de mensheid.  

Zij behoren tot de verharde zondaars waarvoor Ik jullie hulp zoek, kinderen. Ik heb jullie gebeden nodig 
om hun hart te openen voor de leugens die hen door de Bedrieger werden wijsgemaakt. Zij zijn voor Mij 
verloren tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid. Dit is waarom het gebed hun enige reddende 
genade kan zijn.  
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Dit machtig leger, geleid door de Bedrieger, zal trachten om vreselijke vernieling aan te richten. Zij 
zijn al aan het proberen om Mijn kinderen te vergiftigen op de meest sluwe manieren via jullie water, 
geneesmiddelen en voedsel. Blijf alstublieft te allen tijde waakzaam.  

De hand van Mijn Vader zal kort na De Waarschuwing op deze goddeloze zielen neervallen wanneer ze 
Mijn barmhartigheid blijven afwijzen. Intussen moeten jullie standhouden, kinderen, en niet toelaten dat 
jullie landen geïntimideerd worden. Bid voor Mijn bescherming en houd jullie leven eenvoudig. Bid en 
ontvang de sacramenten. Vraag om Mijn hulp bij alle dingen en Ik zal reageren op jullie smeekbeden 
overeenkomstig Mijn allerheiligste wil.  

Bid, bid, bid om de snode plannen te verzachten, die deze groep aan het beramen is om de wereld te 
beheersen. Zij winnen aan macht in het Midden-Oosten en zij doen pogingen om Europa te beheersen 
alvorens zij zich richten op andere delen van de wereld. De vijanden die zij opwerpen in de nieuwsmedia 
zijn niet de echte vijanden. Zij creëren vijanden om vergeldingsmaatregelen te rechtvaardigen die altijd 
hetzelfde doel zullen hebben. Om te heersen. Om te bezitten. Om rijkdom op te bouwen.  

Bid voor hen opdat zij zich bekeren want zonder bekering zullen hun goddeloze daden veel verdriet en 
leed veroorzaken. Mijn Eeuwige Vader zal hoe dan ook optreden door middel van Zijn kastijding maar zij 
kunnen toch nog schade toebrengen wat onnoemelijk veel leed onder Mijn kinderen zal veroorzaken.  

Jullie geliefde Redder   
Jezus Christus  

Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde Staten.  
 

Dinsdag, 23 oktober 2012, 20:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde 
Staten van Amerika om te bidden voor hun geloof.  

Net zoals in andere Christelijke landen zal jullie geloof aangevallen worden en elke poging zal 
ondernomen worden om elk spoor van Mij, jullie Jezus weg te vagen.  

Jullie moeten zoveel mogelijk Gebedsgroepen opzetten, zodat jullie verenigd door Mijn Heilig Hart 
de genaden zullen ontvangen om dergelijke vervolging te weerstaan.  

Het Christelijk geloof zal met de tijd verbannen worden, samen met andere religies die Mijn Vader 
eren.  

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen door de Hemel beschermd worden, maar jullie moeten 
bidden om kracht, want de wisseling van de democratie zal haar stilaan op haar kop zetten.  

Aan jullie, als de grootste natie in de wereld die vrijheid verkondigt door middel van de democratie, 
zal het recht om Christen te zijn ontzegd worden.  

Dat recht, hoewel het jullie ontzegd zal worden, zal gezien worden als een democratische 
maatregel. Deze nieuwe wetten, die weldra in jullie natie zullen geïntroduceerd worden, zullen 
beschouwd worden als allesomvattende wetten, zodat iedereen beschermd is onder een één-
wereldreligie.  

Deze wetten zullen Mijn Heilige Naam ontwijden, maar Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie 
alle hulp geven die jullie nodig hebben. Al wat jullie moeten doen is Mij erom vragen.  

Ik waak over jullie en bescherm jullie, want de tijd is nabij voor de omverwerping van de 
Christelijke Kerken.  

Zij mogen ze opheffen, Mijn kinderen, knoeien met Mijn Sacramenten zodat zij nutteloos worden, 
Mijn gewijde dienaren ontmoedigen en jullie intimideren, maar het zal geen zin hebben. Hun 
macht zal niet opgewassen zijn tegen jullie eenvoud van geloof, nederigheid van ziel en liefde tot 
Mij, jullie Jezus.  

Jullie geliefde Verlosser   
Jezus Christus  
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Moeder van Verlossing: Mijn Zoon plant een grote vernieuwing op de Aarde, 
in deze tijd, en zij zal veel smart veroorzaken.  

 
Woensdag, 23 oktober 2013, 15:34 u.  

Mijn kind, ik bedek al mijn kinderen, op dit moment, met mijn bescherming, zodat zij rustig, 
in vrede en sterk zullen blijven in deze tijden van grote beproevingen.  
Lieve kinderen, jullie moeten het feit aanvaarden dat jullie altijd pijn zullen voelen, veroorzaakt 
door isolatie, verwerping en afwijzing vanwege diegenen die het Woord van God verachten. Licht 
trekt diegenen die in de duisternis zijn aan en zij zullen jullie altijd aanvallen en tegen jullie 
van leer trekken, wanneer jullie in volle vereniging zijn met mijn Zoon, Jezus Christus.  
Mijn Zoon plant een grote vernieuwing op de Aarde, in deze tijd, en zij zal veel smart veroorzaken, 
omdat zij de vorm aanneemt van een zuivering. Dit betekent dat velen nu voor hun zonden zullen 
lijden en dat de Aarde voorbereid wordt op Jezus Christus, zodat wanneer de zuivering voltooid is, 
de aankondiging gedaan zal worden. De vijanden van God zullen, intussen, leugens en 
ketterijen verspreiden om zondaars en al diegenen die mijn Zoon liefhebben voor zich te 
winnen, om hun te controleren. Al deze droevige gebeurtenissen moeten plaatsvinden voor 
de Tweede Komst van mijn Zoon, Jezus Christus.  
Ik vraag jullie, lieve kinderen, om geduldig te zijn en deze moeilijkheden te verdragen, omwille van 
mijn Zoon, Die jullie zozeer bemind. Voel jullie nooit beangstigd, want jullie zullen weldra Zijn 
Nieuw Paradijs zien waar geen droefheid, pijn of kwaad bestaat. Het is zo onbeduidend 
wanneer jullie voor mijn Zoon lijden en zo gering in vergelijking met wat Hij voor ieder van 
jullie doorstaan heeft toen Hij op het Kruis stierf om jullie te verlossen.  
Dus alstublieft, stel al jullie vertrouwen in mijn Zoon en wees dankbaar dat jullie leiding vanuit de 
Hemel gestuurd wordt. Verheug jullie omdat jullie de gepaste hoeveelheid tijd gegeven werd om 
jullie op de juiste manier voor te bereiden op de Grote Dag van de Heer.  
Wees in vrede.  
Jullie Geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

O hoe arrogant is de mens die de spot drijft met Mijn Bestaan.  
 

Donderdag, 23 oktober 2014, 15:14 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en akte van naastenliefde worden de krachten 
van het kwaad verzwakt. Door elk gebed en lijden, geofferd voor de zielen in duisternis, worden 
boosaardige daden en haat uitgeroeid. Weet dat goede daden, die uitgaan van elke mens die 
aangeraakt werd door de Kracht van de Heilige Geest, de invloed van Satan in de wereld 
vernietigen.  

Sta op, jullie allen die de Waarheid aanvaard hebben die opgetekend staat in het Boek der 
Openbaring en bid voor de redding van al Gods kinderen. Vraag, vraag, vraag en Ik zal jullie 
antwoorden wanneer jullie bidden voor diegenen waarvan jullie weten dat zij alle geloof in Mij, 
Jezus Christus, willen vernietigen.  

O hoe arrogant is de mens die de spot drijft met Mijn Bestaan, Mijn Goddelijkheid en Mijn 
Belofte van wederkomst. Hoe gesloten is hun geest voor de Liefde die Ik in Mijn Hart draag voor 
alle zondaars, met inbegrip van hen die Mij verraden. Hoe gemakkelijk worden diegenen 
beïnvloed die leeg zijn van de Heilige Geest. Wee diegenen die opstaan tegen de Gave van de 
Heilige Geest, die de levenskracht is van alle dingen en die van Mij voortkomt. Hoe dorstig zijn 
jullie die Mij ontkennen. Water zal jullie dorst nooit lessen en er zal een dag komen waarop 
jullie Mij zullen smeken om de Fontein van Leven. Totdat die dag komt, tenzij jullie Mij om 
drinken zullen vragen, zullen jullie geen leven hebben.  
Kom, vraag Mij jullie te verlichten. Sta het vuur van de Heilige Geest toe jullie zielen te 
overstromen. Indien jullie naar Mij toekomen in volle vertrouwen en deemoed, zal Ik jullie vullen 
met Mijn Tegenwoordigheid en wanneer jullie Mij erkennen, zal Ik jullie het leven geven waarnaar 
jullie hunkeren. Alleen dan zal vrede heersen in jullie hart. 
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 Jullie Jezus  

Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten.  
 

Maandag, 24 oktober 2011, 19:09 u.  

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen 
over Mijn Allerheiligste Woord, je van streek brengen. Negeer deze ondervragingen. Blijf zwijgen. Bid 
voor hen en ga verder want er is op dit ogenblik niet veel tijd meer.  

Ik roep jullie allemaal op, lieve kinderen, om rustig te gaan zitten en tot Mij te bidden om 
barmhartigheid. Alstublieft, jullie mogen niet in paniek raken want Ik kom enkel om jullie te redden, 
niet om te oordelen. Weten jullie dit niet? Er valt niets te vrezen, vertrouw gewoon helemaal op Mij.  
Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten, bereid dus alstublieft jullie ziel voor. Bid 
voor alle zielen die Mij misschien zullen verloochenen of Mijn geschenk van Goddelijke Barmhartigheid 
afwijzen. Jullie, Mijn gekoesterde zielen, brengen Mij zo’n troost en verzachten de kwelling en het lijden 
dat Ik doorsta als Ik overal ter wereld de haat zie.  

Kom dichter tot Mij, kinderen, en laat Me jullie omhelzen om jullie de sterkte en het vertrouwen te geven 
dat jullie nodig hebben om Mij te begroeten. Jullie, Mijn speciale strijdmacht, zijn met Mij verbonden en, 
of jullie het nu beseffen of niet, jullie worden geleid door de Heilige Geest om te strijden om zielen te 
redden.  
Wees kalm, Mijn kleintjes, en denk eraan dat Ik op elk moment met jullie ben. Verheug jullie en verwacht 
Mijn Komst terwijl Ik Mijn genaden zal uitstorten om al Mijn volgelingen wijd en zijd te beschermen.  

Ongeacht waar jullie wonen, ongeacht uit welk deel van de wereld jullie afkomstig zijn, jullie behoren Mij 
toe. Ik houd van jullie. Kijk met een open hart en vertrouwen toe aangezien we De Waarschuwing 
naderen.  

Jullie Jezus  

Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste 
kwalificaties of nederigheid.  

 
Woensdag, 24 oktober 2012, 21:11 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk niet te luisteren naar hen die Mijn Heilig Woord 
aanvallen.  

Sluit je oren voor de pogingen die nu zullen ondernomen worden, vooral door diegenen die 
beweren Katholieke theologen te zijn, om Mijn Heiligste Boodschappen te verwerpen.  

Zoals Ik je gezegd heb, zullen de grootste aanvallen komen van diegenen binnen de Katholieke 
Kerk die beweren Mij te kennen, maar die het Boek der Openbaring niet begrijpen, noch de 
geheimen die erin vervat zitten.  
Zij kunnen deze niet kennen omdat Ik, het Lam van God, ze nog niet allemaal geopenbaard heb.  

Hoezeer stellen zij Mij teleur. Hoezeer kwetsen zij Mij. Bij elke wrede spottende opmerking op Mijn 
Boodschappen, kloppen zij een nieuwe nagel in Mijn Lichaam.  

Bij elke instructie die Ik geef voor het goed van alle zielen, die zij heftig verwerpen, kruisigen zij Mij 
opnieuw.  

Maar het maakt niet uit hoezeer zij Mij pijn doen, want Ik zou duizendmaal de dood willen 
ondergaan indien het nodig was om een andere ziel te redden.  

Zij mogen Mijn Boodschappen verwerpen, jou belachelijke maken, Mijn dochter, en Mij afwijzen, 
maar zij zullen niet verhinderen dat de Wil van Mijn Vader uiteindelijk zal volbracht worden.  

Deze arme zielen geloven soms dat zij verantwoordelijk handelen door mensen te zeggen Mijn 
Boodschappen niet aan te nemen.  
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Zij verhinderen dat het Woord van God aan Gods kinderen wordt voorgesteld. Indien zij daarmee 
zouden voortgaan dan zullen zij tot zwijgen gebracht worden door de Hand van Mijn Vader.  

Niemand zal Mij stoppen in Mijn zoektocht om zielen te redden.  

Jullie, gewijde dienaren die volharden in het blokkeren van Mijn Woord opdat het niet gehoord zou 
worden, weet dit.  

Jullie aanhoudende woorden en godslasterlijke beschuldigingen zullen jullie beroven van de 
genaden die jullie in jullie roeping werden geschonken. Tenzij jullie beroep doen op Mij, door het 
gebed, voor de antwoorden die jullie nodig hebben, kan Ik jullie niet helpen.  

Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste kwalificaties of 
nederigheid. Zelfs dan kunnen jullie nooit over zulke aanspraken oordelen. Bewaar het 
stilzwijgen.  
Bid altijd voor de gave van onderscheiding. Anders zullen jullie schuldig bevonden worden aan de 
ergste misdaad in Mijn Vaders Ogen – namelijk Hem te verhinderen zielen te redden door het 
Heilig Woord van Zijn Zoon.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Dit is een Oproep voor de redding van diegenen onder jullie 
die zich geen vragen zullen stellen bij de ketterijen die verkondigd gaan 
worden.  

 
Donderdag, 24 oktober 2013, 19:45 u.  

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te zeggen dat de vijanden die over de Aarde 
ronddwalen, in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon aan 
de massa’s brengen, zich nu als een man verenigd hebben. Als één man verenigen zij nu al 
hun krachten en zullen de Aarde tegemoet treden met hun boosaardig bedrog.  

Ik Ben klaar. Wachtend. Van zodra zij hun gemene wetten zullen introduceren, zal Ik 
toeslaan en de wereld zal getuige zijn van Mijn straffen. Mijn Waarschuwingen zijn in 
dovemansoren gevallen en bij diegenen die te hoogmoedig zijn om de Hand van Barmhartigheid 
aan te nemen, die jullie door Mijn Boodschappen gegeven zijn. De leiders van diegenen die jullie 
zullen vervolgen, in de naam van de mensenrechten, zullen te lijden hebben door Mijn Hand. Zij 
geloven dat hun macht almachtig is en zij onoverwinnelijk zijn, maar zij zullen spoedig weten dat 
zij niets zijn zonder de Macht van hun Schepper.  

Ik Ben de Auteur van het Leven, en zouden diegenen die beslissen hun macht te gebruiken 
om de levens van Mijn kinderen weg te nemen, zowel naar lichaam als naar ziel, zullen zij 
alles verliezen. Wanneer jullie Mijn kinderen bestrijden en Mijn Zoon, Jezus Christus, verraden, is 
er weinig hoop voor jullie. Ik stort Mijn Barmhartigheid niet gemakkelijk over jullie uit, want jullie 
bezorgen Mij grote Woede. Toch hunker Ik naar jullie loyaliteit maar verwittig jullie omtrent de 
gevaren van het flirten met de boze. Ik zal jullie elke kans geven, om jullie te bevrijden uit de 
schakels, welke jullie binden aan de onheilige drievuldigheid. Jullie moeten jezelf uit de ketens van 
Satan verwijderen. Jullie tijd is kort.  
Ik vraag jullie te kijken in Mijn Heilige Bijbel, de Evangeliën, en de tekens te zoeken die jullie 
gegeven werden omtrent de grote voorzegde geloofsafval, want zij heeft de wereld overspoeld en 
verspreidt zich als een dodelijk virus in elk denkbaar deel van jullie maatschappij. Jullie werden 
aangetast en nu Kom Ik, jullie Vader, om jullie te reinigen van deze verschrikkelijke aandoening. 
Jullie moeten Mij smeken om hulp, alvorens het voor jullie te laat is.  
Jullie moeten nu dit Kruistochtgebed bidden. Vraag Mij om hulp.  

Kruistochtgebed (124)   
Hoor mijn smeekbede voor vrijheid.  

“O God, mijn Barmhartige Vader, Schepper van al wat bestaat, hoor mijn smeekbede voor vrijheid.   

Bevrijd mij uit de ketens van slavernij en bescherm mij voor boosaardige vervolging.   



 66 

Help mij om de Waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp, zelfs wanneer ik verward ben en aan 
Uw Woord zou twijfelen.   

Vergeef mij wanneer ik U beledig en neem mij op in het toevluchtsoord van Uw Nieuwe Paradijs op 
Aarde. Amen.”  

Mijn Tijd, om de Tweede Komst van Mijn Zoon af te kondigen, is nabij. De tijd zal snel gaan en het 
rijk van Mijn vijanden, hoe kortstondig het ook moge zijn, zal als een eeuwigheid lijken, omwille 
van de wreedheid die zij Mijn kinderen zullen betonen. Zij zullen op geen enkele wijze trouw 
betonen tegenover deze dwaze mensen, die trouw zweren aan het beest. Net zoals de boze Mij 
haat, zo haat hij ook elk van Mijn kinderen, zowel de goede als de slechte. Dit is een Oproep voor 
de redding van diegenen onder jullie die zich geen vragen zullen stellen bij de ketterijen die gaan 
verkondigd worden. Jullie moeten elke twijfel die in jullie ziel binnenkomt bevragen en 
onderzoeken, wanneer jullie ongelukkig zijn met elke nieuwe vorm van doctrine, die niet juist 
aanvoelt in jullie hart.  
Ik heb geen toestemming gegeven voor gelijk welke nieuwe wet of sacrament, om in Mijn 
Allerheiligste Naam ingevoerd te worden.  
Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen.  
 

Vrijdag, 24 oktober 2014, 22:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is een van de belangrijkste tekenen wanneer een goddelijke 
tussenkomst op het punt staat om onthuld te worden. Wanneer jullie wijzigingen in de zon zien, 
wanneer ze groter lijkt, langer schijnt en buiten het seizoen, weet dan dat de tijd voor Mijn 
Tweede Komst steeds dichterbij komt.  
De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen dat haar activiteit 
ongebruikelijk is. Wetenschappers zullen niet in staat zijn om een reden te geven voor de plotse 
bewegingen in de zon en voor het ongewone gedrag van deze ster, die jullie licht brengt. Zonder 
het licht van de zon zou de aarde in duisternis gehuld worden. Daarom, terwijl de zonden van de 
mens toenemen en de zonde geaccepteerd wordt als gewoon een deel van de menselijke natuur, 
zal de aarde bedekt worden met de geest van duisternis. Terwijl de zonde de wereld omhult, zal 
de zon langzaam haar glans verliezen en dof worden. Terwijl de mens zijn gevoel van liefde 
voor anderen verliest en immuun wordt voor de pijn die hij aan anderen toebrengt, 
vanwege de zonde, zal de wereld verduisteren – donkerder van geest, donkerder overdag.  
Ik zal doorgaan met Gods kinderen te leiden tot deze tijd. Ik zal jullie de weg naar Mijn Koninkrijk 
tonen en jullie zullen Mijn Licht zien. Niets zal jullie afleiden langs de weg, omdat jullie duidelijk 
zullen zien hoe het kwaad een verschrikkelijke duisternis meebrengt.  

De zon zal verdwijnen totdat ten slotte geen licht de aarde nog zal bedekken gedurende drie 
dagen. Het enige licht zal datgene zijn dat afkomstig is van de Waarheid. En op de vierde dag zal 
de hemel openbarsten en het licht – van een soort zoals jullie nooit voor mogelijk zullen gehouden 
hebben – zal van de Hemelen uitstralen. Dan zal Ik door iedereen in elk land, op hetzelfde tijdstip, 
gezien worden in al Mijn Glorie, als Ik terugkom om het Koninkrijk te vorderen dat Mij door Mijn 
Vader beloofd werd.  

Vrees nooit de voorbereiding die nodig is opdat ieder van jullie klaar is om Mij te ontmoeten. Jullie 
moeten ervoor zorgen dat jullie goed voorbereid zijn voor Mij, want dat zal de dag zijn waarop Ik 
jullie de sleutels van Mijn Koninkrijk zal overhandigen en er zullen grote vieringen zijn. Het kwaad 
zal niet langer bestaan in Mijn Nieuwe Wereld die komt en de rechtvaardigen zullen zich 
eendrachtig verenigen met Mij en alle engelen en heiligen.  

Jullie moeten deze missie bekijken alsof jullie op reis zijn. Elk deel van jullie reis brengt nieuwe 
ontdekkingen – wegen waarop jullie leren wat nodig is om jullie voor te bereiden voor de volgende 
fase. Bij het beklimmen van elke hindernis zullen jullie sterker worden. Zelfs de zwaksten onder 
jullie zullen deze reis voltooien, want Ik zal jullie leiden bij elke stap die jullie zetten en spoedig zal 
het voltooid zijn.  
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Verheug jullie, want Mijn Koninkrijk wacht en de tijd zal kort zijn.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Je moet de duisternis afwijzen en het licht omarmen.  
 

Dinsdag, 25 oktober 2011, 15:30 u.  

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed zijn. Alles 
moet nu in Mijn Heilige Handen blijven zoals het bedoeld is te zijn.  

Ik gebied dat Mijn Zoon nogmaals in de wereld wordt gezonden om de mensen te redden van de ravage 
van de zonde. Dit is Mijn goddelijke daad van gerechtigheid voor jullie, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik 
Mijn Koninkrijk op aarde kan terugvorderen.  

Angst komt niet van Mij. Angst komt van de duisternis. Wanneer jullie Me vrezen, weten jullie dat het de 
duisternis is die jullie ziel omhult, en niet Mijn goddelijke grootsheid.  

Om deel van Mijn Koninkrijk uit te maken moet je de duisternis afwijzen en het licht omarmen. Ditzelfde 
licht wordt nu aan jullie gegeven door Mijn Zoons Goddelijke Akte van Barmhartigheid.  

Mijn liefde voor jullie allen, kinderen, is zo groot dat Ik al Mijn kracht zal gebruiken om zielen overal vrij te 
kopen. Mijn hand van gerechtigheid zal op die zielen vallen die Me afwijzen, maar niet tot iedere moeite 
uitgeput is om al Mijn kinderen overal te verenigen.  

Het Koninkrijk van Mijn Grote Glorie zal binnenkort aan de wereld geopenbaard worden. Niet één van 
jullie kinderen zal Mijn Glorieus Koninkrijk willen afwijzen dat zal regeren in het Nieuwe Tijdperk van 
Vrede op Aarde.  

Bid voor diegenen die het moeilijk zullen vinden om het licht te omarmen.  

God de Almachtige Vader  

De Maagd Maria: De aangroei van de restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan.  
 

Donderdag, 25 oktober 2012, 7:30 u.  

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze heilige 
boodschappen voor de hele wereld.  

Velen begrijpen het ware doel van de boodschappen niet. Wat zij moeten weten is dat zij een 
Geschenk zijn aan de mensheid, om bekering teweeg te brengen.  

Zij worden aan de wereld gegeven om zielen te brengen tot de gewoonte van het bidden en 
tot deelname aan de Heilige Sacramenten.  
Bovenal bieden deze boodschappen een vorm van rust en vrede van de ziel zodat meer kinderen 
van God waardig zouden worden om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.  

Ten gevolge van de vruchten van deze boodschappen, zal men getuige zijn van het geloof van 
Gods kinderen.  

De aangroei van de Restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan als gevolg van deze en andere heilige 
boodschappen, die aan ware zieners over de hele wereld gegeven worden.  

God bemint Zijn kinderen zozeer dat alles zal gedaan worden om te verzekeren dat de redding 
van alle zielen bereikt wordt.  

Mijn Zoon heeft alles goed voorbereid en Zijn plannen, bedoeld om door deze 
boodschappen verwezenlijkt te worden, zullen ook vervuld worden.  
Dat is de reden waarom jullie nooit mogen wanhopen.  

Hoop is al wat belangrijk is.  
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Het vertrouwen in Mijn Zoon, in die mate dat jullie je totaal aan Hem overgeven, zal betekenen dat 
Hij Zijn plannen om elke zondaar afzonderlijk te redden, tot een goed einde brengen kan door jullie 
toewijding aan Hem.  

Kinderen, jullie moeten plechtig beloven Zijn instructies te aanvaarden en dan zal Zijn Liefde jullie 
omhullen om jullie sterk te maken.  

Jullie Moeder 
Moeder van Verlossing  

Ik verlang dat Mijn leger dit Kruistochtgebed zou bidden voor de 
Overwinning van de Restkerk.  

 
Donderdag, 25 oktober 2012, 21:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, je moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om verder overal 
Gebedsgroepen op te zetten.  

De tijd is voor Mij gekomen om op te roepen en jullie allen te verzamelen om Mijn leger te vormen, 
zodat vandaag de mars naar de eeuwige overwinning kan beginnen.  

Op 9 november 2012, de tweede verjaardag van Mijn eerste oproep tot jou, Mijn dochter, verlang 
Ik dat Mijn leger het volgend Kruistochtgebed (82) voor de Overwinning van de Restkerk zou 
bidden.  

Kruistochtgebed (82)   
Voor de overwinning van de Restkerk.  

“Jezus, Koning en Redder van de wereld, aan U beloven wij onze eer, onze trouw en daden, om aan 
allen Uw Glorie te verkondigen.  

Help ons om de sterkte, en het vertrouwen, te verkrijgen om op te staan en de Waarheid altijd 
bekend te maken.  

Sta ons nooit toe te wankelen of te treuzelen in onze mars naar de overwinning, en in ons plan om 
zielen te redden.  

Wij beloven onze overgave, onze harten, en al wat wij bezitten, zodat wij vrij zijn van obstakels, 
terwijl wij verder het doornige pad volgen naar de Poorten van het Nieuwe Paradijs.  

Wij beminnen U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.  

Wij verenigen onszelf met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.  

Overstroom ons met Uw Genade van Bescherming.  

Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed, zodat wij gevuld worden met moed en liefde, om op te staan en 
de Waarheid van Uw Nieuw Koninkrijk te verkondigen. Amen.”  

Ik vraag jullie, Mijn geliefde volgelingen, samen te komen, te groeien en Mijn Heilig Woord in elke 
natie te verspreiden. Ik vraag dat jullie zich altijd op Mij concentreren en met Mij werken naar de 
uiteindelijke overwinning van de verlossing.  

Jullie Jezus  

Zeer weinig mensen in de wereld van vandaag hebben enig vertrouwen of 
geloof in God.  

 
Vrijdag, 25 oktober 2013, 23:55 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen jou ervan beschuldigen angst te verspreiden, door 
deze Boodschappen, dan moeten zij Mijn ware intentie begrijpen. Angst komt van de boosheid 
van diegenen die met duisternis in hun ziel gevuld zijn, die onder jullie wandelen. Jullie vijanden 
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zijn Mijn vijanden. Ze zullen zulke valse spiritualiteit scheppen in elke natie en die zal niet van Mij 
komen. Zo charmant zullen ze zijn, dat zij zullen infiltreren onder diegenen met hoge posten om de 
valse leer van de new age te verspreiden, satanisch van oorsprong. Velen zullen deze 
verschrikkelijke acties als schadeloos vermaak beschouwen, maar achter die schijnbaar 
onschuldige façade ligt een listig plan om de wereld te ontdoen van zijn geloof in de Heilige Drie-
Eenheid.  
Zeer weinig mensen in de wereld van vandaag hebben enig vertrouwen of geloof in God en 
wanneer de dienaren van Satan hun dus valse waarden, valse spiritualiteit en heidendom 
aanreiken, zullen velen verleid worden. Zij zullen aangetrokken worden tot de valse liefdadige 
verzoeken voor de rechten van diegenen die aanvaarding zoeken voor hun eigen levens, welke de 
Wetten vastgelegd door Mijn Vader tarten. Omdat hun geloof in God zwak is, zullen zij openstaan 
voor leugens. Zij zullen in plaats daarvan een valse god, de antichrist, aanbidden.  
Ik zeg jullie deze dingen omdat zij de Waarheid zijn. Waarom zou Ik jullie niet waarschuwen 
omtrent deze dingen? Ik Ben jullie Redder en Ik maak Mij klaar om jullie, uiteindelijk, allemaal te 
redden, na deze verlengde en pijnlijke tijd. De mens heeft ongekende ontbering geleden 
omwille van Satan. Zoveel mensen begrijpen niet hoezeer hij levens verwoest. Hij doet jullie 
relaties met andere mensen mislukken, lokt jullie tot ondeugden die jullie vernietigen, 
verandert jullie en laat jullie in de val lopen. Ongeacht wat hij jullie geeft, jullie zullen je 
altijd leeg voelen. Jullie zullen blijven vallen en vallen totdat jullie betrokken zullen raken in 
verdorven en onnatuurlijke handelingen en jullie zullen geen voldoening vinden. Alleen Ik, Jezus 
Christus, kan jullie de ware vrede, liefde en verlossing brengen. Als jullie leven op Aarde 
veranderd zal worden boven jullie begrip, door de antichrist, dan moet Ik jullie 
waarschuwen.  
Ik doe dit, niet om jullie angst aan te jagen, maar om jullie voor te bereiden op de Waarheid. 
Alleen de Waarheid zal jullie bevrijden van de boosaardigheid van diegenen die leven, 
ademen en die zullen sterven omwille van hun trouw aan Satan en zijn demonen.  
Alleen Ik, Jezus, Ben jullie Weg om verlichting te zoeken van de vervolging, welke deze gemene, 
listige en bedrieglijke mensen over de wereld zullen brengen.  

Jullie Jezus   

Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord.  
 

Woensdag, 26 oktober 2011, 15:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, alstublieft zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in 
Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.  

Veel van deze zelfuitgeroepen zieners, die uiterlijk op katholieken lijken en met alle hebbelijkheden 
verbonden aan deze en andere Christelijke leerstellingen, zijn in feite New Age-volgelingen.  
De aanhangers van New Age zullen nu de wereld infiltreren om Mijn kinderen ervan te overtuigen dat ze 
gezonden zijn om Mijn Heilig Woord uit te dragen. Hun woorden zullen op het eerste zicht waar lijken. De 
taal die zij gebruiken zal verfijnd, liefdevol en weloverwogen zijn maar zal een leugen verbergen.  

Dit is het tijdperk waarin de valse profeten opduiken en veel van Mijn kinderen zullen het moeilijk vinden 
om waarheid van fictie te onderscheiden.  

Jij, Mijn dochter, bent nu het doelwit van deze zieners die uitgezet zijn om afbreuk te doen aan Mijn Heilig 
Woord. Laat dit niet gebeuren anders zullen Mijn kinderen in een duisternis gesleurd worden waaruit zij 
zich moeilijk zullen kunnen bevrijden.  

Onthoud dit. Deze valse profeten zijn ook Mijn geliefde kinderen dus bid alstublieft voor hen. Jammer 
genoeg zijn zij misleid om te geloven in een denkbeeldige hiërarchie en een universum dat niet bestaat.  

Wees op jullie hoede voor diegenen die verwijzen naar verlichte meesters of die spreken over een nieuw 
tijdperk van verlichting waarin God de Vader simpelweg beschouwd wordt als gewoon een ander facet. 
Deze zielen krijgen geen richtlijnen van Mij. Zij omhelzen overtuigingen die door de Bedrieger ingeprent 
zijn. In veel gevallen geloven deze misleide zielen dat zij goddelijke boodschappen ontvangen. Zo werkt 
Satan. Zijn zoete, liefkozende woorden zullen een botte, kille maar overtuigende litanie van woorden 
voortbrengen. Zij komen niet van God de Allerhoogste.  
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Zoals Ik je eerder gezegd heb, spreek Ik op een eenvoudige manier tot de wereld. Ik houd niet van 
kleurrijke taal in de vorm van een kille, gezaghebbende inspraak. Ik probeer niet om angst in jullie hart te 
prenten. Ik probeer eenvoudig om jullie de weg te wijzen naar de waarheid en het belang van de 
naastenliefde.  

Hoe moeilijk is het voor jullie, kinderen, in deze verwarrende tijden.  

Bid, bid dat jullie geen slachtoffer worden van een aaneenschakeling van onwaarheden die door de valse 
profeten verspreid zullen worden. Als hun boodschappen geforceerd lijken, moeilijk te begrijpen zijn en 
angst in jullie hart veroorzaken, zijn deze niet van Mij.  

Kinderen, blijf enkel op Mij gericht. Ik heb jullie veel te vertellen. Laat niet toe dat jullie gedurende één 
minuut afgeleid worden want dat zal jullie beletten om die zielen te redden die jullie gebeden zo hard 
nodig hebben.  

Jullie Jezus  

Verwacht nu onze glorieuze reünie.  
 

Woensdag, 26 oktober 2011, 22:00 u.  

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen 
gepleegd worden door valse zieners.  

Je moet inmiddels weten dat als Ik tot uitverkoren boodschappers spreek, zij altijd het doelwit zullen zijn 
van haat. Wanneer je aangevallen wordt, denk er dan aan dat ook Ik mee bestreden word. Mijn Heilig 
Woord wordt afgebroken, geanalyseerd, in twijfel getrokken, bekritiseerd en niet waardig verklaard om uit 
Mijn mond afkomstig te zijn.  

O, Hoe weinig weten Mijn kinderen. Angst en wantrouwen verblinden hen voor de waarheid. Jullie zullen 
onder meer versteld staan hoe gemakkelijk Mijn woord bijgevolg afgewezen wordt ten gunste van valse 
boodschappen.  

Aangezien De Waarschuwing over de wereld bijna op handen is, zal de waarheid tenslotte voorgoed aan 
Mijn volgelingen bekend gemaakt worden. Het zal op dat moment zijn dat zij Mijn woord zullen omhelzen 
om hun arme zielen te heiligen. Wat zal Ik hen verwelkomen en hen dicht bij Mij trekken terwijl hun tranen 
zich vermengen met de Mijne in liefde en samenhorigheid. Vóór De Waarschuwing zullen zij blijven 
twijfelen maar zij zullen Mij niet verloochenen nadat zij voor Mijn aangezicht stonden. Want eens zij voor 
Mijn aangezicht staan en de liefde zien die Ik voor hen voel, zullen zij Mij geen moment willen verlaten. 
Zo diep zal onze verbondenheid zijn. Verwacht nu onze glorieuze reünie.  

Jullie Jezus  

 
Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke 
vergissing te begaan.  

 
Vrijdag, 26 oktober 2012, 11:06 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de 
aarde te zuiveren van de teistering die zich als een laken verspreidt over veel mensen die niet in 
God geloven.  

Zo velen dwalen in de wereld rond zonder enig gevoel voor richting. Zij zijn verstoken van 
spirituele gevoelens en onbekend met de Liefde van God. Dat zijn de zielen waarnaar Ik smacht 
en die Ik verlang te omarmen met de Waarheid.  

Jullie, Mijn volgelingen, moeten naar hen toegaan en hun vertellen dat Ik, Jezus Christus, de 
Zoon van de Mensheid, de Messias, spoedig zal komen. Zij moeten weten dat zij niet zullen 
achtergelaten worden want het is omwille van jullie, van deze generatie, dat Ik in deze tijd kom.  

Veel anderen die zich geestelijk bewust zijn van het bestaan van God, zullen nieuwsgierig zijn 
maar aarzelend in het aanvaarden van Mijn Boodschappen.  
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Nog anderen, die Mijn Woord verkondigen en vrome Christenen zijn, zullen bedachtzaam zijn en 
traag in het aannemen van al wat Ik zeg.  

Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke vergissing te 
begaan. Zij zijn bang leugens voorgeschoteld te krijgen.  
Dan zullen er de geestelijken zijn in de Christelijke kerken die zullen opstaan en Mijn Oproep 
beantwoorden. Sommigen zullen snel reageren want zij zullen Mijn Liefde door hun aderen voelen 
stromen wanneer zij Mijn Boodschappen lezen.  

Anderen zullen een onmiddellijke roeping gewaar worden door Mijn Gave van de Heilige Geest die 
in Mijn Heilig Woord vervat zit. Sommigen zullen meer op hun hoede zijn dan anderen maar met 
de tijd zullen hun aantallen toenemen tot miljoenen.  

Daarom moeten jullie, Mijn volgelingen, volharden. Terwijl velen jullie in het begin in Mijn Naam 
zullen afwijzen, zal dat nadien veranderen. Wanneer de Waarheid wijd gekend en verwelkomd is, 
zal men jullie opzoeken. Mijn Woord zal met liefde en eerbied behandeld worden al zullen deze 
zielen daarbij lijden.  

Het is van geen belang hoeveel tegenkanting er tegen Mij zal plaatsvinden want Mijn 
Zending zal niet mislukken.  
Verdraag die tegenkanting. Aanvaard de beledigingen, die jullie omwille van deze Boodschappen 
toegemeten worden.  

Dat is te verwachten wanneer het Woord van God over de aarde wordt uitgestort. Zij die in 
duisternis leven zullen Mijn Woord niet aanvaarden omdat het hun levens zal verstoren.  

Het zal hen dwingen hun geloofsovertuigingen, die ze niet willen onder ogen zien, opnieuw te 
evalueren.  

Het aanvaarden van Mijn Woord zou betekenen dat zij hun gewoonten moeten wijzigen. 
Jammerlijk genoeg hebben zij geen enkel verlangen hun levenswijze te veranderen want 
dat spreekt hen niet aan.  
Ik zal niet rusten totdat Ik hun ogen voor de Waarheid geopend heb. Evenmin verwacht Ik van 
jullie, Mijn leerlingen, dat jullie ophouden vooraleer zo veel mogelijk mensen verenigd zijn, zoals 
een eenheid in de Ogen van God.  

Jullie Jezus  

Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden 
Mij tot op het bot in martelende pijn.  

 
Vrijdag, 26 oktober 2012, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk op aarde staat op het punt om werkelijkheid te worden.  

Zo lang beloofd al door Mijn geliefde Eeuwige Vader, is het Nieuwe Koninkrijk, het Nieuwe 
Paradijs het grootste geschenk.  

Het geheim om Mijn Nieuw Koninkrijk te begrijpen ligt in het mysterie van Mijn lijden in de Tuin van 
Gethsemane. Toen Ik gebroken ter aarde viel voor Mijn Vader, in grote smart wenend, dan was 
dat omwille van de verloren zielen in de toekomst die zouden branden in de vuren van de Hel 
ondanks Mijn Offer op het Kruis.  

Mijn vernedering door Pontius Pilatus was voor Mij niet pijnlijk omwille van de publieke minachting, 
maar omdat Ik wist dat diezelfde zielen voor Mij zouden verloren gaan. En daarom weende Ik 
bittere tranen toen Ik hen zo zag misleid worden door Satan, een kwade kracht die zij niet konden 
zien maar die elke vezel van hun wezen aantastte.  

Wanneer je Mij bezorgd ziet, Mijn dochter, dan is daar een goede reden voor. Ik ween eveneens 
voor die zielen die deze boodschappen verachten. Zij zijn niet in een toestand van volledige 
vereniging met Mij. Door hun zonde van hoogmoed, arrogantie, gebrek aan kennis en aan 
nederigheid, beledigen zij Mijn woord.  
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Zij trachten dan te verhinderen dat de harten van diegenen die Ik wil bereiken, Mijn Heilig 
Woord omarmen.  
Ook voor hen vergiet Ik tranen want zij beseffen de ernstige gevolgen van hun acties niet wanneer 
zij Mijn Ware Woord verraden zoals dat in deze tijd aangeboden wordt aan elk van Gods kinderen.  

Vele zielen die van Mijn Woord verstoken blijven door de acties van diegenen die beweren 
dat zij Mij in de wereld vertegenwoordigen, zullen verloren gaan.  
Zoals Ik een vreselijke smart leed toen Ik de schimpscheuten aanhoorde van diegenen die naast 
de gouden troon stonden van Pontius Pilatus, zo lijd Ik vandaag. De pijn die Ik door jou lijd, Mijn 
dochter, is vandaag niet verschillend van die van toen.  

Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden Mij tot op het bot in 
martelende pijn.  

Zij hebben de laatste nagels gedreven in Mijn lijdende ziel terwijl Ik nogmaals tracht om het 
menselijk ras te redden van de vernietiging.  
Bid dat Mijn Vader omwille van Zijn Barmhartigheid inschikkelijk zal zijn voor dergelijke zielen die 
ernaar streven, onder invloed van de verleider, om Gods Woord krachteloos te maken.  

Wees op jullie hoede Mijn kinderen voor diegenen die zich hevig verzetten tegen Mijn woord in 
deze boodschappen.  

Jullie moeten bidden voor hun zielen.  

Jullie Jezus  

De Grote Dag zal aanbreken en spoedig zal de Wereld zonder einde beginnen. 
 

Zaterdag, 26 oktober 2013, 11:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht welk kerkgenootschap zij 
toebehoren, is zo zwak dat velen van hen die de Waarheid kennen het moeilijk zullen vinden om 
hun geloof openlijk te praktiseren, zonder kritiek te krijgen.  

Zo velen in de wereld verwerpen Mij, Jezus Christus, in deze tijd van de geschiedenis, dat 
het niet langer aanvaardbaar is, in de meeste landen, om openlijk over Mij te spreken. Zeer 
zelden zullen jullie Mijn Naam horen vernoemen in de media, tenzij het is om Mijn Bestaan 
in vraag te stellen. Zelden zullen jullie mensen openlijk hun liefde voor Mij in het openbaar horen 
verkondigen, want zij zouden dat te gênant vinden. Zelfs die gewijde dienaren van Mij zijn niet 
langer bereid om de Waarheid te spreken uit vrees voor bespotting. Diegenen die Mij wel volgen 
vinden het steeds moeilijker om Mijn Heilig Woord te verkondigen. Zo velen, die Mij eens 
beminden, doen dat niet langer en Mijn verlatenheid en droefheid snijden in Mijn Hart, alsof er een 
zwaard doorheen gestoken wordt.  

Waarom, o waarom, hebben jullie Mij verlaten? Waarom kwetsen diegenen onder jullie die 
in Mij geloven en die Mij kennen, zo vele van jullie broeders en zusters? Waarom groeit er 
haat in jullie harten? Waarom voelen jullie de nood om de Evangeliën nu in vraag te stellen, 
terwijl zij al zo lang bestaan? Wie gaf jullie de autoriteit om Mijn Woord dat aan Mijn 
apostelen gegeven werd, verkeerd te interpreteren? Waarom verdraaien jullie ze en waarom 
geloven jullie niet wat Ik zei? Mijn Woord is zeer duidelijk. Wanneer Ik spreek, meen Ik wat 
Ik zeg. Als Ik het ene zeg, bedoel Ik niet het andere. Waarom zou Ik, bijvoorbeeld, Mijzelf 
tegenspreken en vooral nu in deze Missie?  
Wat aan Gods profeten gegeven wordt is de Waarheid. Al wat deze Boodschappen 
tegenspreekt, uit de mond van diegenen die beweren dat Ik met hen spreek, moet door jullie 
afgewezen worden. Ik zou nooit wedijveren met Mijn Eigen Stem, want Ik moet er zeker van 
zijn dat jullie de Waarheid gegeven wordt.  
Wat moet Ik doen opdat jullie zouden luisteren? Wat moet Ik doen om jullie afdwalen en zoektocht 
naar andere prikkels te stoppen? Waarom willen jullie Mij niet vertrouwen? Jullie verspillen zoveel 
kostbare tijd door het zoeken naar waarzeggerij, welke als vergif uit de mond vloeit van 
zogenaamde mystici en sensatiezoekers, dat jullie Mij beledigen door jullie van Mij af te keren. Ik 
Ben hier. Dit zijn Mijn Woorden. Wat zoeken jullie nog meer, want jullie zullen enkel de Waarheid 
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vinden die voortkomt uit Mijn Mond. Ik sprak de Waarheid toen Ik op de Aarde rondging. Ik liet een 
nalatenschap van grote hoop en redding na. Ik spreek de Waarheid nu, als Ik jullie Mijn Laatste 
Woorden geef, in deze tijd, voor de Grote Dag zal aanbreken en spoedig zal de wereld zonder 
einde beginnen.  
Wanneer Ik spreek, verlang Ik dat jullie luisteren. Ik kan jullie niet dwingen. Jullie mogen overal 
zoeken en proberen om Mijn Boodschappen te vinden, gegeven om de wereld voor te bereiden op 
Mijn Tweede Komst in deze tijd, en jullie zullen ze niet vinden. Mijn openbare Boodschappen om 
jullie voor te bereiden op dit, het laatste stadium voor Mijn Verbond vervuld is, kunnen alleen in het 
Boek der Waarheid gevonden worden.  
Het Woord is van Mij. Mijn Woorden zullen gehoord worden in elke natie. Niemand zal Mij 
tegenhouden, want Mijn Macht is Almachtig. 

Jullie Jezus  

Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven verwoesten, dat jullie in 
eeuwigheid kan toebehoren.  

 
Zaterdag, 26 oktober 2013, 17:52 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen proberen na te gaan aan welk van Gods kinderen Ik 
Mijn Barmhartigheid wens te geven – is het antwoord, aan allen. Ik discrimineer niet, omdat Ik 
elke geboren ziel bemin, elk van hen werd door Mijn Vader geschapen. Geen enkele ziel kan 
uitgesloten worden van deze Mijn laatste Missie om de mensheid te redden. Ik kom om aan 
allen verlossing te brengen.  
Vraag aan gelijk welke goede ouder of zij één van hun kinderen ten gunste van een ander zouden 
opgeven en zij zullen je dit antwoorden: “Ongeacht hoe slecht zij zich gedragen of mij pijn doen, ik 
kan hen nooit verwerpen, omdat zij een deel zijn van mijn vlees.” Hetzelfde geldt voor de vijanden 
van God. Zij beledigen Hem en bezorgen Hem groot verdriet, maar Hij bemint hen nog steeds, 
want zij kwamen van Hem, hoewel zij wegkwijnen, omwille van de zonde van de mensheid.  
Hoe kan dat, zullen jullie je afvragen, dat Ik diegenen die Mij het meest kwetsen kan vergeven? 
Die anderen geselen en hun lijden en pijn geven? Dat is omdat Ik hen liefheb. Ik zal de zondaar 
altijd liefhebben. Hun zonden doen Mij walgen, maar Ik zal altijd op wacht staan om hen te 
omarmen.  

Deze Missie gaat om vergeving. Het gaat helemaal over het redden van jullie zielen. Hoe 
hard Mijn Woorden soms mogen klinken, zij worden jullie gegeven omdat Ik jullie bemin en Ik kan 
de gedachten niet verdragen jullie kwijt te spelen. Diegenen die Mij verraden hebben, omwille van 
de ambities van het leven, moeten nooit bang zijn om naar Mij toe te komen en Mijn hulp te 
vragen. Ik mis jullie. Ik Ben verdrietig, maar Ik zal elke tussenkomst gebruiken, zonder Mijn Vaders 
Verbond van de vrije wil te breken, die altijd van jullie zal blijven tot het nieuwe begin. Niets van 
wat jullie doen zal jullie van Mij scheiden wanneer jullie Mij vragen om jullie te vergeven.  
Ik zal de wereld in Mijn Barmhartigheid overweldigen en Ik beloof jullie dat Ik zal tussenbeide 
komen bij elke boosaardige daad die door Mijn vijanden uitgevoerd wordt, om jullie in dwaling mee 
te slepen. Ik zal jullie niet voor de wolven werpen, die jullie willen verscheuren. Ik zal niet werkloos 
toezien terwijl jullie je leven verwoesten, dat jullie in eeuwigheid kan toebehoren. Ik zal jullie 
vasthouden, stevig, tot wanneer jullie de uiteindelijke beslissing zullen moeten maken. Ik zal jullie 
ziel niet zo gemakkelijk laten gaan. Ik stierf een gruwelijke dood om jullie te redden. Deze keer 
zullen jullie getuige zijn van een zeer machtige Goddelijke Tussenkomst om jullie terug te winnen. 
Jullie zijn van Mij. Ik Ben van jullie. Het beest zal niet gemakkelijk over zielen winnen, want 
Ik Ben God, een buitengewone kracht. Ik Ben Almachtig. Satan heeft niets, maar zijn 
geslepenheid zal die zwakken onder jullie aantrekken. Ik roep jullie allen, die Mij liefhebben, 
dringend op om te bidden dat de zwakken Mijn Goddelijke Tussenkomst zullen aannemen met 
liefde in hun hart.  

Jullie Jezus  

Soms gaat dat wat onrechtvaardig lijkt, jullie verstand te boven.  
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Zondag, 26 oktober 2014, 23:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen die Mij ontkennen omdat zij menen dat indien Ik zou 
bestaan, een Liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of onverwachte tragedies, noch ziekte of 
voortijdige sterfte zou laten gebeuren. Tot hen zeg Ik het volgende.  

God geeft leven en Hij neemt het zoals Hij verkiest, want elke Handeling van God zal steeds het 
goede voortbrengen, hetzij in de wereld waarin jullie leven of in Mijn Hemels Koninkrijk. Het is het 
gebrek aan vertrouwen in Mij, dat bitterheid schept in de zielen die Mij beoordelen naar 
daden die volgens hen wreed en onnodig zijn. Wat zij niet weten is dat er een tijd is voor 
alles – een tijd om te leven en een tijd om te sterven – en dat God de Schepper is van het 
Leven. Alleen Hij kan beslissen wanneer het weg te nemen.  
Lijden door toedoen van anderen wordt veroorzaakt door de zonde – niet door God. Wanneer de 
mens verschillende wegen in het leven kiest, is het helemaal zijn eigen keuze welke weg hij kiest. 
Sommigen kiezen wijs, in overeenstemming met hun eigen geweten, en zij begrijpen het verschil 
tussen goed en kwaad. Anderen zullen het pad kiezen waarvan zij denken dat het hun het 
noodzakelijke zal verschaffen om hen in de wereld staande te houden. Maar er zullen ook 
diegenen zijn die onverstandig kiezen en zich begeven op het pad van zelfzucht, boosaardigheid 
en hebzucht.  

Alle goede dingen komen van God. Soms gaat datgene wat onrechtvaardig lijkt jullie begrip 
te boven, maar weet dat God kiest hoe Hij de vruchten verzamelt voor het goed van de 
mens. En het lijden maakt deel uit van dit Plan bij Zijn Redding van zielen. Hij schept geen 
genoegen in het lijden maar het is een vorm van zuivering. Indien jullie lijden, dan zal God 
proberen om dat lijden te gebruiken voor het goed van jullie eigen ziel. Maar, Hij zal jullie nooit 
dwingen iets te doen omdat Hij jullie de vrije wil geeft. Misbruik maken van jullie vrije wil kan tot 
verschrikkelijke zonden leiden en toch zal God jullie de vrije wil nooit ontnemen. De vrije wil is 
onaantastbaar. Hij werd vrijwillig door God aan de mens gegeven, en het is de enige Gave 
die Hij nooit van jullie zal wegnemen. Toch is het door de vrije wil dat de mens van Genade 
in zonde valt.  
De Boze speelt met de vrije wil van de mens door de verleiding van de zinnen. De vrije wil is een 
Gave die bij een juist gebruik grote Glorie aan God kan geven. Maar wanneer hij misbruikt wordt 
om verschrikkelijke gruwelijkheden te begaan, dan wordt hij door Satan gebruikt om de mensheid 
te vervloeken.  

De strijd om zielen zal eindigen wanneer de vrije wil van de mens één zal worden met de Wil van 
God. Dan alleen, zal de mens bevrijd zijn van alle dingen die hem verdriet en lijden van allerlei 
soort brengen.  

De Wil van God zal regeren in de komende wereld die geen einde heeft.  

Jullie Jezus  

Jullie, Mijn kinderen, zijn gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden.  
 

Donderdag, 27 oktober 2011, 15:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet 
toevallig. Terwijl Satan doorgaat met jou te kwellen, denk dan slechts aan de zielen die je door dit lijden 
redt. Probeer boven deze moeilijkheden te staan en houd Mij de gehele tijd in gedachten. Bid tot Mijn 
geliefde Moeder om bescherming en bid de Heilige Rozenkrans net zo dikwijls als je kunt.  

Het is belangrijk dat al Mijn volgelingen vragen om bescherming tegen de Bedrieger die elke gelegenheid 
aangrijpt om twijfels in jullie gedachten te scheppen.  

Hij en zijn demonen zijn overal. Zij zullen elke mogelijke tactiek gebruiken om chaos in jullie leven te 
veroorzaken. Weet dat wanneer dit gebeurt, jullie geraakt worden door Mijn leer en dat jullie nu Mijn kruis 
dragen.  

Vrees nooit, Mijn kinderen, want jullie zijn allemaal in staat om op te staan uit deze woestenij door de 
kracht die Ik schenk aan ieder van jullie, Mijn strijdmacht. Jullie zullen triomferen over de Boze en zijn  
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verdorvenheid. Hoe meer jullie gezamenlijk bidden, hoe sterker de verdedigingsmuur zal zijn. Niet één 
van Mijn kinderen, die vervolgd worden als een rechtstreeks gevolg van het werken voor Mij, kan 
getroffen worden door de Boze.  

Jullie, Mijn kinderen, zijn gezegend wanneer jullie in Mijn naam lijden al zullen jullie het moeilijk vinden 
om dit te begrijpen.  

Negeer dergelijke beschimpingen. Keer hun de rug toe. Reageer niet. Blijf zwijgen. Bid om kracht. Ik ben 
met jullie.  

Jullie geliefde Jezus Christus  

Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunami’s de 
aarde zullen treffen.  

 
Zaterdag, 27 oktober 2012, 21:35 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om te beginnen met een vloed van wereldwijde 
prediking.  

Deze prediking komt niet van God. In plaats daarvan zal zij een leugen verkondigen die stelt dat 
God niet bestaat en niet kan bestaan.  

Zij zullen beweren, met gebruikmaking van menselijke redenering en wetenschappelijke 
evaluatie, dat God slechts een verzinsel is van menselijke verbeelding.  
Deze prediking is geen toevalligheid want zij is een goed geplande en gecoördineerde campagne, 
beraamd door die atheïsten die de Boze zijn toegewijd.  

Hun hart, geest en ziel zijn gestolen door Satan die hun trots op het menselijk verstand gebruikt 
om op arrogante wijze leugens te verkopen om de Waarheid te blokkeren.  

Dit is een plan om overal aan de mensen harten van steen te bezorgen net zoals hun eigen harten 
koud en liefdeloos zijn. Daarna zal aangekondigd worden dat een nieuwe godsdienst bij wet als 
vervanging zal ingevoerd worden.  

De een-wereldreligie zal eer bewijzen aan het Beest omdat deze gruweldaad tot stand komt door 
bemiddeling van hen die slaaf zijn van de koning der duisternis.  

De atheïsten die het brein zijn achter dit plan zijn toegewijde volgelingen van Satan.  
Vergis jullie niet – zij verafgoden het Beest en denken niet aan de schade en de kwellingen die 
hun daden zullen meebrengen.  

Hun opdracht bestaat erin om de trouw aan de ene Ware God te vernietigen, de God die elk van 
de kinderen die Hij schiep liefheeft. Zij zullen de inspanningen verwerpen die nu vanuit de Hemel 
gedaan worden om de mensheid te redden van de uiteindelijke vernietiging.  

Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen.  
Zij zullen tegengehouden worden.  
Zij zullen vreselijk te lijden krijgen en hun gekweld einde is voorzegd geweest.  
De Strijd van Armageddon* zal hevig zijn want God zal niet langer terzijde blijven en dergelijke 
teisteringen toestaan.  

Vreselijke kastijdingen van grote omvang zullen deze heidenen wegvagen die het Woord 
van God verwerpen.  

Bidden tot God en verzoeken om Barmhartigheid: dat is de enige weg om zo’n kastijdingen te 
verzachten.  

Jullie gebeden, smekend om de vergiffenis voor hun zielen, zijn de enige weg waarop dergelijke 
zielen kunnen gered worden.  

Mijn dochter, grote vernielingen zullen het resultaat zijn van het boosaardig werk dat deze 
atheïstische groepen van plan zijn de aarde op te leggen.  
* nvdr: De plaats waar demonen zich verzamelen in de strijd tegen God.  
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Velen beseffen de ernst van hun acties niet.  

Vele anderen echter weten exact met wat ze bezig zijn want zij zijn leugenaars.  

Zij geloven in God want zij hebben Zijn wraaknemer, de Duivel, gekozen als hun god en wel uit 
eigen vrije wil.  

Het enige dat ze willen is zielen wegroven.  

God, Mijn Vader, zal met Zijn Macht tussenbeide komen, niet zozeer om hen te straffen maar om 
zielen te redden vooraleer zij Hem ontstolen worden.  

Jullie Jezus  

Mijn Kerk werd op de Waarheid gegrondvest en niets anders dan de 
Waarheid mag van haar lippen uitstromen.  

 
Zondag, 27 oktober 2013, 23:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Kerk openlijk op applaus onthaald wordt door een 
hoogmoedige en geseculariseerde wereld, weet dan dat de twee afzonderlijke entiteiten 
naderen om zich te verenigen als één geheel. Wanneer Mijn Kerk de seculiere wereld in de 
armen sluit, er politiek door gemotiveerd wordt, en erkenning zoekt in de politieke en 
zakenwereld, weet dan, dat Ik zulke handeling nooit zou goedkeuren.  
Mijn Kerk werd op Mijn Woord gegrondvest. Mijn Kerk werd op de Waarheid gegrondvest en niets 
anders dan de Waarheid zou van haar lippen mogen uitstromen. Wanneer Mijn Kerk spreekt, met 
Mijn Gezag, tegen zonde, zal zij altijd kritiek krijgen, want de mens zal de zonde altijd verdedigen. 
Zonde maakt zijn leven meer aanvaardbaar voor hem en anderen en hij zal alle moeite doen om 
de Hel als nonsens te verklaren. Wanneer Mijn Kerk enkel spreekt van deze wereld, zijn 
ellende, zijn problemen, het lijden van de mens en het Woord van God niet preekt, dan 
scheidt zij zichzelf van Mij af. Alleen diegenen binnen Mijn Kerk die trouw blijven aan wat Ik hen 
leerde kunnen waarlijk zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk bestaat enkel uit diegenen 
die de Waarheid spreken.  
Wanneer diegenen binnen Mijn Kerk Mij, Jezus Christus, afwijzen, dan is de geest van het kwaad 
haar domein binnengekomen. Ik word uit Mijn Kerk verdrongen. Ik Ben niet langer geëerd zoals Ik 
eens was. Mijn Eigen Woorden worden niet langer gebruikt om de Waarheid te verkondigen. Zij 
worden verdraaid om woorden, daden en handelingen goed te praten die niet van Mij komen, en 
die nooit van Mij zullen komen. Mijn Woord kan nooit veranderd worden en elke mens die Mijn 
Woord neemt en het onteert, zal eeuwige straf lijden.  
Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Mijn rol als Moeder van Gods kinderen wordt 
ondermijnd.  

 
Maandag, 27 oktober 2014, 16:20 u.  

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag mijn Allerheiligste Rozenkrans te bidden 
om deze missie te beschermen, en ook andere missies die mijn Eeuwige Vader voor de wereld 
heeft bekrachtigd.  

Christenen die het Geloof hooghouden zullen het erg moeilijk vinden om hun toewijding aan mij, 
de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, in deze tijden te blijven uitspreken. Mijn rol als 
Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd en terzijde geschoven, in het bijzonder door 
bepaalde katholieke groepen die niet van mijn Zoon komen. Dergelijke groepen geven de indruk 
dat ze aanhangers zijn van de Kerk van Mijn Zoon, maar ze doen niet wat Hij onderwees. Zij 
vervolgen diegenen die de Waarheid hooghouden en doen buitengewone moeite om elke 
vorm van private openbaring, aan de mensheid gegeven sinds de Dood van mijn Zoon op 
het Kruis, als onzin te verwerpen. Ware het niet omwille van de private openbaringen, aan 
de wereld gegeven door mij, de Moeder van God, als boodschapper van Christus, dan 
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zouden velen zich nooit bekeerd hebben tot de Waarheid. In plaats daarvan zouden velen in 
het donker zijn blijven lopen, het Bestaan van God verworpen hebben en het gebed vermeden – 
de deur die de ziel verlicht indien ze geopend wordt. Mijn rol als Moeder van God wordt over de 
hele wereld aangevallen vanwege de kracht die Mij verleend werd om de verdorven vijand te 
vernietigen. Ik zal de kop van de slang zoals voorspeld verpletteren, maar diegenen die hun 
toewijding aan mij kenbaar maken, zullen worden geminacht en belachelijk gemaakt door 
bedriegers, die zichzelf deskundig durven verklaren in de leer van de Kerk.  
Mijn Zoon verafschuwt elke vorm van haat vanwege de mens jegens zijn broeder. Hij vergiet 
tranen wanneer iemand beweert dat hij de Kerk van Mijn Zoon vertegenwoordigt, maar dan aanzet 
tot haat tegen een kind van God. Hij ondergaat de pijn van Zijn Kruisiging telkens een dienaar in 
Zijn Kerk een ander krenkt of vreselijk leed veroorzaakt voor onschuldigen.  

Kinderen, jullie moeten vurig bidden voor de Kerk van Mijn Zoon omdat zij de grootste 
aanval te verduren heeft sinds haar oprichting. De vijanden van mijn Zoon hebben veel 
plannen om haar te vernietigen en de meeste daarvan zullen van binnenuit komen. Sla acht 
op mijn waarschuwing en op degene die ik aan de wereld geopenbaard heb in Fatima. De 
vijand wacht en binnenkort zal hij de Kerk van mijn Zoon op aarde volledig controleren en 
zullen miljoenen worden misleid.  
Sluit jullie oren wanneer jullie horen van dienaren van mijn Zoon die geminacht worden of 
belasterd omdat zij het Woord van God verdedigen. Onthoud altijd dat van God uit alleen liefde 
voortkomt en dat een persoon of organisatie die jullie aanmoedigt om een oordeel te vellen over 
een mens – ongeacht wat die gedaan heeft – in vraag moet worden gesteld. Jullie kunnen van 
jullie zelf niet verklaren een dienaar van God te zijn en dan de wereld bevelen om een 
andere persoon te belasteren. Jullie kunnen nooit het aanzetten tot haat, van welke aard 
ook, vergoelijken. Geen enkele persoon die dat doet, in de Naam van mijn Zoon, mag ooit 
worden aangemoedigd want dat kan nooit van God komen. Mijn Rozenkrans moet zo vaak 
mogelijk worden gebeden om het kwaad te verpletteren, dat de wereld in zijn greep houdt in een 
tijdspanne waarin wreedheid van alle soort geacht wordt gerechtvaardigd te zijn.  

De liefde van de mens voor zijn broeder is schaars geworden en de naastenliefde onder 
christenen is verwaterd. Jullie moeten jullie ogen openen voor de Waarheid en jullie zelf 
herinneren aan wat mijn Zoon jullie geleerd heeft. Dat is zo helder als daglicht, want het is 
neergeschreven zodat de wereld het kan lezen in de Allerheiligste Bijbel.   

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn Dood op het Kruis.  
 

Vrijdag, 28 oktober 2011, 23:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de trouw van Mijn Kerk aan Mij, haar geliefde Verlosser, zal weldra boven 
haar uithoudingsvermogen getest worden. Mijn Kerk is in slaap gevallen en in haar sluimering heeft zij 
zich niet voorbereid op de komst van de Antichrist. Hij en zijn slaafse volgelingen hebben zich reeds 
genesteld in elke spleet van Mijn Vaders kerken over de hele wereld.  

De Katholieke Kerk is het doelwit nummer één van de Antichrist en hij zal niet stoppen voordat hij 
tenminste de helft van de hoofden van Mijn Kerk op deze aarde zal gedraaid hebben. Zo onvoorbereid 
zijn Mijn kardinalen, bisschoppen en priesters dat zij de subtiele veranderingen die plaatsvinden 
binnen hun eigen rangen niet opmerken. Het zal niet lang meer duren voor de verdeeldheid binnen 
Mijn Kerk werkelijkheid wordt.  

Dit is de grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn Dood op het Kruis. Mijn arme geliefde dienaars. Velen 
van hen zijn onschuldige pionnen in de greep van een duistere macht die nauwgezet vermijdt zichzelf 
bloot te geven.  

Ik vraag al Mijn dienaars om vurig te bidden om de op handen zijnde gruwel te weerstaan. Zij moeten als 
volgt tot Mij bidden:  

“O mijn geliefde Jezus, ik doe een beroep op Uw bescherming en vraag om Uw genade mijn broeders en 
zusters binnen Uw Kerk te behoeden om niet ten prooi te vallen aan de Antichrist. Schenk mij de genaden 
en bescherm mij met Uw beschutting van kracht om op te staan tegen de kwade daden die in Uw Heilige 
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Naam zouden kunnen bedreven worden. Ik bid U om erbarmen en beloof mijn trouw aan Uw Heilige 
Naam voor altijd. Amen.”  

Sta op, Mijn gewijde dienaars, tegen dit kwaad en het Beest uit wiens muil deze schunnigheden en 
leugens zullen voortkomen.  

Let op voor veranderingen in de wijze waarop Mijn Lichaam en Bloed zullen geconsacreerd worden. Als 
de woorden veranderen die de werkelijke tegenwoordigheid van Mijn lichaam in de Heilige 
Eucharistie verloochenen, dan moeten jullie Mijn goddelijke belofte verdedigen. Hij die Mijn lichaam eet 
en Mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven.  

Wees dapper, Mijn gewijde dienaars. Bid om de kracht die jullie zullen nodig hebben wanneer jullie geloof 
en gehoorzaamheid boven jullie uithoudingsvermogen zal getest worden.  

Ik bemin jullie en bescherm jullie te allen tijde. Enkel diegenen die zachtmoedig zijn van hart en 
nederig van ziel zullen genieten van Mijn heilige bescherming.  

Bid voor al Mijn gewijde dienaars overal opdat zij het licht van waarheid niet zouden verwerpen ten 
gunste van de geest van duisternis die op het punt staat binnen Mijn Kerk op te duiken.  

Jullie Verlosser en Beschermer  
Jezus Christus  

God de Vader: Het is om onschuldige zielen te redden die besmet zijn door 
leugenaars dat Ik de goddelozen straf.  

 
Zondag, 28 oktober 2012, 18:00 u.  

Mijn liefste dochter, Goddelijke Kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen begrepen, 
maar zelfs dan is er toch zoveel dat Ik hen vergun te weten.  

Mijn Heilig Woord begrijpen is voor velen moeilijk, en toch is dat zeer eenvoudig.  

Ik bemin Mijn kinderen, maar zij werden van Mij weggerukt toen Adam en Eva hun recht op Mijn 
Goddelijk Koninkrijk verbeurden. Bekoord door een jaloerse slang – door hem aan wie alle eer en 
gunst gegeven was – keerden Mijn kinderen hun rug naar een Luisterrijk Koninkrijk op aarde.  

Zij keerden het eeuwig leven de rug toe en omwille daarvan verkeren al hun kinderen, generatie 
na generatie in ellende.  

Mijn Zoon werd dan gezonden om Mijn kinderen te redden van de eeuwige Hel door hen te 
bevrijden van de zonde. Nu zal Hij komen, om op aarde het originele Paradijs, zoals het bedoeld 
was in te richten.  

Mijn dochter, er worden nu voorbereidingen getroffen voor de strijd om zielen die gaat beginnen.  

Zeg Mijn kinderen dat Ik speciale genaden over hen uitstort.  

Deze genaden zullen hun extra kracht geven wanneer zij bidden om de kastijdingen te verzachten. 
Door de gebeden en verzoeken van Mijn kinderen, kunnen zij niet enkel zielen redden van de 
heidenen die Mij beledigen, maar zij kunnen ook Mijn Hand tegenhouden, die zal neerkomen op 
diegenen die spreken ten voordele van het Beest.  

Het is met een droevig Hart dat Ik Mijn kinderen straf. Ik doe dit, niet alleen om diegenen te 
straffen die verschrikkelijk kwaad veroorzaken, maar om hen te verhinderen zielen te stelen door 
hun leugens.  

Het is om de onschuldige zielen te redden, die besmet zijn door de leugenaars, dat Ik de 
goddelozen straf.  

Mijn kinderen moeten sterk zijn voor het goed van allen.  

Gebed zal het wapen zijn dat het Beest zal verslaan. Niet door oorlog zal de teistering stoppen, 
noch door de macht van hen die verkozen zijn in hoge posities of door hen die Mijn Kerken op 
aarde leiden. Maar de wereld zal gered worden door het geloof van hen die trouw zijn aan Mij, de 
Allerhoogste God, en door hen die Mijn Zoon Jezus Christus erkennen als de Verlosser.  
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Jullie, Mijn trouwe kinderen, zullen de sleutel zijn voor de redding van al Mijn kinderen. Jullie 
gebeden zullen verhoord worden. Jullie verzoeken om zondaars te redden zullen beantwoord 
worden.  

Ik bemin jullie. Ik dank jullie voor de liefde die jullie Mijn Zoon betonen en Ik zegen jullie.  

Jullie liefhebbende Vader   
God de Allerhoogste  

God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan.  
 

Dinsdag, 28 oktober 2014, 20:20 u.  

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke 
andere bestaat enkel in de hoofden van de mensen. Gelijk welke andere god is een gruwel in Mijn 
Ogen en de mens die zich overgeeft aan de aanbidding van valse goden, dient alleen de duivel 
die het verrukkelijk vindt als de mens uit de Genade valt.  

Ik Ben het Begin en het Einde. Niets kan over Mij zegevieren. Zelfs de demonen en gevallen 
engelen, die Ik in de afgrond wierp, zullen nooit voor Mij staan en Mij uitdagen, want zij beschikken 
niet over dergelijke macht.  

Veel religies zijn gesticht door feilbare mensen en dat heeft veel verwarring veroorzaakt. Vanaf het 
begin sprak Ik met Eén Stem en tot het einde kan er ook maar Eén Stem zijn. De wereld behoort 
Mij toe want Ik heb hem geschapen. Ik schiep alles wat leeft. Ik schiep eveneens Mijn Hemelse 
Hiërarchie waaruit Ik die engelen wierp die Mij getrotseerd en verraden hebben. Veel van deze 
gevallen engelen staan in verbinding met Mijn kinderen die new age-vormen van 
spiritualiteit bedacht hebben. Ik waarschuw diegenen onder jullie die valse goden 
aanbidden door de beoefening van zo’n praktijken. Dergelijke spiritualiteit zal jullie zielen 
blootstellen aan boze geesten wier enige wens het is jullie zielen te vernietigen.  
Deze valse engelen zijn demonen, vermomd als levende geesten van het licht en zij zullen jullie 
ertoe brengen geloof te hechten aan valsheden. Allerlei leugens over Mijn Hemelse Hiërarchie 
zullen jullie voorgeschoteld worden zodat jullie al jullie behoeften zullen voorleggen aan Satan en 
zijn duivelse geesten. Al wat zij doen is jullie zielen aanvallen als wilde beesten en jullie dan leeg 
achterlaten, beroofd van elke liefde. Aanvankelijk, wanneer jullie jezelf overgeven aan dergelijke 
verafgoding, zullen jullie een vals gevoel van vrede ervaren. Demonen kunnen dergelijke krachten 
bezorgen maar zij zijn van korte duur. Want eens zij de toegang verkregen hebben tot jullie zielen, 
zullen zij jullie kwellen en aansporen tot demonische daden.  

Ik Ben al wat er was in het Begin en Ik Ben het Einde. Alles begint en eindigt met Mij. Wanneer 
jullie valse goden voor Mij plaatsen en dat doen uit zelfzuchtig verlangen om genoegens te 
zoeken, macht en controle over jullie lot, dan maken jullie zich schuldig aan het verbreken van 
Mijn Eerste Gebod.  

Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan. Zonder Mij hebben jullie geen toekomst. Zonder Mijn 
Zoon kunnen jullie niet tot Mij komen. Indien jullie Mijn enige geliefde Zoon, Jezus Christus, de 
Ware Messias, verwerpen, dan verwerpen jullie Mij.  

De Waarheid werd voor het eerst aan de wereld gegeven toen het heidendom wijdverbreid 
was. De Waarheid werd aan de wereld geschonken bij de geboorte van Mijn Zoon en 
generaties werden bekeerd. De Waarheid wordt nu opnieuw aan de wereld gegeven terwijl 
grote afvalligheid de zielen verstikt van diegenen die in Mijn Zoon geloven en het 
heidendom in deze tijd opnieuw wijdverbreid is. Net zoals het was in het begin toen Ik 
verworpen werd door ondankbare mensen, zo zal het ook op het einde zijn wanneer de 
harten van de mensen in stenen zullen veranderen en hun zielen vrijwillig aan de duivel 
zullen overgeleverd worden. Dan zal de wereld zoals jullie die kennen niet meer bestaan, want 
dan zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde tot één geheel versmelten. Uiteindelijk zal er 
opnieuw vrede heersen en Ik zal diegenen bijeen brengen die de keuze maakten naar Mij te 
komen.  

Jullie geliefde Vader, God de Allerhoogste  
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De Maagd Maria: Open jullie harten voor de waarheid.  
 

Zaterdag, 29 oktober 2011, 16:49 u.  

Mijn kind, jij moet te allen tijde om bescherming bidden. Je wordt geleid en je moet al je vertrouwen 
stellen in Mijn geliefde Zoon.  

Bid voor bekering overal. Zoveel verloren zielen hebben jouw gebeden nodig. Vergeet dat nooit, hoe 
moeilijk deze reis ook voor jou is.  

De geest van de Duivel spreidt zich op zo’n manier uit over zoveel mensen als nooit tevoren is 
voorgekomen. De ondernemingen van de Bedrieger nemen toe en verstikken Mijn kinderen overal.  

Zelfs diegenen die hun trouw aan Mijn geliefde Zoon belijden houden zich doof voor zijn smeekbeden om 
zielen te redden. Zij zijn zo arrogant geworden door de hoogmoed dat zij vergeten dat het Heilig Woord 
van Mijn Zoon het enige leven is dat zij nodig hebben. Gebed is op dit moment van vitaal belang. Zij die 
zichzelf voor de ogen van anderen verheffen wanneer zij het woord van Mijn dierbare Zoon verkondigen, 
doch Zijn oproep verloochenen, hebben hun harten gevoelloos gemaakt voor de waarheid.  

Kinderen, jullie moeten Mijn Zoon, Jezus Christus nu horen. Luister naar wat Hij jullie zegt. Als jullie Hem 
dat toestaan, zal de Heilige Geest jullie harten voor de waarheid openen wanneer Hij tot jullie spreekt 
door deze Heilige boodschappen.  

Ik ween van verdriet als Ik zie hoe Zijn Heilig Woord vandaag verworpen wordt. Diegenen die Hem 
veroordelen, jullie moeten beseffen dat Hij nu niet enkel komt om jullie te redden. Hij komt ook om jullie 
in deze dagen van duisternis te troosten. Indien jullie geloven dat Hij waarlijk het brood des levens is, 
sta hem dan toe jullie geest van liefde wakker te maken. Bid voor bekering overal. Er is niet veel tijd 
meer.  

Jullie geliefde Moeder  Maria, 
Koningin van Hemel en Aarde  

Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit gezien in de wereld 
vóór vandaag, kan verzacht worden.  

 
Maandag, 29 oktober 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb is het tij van verandering begonnen, nu de Hand 
van Mijn Vader in kastijding neervalt, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in andere 
landen.  

Al deze ecologische omwentelingen zullen overal voortgaan totdat de mensheid gezuiverd is.  

Jullie moeten bidden opdat de zielen die God verwerpen gered kunnen worden van de Vuren der 
Hel dank zij de edelmoedigheid van anderen, door hun gebeden.  

Deze tekenen zijn bedoeld om aan de mensheid duidelijk te maken dat de tijden inderdaad 
veranderd zijn. Niets zal noch kan hetzelfde zijn totdat de aarde gezuiverd is om het mogelijk te 
maken dat de Tweede Komst plaatsvindt.  

Op dit ogenblik waarin de zonden de aarde teisteren, is zij niet waardig om de Messias te 
ontvangen. Deze tekenen behoren tot de eindtijd, Mijn volgelingen, en jullie moeten je ziel 
voorbereiden.  
Zeer spoedig zullen nog slechts weinigen, inbegrepen die atheïsten met een hart van steen, in 
staat zijn om de Hand van Mijn Vader te negeren.  

Toch kunnen Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit gezien in de wereld vóór 
vandaag, gematigd en verzacht worden door jullie gebeden.  

Maar zij zullen desondanks voortgaan totdat de mensheid de Waarheid aanvaardt.  

De dag van de Heer, de dag van de Tweede Komst, nadert alras al moeten eerst nog vele 
gebeurtenissen plaatsvinden.  
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Dit zal een moeilijk tijd worden voor al Gods kinderen, ook van hen die een sterk geloof 
bezitten. Maar van hen die hun liefde en trouw aan Mij, hun Jezus, tonen, zullen velen in vrede 
zijn omdat zij weten dat Ik kom om hen in Mijn Nieuwe Paradijs te brengen.  

De rijkdom van dit Nieuw Koninkrijk moet nagestreefd worden en jullie moeten hunkeren naar dit 
groot Geschenk.  

Wees sterk en vertrouw op Mij. Jullie moeten begrijpen dat Mijn Vader die mensen moet straffen 
die vreselijke daden beramen. Hij heeft beloofd om hun acties een halt toe te roepen en dat zij 
zullen weggevaagd worden.  

De tekenen zullen nu in elke hoek van de wereld gezien worden om te verzekeren dat de 
mensheid niet in het ongewisse blijft over Wiens Macht hier aan het werk is.  

God alleen beveelt over zulke Krachten. Elke andere kracht is van korte duur. De Macht van God 
is Almachtig en geen mens zal ooit de Schepper en Maker overwinnen van al wat zichtbaar en 
onzichtbaar is.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: De Kerk van mijn Zoon zal de zetel worden van de 
antichrist.  

 
Dinsdag, 29 oktober 2013, 19:30 u.  

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich in eenheid met mijn Zoon, om die heilige priesters 
te hulp te komen die zichzelf te midden van een grote strijd zullen bevinden. Zo vele van 
deze kostbare zielen zullen vreselijke pijn en lijden te verduren hebben, wanneer zij getuige 
zullen moeten zijn van de ketterijen, die van binnen de Kerk zullen voortkomen. Zij zullen 
verward, bevreesd zijn en velen zullen het gevoel hebben dat zij nergens terecht kunnen. Op dat 
moment moeten zij zich tot mij keren, mij vragen om hen toe te wijden aan mijn Zoon, zodat 
Hij hen kan overspoelen met elke druppel van Zijn Kostbaar Bloed. Wanneer zij zullen 
bedekt zijn met deze Gave, zullen zij weten wat te doen. Zij moeten weten dat Ik mijn 
kinderen, doorheen de eeuwen, gewaarschuwd heb voor deze boosaardige geloofsafval, 
die door de Boze beraamd wordt.  
De Kerk van mijn Zoon zal de zetel worden van de antichrist en nu de Waarheid geopenbaard is, 
zullen velen zich beangstigd voelen en de pijn ondergaan van mijn Zoons Geseling. De Kerk van 
mijn Zoon zal worden vervolgd, verwoest, ontheiligd – totdat zij uiteindelijk, de troon zal herbergen 
waarop de antichrist zal zetelen. Van daaruit zal hij, de antichrist, zichzelf voorstellen als zijnde de 
Christus en dat de wereld door hem zal gered worden.  
Door leugens aan te nemen, verloochenen jullie de Waarheid. Door de Waarheid te negeren, 
zullen jullie geloof hechten aan het web van bedrog, dat door de Boze gesponnen wordt om jullie 
in de val te lokken. Eens gevangen, zullen jullie in de verleiding gebracht worden om de menigten 
te volgen, in elke natie, die grote eerbied voor de antichrist zullen betonen. Alstublieft, kinderen, 
bid dit Kruistochtgebed om de ketterij te bestrijden, die mijn Zoons Kerk op Aarde zal bedekken.  

Kruistochtgebed (125)   
Om het Allerheiligste Woord van God te verdedigen.  

“O Moeder van Verlossing, help mij, een nederige dienaar van God, om Zijn Allerheiligste Woord in 
tijden van kwelling te verdedigen.  

Lieve Moeder, wijd mij toe aan uw Zoon, opdat Hij mij kan bedekken met Zijn Kostbaar Bloed.  

Verleen mij, door de Tussenkomst van uw Zoon, Jezus Christus, de genade, de sterkte en de wil om 
trouw te blijven aan de Onderrichtingen van Christus in de tijden van Rampspoed, die Zijn 
Allerheiligste Kerk op Aarde zal verslinden. Amen.”  

Ga naar mijn Zoon, geliefde dienaren van Christus. Jullie behoren Hem toe. Hij zal jullie 
helpen gedurende de vervolging. Hij zal jullie nooit in de steek laten in jullie tijden van 
nood.  
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Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Moeder van Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk.  
 

Woensdag, 29 oktober 2014, 14:25 u.  

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je neerslachtig, ontmoedigd en angstig voelen vanwege de 
verschrikkelijke onrechtvaardigheden waarvan jullie getuige zijn, vraag dan alstublieft naar mijn 
krachtige bescherming. Ik zal bemiddelen namens jullie en mijn Zoon vragen om jullie pleidooien 
voor vrede en kalmte te aanhoren. Hij zal jullie vullen met de Genaden die nodig zijn om te 
volharden en om de vlam van de Heilige Geest in jullie ziel brandend te houden.  

Wanneer jullie zoeken naar de Gaven van de Heilige Geest en mijn Zoon op jullie oproep reageert, 
dan zal jullie geloof in Hem aanzienlijk worden versterkt. Zodra dit gebeurt, zal jullie geloof jullie in 
staat stellen meer op Zijn Grote Genade te vertrouwen. Geloof is het fundament van de Kerk, 
waardoor zij sterk kan blijven. Geloof bevrijdt jullie van angst en wanhoop. Het zal jullie troost, rust 
en kalmte brengen in turbulente tijden. Het Geloof staat jullie toe om dingen duidelijk te zien zoals 
die voor jullie bedoeld zijn, om jullie zelf te beschermen tegen de vervolging waarmee jullie elke 
dag worden geconfronteerd.  

Diegenen die aan Jezus Christus zijn toegewijd zullen altijd de pijn van Zijn Lijden te verduren 
hebben. Dat is iets wat jullie moeten aanvaarden wanneer jullie Zijn Voetspoor volgen. Wanneer 
jullie dit Kruis aanvaarden dan moeten jullie dat lijden aan mijn Zoon overhandigen tot heil van de 
zielen van diegenen die anders nooit in staat zouden zijn om het Koninkrijk van mijn Zoon binnen 
te gaan. Jullie offer, hoewel het moeilijk kan zijn, brengt grote vreugde aan mijn Zoon, die in 
groot verdriet weent over diegenen die Hij aan de Boze zal verliezen op de laatste dag.  
Geloof, hoop en vertrouwen in mijn Zoon zal jullie lijden verlichten en jullie vrede en vreugde 
brengen. Wanneer jullie deze Zegeningen ontvangen dan zullen jullie weten dat jullie elke 
hindernis overwonnen hebben, die jullie scheidt van God. En daarvoor moeten jullie dankbaar zijn 
– niet bedroefd – want het Koninkrijk van God zal van jullie zijn.  

Ga, mijn kinderen, om mijn Zoon lief te hebben en te dienen.  

Jullie Geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Ik stort in deze tijd grote Genaden uit over Mijn Volgelingen.  
 

Woensdag, 29 oktober 2014, 15:00 u.  

Mijn zeer beminde dochter. Ik stort grote Genaden uit over Mijn Volgelingen in deze tijd waarin zij 
die het meest nodig hebben.  

De Genaden die Ik over jullie, Mijn volgelingen, uitstort, bevatten de Gave van Inzicht om jullie in 
staat te stellen het bedrog te zien, dat heel de wereld te gronde richt. Ik verleen jullie ook de Gave 
van Volharding, opdat jullie zullen opstaan tegen Mijn tegenstanders en de strijd blijven strijden 
zodat het Christendom overleeft. Ik geef jullie eveneens de Gave van Geduld opdat jullie in staat 
zullen zijn om de Waarheid te blijven spreken wanneer jullie naar onwaarheden moeten luisteren, 
die geuit zullen worden door die volgelingen van Mij die door Mijn vijanden in dwaling zullen 
gebracht zijn.  

Ten slotte geef Ik jullie de Gave van Liefde en wanneer Ik jullie met deze Gave vervul, zullen jullie 
het kwaad kunnen verminderen door jullie woorden, daden en handelingen. Liefde voor Mij wil 
zeggen dat jullie zelfs jullie vijanden zullen beminnen en door die Gave zullen jullie de haat 
vernietigen.  

Ga en aanvaard Mijn Gaven. Al wat jullie te doen staat is tot Mij te zeggen:  

“Jezus, schenk mij de Gaven die ik nodig heb om trouw te blijven aan U.”  
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Jullie geliefde Jezus  

De loutere vermelding van in Mij te geloven, schept onbehagen in de wereld 
op dit moment.  

 
Dinsdag, 30 oktober 2012, 19:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet nu toch al weten dat het lijden dat jij in Mijn Naam te verduren 
hebt, zal voortgaan tot op de laatste dag van deze Zending.  

Dit is moeilijk voor jou om te horen, maar weet dit. Deze Missie is de moeilijkste van alle Missies 
die vóór jou geweest zijn. Jij zult in de woestijn gejaagd worden en je zult je verlaten en eenzaam 
voelen. Jouw stem zal genegeerd worden maar Mijn Heilig Woord zal de harten van miljoenen 
raken.  

Mijn Heilige Wil zal altijd door jou in acht genomen worden hoewel jij dikwijls het gevoel hebt dat je 
niet sterk genoeg zal zijn.  

Jouw zwakheid is je sterkte omwille van jouw vertrouwen in Mij. Daarom zal Ik jou nooit in de steek 
of zonder hulp van anderen laten. Toch zal je in deze Missie alleen wandelen. Ik zal jouw enige 
gezel zijn. Ik verenig ons lijden als één.  

Jij, Mijn dochter, zal altijd Mijn Genaden van weerstand nodig hebben. Het doorstaan van deze 
Zending en de verkondiging van Mijn Heilig Woord aan een ondankbare wereld, zal niet 
gemakkelijk zijn. Het zal een grote vastberadenheid en moed vereisen.  

Dat geldt voor al Mijn leerlingen, ook voor hen die Mij liefhebben maar die deze 
Boodschappen niet aanvaarden.  
De hindernissen die jullie zullen tegenkomen in deze fase van de Missie zullen toenemen 
voor jullie allen, Mijn toegewijd leger.  
Jullie moeten met waardigheid aanvaarden dat wanneer jullie Mij volgen, jullie zullen lijden. Zeer 
weinig zielen weten om te gaan met het lijden dat allen treft die zichzelf in overeenstemming 
brengen met Mijn Leer.  

De loutere vermelding van in Mij, jullie Jezus, te geloven, schept onbehagen in de wereld op 
dit moment.  
Het geeft jullie niet alleen ongemak, wanneer jullie trouw aan Mij openlijk bekend gemaakt wordt, 
jullie zullen omwille van Mij lijden.  

Vergeet niet dat lijden een speciale genade is. Het is zeer moeilijk te verdragen en veel zielen 
keren zich omwille daarvan van Mij af. Maar jullie moeten je herinneren dat wanneer jullie in Mijn 
Naam lijden, Ik jullie zal vasthouden en Mijn Genaden over jullie zal uitstorten. Ondanks jullie 
lijden, zal dat jullie vrede in de ziel schenken.  

Alstublieft, Mijn dochter, geef nooit op. Voel je nooit verlaten, want Ik ben nog dichter bij je 
wanneer je je alleen voelen. Ik ben tijdens deze tijden van kwelling nog dichter bij je. Je moet al de 
hulp blijven vragen die je kunt krijgen door bij Mijn geliefde Moeder en al de heiligen te verzoeken 
je te hulp te komen.  

Zeer spoedig zul jij accepteren dat de toename van het lijden een onmiddellijk gevolg is vanwege 
de oppositie tegen deze missie door de Boze. Hij is uitermate beangstigd omdat zijn strijd ten 
einde loopt. Hij haat jou omwille van de zielen die gered worden door deze Missie van redding.  

Jullie Jezus  

Eens de Heilige Geest een ziel overstroomt, zal zij oprijzen, onmiddellijk tot 
de Wil van Mijn Vader getrokken worden en in volledige overgave 
antwoorden.  

 
Woensdag, 30 oktober 2013, 18:00 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest over een mens neerdaalt, dan gebeuren er 
tal van dingen. Eerst is er een gevoel van verbazing en ongeloof. Het tweede is het gevoel van 
overweldiging door iets zo machtigs dat het de persoon volledig afhankelijk maakt van de Heilige 
Wil van God. Het geloof in het eigen superieure menselijke intellect zal verdwenen zijn, want het 
verstand heeft niet langer een rol van betekenis te spelen. In plaats daarvan zal de ziel met kennis 
bezield zijn, een inzicht en een begrijpen dat haar eigen zwakke menselijke interpretatie te boven 
gaat.  

Eens de Heilige Geest een ziel overstroomt, zal zij oprijzen, onmiddellijk tot de Wil van Mijn 
Vader getrokken worden en in volledige overgave antwoorden. Eens de eerste vrees 
weggezakt is, zal een diepe vrede gevoeld worden en de vrees van de mens om gezien te worden 
als een verkondiger van het Woord van God zal verdwijnen. Zij zullen er zich niets meer van 
aantrekken wat de mensen denken want uit hun mond zal de Waarheid komen. De persoonlijkheid 
van de ziel, of zij nu extravert, verlegen of schuw zijn, zal achteraan plaats nemen en 
ondergeschikt worden in de manier waarop zij het Woord van God zullen verkondigen.  

Alle zielen, die de Gave van de Heilige Geest ontvangen – zonder enige uitzondering – 
zullen hun eigen vrije wil aan de Wil van Mijn Vader afstaan. Voor zielen die werkelijk 
gezegend werden met de Gave van de Heilige Geest, zal hun rol erin bestaan om het Woord van 
God te verspreiden en daarvoor zullen zij lijden. De Mantel van Gods Liefde echter beschermt 
zulke zielen, wanneer zij zonder vrees en met moed voortgaan om de Waarheid te verkondigen. 
Diegenen die de Waarheid van Mijn Leer verkondigen in deze tijden van heidendom en wanneer 
Mijn Kerk afvallig zal worden van het Ware Geloof, zullen extra kracht ontvangen om er voor te 
zorgen dat Mijn Stem gehoord wordt. Die sterkte zal van God komen, Mijn geliefde Vader. Het zal 
door de Kracht van de Sterkte van God zijn dat velen van Satans leger zich zullen bekeren, terwijl 
de rest zal vernietigd worden.  

De Heilige Geest zal, als zwaarden van brandend vuur, door de harten snijden van al 
diegenen die luisteren en de Waarheid aanvaarden.  
Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Aanvaard het Kruis met waardigheid. Beklaag jullie 
niet.  

 
Donderdag, 30 oktober 2014, 17:30 u.  

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie mijn Zoon dienen in dit leven, dan is het beladen met 
moeilijkheden. In zekere zin is het een eenvoudige opdracht om Hem te volgen, maar wanneer 
jullie de gave van de Heilige Geest in jullie ziel dragen, zal die de woede van de Boze en van elke 
vijand van mijn Zoon op jullie neerbrengen. Dat maakt jullie reis langs het Pad van de Waarheid 
uiterst hard. Om elke hoek zullen jullie bestreden worden, zelfs wanneer jullie in stille aanbidding 
van mijn Zoon blijven.  

Velen die mijn Zoon echt beminnen kunnen het niet begrijpen wanneer ze door anderen gepest 
worden zonder duidelijke reden. Of wanneer ze vals beschuldigd worden van overtredingen. Dat 
komt omdat de Heilige Geest God werkelijk tegenwoordig stelt en daarom zal dit nooit 
onopgemerkt gaan door de Boze, die niets zal achterwege laten om jullie leed en ellende te 
bezorgen. De Boze zal jullie meedogenloos tergen en zal dat ofwel rechtstreeks doen, ofwel via de 
zielen van de mensen die hij in zijn greep kon krijgen.  

Jullie zullen het niet begrijpen maar al die pijn is het gevolg van jullie toewijding aan Jezus 
Christus. Net zoals Hij spot, hoon en haat onderging, zo zullen dat ook al diegenen die Hem 
dienen. Wanneer jullie in Zijn Naam lijden op deze aarde, dan zullen jullie uiteindelijk duurzame 
vrede, liefde en vreugde vinden in Zijn Koninkrijk. Aanvaard het Kruis met waardigheid. Beklaag 
jullie niet. Houd jullie niet bezig met diegenen die haatdragend zijn tegenover jullie, opdat jullie 
eigen hart niet zou worden gevuld met hetzelfde gif.  

Haat brengt haat voort indien jullie erop reageren. Liefde, die van God komt, brengt liefde voort. 
Toon liefde aan jullie vijanden, bid voor hen, heb medelijden met hen. Wanneer jullie dat doen, is 
Satan machteloos tegen jullie.  

Jullie geliefde Moeder  
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Moeder van Verlossing  

Ongeloof van diegenen die beweren Mij te kennen, kwetst Mij het meest.  
 

Maandag, 31 oktober 2011, 3:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Heilig Woord, dat gegeven wordt aan een wereld die zich niet bewust is 
van Mijn bestaan, zal na De Waarschuwing zielen doen ontvlammen.  

Eindelijk zal de mensheid Mijn woord horen dat Mij zal in staat stellen hen te leiden naar Mijn nieuw 
Tijdperk van Vrede op aarde. Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen overal om jullie handschoen te laten 
vallen* en om jullie Redder te horen spreken.  

Terwijl Ik jullie nooit de datum zal openbaren van Mijn Wederkomst op aarde, toch kan Ik jullie zeggen dat 
Ik nu zal terugkomen in de geest. Nu kom Ik om jullie tijdens De Waarschuwing nogmaals te redden 
opdat de mensen zich zouden bekeren. Sta Mij alstublieft toe jullie te leiden en sta Mijn allerheiligste 
zending toe zich de wereld rond te verspreiden om Mijn kinderen te troosten. Sluit Mij niet uit. Weiger 
Mijn Hand van Barmhartigheid niet. Laat jullie trots niet in de weg staan.  
Word wakken en aanvaard dat Ik nu tot jullie spreek opdat Ik jullie zou kunnen meevoeren in de schoot 
van Mijn grote barmhartigheid. Eindelijk zal jullie ziel ontvlammen door het vuur van Mijn Goddelijke 
genaden die over jullie zullen worden uitgestort.  

Alle twijfels zullen verdwijnen. Satans macht zal spoedig afzwakken, al zal hij zijn greep niet voor het 
einde lossen.  
Terwijl jullie over Mijn smeekbeden nadenken, moeten jullie jezelf deze vraag stellen. Indien jullie in Mij 
geloven, waarom verwerpen jullie Mij dan nu? Waarom zijn jullie boos en vijandig tegen hen die komen in 
Mijn naam? Waarom verheffen jullie jezelf in Mijn Kerk ten koste van Mijn kinderen. Vergeet niet dat jullie 
in Mijn ogen allemaal gelijk zijn.  

Kom nu tot Mij met nederige harten. Want zolang jullie dat niet doen, kunnen jullie niet genieten van Mijn 
Barmhartigheid noch de genaden ontvangen die Ik jullie verlang te geven.  

Mijn stem roept nu tot alle ongelovigen om het bestaan van Mijn Eeuwige Vader te aanvaarden.  

Sta Mij toe om jullie na De Waarschuwing te helpen op het pad van eeuwig leven. Mijn Hart doet pijn 
wanneer Ik verloren zielen zie. Maar weet dit, het is het ongeloof van diegenen die pretenderen Mij te 
kennen dat Mij het meest kwetst.  
Jullie liefhebbende Verlosser   
Jezus  

* stoppen met uitdagen (noot van de redactie)  

Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie zielen 
overstromen en zullen jullie tegen Mij zondigen.  

 
Donderdag, 31 oktober 2013, 23:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zo velen zullen niet luisteren naar Mijn Stem, omdat zij niet weten Wie 
Ik Ben. Velen beweren Mij te kennen, maar het is enkel door hun gebrekkige menselijke 
interpretatie dat zij ervan overtuigd zijn te begrijpen Wie Ik Ben en wat Ik deed om hen te redden 
van de afgrond, die al Gods kinderen wacht, die Mij niet vragen om hen te vergeven.  
De vrije wil is een Gave van Mijn Vader. De vrije wil kan echter de zoektocht van de mens naar 
Gods Liefde hinderen. Toch gaf Mijn Vader Zijn kinderen deze Gave. Dat toont hoe grootmoedig 
Hij is. Dat toont hoezeer Hij Zijn kinderen bemint. Het is deze Gave die hen de vrijheid gaf om op 
de Aarde rond te zwerven, haar vruchten te smaken en haar schoonheid in de armen te sluiten. 
Maar de mens, door Satan verleidt, misbruikte het vertrouwen van Mijn Vader. Hij werd dan tot 
slaaf van Satan en beraamde een pact met hem, waar zonde zal doorgaan met al Gods kinderen 
van Hem te scheiden.  
De Gave van Mijn dood op het Kruis betekende dat Ik deze onnatuurlijke band tussen de mens en 
Satan zou breken. Dus maakte Ik het de mens mogelijk om verlossing te zoeken door de 
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vergeving van de zonden, door Mijn dood op het Kruis. Dat wil zeggen dat de mens het vermogen 
heeft om uit de greep van Satan te vluchten, maar alleen zij die Mij volgen in volledige nederige 
dienstbaarheid, kunnen echt verlossing verkrijgen. Tenzij jullie in staat zijn om aan Mij, Jezus 
Christus, openlijk jullie zwakheden, jullie zonden en jullie haat voor elkaar bekend te 
maken, door verzoening (de biecht), zullen jullie niet zuiver blijven. Zonder zuiverheid van 
ziel zijn jullie niet in staat om in Mijn Ogen nederig te worden. Wanneer het jullie aan 
nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie zielen overstromen en zullen jullie tegen Mij 
zondigen. Wanneer jullie tegen Mij zondigen, doen jullie dat op verschillende manieren.  
Jullie zullen je begeerten voeden, eerst hebzucht en trots. Vervolgens zullen jullie je 
gedragen alsof jullie alwetend zijn, slimmer en beter dan anderen. Daarna zullen jullie 
anderen oordelen. Dan gaan jullie over naar de volgende fase. Jullie zullen diegenen die in 
ware vereniging met Mij zijn bespotten, door hen als onvolmaakt te bestempelen. Daarna 
zullen jullie laster veroorzaken tegen al diegenen die Mij Trouw blijven. Toch zullen jullie 
jezelf ervan overtuigen dat jullie vervuld zijn van de Heilige Geest. Maar het zal niet de 
Heilige Geest zijn die jullie inspireert. In plaats daarvan zal het de geest van het kwaad zijn, 
die jullie ziel zal binnendringen, en jullie zullen geloven dat jullie door de Hemel geleid 
worden.  
Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen en dat jullie beter geplaatst zijn dan 
anderen om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk en vervolgens over Mij liegen, dan hebben jullie 
de gebeden van anderen nodig. In die fase zijn jullie halfweg naar de diepten van de Hel en 
zonder Mijn Tussenkomst zullen jullie verloren zijn.  

Neem Mijn Boodschap. Druk haar dicht tegen jullie hart en vraag: “Jezus bent U het? Heb ik 
werkelijk Uw Hulp nodig?” en Ik zal jullie het antwoord geven.  
Jullie Jezus  

Diegenen die zich verzet hebben tegen Mijn Eerste Komst, weigerden de Wil 
van God te aanvaarden.  

 
Vrijdag, 31 oktober 2014, 18:25 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil staat in steen gegrift en allen die Mij oprecht beminnen, zullen 
in de  
Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld worden. Ontken Mijn Wil en jullie kunnen de Mijne niet 
worden. Kom in opstand tegen Mij en Ik zal niet toestaan dat jullie Mijn Koninkrijk binnenkomen, 
want alleen diegenen die tot Mij komen in totale overgave van hun eigen vrije wil, kunnen echt 
zeggen dat zij van Mij zijn. Indien jullie niet van Mij zijn, hoe kan Ik dan jullie ondankbare harten 
veroveren? Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, de spot drijven met hen die Mijn Woord hoog 
houden of proberen tussen te komen in de Heilige Wil van God, zullen in de afgrond geworpen 
worden wanneer alle inspanningen om jullie te redden uitgeput zijn.  

Toen Ik geboren werd, maakten velen van Mijn vijanden wier zielen door boze geesten aangetast 
waren, het leven van Mijn Moeder zeer moeilijk. Diegenen die haar tijdens Mijn Tijd op aarde 
vervolgden waren er zich in de meeste gevallen niet van bewust waarom zij zo’n haat voelden 
tegenover haar. Maar geleden heeft zij, in Mijn Naam. Diegenen die zich verzet hebben tegen Mijn 
Eerste Komst, weigerden de Wil van God te aanvaarden, die bedoeld was om hen te bevrijden 
van de ketenen die rond hun enkels gebonden waren en daar door demonen geplaatst werden.  

Ik besteedde een groot deel van Mijn Zending op aarde aan het uitdrijven van boze geesten 
in de zielen van de bezetenen, terwijl Ik ook verlichting schonk aan diegenen die onwetend 
waren omtrent de Wil van God. Nu Ik Mij voorbereid om terug te komen, zal Mijn Zending in 
deze tijd nog moeilijker zijn. Tot jullie allen met versteende harten, die weigeren naar Mij te 
luisteren, zeg Ik dit. Tenzij jullie werkelijk aan Mij toegewijd zijn, door een leven van gebed en 
toewijding, zullen jullie deze reis naar het Eeuwig Leven niet voltooien op jullie geloof alleen. Jullie 
zijn niet gezegend met voldoende inzicht, of kennis van Mijn Woord, om Mijn Waarschuwing in 
deze tijd af te wijzen. Waarom minachten jullie Mij nu? Wat menen jullie dat jullie waardig zal 
maken om voor Mij te staan, wanneer jullie Mij om eeuwig leven vragen? Ik zeg jullie dat 
halsstarrigheid jullie verblindt voor de Waarheid van de Goddelijke Openbaring, waarvan jullie 
getuige zijn door Mijn Heilige Boodschappen voor de wereld nu.  
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Ondankbare zielen, het ontbreekt jullie aan kennis, die jullie nauwgezet werd overgeleverd in de  
Allerheiligste Bijbel. Van geen enkele les die jullie onderricht werd, hebben jullie iets geleerd. Jullie 
trots en jullie zoektocht naar zelfvoldoening, stellen Mij teleur. Jullie ogen kunnen niet zien en als 
resultaat daarvan zullen jullie onvoorbereid voor Mij staan. Voor elke smet die jullie werpen op 
diegenen die de Waarheid spreken en die Mijn Heilig Woord hoog houden – ondanks jullie verzet 
– zullen jullie Mij verantwoording schuldig zijn. Ik zal jullie dan vragen jullie woorden, jullie daden 
en handelingen tegenover Mij te rechtvaardigen. Jullie kunnen nooit zeggen dat jullie voor Mij zijn 
wanneer jullie Mij bestrijden door Mijn Woord, dat jullie gegeven werd dankzij Gods 
Barmhartigheid, Die nooit moe wordt in Zijn Zoektocht om jullie zielen te redden.  

Wanneer jullie het Geschenk gegeven wordt van private openbaring, dan hebben jullie het 
recht om te onderscheiden. Maar jullie hebben niet de bevoegdheid om anderen te oordelen 
of te schaden, zelfs indien zij niet van Mij komen. Ik, Jezus Christus, heb duidelijk gemaakt 
dat de mens niet het recht heeft om het even welke ziel te veroordelen. Indien jullie Mij 
trotseren en zelfs indien jullie wrok voelen tegenover valse profeten, zal Ik jullie oordelen 
en straffen, net zoals jullie diegenen straften die jullie gehaat hebben. Jullie kunnen een 
ander persoon niet haten in Mijn Naam. Indien jullie een andere persoon haten, dan doen 
jullie dat in naam van Satan. Ik zal jullie ongerechtigheid alleen zuiveren wanneer jullie 
komen en Mij smeken om jullie van zulk een zonde te verlossen. Maar velen onder jullie 
zullen dat nooit doen want jullie hebben jezelf boven Mij geplaatst en daarvoor zullen jullie 
lijden.  
Laat niemand onder jullie ooit zeggen dat een andere ziel de Boze toebehoort want Satan 
vindt zijn groot genoegen in diegenen die schuldig zijn aan deze vergissing. Niemand van 
jullie is zo zuiver van zonde dat hij dergelijk oordeel kan vellen.  
Wie van Mij is en Mij werkelijk kent, zou nooit een andere ziel in Mijn Naam geselen.  

Jullie Jezus  


