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De Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan de 
wereld geopenbaard wordt. 

 
Woensdag, 1 februari 2012, 20:15 u.  

Mijn kind, jij werkt voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, jij moet nu te allen tijde gehoorzamen.  

Stel Zijn heilig woord nooit in vraag want Hij spreekt de waarheid en alleen de waarheid.  
Zo vele van Mijn kinderen onderzoeken al vanaf het begin elk woord dat Hij zegt. Voor elkeen die Zijn 
Heilig Woord gehoorzaamt zoals vervat in Mijn Vaders boek, is er altijd iemand anders die Zijn woord op 
een andere manier interpreteert.  

Jij moet alles doen wat van jou gevraagd wordt onder de leiding van Mijn Zoon. Geef nooit toe aan 
diegenen die vragen dat Zijn woorden zouden aangepast worden aan hun interpretatie.  

Wees nu snel, Mijn kind, om de boodschappen mee te delen die door Mijn Zoon aan de wereld gegeven 
worden om zondaars te redden die verloren zijn.  

Mijn Zoon heeft maar één intentie en dat is alle zielen te redden.  
Vrees niet, Mijn kind, want alles wat Mijn Zoon jou zegt, spreekt de leer van Zijn Allerheiligste Kerk op 
aarde niet tegen.  

Zijn gaven voor Mijn kinderen zijn zeer bijzonder en worden in deze eindtijden gegeven voor alle zielen.  

Mijn Zoon is zo barmhartig en mild dat Hij zondaars wil overstromen met bijzondere genaden om hun 
redding te verzekeren.  

Eender wie probeert om Mijn Zoon te stoppen in Zijn zending, namelijk om de wereld voor te 
bereiden op Zijn Tweede Komst, zal verhinderd worden door de hand van Mijn Eeuwige Vader.  
Dit werk, het onthullen van het Boek der Waarheid aangezien de zegels verbroken worden, is voor 
Mijn Vader één van de belangrijkste taken op aarde.  

Aan de wereld werd de waarheid op dit moment beloofd.  

Aan alle zielen, gelovigen en ongelovigen moet de waarheid gezegd worden want zij zijn zo ver van de 
Kerk verwijderd dat zij op deze wijze aan hen gegeven moet worden.  

Al de engelen werden naar de aarde gezonden om de mensheid te beschermen tegen de Bedrieger en 
de leugens die hij verspreidt omtrent de waarheid van de eeuwige redding.  

De mensheid mag de waarheid dan wel niet willen horen en vele hindernissen zullen voor jou geplaatst 
worden, Mijn kind, maar het zal nutteloos zijn.  

Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt, want indien 
men dat toch zou betrachten, dan zal de macht van Mijn Vader losbreken als vlammen van vuur 
uitgegoten vanaf de Hemelen.  
Mijn kind, twijfel nooit aan deze boodschappen zoals zij aan jou gegeven worden.  

Verander nooit een enkel woord om diegenen te voldoen die proberen om jou het woord van God te laten 
veranderen.  

Er kan slechts één meester zijn en dat is God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

Ga nu met de verzekeringen die je nodig hebt.  

Onthoud dat deze boodschappen van Mijn Zoon bestemd zijn voor al Gods kinderen en niet alleen voor 
zijn Katholieke Kerk of voor Zijn uitverkoren volk de Joden. Zij zijn voor iedereen.  

Elke ziel wordt in dezelfde mate door Mijn Vader bemind. Geen enkele ziel wordt belangrijker beschouwd 
als de ander.  

Jullie Hemelse Moeder  
Moeder van Verlossing  

God de Vader: Ik zal al die Naties wegvagen die Mij in het Gelaat spuwen.  
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Vrijdag, 1 februari 2013, 16:20 u.  

Mijn liefste dochter, hoe breekt Mijn Hart in deze tijd, daar de mens door de verdorvenheid van zijn 
zonden, ten slotte Mijn geduld op de proef heeft gesteld. Mijn gekwetstheid en pijn zijn vermengd 
met Mijn Toorn, daar Ik niet kan toestaan dat de teistering voortgaat die op dergelijke schaal over 
de mensheid is neergekomen.  

Mijn Hand van Gerechtigheid valt nu op naties die Mijn Wetten schaamteloos tarten. De haat die 
de mens heeft voor zijn medebroeders en zusters is tastbaar over heel de aarde en neemt vele 
vormen aan. Tot de sterfelijke mens is Mijn Boodschap: “Stop nu jullie boosaardige daden, of 
Mijn bestraffing zal alles wat jullie doen vernietigen en jullie zullen eeuwige kwelling lijden.”  

Jullie hebben niet het recht om het leven te nemen, want Ik Ben de Schepper van het Leven. Ik 
alleen geef leven. Het komt van geen enkele andere bron. Ik alleen kan het wegnemen. Wanneer 
jullie zich mengen in Mijn Goddelijk Plan, zullen jullie afgestopt worden. Dat Plan werd door 
jullie geminacht, door een schepsel, voor wie Ik zoveel gedaan heb. Het werd aangevallen en 
verscheurd alsof het van weinig belang was.  

Jullie oorlogen zullen escaleren, maar Ik zal jullie boosaardige leiders de dood brengen. Ik 
zal jullie vinden, jullie meenemen en in de afgrond werpen waar het beest jullie eeuwige 
metgezel zal zijn. Jullie zullen jullie ogen uitrukken in jullie lijden omwille van de 
gruwelijkheden die jullie begaan hebben tegen Mijn kinderen.  
Het is omwille van de zonden tegen de onschuldigen, wier levens jullie vernietigd hebben, dat Mijn 
kastijding over jullie zal neerkomen. Geen enkele natie zal ontsnappen aan deze bestraffing en de 
maat van Mijn bestraffing zal in overeenstemming zijn met het gewicht van de zonden waartoe 
jullie je verlaagd hebben.  

Jullie mogen denken dat Mijn kastijding hard is, maar zonder haar zouden jullie elkaar vernietigen. 
Zou Ik niet tussenbeide komen, dan zou de wereld ophouden te bestaan; want met de 
gemene technologieën die jullie ontwikkeld hebben zouden jullie hem in twee breken.  

Ik zal jullie niet toestaan dat te doen. Mijn Macht is Almachtig en jullie zullen nu getuige zijn van 
Mijn bestraffingen, vermits die op de mensheid gaan neerkomen.  

Heb berouw. Bid voor jullie medezondaars en in het bijzonder voor diegenen die door de duisternis 
van de duivel geïnfecteerd werden. Ik zal al die naties wegvagen die Mij in het Gelaat spuwen 
en die de controle verloren hebben. Zij die anderen vervolgen zullen de pijn ervaren die zij 
anderen hebben aangedaan.  
Jullie Vader  
God de Allerhoogste  

Veel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal 
ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is 
noodzakelijk.  

 
Zaterdag, 1 februari 2014, 19:53 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, omwille van de beproevingen, die het menselijk ras te doorstaan 
heeft tijdens de Zuivering, zou het een vergissing zijn om de pijn die deze veroorzaakt te 
verwarren met die van de wanhoop.  
Veel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal ondersteboven en binnenstebuiten 
gekeerd worden, maar dat is noodzakelijk. Wanneer de Zuivering voltrokken is, zal er een nieuwe 
dageraad verschijnen – plotseling en zonder waarschuwing – en de nieuwe wereld zal aan Gods 
kinderen voorgesteld worden.  

Ik vraag dat, hoewel diegenen die Mij liefhebben veel pijn zullen moeten doorstaan, zowel 
als de anderen die Mij niet beminnen, niemand van jullie ooit zou geloven dat er geen hoop 
is. Integendeel, verheug jullie want enkel liefde, vreugde, vrede en geluk liggen te wachten in Mijn 
Nieuw Paradijs. Wanneer de wereld zal gezuiverd zijn van zonden en zoveel mogelijk zielen zullen 
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gereinigd zijn, dan zal Ik als een Bruidegom komen, klaar om jullie te begroeten. De Grote en 
Glorierijke Dag moet met vreugde, opwinding en verlangen verwacht worden, want Mijn Hart zal 
opspringen en zich met de hele wereld verenigen.  

Het Nieuwe Begin ligt binnen jullie bereik. Doorsta om het even welke pijn en lijden waarmee 
jullie nu geconfronteerd worden, want die zullen van geen betekenis zijn wanneer jullie in Mijn 
Licht komen, als Ik jullie zal overweldigen met de liefde en het geluk, waarop jullie je hele leven 
gewacht hebben, maar die jullie tot dan toe niet echt konden bereiken.  

Help Mij om de verloren zielen terug te brengen in Mijn Armen. Bid voor elkaar. Wees verheugd. 
Wees hoopvol. Wees in vrede. Wat er ook komt, weet dat Mijn Liefde machtiger is dan haat. Mijn 
Macht is Almachtig. Mijn Barmhartigheid is eindeloos. Mijn Geduld is groot.  

Ga in vrede en dien Mij, tot de laatste dag, want de volgende Dag zal het begin zijn van de wereld 
die geen einde kent en waar de dood niet meer zal zijn.  

Ik bemin en koester jullie allemaal.  

Jullie Jezus  

Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot aan de Dag van het Oordeel?  
 

Donderdag, 2 februari 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe blij ben Ik met het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groot geschenk 
van een volledige aflaat voor een totale absolutie.  

Maar hoe verdrietig ben Ik om al die ondankbare harten die Mijn geschenk verwerpen.  
Deze zielen begrijpen maar niet dat alleen God de Vader dit geschenk van een volledige aflaat kan 
bekrachtigen.  

Of die nu gegeven wordt door Mijn Heilige Plaatsvervanger of door Mij, jullie Goddelijke Verlosser, is niet 
belangrijk.  

Wat wel belangrijk is, is dat er nog maar weinig tijd over is om de zielen van de mensheid te 
redden.  
Tot diegenen die Mijn woord in vraag stellen, weet dat Ik jullie Goddelijke Verlosser ben die vanuit de 
hemel tot jullie spreek.  
Aanvaarden jullie niet dat Ik besta? Dat Ik verlang om jullie een boodschap door te sturen in deze 
eindtijd?  

Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot aan de Dag van het Oordeel? Dat Ik jullie zielen niet zou 
voorbereiden door met jullie te communiceren op deze manier?  

Indien jullie in Mij geloven, dan moeten jullie geloven in goddelijke tussenkomst. Indien jullie dat niet 
doen, hebben jullie je harten niet geopend.  

Hoe weten jullie dat Ik het ben?  

Ik vraag jullie nu te gaan zitten en tot Mij persoonlijk te spreken. Vraag Mij om de genade van de Heilige 
Geest en Ik zal jullie onmiddellijk antwoorden om zielen te openen en te zuiveren.  

Leg jullie pantser af en sta Mij toe om jullie die bijzondere gave te schenken.  

Weet dat jullie Mij beledigen wanneer jullie Mijn gaven verwerpen. Wil dat zeggen dat jullie ook Mijn 
barmhartigheid zullen verwerpen?  

Buig jullie hoofden en vraag om vergeving. Wanneer jullie tot Mij komen in nederige dankbaarheid zal Ik 
jullie verlichten omtrent de waarheid.  

Wanneer jullie je ogen openen voor de waarheid, zullen jullie tranen van inzicht storten en jullie zullen Mij 
uiteindelijk danken voor Mijn grootse geschenk van absolutie.  

Jullie Goddelijke Verlosser  
Jezus Christus  



 4 

De tekens die Ik zal zenden zullen ogenblikkelijk herkenbaar zijn.  
 

Zaterdag, 2 februari 2013, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bemin jou en Ik Ben met jou elke seconde van dit Heilige Werk. Ik 
Ben aanwezig, jou leidend bij elke taak die je onderneemt, om te verzekeren dat Mijn Woord 
verspreid wordt aan elk van Gods kinderen.  

Aanvaard nooit inmenging of tegenslag die jou ophouden en datgene uitstellen wat op dit ogenblik 
een dringende Missie is om de mensheid te redden.  

Terwijl Mijn volgelingen samenkomen in Gebedsgroepen, zullen zij eveneens Mijn 
Goddelijke Aanwezigheid gewaarworden en Ik zal Mijzelf op verschillende wijzen aan hen 
doen kennen. De tekens die Ik zal zenden zullen ogenblikkelijk herkenbaar zijn.  
Ik zal Mijn Liefde, Mijn Genezing, Mijn Genaden en Mijn Zegeningen uitstorten. Dit is een tijd 
waarin niets onmogelijk is voor het goed van allen mits het overeenstemt met de Goddelijke Wil.  

Nu dat Mijn Gebedsgroepen zich samenvoegen zal Mijn overblijvend leger groeien en 
bloeien. Net zoals in het begin het zaad slechts in weinige harten werd ingeplant, zijn zij 
aangegroeid en vermenigvuldigd over 200 landen, waarvan er vele niet bekend zijn bij jullie, 
Mijn geliefde volgelingen.  
Blijf stap voor stap het fundament bouwen. Elke geplaatste steen is belangrijk omdat zo 
uiteindelijke de Trappenweg naar de Hemel tot stand gebracht wordt.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Alle aanhangers van andere religies moeten 
eveneens Mijn Heilige Rozenkrans beginnen bidden, want dat zal ieder van 
jullie grote bescherming bieden.  

 
Zondag, 2 februari 2014, 17:09 u.  

Mijn liefste kinderen, ik vraag dat jullie vanaf nu mijn Allerheiligste Rozenkrans elke dag 
bidden om deze Missie te beschermen tegen satanische aanvallen. Door mijn Allerheiligste 
Rozenkrans elke dag te bidden zullen jullie het kwaad vanwege Satan en diegenen die hij 
beïnvloedt afzwakken, wanneer hij probeert om zielen te verhinderen om deze bijzondere Oproep 
van de Hemel te volgen.  

Alle aanhangers van andere religies moeten eveneens Mijn Heilige Rozenkrans beginnen 
bidden, want dat zal ieder van jullie grote bescherming bieden. De Allerheiligste 
Rozenkrans er is voor iedereen en voor diegenen die van mijn bescherming willen genieten 
– de Gave die ik kreeg van God om zielen te verdedigen tegen de Boze.  
Zo velen van jullie, lieve kinderen, zullen gepijnigd worden, tenzij jullie toegeven. Anders zullen 
jullie van deze Missie wegtrekken. De vijanden van God zullen elke macht gebruiken die ze 
kunnen om jullie te stoppen. Ze zullen aan jullie trekken, misbruik tegen jullie schreeuwen en jullie 
beschuldigen van kwade dingen. Negeer dit en laat mij, jullie geliefde Moeder van Verlossing, jullie 
troost geven en jullie voorzien van alle bescherming die jullie nodig hebben.  

Tijdens mijn Zoons Missie op Aarde werd Hij op zoveel manieren verraden. Ze wachtten op Hem 
in dorpen met stenen in hun handen. Wanneer Hij voorbij liep, met honderden die Hem volgenden, 
smeten ze deze stenen naar Hem vanuit schuilplaatsen, zodat niemand zou weten wie ze waren. 
Ze haatten Hem; gaven Hem aan bij de Kerkelijke autoriteiten; verspreidden goddeloze 
leugens over Hem en zeiden dat Hij met een kwade tong sprak en lasterde tegen God. Toch 
kon niet één van hen precies uitleggen hoe Hij schuldig was aan zulke dingen. Ze 
spendeerden dan veel tijd om bij Zijn discipelen aan te dringen Hem te verloochenen. Velen van 
hen deden dit. Bovendien waarschuwden de Farizeeën al diegenen die hun 
godsdienstplichten vervulden in de tempels, dat ze nooit nog opnieuw in het Huis van God 
zouden worden toegelaten, indien ze mijn Zoon zouden blijven volgen. En velen van hen 
hielden op mijn Zoon te volgen. Deze zelfde zielen huilden bittere en treurige tranen nadat mijn 
Zoon was gekruisigd, want toen pas beseften ze hoe zij Hem onrecht hadden aangedaan.  
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Hetzelfde zal waar zijn voor deze Missie, die de weg van de Heer en de Grote Dag voor mijn 
Zoons Tweede Komst effent. Alle moeite zal worden gedaan om de Rest-kerk te verzwakken. 
Elke poging zal worden gedaan om jullie standvastigheid te verzwakken. Elk plan zal worden 
gemaakt om jullie aan te moedigen om jullie rug toe te keren naar jullie eigen heil en dat van 
anderen.  

Jullie mogen nooit toestaan dat de geest van het kwaad jullie geest tempert, jullie geloof verzwakt 
of jullie aanmoedigt om mijn Zoon te verloochenen. Verlies nooit het vertrouwen in mijn Zoon noch 
in Zijn Belofte terug te komen om aan de mens het Nieuwe Begin te brengen. Hij zal jullie nooit 
teleurstellen. Hij begrijpt hoe moeilijk het voor jullie allemaal is, de pijn die jullie te verduren 
hebben, evenals de offers die jullie voor Hem maken.  

Vergeet niet, jullie zijn van Hem en wanneer jullie echt deel van Hem zijn en jullie aan Hem 
overgeven, worden jullie deel van Zijn Licht. Het Licht van God, aanwezig in zielen, 
verdringt de duisternis die aanwezig is in andere zielen. Wanneer Satan op deze manier 
zielen gebruikt, zal hij zijn woede kenbaar en voelbaar maken. Wanneer tegenwerpingen 
opgeroepen worden tegen deze Missie, die gezegend is door God, zullen ze nooit rationeel of 
kalm zijn. De getoonde razernij zal een duidelijk teken zijn hoezeer deze Missie door Satan gehaat 
wordt. Daarom moet mijn Heilige Rozenkrans elke dag, door jullie allen, gebeden worden om deze 
Missie te beschermen.  

Vertrouw altijd mijn instructies, omdat mijn Zoon mij opdroeg om jullie allemaal te helpen om de 
druk te verdragen die jullie zullen moeten doorstaan in Zijn naam.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Het zal niet lang meer duren voor de laatste fase van de zuivering van het 
menselijk ras aanvangt.  

 
Zondag, 3 februari 2013, 22:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een speciale dag, waarbij Mijn Liefde voor de mensheid 
aanzwelt als een grote oceaan in een laatste poging om Mijn Genaden over hun zielen uit te 
storten.  

Ik trek op verschillende manieren aan de harten van elke man, vrouw en kind, zodat zij zich 
bewust zouden zijn van de tegenwoordigheid van liefde en welwillendheid. Velen antwoorden, 
velen niet. Toch is er een gevoel van liefde, diep geworteld in hun harten, van deze Goddelijke 
Tegenwoordigheid van God. De mensen zijn met Mijn Heilig Hart verbonden, hoewel zij dat 
wellicht niet begrijpen. Mijn Bloed stroomt als door een slagader in het leven van elk kind 
van God. Het is de verbinding die allen tot één familie verenigd. Deze heilige familie zal de 
wortels vormen van de boom waaruit in Mijn Nieuwe Paradijs vele takken zullen ontluiken.  
Vele van die mensen wier zielen verhard zijn, zullen met de tijd verzachten en Mij toestaan hen te 
omarmen. Ik Ben bezig jullie allen voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid. Sommige van 
die verharde zielen zullen afvallen en verwelken en dan zullen zij weggeveegd worden zonder dat 
nog enig leven overblijft. Maar de meeste van Gods kinderen zullen intuïtief weten wanneer de tijd 
rijp is. Zij zullen weten dat zij allen uit dezelfde familie stammen en aanvaarden dat zij door Mijn 
Vader voortgebracht werden.  

Hij, de Allerliefste van alle Vaders, lijdt op dit moment grote pijn en Hij is diep gekwetst door de 
duisternis die Hij aantreft in de zielen van vele van Zijn kinderen. Het zal niet lang meer duren 
voor de laatste fase aanvangt van de zuivering van het menselijk ras. Dat betekent dat de 
goeden van de slechten gescheiden worden. Hoe zal dat Mijn Vaders Hart breken, maar het 
moet gedaan worden. Het is alsof Hij Zijn tuin aan het voorbereiden is opdat die gezond en 
volmaakt zou zijn. Het onkruid moet verdelgd worden of het zal zich verspreiden en de 
gezonde oogst aantasten.  
Wees altijd voorbereid.  

Jullie Jezus  
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Nu het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zullen zij zich door niets 
laten weerhouden om openlijk hun verering voor de duivel bekend te maken.  

 
Maandag, 3 februari 2014, 21:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jij zult Mijn leerlingen kennen, niet enkel door hun geloof, maar door 
hun werken. Het haalt niets uit te zeggen dat jullie Mij beminnen, tenzij jullie je geloof beleven in 
jullie gedachten, woorden en daden. Enkel door de vruchten die jullie voortbrengen kunnen jullie 
werkelijk zeggen dat jullie toegewijde leerlingen van Mij zijn. Wanneer jullie zeggen Mij te 
beminnen, kunnen jullie diegenen die jullie om hulp vragen niet afwijzen, noch diegenen die in 
uiterste nood verkeren naar vertroosting. Jullie vermijden het niet om anderen te helpen die 
vervolgd worden of die lijden, als jullie echt de Mijnen zijn. Jullie spreken niet hardvochtig 
of onvriendelijk over een andere ziel, indien jullie trouw zijn aan Mijn Leer.  
Anderzijds zullen jullie in staat zijn om diegenen die Mij vereren duidelijk te herkennen, door de 
vruchten die zij voortbrengen. Zij zullen nooit bang zijn om het Ware Woord van God te 
verkondigen. Zij zullen altijd de Waarheid spreken; zij zullen nooit kwaad spreken van een ander 
en zij zullen de eersten zijn om troost te brengen aan de zieke, de behoeftige en diegenen die op 
zoek zijn naar de Waarheid. Zij zullen de noden van de anderen altijd voorrang geven op hun 
eigen noden; geduldig zijn wanneer zij in Mijn Heilige Naam worden uitgedaagd en zij zullen 
blijven zwijgen wanneer zij vervolgd worden omwille van hun trouw aan Mij. Zij zullen altijd bidden 
voor de zielen van anderen en smeken om Mijn Barmhartigheid voor de hele mensheid. Dus terwijl 
Ik in zulke zielen grote vertroosting en verlichting vind, streef Ik er enkel naar om die zielen in Mijn 
Barmhartigheid te trekken die bedekt zijn met de sluier van bedrog, veroorzaakt door de invloed 
van Satan in hun leven.  

Terwijl Ik wacht op de Grote Dag, waarop Ik Mijn Troon zal opeisen, moet Ik de ondraaglijke pijn 
ondergaan bij het zien van het beest, Satan, gezeten op zijn troon, zijn armen trots rustend, 
voeten apart, met de kop van een geit, terwijl hij zwelgt in de bewieroking die hem vrijwillig 
geboden wordt door diegenen die hij in zijn netten verstrikt. De geit is een symbool van zijn 
besmetting, waarbij hij de lichamen en zielen verslindt van allen die hij in zijn macht heeft, door de 
zonde van seksuele immoraliteit. Zijn eerste doelstelling is het menselijk lichaam te onteren door 
zielen aan te moedigen zichzelf op elke wijze, door de zinnelijkheid te verlagen. Zijn invloed is 
overal en het symbool van de geit en zijn hoorns zal zichtbaar zijn in ieder teken. Zijn 
arrogantie zal spoedig gezien worden door de symbolen die hij zijn volgelingen zal 
aanmoedigen te tonen, om zo hun trouw aan hem te tonen in elke levenswandel.  
Nu het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zullen zij zich door niets laten weerhouden 
om openlijk hun verering voor de duivel bekend te maken en ieder die gelooft dat dit onschadelijk 
is, zou er goed aan doen nu te stoppen. Zij moeten Mij, Jezus Christus, smeken hen te helpen om 
de duivelse macht te overwinnen, die in de wereld zal uitgeoefend worden omwille van de macht 
die Satan in deze tijden zal uitoefenen.  

Voor elke daad van openlijk verzet tegen Mijn Kerk, zal Mijn Vader de schuldigen straffen. Voor 
elke daad van ontwijding die zij in de Heilige Tempels van God bedrijven, zullen zij erg lijden. Maar 
op de dag dat zij Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie ontwijden, zal een grote kastijding, 
zoals nog nooit voorheen gezien werd, Mijn vijanden overkomen.  
Ik smeek allen die in Mij, jullie geliefde Jezus Christus, geloven om bewust te zijn van de 
grootste gruwel die in deze tijd gepland wordt om Gods kinderen te vernietigen. Het 
boosaardige plan om zielen te verleiden om God te verloochenen, door zichzelf met lichaam en 
ziel te verkopen aan het beest, wordt sluw georganiseerd doorheen de wereld van de rock muziek, 
films, politiek en religie.  

De tijd is gekomen om die besmetting aan de wereld bekend te maken, en wel vanuit het 
binnenste van de Tempel van God. Hoewel veel mensen zulk een gruwel zouden afwijzen – indien 
dit hun openlijk zou gepresenteerd worden – toch is de waarheid dat velen van hen er niet wijzer 
van zullen worden. Maar wanneer de satanische symbolen in de kerken zullen geplaatst 
worden, dan zullen zij een macht uitoefenen over de onschuldigen en zonder jullie 
gebeden, offers en lijden, zullen zij van Mij worden weggenomen.  
Wanneer die tijd komt, in de toekomst, dan zullen deze zielen jullie die de Waarheid kennen niet 
geloven. Dan, wanneer de essentie van Gods Tegenwoordigheid aangevallen wordt door 
Zijn Kerk op Aarde, zullen de gevolgen ervan over de hele Aarde gevoeld worden. Dan zal 
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het Licht van God afnemen, omdat de Tegenwoordigheid van God zal gedoofd worden. 
Alleen de duisternis zal zich verspreiden.  

Ik vraag jullie, Mijn trouwe dienaren, jullie plicht na te komen en waakzaam te blijven voor al de 
zaken waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Tot Mijn gewijde dienaren, die spoedig zullen 
begrijpen wat zich voor jullie ogen afspeelt, zeg Ik dit: het zal door Mijn Bevel zijn dat Ik jullie zal 
onderrichten jullie heilige plichten uit te oefenen om zoveel mogelijk zielen te redden, door trouw te 
blijven aan Mijn Woord en Mijn Kudde te voeden, totdat Ik Mezelf kenbaar zal maken op de Grote 
Dag.  

Jullie Jezus  
 

De Maagd Maria: Haat is haat. Er zijn geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.  
 

Zaterdag, 4 februari 2012, 10:09 u.  

Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde delen van de wereld.  

Terwijl oorlogen gepland worden met haat in de zielen, overstroomt de Heilige Geest tegelijkertijd de 
zielen van anderen in verschillende delen van de wereld.  

De strijd der zielen is begonnen. Goed tegen kwaad.  
Mijn kind, ga er nooit van uit dat die verharde zielen diegenen zijn zonder geloof of met een lauw geloof.  

Vele medelevende gelovigen in Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen nu door bekoringen een bocht maken.  

Hun geesten zullen vervuld worden met twijfels en die zullen hen blind maken voor het woord van 
Mijn geliefde Zoon dat Hij, door jou, tot de hele wereld spreekt, Mijn kind.  

Hun haatgevoel, wanneer zij zich van Zijn Heilig Woord zullen afkeren, zal net zo krachtig zijn als de haat 
die moordenaars hebben tegenover hun slachtoffers.  

Haat komt van de Misleider.  

Leugens worden verspreid door de Boze, die zwakke zielen gebruikt om de waarheid te 
ondermijnen.  
Haat is haat. Er zijn geen twee soorten. Ze zijn dezelfde.  

De trots van deze trouwe zielen zal zich roeren terwijl een laatste poging door de Duivel wordt 
ondernomen om de verspreiding te verhinderen van deze uiterst dringende boodschappen voor de 
wereld.  

Mijn Zoon heeft de steun van Zijn geliefde volgelingen nodig om Zijn leger op aarde te vormen. Dat leger 
zal voortkomen uit Zijn trouwe volgelingen.  

Wees er zeker van dat het deze groep zal zijn wier harten het eerst zullen verhard worden.  

Je kunt geen ziel verharden die reeds in het duister is. Dus zullen het de zielen die in het licht zijn die 
door de Misleider zullen bekoord worden.  

Zij zullen dan leugens verspreiden om Mijn Zoon te kwetsen en Zijn werk uit te stellen.  
Zij zullen niet inzien dat hun dit overkomt omdat zij denken dat het hun plicht zal zijn om het ware woord 
van Mijn Zoon te verdedigen.  

Door het bekritiseren van deze boodschappen die Hij jou geeft, Mijn kind, zal Mijn Zoon gekweld worden.  

Zelfs het fundament van Zijn Kerk zal Hem weldra de rug toekeren. Zij zullen Hem verloochenen en dan 
zullen zij Hem opnieuw kruisigen.  

Hoogmoed verhindert hen hun ogen te openen wanneer Hij voor hen staat met liefdevolle en open 
armen.  
Mijn kind, Ik dring er op aan dat al Gods kinderen zich verenigen als één en strijden voor de redding van 
alle zielen.  

Zo velen luisteren niet naar deze boodschappen, Mijn kind, maar nadat De Waarschuwing heeft 
plaatsgevonden zullen zij dat wel.  

Bid, bid, bid voor die zielen die schade toebrengen, lasteren en onwaarheden over jou verspreiden.  
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Ik zal je nu een Kruistochtgebed (25) geven om bescherming te vragen voor al Mijn zieners en voor hen 
die door God de Vader uitgekozen zijn om Zijn Allerheiligste Woord op aarde te verspreiden in deze tijd:  

Kruistochtgebed (25)   
Voor Bescherming van zieners overal ter wereld.  

“O Allerhoogste God, ik smeek U om bescherming te bieden aan al Uw heilige boodschappers in de wereld. Ik 
bid dat zij beschermd mogen zijn tegen de haat van anderen.  

Ik vraag dat Uw Allerheiligste Woord vlug over de hele wereld verspreid wordt. Bescherm Uw boodschappers 
tegen laster, misbruik, leugens en iedere vorm van gevaar.  

Bescherm hun families en bedek hen altijd met de Heilige Geest opdat de boodschappen die zij aan de 
wereld geven aandachtig en met rouwmoedige en nederige harten beluisterd worden. Amen.”  

Mijn kind, hoogmoed is een karaktertrek die Mijn Vader uiterst mishaagt. Het is nog pijnlijker voor 
Hem wanneer de zonden van hoogmoed in trouwe en heilige zielen binnendringen omdat zij weigeren de 
waarheid te aanvaarden van Zijn Heilig Woord dat vandaag aan de wereld gegeven wordt door Zijn 
boodschappers.  

Zij moeten vragen om de gave van echte onderscheiding die enkel zal geschonken worden door de 
kracht van de Heilige Geest aan nederige zielen met een zuiver hart, ontdaan van hoogmoed en 
arrogantie.  
Jullie geliefde Moeder   
Moeder van Verlossing  
 
Oorlogen die te maken hebben met Iran, Israël, Egypte en Syrië zijn met elkaar 
verbonden.  

 
Zaterdag, 4 februari 2012, 10:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jouw trouw tegenover Mij wordt elke dag getest. Zo velen trachten je te doen 
ophouden met jouw werk voor Mij, toch slagen zij daar niet in omwille van de heilige bescherming die jou 
vanuit de hemel verschaft wordt. Zij die proberen om jou pijn en lijden te bezorgen en misbruik van je te 
maken, zullen gestraft worden. Ik zal zoiets niet dulden.  

Onthoud dat het voorzegd werd dat niemand het vuur van de Heilige Geest kan stoppen dat zal 
uitstromen van Mijn Allerheiligste boodschappen voor de hele mensheid.  

Daarom vraag Ik dat jij de hindernissen die voor je geplaatst worden blijft negeren alsook de haat want 
die komt van Satan.  

Laat je in met haat en hij verspreidt zich.  

Negeer hem en hij zal sterven omdat hij niet het nodige voedsel vindt om te groeien en te etteren.  

Nu wil Ik dat jij Mijn kinderen meedeelt dat de gebeurtenissen zoals voorzegd in het Boek der 
Openbaring zich nu in de wereld ontvouwen.  
Mijn kinderen moeten niet bevreesd zijn omdat hun geloof en hun gebeden de gevolgen van oorlog, 
genocide, hongersnood en apostasie (geloofsafval) zullen afzwakken.  
Oorlogen zullen opduiken die te maken hebben met Iran, Israël, Egypte en Syrië. Allen zullen met 
elkaar verbonden worden.  
Zo zal ook Italië ruzies ondergaan wat te maken heeft met het opstaan van de Valse Profeet en zijn 
partner de Antichrist.  
Bid vurig opdat niet alle landen meegesleurd worden in een wereldmacht die jullie geld zal 
controleren. Want indien zij daarin slagen zal het zeer moeilijk worden.  

Bid tot God de Vader zodat Hij zulke wreedheden kan voorkomen.  

Bidden voor de zielen van anderen zal jullie eigen zielen redden. Dat is alles wat Ik vraag. Gebed.  
Bid ook voor bekering.  
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Het is niet ver weg meer voordat alle dingen duidelijk worden, Mijn dochter. Alles zal goed zijn eens 
bekering zal plaatsvinden na De Waarschuwing.  

Ga nu en zeg Mijn kinderen nooit te vrezen wanneer zij Mijn woord verkondigen. Ik zal naast hen staan.  

Wanneer zij bespot worden kunnen zij zeker zijn van de waarheid van Mijn Allerheiligste Woord.  

Jullie geliefde Jezus  

God de Vader: De Wereld staat op het punt een Kastijding te ondergaan – Mijn 
tussenkomst is noodzakelijk.  

 
Zaterdag, 4 februari 2012, 15:00 u.  

Mijn dochter, de wereld staat op het punt een kastijding te ondergaan als resultaat van de verschrikkelijke 
zonde door de mensheid bedreven.  

Hoewel veel van die kastijding (reeds) werd afgewend, toch zal Mijn hand nu neerkomen op de 
goddeloosheid die in elke hoek is binnengedrongen.  
Zo veel haat voor Mij, God de Vader, moet gestopt worden of Mijn kinderen zullen een nog grotere gruwel 
meemaken.  

Ik bereid de wereld nu voor op de veranderingen die nodig zijn om de aarde te zuiveren zodat alles 
overeenstemt met Mijn plan om de mensheid te redden.  

Zoveel zielen worden door zonden gekweld.  

Ik ben de God van heel de schepping en Ik zal niet lijdelijk toezien hoe Mijn kinderen elkaar 
vernietigen.  
Mijn dochter, er bestaat een gemeen plan om een groot deel van de mensheid door oorlog te vernietigen.  

Deze oorlogen zijn niet toevallig.  
Heb je gezien hoe veel er plaats vinden in zoveel landen, overal?  

Dat komt door de hand van de Antichrist die geduldig zijn moment van glorie op aarde afwacht.  
Wanneer naties op hun knieën zitten, zal hij te voorschijn treden en een valse vrede scheppen op zijn 
eigen onbetrouwbare wijze. Dat zal een masker van bedrog zijn.  

Mijn straf zal neerkomen op die naties die deel hebben aan die grote misleiding om de wereld te 
beheersen door de inbeslagneming van naties.  
Wees sterk, Mijn dochter, want deze periode, wanneer de aarde zal beven, zal niet lang duren. Het is 
nodig om Mijn kinderen wakker te maken.  

Mijn kinderen zijn gewaarschuwd geweest maar Mijn stem werd verafschuwd.  
Mijn arme kinderen die een goed leven leiden en met verbijstering het kwade in hun wereld zien, moeten 
begrijpen dat Mijn tussenkomst noodzakelijk is.  
Indien Ik niet stop wat gebeurt dan zal een groot deel van de mensheid vernietigd worden.  
Bid opdat Mijn kinderen zouden bidden om vrede in jullie landen.  
Wees nooit bang om Mijn woord te verkondigen ook al word je vervolgd. Want slechts één ziel die 
openlijk getuigt van haar geloof is voldoende voor honderden bekeringen.  

Ga in vrede. De tijd is voor Mij, God de Vader, gekomen om de verbreking van de zegels te bekrachtigen. 
Enkel dan zal de mensheid aanvaarden dat zij machteloos is.  

Zij controleren de wereld niet want dat kan zo niet zijn.  

Alleen de Schepper van heel de mensheid heeft de macht over Satan en nu zal Ik een straf doen 
neerkomen op die koude harten en die duistere zielen die hun trouw aan hem hebben beloofd.  

De eindfase van de zuivering zal nu beginnen.  
God de Vader  
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De mensen moeten er altijd naar streven op Mij te gelijken.  
 

Maandag, 4 februari 2013, 22:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl over de hele aarde de rampspoed toeneemt, moeten de mensen, 
op een eenvoudig niveau, er altijd naar streven op Mij te gelijken.  

Het is belangrijk om in jullie dagelijks leven anderen te behandelen zoals Ik jullie geleerd heb 
tijdens Mijn Tijd op aarde. Jullie moeten altijd eerst nadenken alvorens een actie te 
ondernemen die een ander persoon op zo’n wijze kan beïnvloeden dat er een conflict kan 
door ontstaan. Wanneer jullie om hulp gevraagd wordt, help dan. Indien iemand herrie zoekt met 
jullie, waarvan jullie weten dat het ook anderen leed zal berokkenen, moeten jullie dat verhinderen. 
De wijze waarop jullie met anderen omgaan zal een onmiddellijk effect hebben op jullie 
gemoedsrust. Behandel anderen oneerlijk, spreek slecht over hen of probeer hen te bedriegen, 
en jullie zullen dat alles jezelf aandoen. Want Ik zal jullie oordelen, zoals jullie anderen 
behandelen. Alle goeds in jullie harten kan gevoed worden om jullie in staat te stellen tot 
werktuig uit te groeien, zodat jullie anderen kunnen behandelen zoals Ik hen zou 
behandelen. Want elke handeling die jullie verrichten om Mij te behagen, brengt grote Glorie aan 
God.  

Zoek in jullie dagelijks leven altijd naar de Waarheid, want dat zal jullie helpen in jullie strijd 
tegen het kwaad, waartegen jullie, zoals jullie zullen ondervinden, moeten strijden 
gedurende elke etappe van deze reis met Mij.  
Jullie Jezus  

God de Vader: Ik verlang dat jullie de Waarheid aanvaarden, niet met twijfels 
in jullie hart, maar met liefde en vertrouwen.  

 
Dinsdag, 4 februari 2014, 15:00 u.  

Mijn liefste dochter, vandaag is een speciale dag, aangezien je Me eindelijk de gave van je 
volledige aanvaarding van deze Missie hebt gegeven.  

Wanneer Ik de harten raak van de zielen, die Ik Oproep om Mijn Woord te verkondigen, is 
het overweldigend voor de gekozen ziel. Mijn Aanwezigheid schokt net zo goed als ze 
verzacht. Ze veroorzaakt een enorme ontreddering en dit vereist volledig vertrouwen van de 
ziel. Het is beangstigend voor allen die getuige zijn van Mijn Tussenkomst, aangezien ze 
groot onderscheidingsvermogen afdwingt, vanwege het conflict van emoties die in de ziel 
teweeggebracht worden.  
De ziel is aanvankelijk verzwakt door de pure kracht van de Tegenwoordigheid van de 
Heilige Geest en het lichaam voelt zwaar aan. De zintuigen worden aangescherpt en het 
intellect is als verdoofd. Kort daarna is er een natuurlijke drang om te vragen wat er gebeurt 
en twijfels kunnen intreden. Maar de Aanwezigheid van de Heilige Geest is ondoordringbaar 
en zal zo blijven tot Mijn Wil wordt gedaan, zolang de ziel datgene aanvaardt wat van haar 
verwacht wordt. Dan overspoelt het verlangen naar helderheid, samen met een behoefte 
aan geruststelling, de ziel. En terwijl ze troost en moed zoekt, kan de kracht van de Heilige 
Geest niet tot stilstand gebracht worden, verhinderd noch weerhouden.  
De bereidheid van de ziel om zichzelf toe te staan een instrument van de Heilige Geest te 
worden, om de Waarheid te verkondigen, betekent dat ze machteloos is om het Woord te 
beïnvloeden, zich ermee te bemoeien of er op een of andere manier mee te knoeien.  
Het menselijk intellect bestrijdt het, van tijd tot tijd. Terwijl de ziel wordt verzacht door de Heilige 
Geest en er niet langer bang voor is, is er altijd de hoop dat het leven voor de ziel zal voortgaan 
zoals voorheen, wanneer de Missie voorbij is. Maar natuurlijk is dat niet altijd het geval. Zo is er in 
dit geval, Mijn Missie om Mijn kinderen te verzamelen en hen in Mijn Wereld zonder einde in 
veiligheid te brengen, geen einde aan deze Missie. Ze zal actueel blijven tot op de laatste 
Dag. Nu je instemt met dit feit en niet langer enig ander alternatief wenst, kun je eindelijk rust 
vinden in je hart, Mijn dochter.  
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Kinderen, alleen wanneer jullie eindelijk Mijn Gave aan de wereld van het Boek der Waarheid 
aanvaarden, zullen jullie vrede vinden in jullie hart. Het is pas wanneer jullie aanvaarden dat Ik, 
God de Allerhoogste – Al wat Is en zal Zijn – op dit moment met de wereld communiceer, dat jullie 
in staat zullen zijn om Mij volledig te vertrouwen.  

Ik verlang dat jullie de Waarheid aanvaarden, niet met twijfel in jullie hart, maar met liefde en 
vertrouwen. Wanneer jullie dit doen, zal Ik jullie overspoelen met Mijn Vrede en Liefde. Alleen dan 
zullen jullie gevuld worden met vreugde en geluk. Alleen dan zullen jullie vrij zijn.  

Jullie Vader  
God de Allerhoogste  

Spoedig zullen de hemelen opensplijten en het Vuur van de Heilige Geest zal 
over jullie neerdalen.  

 
Woensdag, 4 februari 2015, 20:06 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, inbegrepen Zijn 
Heilig Woord, is zeer sterk in deze tijd. De liefde in het menselijk hart, die van nature aanwezig is 
in de ziel van elk kind dat geboren is in de wereld, is koud geworden in de harten van de 
mensheid.  

Liefdadigheid en naastenliefde zijn verdampt en de mens zal zich, zoals voorspeld, keren tegen 
zijn broeder, zuster, vader, moeder en buur wanneer de eindstrijd om de zielen zijn hoogtepunt 
bereikt. De goede, zachtmoedige en nederige mensen zullen vertrapt worden en zij die 
kwaadwillig zijn en zonder liefde in hun ziel, zullen diegenen die de Waarheid durven spreken, 
intimideren.  

Mijn Vader, op wiens Heilig Bevel Ik spreek tot de wereld, heeft Mij de opdracht gegeven om deze 
waarschuwing openbaar te maken. Bereid jullie voor om Mij te ontmoeten want spoedig zullen de 
hemelen opensplijten en het Vuur van de Heilige Geest zal over jullie neerdalen. Zij die 
zachtmoedig zijn van hart en wier zielen vol van liefde zijn voor anderen, zullen beloond worden 
met de Gaven die Ik op die dag zal meebrengen. Aan de anderen zeg Ik het volgende. Voor elke 
slechte daad, elk kwaad woord of gemene handeling waaraan jullie schuldig zijn en voor het leed 
dat jullie anderen hebben aangedaan, zullen jullie de pijn van jullie ongerechtigheden ervaren 
zoals Mijn Ogen die gezien hebben. Omdat zeer velen geschokt zullen zijn bij het zien van de 
toestand van hun zielen, vraag Ik jullie om niet bevreesd te zijn. Vertrouw gewoon op Mijn Grote 
Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie te straffen of te veroordelen maar om de liefde in jullie 
binnenste op te wekken, die jullie voor Mij verloren hebben.  

Kom jullie allen, de tijd van Gods Tussenkomst is dichtbij en diegenen die hun ziel voorbereiden 
door de acte van verzoening en door de Biecht, zullen gespaard blijven van de pijn der zuivering.  

Jullie Jezus  

Liefde is de weg naar Redding.  
 

Zaterdag, 5 februari 2011, 11:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag werden aan jou extra genaden geschonken waardoor Ik je dichter bij 
Mij kan trekken. Want het is enkel door dicht bij Mij te zijn dat je in staat zal zijn om vrede, liefde en 
vreugde in jouw hart te ervaren. Het is slechts door het gebed en door je problemen aan Mij te 
overhandigen dat wij één kunnen worden. Wanneer je je overgeeft, Mijn dochter, en op Mij vertrouwt dan 
zal je de liefde bevatten die Ik voor jou in Mijn Hart voel. En wanneer je dit doet, zal jouw liefde voor Mij 
sterker worden. Het is slechts wanneer je al je bekommernissen opoffert en ze in Mijn handen plaatst dat 
er zorg voor gedragen zal worden.  

Je kunt slechts ware liefde tonen aan anderen wanneer je van Mij houdt. Het is door middel van de liefde 
dat je gezegend zal worden met de gaven om andere mensen te bekijken met Mijn Hart vervuld van 
liefde en erbarmen.  
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Het is enkel wanneer je Mij ware liefde toont dat je leven zal veranderen en dat de vreugde je dagelijkse 
leven zal overheersen. Vrees Mijn liefde nooit, Mijn kinderen. Ze is er in overvloed voor jullie allemaal als 
jullie je alleen maar tot Mij zouden wenden en erom vragen. Eens je deze liefde ontvangen hebt, wees er 
dan vrijgevig mee. Verspreid Mijn liefde overal. Dit is de enige weg naar de redding.  

Je liefhebbende Redder  

Jezus Christus  

De Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden kunnen jullie helpen jullie 
natie te redden.  

 
Zondag, 5 februari 2012, 13:15 u.  

Mijn kind, Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen om op dit moment te bidden voor eenheid in de 
wereld.  
Het geloof in Mijn Zoon verdwijnt en Mijn kinderen blijven achter met dorre zielen.  

Ik ben jullie Onbevlekte Hart en door de liefde die Ik Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, toedraag, zal Ik 
nauw met Hem samenwerken om de mensheid te redden.  

Door tot Mij te bidden om te bemiddelen zal Ik Mijn Vader, God de Allerhoogste, smeken Zijn hand 
van gerechtigheid te weerhouden van de strenge straf die Hij over de aarde zal uitstorten om de 
verspreiding van de verdorvenheid te stoppen.  

Ik zal jullie helpen kinderen om dichter bij het Hart van Mijn Zoon te komen. Wanneer wij samenwerken, 
Mijn kinderen, kunnen wij wereldwijd rampen voorkomen.  

Vergeet nooit het belang van Mijn zeer Heilige Rozenkrans want wanneer jullie hem elke dag 
bidden kunnen jullie helpen jullie natie te redden.  
Satans macht wordt verzwakt wanneer jullie de Rozenkrans bidden. Hij loopt weg in grote pijn en wordt 
machteloos. Het is uiterst belangrijk, welke Christelijke gezindheid jullie ook toebehoren, om hem ten 
minste eenmaal per dag te bidden.  

Zo veel mensen aanvaarden Mij, hun Gezegende Moeder, niet.  
Zoals Mijn Zoon word Ik verworpen, bespot, beledigd en vernederd. Toch kan ik, wanneer Mijn hulp 
gevraagd wordt, zielen recht naar het Heilig Hart van Mijn Zoon Jezus Christus brengen.  

Mijn Zoon, Jezus Christus, is jullie redder, kinderen, en Hij zal zondaars nooit verwerpen hoe verduisterd 
jullie zielen ook zijn.  

Wanneer jullie spijt hebben Hem te hebben beledigd, roep dan tot Mij, jullie geliefde Moeder, en Ik zal 
jullie bij de hand nemen naar Hem toe.  

Mijn Zoon bereidt zich voor om te komen om al Zijn kinderen bij elkaar te brengen zodat jullie je allen 
kunnen verenigen met Hem in het Nieuwe Paradijs op Aarde. Alleen zuivere en nederige zielen kunnen 
binnengaan.  

Jullie moeten nu aan jullie voorbereidingen beginnen. Start met het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans.  

Dit gebed is zo belangrijk dat het nu een Kruistochtgebed moet worden wat maar billijk is.  

Kruistochtgebed (26): De Heilige Rozenkrans tot de Maagd Maria.  

Kruistochtgebed (26)   
Bid de Heilige Rozenkrans om te helpen jullie land te redden.  
‘Vergeet nooit het belang van Mijn allerheiligste Rozenkrans want wanneer jullie deze elke dag bidden, kunnen jullie helpen je 
land te redden. De macht van Satan wordt verzwakt wanneer jullie Mijn Rozenkrans bidden. Hij gaat er met veel pijn vandoor en 
wordt machteloos. Het is zeer belangrijk, ongeacht tot welk Christelijk geloof jullie behoren, om deze tenminste eenmaal per 
dag te bidden.’  

Gebed voor de Rozenkrans  

“O Koningin van de Heilige Rozenkrans, U hebt zich verwaardigd om naar Fatima te komen om aan de drie 
herderskinderen de schatten van genade, verborgen in de Rozenkrans, te onthullen.  
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Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotie opdat ik, door het overwegen van de Mysteries 
van onze Verlossing die hierin herdacht worden, verrijkt mag worden door de vruchten ervan en zo vrede 
voor de wereld, bekering van de zondaars en Rusland, en de genaden die ik U vraag door deze Rozenkrans 
(vermeld hier je verzoek) mag verkrijgen.  

Ik vraag dit voor de meerdere eer en glorie van God, voor Uw eigen eer en voor het welzijn van de zielen, 
met name voor mijzelf. Amen.”  

Rozenkrans  
Gebeden na de Rozenkrans  

“Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.  
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.  
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.  
Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de 
gezegende vrucht van uw lichaam.   
O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.  

Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.  

O God, wiens eniggeboren Zoon ons door Zijn leven, dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig leven 
schonk, geef dat wij door het mediteren op deze geheimen van de Rozenkrans van de Gezegende Maagd 
Maria mogen navolgen wat ze bevatten en verkrijgen wat zij beloven, door dezelfde Christus onze Heer. 
Amen.”  

Voel de vrede, kinderen, wanneer jullie mediteren bij het bidden van Mijn Rozenkrans.  

Als de genaden dan over jullie worden uitgestort na het bidden ervan, zullen jullie weten dat de Bedrieger 
van jullie is weggegaan en liefde in de plaats is gekomen. Liefde komt van Mijn Eeuwige Vader.  

Wanneer jullie liefde in jullie harten voelen zullen jullie weten dat jullie de strijd aan het winnen zijn om de 
Duivel te verslaan.  

Jullie geliefde Koningin van de Engelen   
Moeder van Verlossing  

De Moeder van God: Velen zullen alleen staan in hun zoektocht om 
gebedsgroepen te vormen.  

 
Dinsdag, 5 februari 2013, 19:45 u.  

Mijn kinderen, jullie moeten steun zoeken bij elkaar wanneer jullie bijeenkomen, op elke 
plaats van de aarde, om het Overblijvende Leger van Mijn Zoon te vormen.  
Velen zullen alleen staan in hun zoektocht om gebedsgroepen te vormen en zullen op sommige 
momenten de indruk hebben dat het nutteloos is. Maar voor elke Gebedsgroep die tot stand 
komt om de Kruistochtgebeden te bidden, zal jullie een bijzondere Genade geschonken 
worden door Mijn dierbare Zoon.  
Hij is aanwezig in elke groep en Hij zal jullie daarvan bewust maken. Jullie zullen zijn Liefde 
voelen en jullie zullen dan de vruchten zien wanneer die te voorschijn komen en Zijn Allerheiligste 
Woord verbreiden.  

Kinderen, jullie zijn gezegend omdat jullie de Gave van nederigheid hebben ontvangen, want 
alleen diegenen onder jullie die het Woord van Mijn Zoon zonder enige twijfel aanvaarden, zullen 
vele bekeringen voortbrengen, dank zij jullie Gebedsgroepen.  

De Heilige Geest beweegt nu snel onder jullie, lieve kinderen, en het geeft Mij zoveel vreugde 
te zien hoe Hij jullie zielen beroert.  

Jullie moeten verenigd blijven, Mijn kindjes, omdat Mijn Zoon jullie liefde en engagement nodig 
heeft zodat Hij de mensheid kan redden. Jullie zullen echter een doelwit worden voor de duivel die 
elke boze geest onder zijn vleugels zal opruien om te infiltreren en verdeeldheid te veroorzaken. 
Herken deze pogingen voor wat ze zijn en vertrouw volledig op Mijn Zoon. Roep mij aan, jullie 
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geliefde Moeder, om jullie Kruistochtgebedsgroepen bijeen te houden. Kruistochtgebed (97): Om 
de Kruistochtgebedsgroepen te verenigen.  
Kruistochtgebed (97)   
Om Kruistochtgebedsgroepen te verenigen.  

“O geliefde Moeder van Verlossing, ik smeek U om, door Uw gebeden, heel Gods Restleger te 
verenigen, over de hele wereld.  

Overdek alle Kruistochtgebedsgroepen met de Genade van Redding, over ons uitgestort, door de 
Barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.  

Zend Uw engelen om elk van ons te beschermen, en in het bijzonder, die priesters die de 
Kruistochtgebedsgroepen leiden.  

Help ons om alle verwarring te vermijden, die verdeeldheid tussen ons brengt, en bescherm ons met 
Uw gave van wapenrusting, opdat wij immuun worden voor de aanvallen, die wij zullen te verduren 
krijgen, omwille van onze liefde voor Jezus Christus, in deze Heilige Missie om zielen te redden. 
Amen.”  

Ga in vrede, Mijn geliefde kinderen, en weet dat Gods Overblijvend Leger, dank zij de genade van 
Mijn Zoon, Hem zal helpen om miljarden zielen te redden.  

Jullie geliefde Moeder 
Moeder van Verlossing  

Moeder van Verlossing: Deze Gebeden, lieve kinderen, komen met grote 
Genaden.  

 
Woensdag, 5 februari 2014, 15:27 u.  

Mijn kind, voor zielen die eens mijn Zoon gekend maar zich van Hem verwijderd hebben, is het 
moeilijker om terug naar Hem te komen, dan dat dit is voor diegenen die Hem in het geheel niet 
gekend hebben.  

Wanneer jullie de Liefde van Jezus ervaren en Hem daarna de rug toekeren, schept dat een grote 
leegte in jullie leven. Niets kan ooit Zijn Tegenwoordigheid vervangen. Wanneer een ziel 
vervolgens probeert om terug tot Hem te komen, en hoewel mijn Zoon haar steeds met grote 
Liefde en Geduld verwacht, is die persoon nog steeds onzeker over hoe zijn hart te openen.  

Indien jullie je van mijn Zoon vervreemd voelen, moeten jullie nooit bang zijn om Zijn hulp in te 
roepen. Jullie moeten je nooit beschaamd voelen voor Hem te komen, want Hij is de Eeuwig-
Barmhartige en zal elke zondaar vergeven, wanneer Hem dat gevraagd wordt door een 
berouwvolle ziel.  

Wanneer jullie de hulp van mijn Zoon willen inroepen, moeten jullie Hem eenvoudig vragen om 
jullie in Zijn Barmhartigheid op te nemen en de rest aan Hem overlaten.  

Hier is een bijzonder Kruistochtgebed (133) – Een verzoek om tot God terug te keren:  

Kruistochtgebed (133)   
Een verzoek om tot God terug te keren.  

“Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel, die U verloochend heeft, omdat ik blind was.  

Vergeef mij Uw liefde te hebben vervangen door nutteloze dingen die niets betekenen.  

Help mij de moed te vinden aan Uw Zijde te wandelen, om met dankbaarheid Uw Liefde en 
Barmhartigheid te aanvaarden.  

Help mij dicht bij Uw Heilig Hart te blijven en nooit meer van U weg te gaan. Amen.”  

Diegenen die mijn Zoon niet kennen en die verlangen voor de Troon van God, de Allerhoogste, 
gebracht te worden, moeten dit Kruistochtgebed bidden:  

Kruistochtgebed (134)   
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Om te geloven in het Bestaan van God.  

“O God de Allerhoogste, help mij te geloven in Uw Bestaan.  

Werp alle twijfels van mij weg.  

Open mijn ogen voor de Waarheid van het leven na dit leven en leid mij op de weg naar het Eeuwig 
Leven.  

Alstublieft, laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen en verleen mij de Gave van echt geloof vóór de dag 
dat ik sterf. Amen.”  

Deze Gebeden, lieve kinderen, brengen grote Genaden mee en aan wie ze bidden zal de 
Waarheid getoond worden en hun hart zal met een grote liefde vervuld worden, zoals zij die tot nu 
toe nog nooit op Aarde ervaren hebben. Dan zullen hun zielen gezuiverd zijn.  

Ga nu, in de wetenschap dat wanneer jullie dicht bij God zijn, jullie zullen gezegend worden met 
de Genade van grote vrede.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De Wereldwijde Bekering is aanstaande.  
 

Zondag, 6 februari 2011, 13:40 - 14:00 u.  

Zeer geliefde dochter, dit is één van de laatste boodschappen om opgenomen te worden in Mijn eerste 
deel van het heilig boek vervat in het volume De Waarschuwing.  

Mijn geliefde kinderen, jullie zullen spoedig door middel van kastijding gewezen worden op Mijn bestaan. 
Zeer spoedig zal nu het laatste geschenk gegeven worden aan zowel de gelovigen in God, de 
Almachtige, als aan de atheïsten vooraleer de glorieuze dag komt waarop Ik zal terugkeren om te 
oordelen.  

Deze grootse gebeurtenis zal jullie harten openstellen en jullie zullen met ontzag kijken naar de 
geweldige liefde die Ik jullie laat zien door deze daad van Barmhartigheid. Velen onder jullie realiseren 
zich niet dat Ik, of Mijn Eeuwige Vader, besta. Daarom zouden zovelen onder jullie, de onschuldige 
zielen, moeten begrijpen dat Mijn Barmhartigheid zich tijdens De Waarschuwing over jullie uitstrekt.  

Ongeacht welke naam jullie Mij zullen willen geven, het zal dán zijn dat een nieuw inzicht jullie zielen zal 
omhelzen. Wees dankbaar wanneer dit plaatsvindt want deze Kastijding zal jullie Redding zijn.  

Zodra deze gebeurtenis voorbij is, zullen al de gelovigen, samen met degenen die zich zullen bekeren 
omdat zij eindelijk de waarheid beseffen, Mijn nieuwe strijdmacht op aarde vormen. Elk van jullie, die 
vergiffenis zal gezocht hebben op het moment dat jullie zonden aan jullie geopenbaard zullen worden, zal 
trachten de waarheid uit te dragen naar diegenen in duisternis.  

Mijn kinderen, deze gave zal jullie pijn bezorgen wanneer jullie in Mijn naam bespot worden. Wees 
dankbaar als dit gebeurt want dan zal je weten dat, hoewel deze ervaringen pijnlijk zullen zijn, je een 
ware apostel van Mij bent. Jullie zullen te zijner tijd met Mij deel uitmaken van het Paradijs. Heb 
vertrouwen in jullie geloof, Mijn dierbaren. Want indien jullie vluchtig, gedurende één enkel ogenblik, de 
zuivere pracht konden zien die Mijn Vader voor jullie geschapen heeft in het Paradijs, zouden jullie 
menselijke ogen het licht en de heerlijkheid niet kunnen verdragen. Eenmaal een glimp hiervan 
opgevangen, zullen jullie ondanks jullie verknochtheid aan deze aarde, die evenwel prachtig is want ook 
deze werd door God geschapen, smeken om het moment waarop jullie met Mij kunnen deelnemen aan 
het Paradijs.  
Boodschap van Liefde voor de atheïsten  
Onthoud een laatste les van Mij. Atheïsten alom, luister nu naar deze boodschap zelfs als jullie het 
moeilijk vinden om dat te doen. Elk van Mijn kinderen wordt op een bepaald moment in zijn leven liefde 
gewaar. Wanneer jullie in jullie hart liefde voelen, kunnen jullie dit niet zien, niet aanraken en jullie vinden 
het misschien moeilijk te beschrijven. Er is geen wetenschappelijke methode beschikbaar om dit te 
evalueren. De liefde maakt jullie nederig. De liefde maakt jullie hart edelmoedig. De liefde kan jullie 
helpen om grote offers te brengen. Liefde is verwarrend doch hartstochtelijk. Liefde is niet door de mens 
gemaakt  
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(kunstmatig). Het is een geschenk van God. De liefde is maar afkomstig uit één bron. De liefde is God. 
God is liefde. Zo eenvoudig is het. Open jullie hart voor de zuivere liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader 
bezitten voor ieder en elk van jullie. Kijk naar Mij zoals een kind naar zijn ouders zou kijken. Aanroep Mij 
en Ik zal jullie hart innemen. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie nooit omkeren.  

Jullie liefhebbende Redder   
Jezus Christus  

Bid opdat een nucleaire oorlog die één derde van de mensheid zou wegvegen, 
kan afgewend worden.  

 
Maandag, 6 februari 2012, 20:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en sterk blijven.  

Ik verleen al Mijn geliefde en vertrouwende volgelingen de genaden om kalm te blijven te midden van de 
storm.  

Terwijl de aarde blijft beven op alle mogelijke manieren zijn het jullie gebeden die Mij troosten gedurende 
deze tijd.  

Hoe breekt het Mijn Hart te zien hoe onschuldigen gedood worden in de oorlogen in het Midden-Oosten. 
Deze arme zielen worden gegeseld en lijden net zoals Ik leed.  

De boosaardigheid die Ik zie zal afgezwakt worden en de hand van Mijn Vader zal talmen maar zal deze 
landen niet stoppen elkaar te doden.  

De zegels werden verbroken, Mijn dochter, en gauw zullen oorlogen opkomen.  

Bid opdat de wereldomvattende gruwel van een nucleaire oorlog, die één derde van de mensheid zou 
wegvegen, kan vermeden worden.  

Ik heb meer gebedskinderen nodig. Ik weet hoe vurig jullie bidden, maar alstublieft, Ik smeek jullie, nodig 
zoveel mogelijk gebedsgroepen, vrienden en families uit om te bidden voor vrede.  

Ik geef jullie nu een nieuw Kruistochtgebed (27): Gebed voor Vrede in de Wereld.  

Kruistochtgebed (27)   
Gebed voor Vrede in de Wereld.  

“O mijn Jezus, ik smeek U om Erbarmen voor al diegenen die geteisterd worden door vreselijke oorlogen. Ik 
smeek dat vrede mag doordringen in deze gekwelde naties die blind zijn voor de Waarheid van Uw Bestaan.  

Alstublieft, bedek deze naties met de Kracht van de Heilige Geest opdat zij hun jacht op onschuldige zielen 
zouden stopzetten.  

Heb Erbarmen over al Uw landen die machteloos staan tegen de boosaardige gruweldaden die in de hele 
wereld voorkomen. Amen.”  

Mijn dochter, Ik dring er op aan geduldig te zijn want het zal niet lang meer duren tot de Schuldbelijdenis. 
Eens die heeft plaatsgevonden zal alles rustiger worden.  

Ga in vrede en liefde. Plaats bovenal jullie vertrouwen in jullie geliefde Jezus.  

Jullie Verlosser   
Jezus Christus  

Moeder Gods: Jullie moeten bidden voor alle personen op hoge posten die 
macht hebben over jullie naties.  

 
Woensdag, 6 februari 2013, 14:55 u.  

Mijn kind, jullie moeten nu al jullie gebeden opdragen voor die verloren zielen die het bestaan van 
God niet willen erkennen.  
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Verstrooid over de hele wereld, doorleven deze arme zielen een tijd waarin zij gekweld worden 
met leugens. Deze leugens worden in hun harten gezaaid door de bedrieger. Zonder het Licht van 
God in hun harten, hebben zij niets om naar uit te kijken. Zij eren God niet, dus zoeken zij in plaats 
daarvan naar een vervangingsmiddel. Dat vervangingsmiddel neemt meestal de vorm aan van het 
verafgoden van andere mensen of van materiële zaken. Al wat zij op het einde van hun zoektocht 
naar vrede ontvangen is onrust en verwarring. Zij zullen nooit vrede vinden zonder van God te 
houden.  

Mijn geliefde Vader stort Zijn Licht en Liefde uit over dergelijke zielen door de Barmhartigheid van 
Zijn Zoon, Jezus Christus. Zij aanvaarden deze Genaden niet en keren hun rug toe naar de enige 
weg die zij hebben om eeuwige vrede en geluk te bereiken.  

Jullie moeten bidden voor al die zielen op hooggeplaatste posten die macht hebben over 
jullie naties, want zij lijden buitengewoon. Dagelijks worden zij bestookt door de duivel 
opdat zij kunnen ingezet worden als een werktuig om Gods kinderen ontberingen op te 
leggen. Hun plan om alle sporen van God te vernietigen in het leven van de naties die zij 
onder hun controle hebben, is reeds klaar. Wanneer zij hun ware bedoeling zullen 
onthullen, zullen ook zij slachtoffers worden, net zoals de zielen die zullen lijden onder hun 
regime.  
Hier is een Kruistochtgebed (98) dat jullie moeten bidden om regeringen te verlichten opdat Gods 
Genade de wereldleiders kan overdekken.  

Kruistochtgebed (98)   
Voor de Genade van God om wereldleiders te bedekken.  

“O mijn Gezegende Moeder van Verlossing, vraag Uw Zoon alstublieft om Zijn Genaden en Liefde uit 
te storten over die leiders die de wereld beheersen.  

Bid dat het Licht van God hen van blindheid zal genezen en hun harten van steen zal openen.  

Verhinder hun om aan onschuldige mensen vervolging op te leggen.  

Alstublieft bid dat Jezus hen zou leiden, en hen stopt bij hun pogingen om de verspreiding van de 
Waarheid van Zijn Leer te verhinderen, over de hele wereld. Amen."  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Moeder van Verlossing: Wanneer priesters van mijn Zoon met 
verschrikkelijke angst en rechterlijke dwalingen zullen worden 
geconfronteerd, moeten zij mijn hulp inroepen.  

 
Donderdag, 6 februari 2014, 16:15 u.  

Mijn kind, wanneer de tijd komt, wanneer de priesters van mijn Zoon geconfronteerd zullen 
worden met vreselijke angst en rechterlijke dwalingen, dan moeten zij tot mij roepen. Mij 
werd de Genade gegeven om hen de moed te kunnen geven die zij zullen nodig hebben om 
mijn Zoon te blijven dienen. Ik verwijs in het bijzonder naar priesters in de Katholieke Kerk, want 
zij zullen meer lijden dan andere dienaren van God.  

Wanneer de dag komt en zij worden opgeroepen om een eed te zweren, die de Godheid van 
mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zal ontkennen, moeten ze nooit twijfelen aan de 
werkelijke bedoelingen van diegenen die dat van hen eisen. Als hun gevraagd wordt om de 
betekenis van de Heilige Eucharistie te verloochenen en een nieuwe interpretatie te 
aanvaarden, dan zullen ze weten dat het uur gekomen is. Dat zal de dag zijn waarop de 
verrotting begint en men zal zien hoe de muren onder de kerkdaken overal zullen 
afbrokkelen.  
Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen onder ogen zullen moeten zien, 
volgend Kruistochtgebed bidden:  

Kruistochtgebed (135)  
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Om de Waarheid te verdedigen.  

“O geliefde Moeder van Verlossing, help me in mijn moment van nood. Bid dat ik gezegend moge zijn 
met de Gaven uitgestort op mijn onwaardige ziel, door de kracht van de Heilige Geest, om de 
Waarheid ten alle tijden  
te verdedigen. Sta mij bij telkens ik gevraagd word om de Waarheid, het Woord van God, de Heilige 
Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te ontkennen.  

Help mij om de Genaden die ik ontvang te gebruiken om vastberaden te staan tegenover de 
verdorvenheid van Satan en al die arme zielen die hij gebruikt om uw Zoon, Jezus Christus, te 
onteren.  

Help mij in mijn uur van nood. Omwille van het heil van de zielen, geef mij de moed om de 
Sacramenten aan elk kind van God te verstrekken, wanneer de vijanden van God mij verbieden om 
dat te doen. Amen.”  

Wanneer deze tijden beginnen, moeten jullie voorbereid zijn om verder het Werk van God uit te 
voeren en Zijn Kruis met veerkracht en waardigheid te dragen, in het belang van jullie eigen ziel 
en die van al Gods kinderen.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Publiceer Mijn boodschappen overal ter wereld.  
 

Maandag, 7 februari 2011, 22:00 u.  

Mijn dochter, je dwaalde een beetje en nu vraag je naar de kracht om je het vertrouwen en de moed te 
geven om Mijn instructies uit te voeren. Dat is goed. Geef Me jullie tijd, op verzoek van Mijn Geliefde 
Moeder, omdat jullie zielen zuiver moeten blijven bij het overbrengen van Mijn woord.  

Ik moet je thans vragen om te beginnen met het plannen van de publicatie van Mijn waardevolle 
Waarschuwing, een geschenk voor ieder mens in de wereld. Zij moeten wereldwijd de details hierover 
krijgen via het internet tegen het einde van februari. Haast je, kind. Doe wat gedaan moet worden opdat 
zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om dit te vernemen. Besteed hier tijd aan, Mijn geliefde dochter, 
want het is nu dringend. Dit verzoek is niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Het is om de dringende 
noodzakelijkheid te benadrukken opdat zoveel mogelijk mensen in de wereld voorbereid zijn. Dan kunnen 
zij om verzoening verzoeken wanneer hun zonden voor hun ogen ontsluierd worden.  

Zij zullen veel baat hebben bij de voorbereiding. Het is door dit deel van de Schriften dat zij De 
Waarschuwing zullen overleven. Daarna zullen zij zuiver zijn en door de zegeningen die zij zullen 
ontvangen, zullen zij vervolgens klaar zijn om de beproevingen die daarop zullen volgen, het hoofd te 
bieden.  

Omhels dit geschenk, Mijn dochter. Voel je niet angstig of ontgoocheld. Dit is een geschenk voor de 
mensheid. Dat je deze oproep aanvaard hebt, heeft tot gevolg gehad dat je geleden hebt, maar niet op 
de manier die je verwachtte. Jouw lijden ontstond door de verleiding. Jouw twijfels hebben je 
tegengehouden om de vrede en de vreugde, die je bezit als je Mij de vrijheid zou verlenen je te bezielen 
en te leiden, in je ziel te aanvaarden. Mijn dochter, het wordt nu tijd om alles aan Mij over te geven. Bied 
Mij je vrije wil aan als geschenk en Ik zal jou het grootste en meest gekoesterde geschenk van allemaal 
geven. Vrede, vreugde en een enorme liefde voor Mij in elk facet van je bestaan. Kom nu, Mijn dochter. 
Wees de Mijne. Word één met Mij. Geef Mij al je liefde, lijden, bezorgdheid en bezwaren. Laat ze nu 
gewoon los. Dan, en enkel dan, zal je waarlijk vrij en blijmoedig zijn.  

Dit werk zal kracht vergen, Mijn dochter. Jij bent niet enkel wat je noemt een zienster. Ik schenk jou de 
gave van de profetie. Waarom? Omdat jij, Mijn kostbare profeet, essentieel zal zijn voor de wereldwijde 
verspreiding van het goede nieuws over Mijn Tweede Komst wanneer Ik zal terugkeren naar de aarde.  

Ik begrijp dat dit nieuws schokkend kan zijn maar je bent op deze taak voorbereid gedurende een zeer, 
zeer lange tijd. Jij wist dit alleen niet. Om je te helpen bij deze taak heb Ik je een aantal heiligen 
toegewezen. Hiertoe behoren de St.-Benedictus, de St.-Augustinus, de Heilige Paus Johannes Paulus II, 
de Heilige Faustina, de Heilige Malachias en de Heilige Theresia van Avila. Ik zal de anderen na verloop 
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van tijd bekend maken. Zij werken nu allemaal om je bij te staan in je taak, wat één van de belangrijkste 
taken is ooit aan de mensheid gegeven voor dit cruciale moment in de geschiedenis.  

Vrees niet, Mijn dochter. Je bent meer dan bekwaam voor deze taak. Waarom denk jij dat Ik zoveel 
discipline van je vraag? Je hebt nog een lange weg af te leggen in jouw geestelijke ontwikkeling maar dat 
zal na verloop van tijd komen. Ik zal persoonlijk met jou blijven spreken terwijl het eerste volume 
openbaar gemaakt wordt. Ik houd van jou, Mijn dochter. Ik weet dat jij van Mij houdt. Ik weet dat het voor 
jou zeer moeilijk kan zijn door alle druk. Maar je zal volharden en sterker en sterker worden. Jouw 
energie en snelle tempo van de geest zullen ervoor zorgen dat deze belangrijke reeks van boodschappen 
uitgaat naar al Mijn kinderen wijd en zijd. Alle landen.  

Dit is alles voor het ogenblik. Dank je om de tijd te nemen om je te bezinnen en op Mij te reageren deze 
avond.  

Je liefhebbende Redder  
Jezus Christus  

De mysteries zo lang verborgen in de archieven van het Goddelijke Rijk.  
 

Dinsdag, 7 februari 2012, 20:00 u.  

Ik ben jullie geliefde Jezus, Zoon van God de Allerhoogste, geboren uit het Onbevlekt Hart van Maria. Ik 
kom in de naam van de Heilige Drie-Eenheid.  

Dit zijn de dagen, Mijn zeer geliefde dochter, die jij als uiterst moeilijk zal ervaren. Jouw lijden, dat jij met 
vreugde en overgave in je hart aan Mij overhandigt, zal vele zielen redden. Je moet dapper zijn wanneer 
je dat doet en je geen zorgen maken omtrent je gezondheid. Want dit is slechts een andere beproeving, 
die niet al te lang zal duren, maar die veel zal bijdragen om verloren zielen tot Mij terug te brengen.  

Mijn Boek der Waarheid wordt gegeven opdat gelovigen zullen getuigen ten voordele van Mijn 
verkondiging van de mysteries, die zo lang verborgen bleven, in de archieven van het Goddelijke 
Rijk.  
Nu de waarheid ontrafeld wordt, moet de mensheid aanvaarden dat Mijn Allerheiligste Woord aan 
iedereen zal gegeven worden om het in zich op te nemen.  

Dit zal jullie zielen een zoete verlichting verschaffen, maar dit zal voor diegenen die van Mij verwijderd 
zijn zeer hard worden om te aanvaarden.  

De bitterheid van de waarheid is moeilijk te slikken maar indien ze aanvaard wordt, zal ze diegenen 
vertroosten die aanvaarden dat Ik het inderdaad ben, Ik, jullie dierbare Jezus die in deze tijd kom om 
jullie te omarmen.  

Ik, het Lam van God, kom nu om jullie naar jullie verlossing te brengen.  

Zonder Mijn hulp zou dat niet mogelijk zijn.  

Ik breng jullie nu het licht en jullie moeten achter Mij wandelen terwijl Ik jullie naar het Nieuwe Paradijs 
leid.  

Ik roep jullie allen op om moedig te zijn, sterk en zonder vrees in de ontzettende wildernis waarin jullie je 
nu bevinden.  

Het zal niet gemakkelijk zijn, maar Ik beloof jullie dat de sterkte die Ik jullie zal geven deze reis 
minder zwaar zal maken.  
Aanvaard wat jullie in de wereld zien gebeuren wanneer de zuivering met grote intensiteit verdergaat. 
Want dat is noodzakelijk.  

Bid, bid, bid om geduld en uithoudingsvermogen want jullie moeten boven de duisternis uitstijgen en Mij 
helpen om heel de mensheid in het licht te brengen.  

Verlies nooit de hoop. Onthoud alleen dat het enige wat telt de eenmaking van de mensheid is.  
Jullie gebeden, lijden en liefde voor Mij zullen helpen om Mijn heilige en dierbare familie te verenigen in 
Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.  
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Kijk vooruit, kinderen, want dat is het leven waarvoor jullie bestemd zijn wanneer jullie Mijn Heilige Wil 
gehoorzamen.  
Ik bemin jullie en zegen jullie, geliefde kinderen, voor jullie liefde en medeleven met Mij, jullie geliefde 
Verlosser.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Kom, volg Mijn Zoon langs de Weg van de Waarheid.  
 

Donderdag, 7 februari 2013, 23:30 u.  

Mijn liefste dochter, wat doet het ertoe dat Mijn kinderen zo van de goede dingen houden die Ik op 
aarde ter beschikking stelde?  

Wat doet het ertoe, dat de mooie wereld die Ik Schiep, zo geliefd en bewonderd wordt door Mijn 
kinderen?  

Wat doet het ertoe dat Mijn kinderen van elkaar houden en vreugde vinden in elkaar?  

Dat zijn allemaal Geschenken van Mij, jullie geliefde Vader. Jullie mogen deze wonderbare Gaven 
nooit vrezen noch moeten jullie je schuldig voelen omdat zij jullie genoegen doen.  

De allerbelangrijkste Gave echter die Ik jullie schenk, is Mijn Liefde voor ieder van jullie. Dat 
is een unieke Liefde en de liefde die jullie in je hart voelen voor andere mensen vertoont slechts 
een kleine gelijkenis met Mijn Almachtige Liefde.  

Wanneer echter jullie liefde voor die bijzondere Geschenken groter is dan jullie liefde voor 
God, zullen jullie geen vrede ervaren. Dus, terwijl jullie vreugde vinden in de Geschenken die Ik 
jullie gaf, zullen jullie er maar echt van kunnen genieten indien zij gepaard gaat met een zuivere 
liefde van hart voor jullie Schepper.  

Het bewijs van Mijnentwege voor jullie van Mijn eeuwig omhelzende Liefde was, dat Ik jullie 
Mijn eniggeboren Zoon zond om jullie te bevrijden van de zonde. Hij was Mijn grootste 
Geschenk en door Hem zullen jullie eeuwig leven vinden in Mijn Nieuwe Paradijs.  

De Weg werd voor jullie gebaand en zal, door deze laatste Missie van de Hemel, met zorg 
aangelegd worden, gans het traject naar de Poorten van het Paradijs.  
Kom, volg Mijn Zoon langs de Weg van de Waarheid en sta Hem toe jullie bijeen te brengen in een 
beschermend cocon, dank zij Zijn Grote Barmhartigheid.  

Ik strek Mijn Heilige Armen uit en omsluit jullie in het Verbond van Mijn Zoon terwijl Hij de laatste 
fasen voorbereidt om al Mijn kinderen thuis te brengen bij Mij.  

Jullie huis zal zich verstrengelen met het Mijne. Geduld, volharding, lijden, tranen en liefde voor 
Mijn Zoon zullen allemaal samengevoegd worden wanneer jullie over dit pad naar Mij lopen. 
Alleen zij die sterk genoeg zijn zullen de laatste trappen bereiken.  

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

Moeder van Verlossing: Velen zullen geloven dat de antichrist een zeer 
heilige man is.  

 
Vrijdag, 7 februari 2014, 15:50 u.  

Mijn kind, zou mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd op de aarde rondwandelen, dan zou 
Hij vermoord worden. Geen enkele ambtsdrager binnen Zijn Kerk zou Hem aanvaarden. Hij zou 
een voorwerp van bespotting zijn, daarna gevreesd en zo veracht dat zij Hem, net zoals vroeger, 
zouden kruisigen.  

Deze keer komt mijn Zoon alleen in de Geest en op Bevel van mijn Vader, Hij zal niet op 
Aarde verschijnen als een mens, in het vlees. Ik dring er op aan dat deze Boodschap 
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duidelijk gemaakt wordt voor allen, want velen zullen komen in Zijn Naam, maar één onder 
hen zal opstaan en beroemd worden en zeggen dat hij mijn Zoon is, maar dat zal een leugen 
zijn.  
De antichrist zal oprijzen en zo machtig worden dat zijn beeltenis overal zal gezien worden. Er 
zullen standbeelden van hem opgericht worden en zijn gezicht zal voortdurend over de hele 
wereld in het nieuws en op de televisieschermen te zien zijn. Hij zal met applaus onthaald worden 
door de machtigste leiders, maar hij zal zijn invloed op de mensheid pas echt uitoefenen wanneer 
hij openlijk verwelkomd en dan bevestigd wordt door de valse profeet.  

Zou mijn Zoon Zichzelf opnieuw openbaren in het vlees en aandacht eisen, dan zouden zij Hem 
vernietigen. De antichrist daarentegen zal in de wereld verwelkomd worden en verkeerdelijk voor 
Jezus Christus gehouden worden.  

Elk Woord dat in de Bijbel staat, met betrekking tot de Tweede Komst van mijn Zoon, zal 
aangepast en verdraaid worden, om zo de wereld ervan te overtuigen dat zij getuige is van 
de wederkomst van Jezus Christus. De vijanden van mijn Zoon, die zich mengen onder al die 
onwetende dienaren van Hem in mijn Zoons Kerken overal, zullen in grote dwaling geleid worden. 
Hun leiders zullen de antichrist in de armen sluiten en zielen aanmoedigen hem te vereren. Zijn 
invloed zal velen schokken die trouw blijven aan God en het is belangrijk dat jullie je zielen 
beschermen tegen zijn hypnotische aantrekkingskracht.  

De Medaille van Verlossing zal jullie, wanneer jullie haar dragen, samen met de andere 
Genaden die zij belooft, beschermen tegen de macht van de antichrist. Vergis jullie niet, de 
antichrist zal velen betoveren en hij zal gezien worden als de machtigste, populairste, meest 
charismatische en invloedrijkste leider van alle tijden. Velen zullen geloven dat de antichrist een 
zeer heilige man is, omwille van zijn banden met de Kerk van mijn Zoon, miljoenen mensen zullen 
zich bekeren tot wat zij denken de Waarheid te zijn. Dat valse uiterlijk van heiligheid zal tranen van 
vreugde brengen bij al diegenen die tot dan toe geen geloof in hun leven hadden, noch geloof in 
God. Zij zullen deze man bedelven onder lofbetuigingen en in hem hun vertrouwen stellen om hun 
zielen te redden.  

In het begin zal de antichrist gezien worden als een grote leider met aantrekkingskracht, charmant 
en met een beminnelijke bekoorlijkheid. Na verloop van tijd zal hij starten met het vertonen van 
genezende krachten en veel mensen zullen naar voren treden en beweren door hem te zijn 
genezen. Velen zullen ook beweren in zijn tegenwoordigheid getuigen te zijn van wonderen. 
Vervolgens zal er overal een reeks van valse verschijningen plaatsvinden waarin het beeld van het 
teken van de Heilige Geest zal gezien worden.  

De media zullen van hem een goddelijk beeld ophangen en zeer weinigen zullen hem openlijk 
durven afkeuren. Door zijn beheersing van vele talen, zal hij in een zeer korte tijdspanne miljoenen 
erin laten lopen. Dan zullen de geruchten aanvangen dat Jezus Christus een tweede keer 
gekomen is. Die zullen nog gevoed worden door diegenen die onvermoeibaar voor de antichrist 
werken door het verspreiden van leugens, totdat hij uiteindelijk voor mijn Zoon zal gehouden 
worden. Al deze gebeurtenissen klinken nu vergezocht, maar wanneer zij allemaal voor jullie ogen 
zullen ontrafelen, zal het lijken op een reeks natuurlijke gebeurtenissen die door velen als 
verheffend zullen beschouwd worden.  

Dan, net zoals bij elke duivelse valsheid die de wereld door Satan omgekeerd wordt aangeboden, 
zal men de antichrist, door satanische rituelen, als het ware ten Hemel zien opstijgen. Bij Zijn 
wederkomst, zal mijn Zoon gezien worden terwijl Hij neerdaalt op de wolken – in 
omgekeerde richting van toen Hij ten Hemel opsteeg – juist zoals Hij beloofde.  
Dan zullen de antichrist en allen die hem slaafs vereerden, in de vuurpoel geworden worden en 
vrede zal jullie deel zijn, lieve kinderen. Want al diegenen die trouw blijven aan de Waarheid, 
zullen in een oogwenk opgenomen worden in het Nieuwe Paradijs, wanneer Hemel en Aarde één 
zullen worden.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Ik zal nooit diegenen negeren die eenzaam, verdrietig, bevreesd en onzeker 
zijn over de vraag of God al dan niet bestaat.  
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Vrijdag, 7 februari 2014, 23:38 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn Boodschappen zich verspreiden en naarmate ze de 
noodzaak doen ontbranden om velen aan te moedigen zich tot Mij te wenden, zullen vele 
wonderen worden gezien.  
Niet-gelovigen, diegenen van ieder geloof en diegenen die zichzelf van Mij hebben 
afgesneden vanwege hun zondige leven, zullen zich bekeren. Dat beloof ik jullie. De mensen 
wier ogen gesloten zijn, zullen ze openen. Wie haat dragen in hun hart zullen tranen van vreugde 
wenen wanneer het gewicht van hun last wordt opgeheven. De mens die helemaal geen weet 
heeft van Mij, zal Mij herkennen. Zo velen zullen komen en beroep doen op Mij en de 
Aanwezigheid van de Heilige Geest zal door velen gevoeld worden, wanneer ze eindelijk 
aanvaarden dat Ik ben tussengekomen om hen te redden van alle kwaad.  

Mijn dochter, alstublieft stel al diegenen gerust die zich bedroefd voelen door de manier waarop 
Mijn Bestaan in de wereld ontkend wordt. Vertel hun, hoewel elk spoor van Mij zal uitgebannen 
worden, dat door de Genade van God, Ik de zielen van diegenen die naar Mij roepen, zal blijven 
verlichten. Ik zal de Mijnen nooit in de steek laten. Ik zal nooit diegenen negeren die eenzaam, 
verdrietig, bang en onzeker zijn over de vraag of God al dan niet Bestaat. Door simpelweg hun 
trots opzij te plaatsen en Me om een teken van Mijn Tegenwoordigheid te vragen, zal Ik hun 
antwoorden. Nooit eerder heb Ik op dergelijke grote schaal ingegrepen, zoals Ik nu doe. Het 
is omwille van Mijn verlangen om de hele mensheid te redden, dat Ik doorbreek tot de harten 
van diegenen die Mij tot nu toe ontkend hebben, indien en wanneer zij beroep doen op Mij.  

Ik wacht op jullie antwoord. Ik zie de liefde en vreugde tegemoet, waarmee Ik jullie harten en 
zielen zal vullen, op het moment van verzoening, want dat is de zoetheid van jullie bekering. Dat 
zal de tijd zijn waarin jullie je ziel openen en het Licht van God toelaten om jullie de grootste Gave 
te brengen die jullie je ooit zouden kunnen voorstellen – de Gave van Eeuwig Leven.  

Jullie Jezus  

Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is.  
 

Zaterdag, 7 februari 2015, 21:37 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, mijn strijd versterkt om vrede te brengen aan al Gods kinderen en om 
elke mens op te nemen in de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde. Ik zal tot het einde 
vechten om de mensheid te redden van het kwaad dat haar door Mijn vijand werd toegebracht.  

Ik vraag aan jullie allen die Mij liefhebben en Mijn Woord onderhouden om sterk te blijven 
tegenover de haat tegen Mijn Heilig Woord waarvan jullie getuigen zullen zijn. Indien jullie Mijn 
Woord verwerpen dan verwerpen jullie Mij. Jullie zullen de betekenis van Mijn Dood op het Kruis 
niet begrepen hebben.  

Het vereist grote moed en uithoudingsvermogen om een leven in Mij te leven, want jullie zullen 
nooit met rust gelaten worden wanneer jullie openlijk jullie geloof in Mij belijden.  

Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is. Ik ben jullie reddingsboei in tijden van 
tegenspoed. Ik Ben het Leven zelf en alle dingen die goed zijn komen van Mij. Kwaad in welke 
vorm dan ook kan niet van Mij komen, dat is onmogelijk. Zolang de wereld niet aanvaardt dat 
Satan bestaat, zolang zullen zij ook nooit het Bestaan van God aanvaarden.  

Satan en elke gevallen engel die door Mijn geliefde Vader uit de Hemel geworpen werd, doen haat 
ontstaan in de zielen van hen die toestaan dat zonde hen wurgt. Uit de zonde van hoogmoed 
komen alle andere zonden voort. Hoogmoed was de ondergang van Lucifer. Hoogmoed is de 
zonde waardoor de mens zichzelf aansluit bij de Boze. Hoogmoed zal de ondergang zijn van de 
mensheid.  

Jullie moeten Mij onvoorwaardelijke beminnen en dat is geen gemakkelijke prestatie. Mij 
beminnen wil zeggen het Woord van God aanhangen. Als jullie daar van afwijken zal jullie 
liefde voor Mij wegkwijnen totdat jullie tenslotte zullen leven naar jullie eigen regels.  
Jullie Jezus  
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De Maagd Maria: De Duivel zal niet rusten voordat hij de Katholieke Kerk te 
gronde heeft gericht.  

 
Woensdag, 8 februari 2012, 20:30 u.  

Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben de Maagd Maria, Moeder van God.  

Mijn kind, deze arme wereld is in beroering en zoals dit zich verder zet, zo zal ook de tijd voor De 
Waarschuwing met de dag dichterbij komen.  
Het werd voorzegd dat de haat tegenover Mijn Zoon zich zal uitbreiden naar Zijn heilige Kerk op aarde. 
Dat is reeds gebeurd.  

De Boze zal niet rusten alvorens hij de Katholieke Kerk te gronde heeft gericht.  
Wanneer de Kerk ineenstort, zullen er twee kanten opstaan. Maar hoezeer de Kerk ook zal lijden, zij kan 
noch zal sterven. Dat kan niet, kinderen.  

Want al mag God de Vader dan nog toestaan dat de Kerk op aarde deelt in dezelfde geseling die Zijn 
geliefde Zoon, Jezus Christus, heeft doorstaan, zij zal zoals Mijn dierbare Zoon opnieuw in heerlijkheid 
verrijzen.  

Laat de Katholieke Kerk nooit in de steek.  

Verwerp ook nooit de andere Christelijk Kerken van Mijn Zoon. Want jullie zijn allemaal 
volgelingen van Christus.  
Jullie allen die Mijn Zoon toegewijd zijn, jullie moeten je verschillen opzij zetten en samen strijden tegen 
de Antichrist.  

Bid voor de eenmaking van al Gods kinderen door dit speciale Kruistochtgebed (28).  

Kruistochtgebed (28)   
De H. Maagd Maria: Gebed voor de Eenmaking van alle Christelijke Kerken.  

“O Allerhoogste God, wij knielen voor U neer en smeken U om de eenmaking van al Uw kinderen in de strijd 
om het behoud van Uw Christelijke Kerken op aarde.  

Laat niet toe dat onze verschillen ons verdelen op dit moment van grote geloofsafval in de wereld.  

In onze liefde voor U, lieve Vader, verzoeken wij U om ons de genaden te schenken elkaar te beminnen in de 
naam van Uw Geliefde Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus.  

Wij aanbidden U. Wij beminnen U. Wij verenigen ons om samen te strijden voor de kracht, om Uw 
Christelijke Kerken op aarde in stand te houden tijdens de beproevingen die wij in de komende jaren 
mogelijks zullen tegenkomen. Amen.”  

Vertrouw op Mij, kinderen, om jullie te leiden naar het Nieuwe Paradijs en het Rijk van Mijn Zoon op 
aarde zoals het bedoeld is.  

Jullie liefhebbende Moeder  
Moeder van Verlossing  

Zeer binnenkort zal een man komen die zal beweren dat hij Mij is.  
 

Woensdag, 8 februari 2012, 20:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle voorzegde profetieën ontsluierd 
zullen worden aan een ongelovige wereld.  

Zelfs die onzuivere zielen die Mij, hun Goddelijke Redder en Mijn Eeuwige Vader schuwen, zal het niet 
ontgaan. Zij zullen zich afvragen waarom dat gebeurt en voor de eerste keer zullen zij eindelijk beseffen 
dat zij hun eigen lotsbestemming niet in handen hebben.  

Ondanks hun misleide overtuigingen en hun vermeend recht op persoonlijk gewin, zullen zij de waarheid 
spoedig ervaren.  
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Mijn dochter, de weg voorwaarts is om te bidden dat deze zielen, evenwel verloren voor Mij, de 
aantrekkingskracht van de Antichrist en de Valse Profeet niet volgen.  

Zeer spoedig zal een man komen die zal beweren dat hij Mij is. Maar, natuurlijk, dat kan niet want Ik zal 
niet komen voor het echte einde.  

Toch zal hij al de kwaliteiten vertonen die arme zielen zullen misleiden door hen te doen geloven dat Ik 
het ben.  

Hij zal wonderen verrichten en grote vredesakten volbrengen, humanitaire daden stellen en handelingen 
van voor iedereen zichtbare genegenheid.  

Hij zal verafgood worden en zijn krachten zullen van Satan komen, de koning van de duisternis.  

Hij zal zo overtuigend zijn dat wanneer hij tekenen doet die verwant zijn aan die van de grote heiligen, 
vele van Mijn gewijde dienaars in nederigheid aan zijn voeten zullen neervallen.  

Mijn woord, dat aan jou, de ware eindtijdprofeet, gegeven is, zal verworpen en afgewezen worden 
als ketterij.  
Mijn dochter, Ik geef jou thans een overvloed aan waarschuwingen zodat aan zoveel mogelijk van Mijn 
kinderen de waarheid kan doorgegeven worden alvorens dat plaatsvindt.  

Laat je niet vangen door hen die zichzelf in jouw ogen als heiligen verheffen. Verwar nooit menslievende 
daden als zijnde altijd van Mij afkomstig.  

De Duivel is een leugenaar. Hij is sluw en zal soms een liefdevol medelevend uiterlijk tonen.  

Pas op voor die organisaties die geleid worden door zeer rijke individuen die opscheppen over hun 
inspanningen om de mensheid te redden. Velen onder hen werken in het geheim om Mijn woord openlijk 
te beschuldigen.  

Deze vorm van misleiding zal gebruikt worden door de Antichrist om goedmenende maar lichtgelovige 
volgelingen te werven.  

Eens verleid zullen jullie in de val zitten. Dan zullen jullie bedrogen worden om het Merkteken van het 
Beest te aanvaarden, wat jullie tot elke prijs moeten vermijden of jullie zullen voor altijd voor Mij verloren 
zijn.  

Wees permanent op jullie hoede.  

Jullie taak is eenvoudig. Onthoud dat er slechts één God is, drie personen in de Heilige Drie-Eenheid, 
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

Al wat jullie anders wordt voorgesteld, bestaat niet.  
Jullie geliefde Verlosser  
Jezus Christus  

Ik Ben jullie Leraar, en door Mij zullen jullie de Geheimen omtrent Mijn 
Laatste Goddelijk Plan begrijpen.  

 
Vrijdag, 8 februari 2013, 23:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, indien de mensen zich zouden bewust worden van de Gave die Ik 
nu aan de mensheid schenk, waarin Ik de doden en de heiligen tot leven zal opwekken, die 
zich zullen verenigen met diegenen onder jullie aan wie het geschenk van Eeuwig Leven in 
Mijn Koninkrijk verleend wordt, dan zouden jullie werkelijk deze zeer bijzondere genade 
begrijpen.  
Het verlies van een geliefde die op aarde sterft, kan zeer droevig zijn en kwellende pijn 
veroorzaken. Maar Mijn Belofte jullie in eenheid bijeen te brengen met diegenen die gestorven zijn 
in staat van Genade, zal al Gods kinderen op een werkelijk glorievolle wijze verenigen.  

Families zullen zich verenigen. Geliefden zullen zich verzamelen en dat zal uitlopen op een 
groot feest. Al diegenen die gezegend zijn om te worden opgenomen in Mijn Nieuwe Paradijs, dat 
eeuwig leven biedt, zullen verrast zijn over de omvang van Mijn Groot Geschenk.  
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Bereid jullie voor op de dood. Vrees er niet voor. Maar weet dat het niet gemakkelijk is in de 
Hemel binnen te komen. Veel geestelijke voorbereiding is vereist. Wanneer jullie het wonderbare 
leven goed verstaan, dat jullie wacht bij Mijn Tweede Komst, dan zullen jullie begrijpen wat van 
jullie verwacht wordt.  

Jullie moeten in deze tijd niet alleen Mijn instructies navolgen, jullie moeten ook de 
verantwoordelijkheid opnemen Mij te helpen de zielen te redden van hen die zich om Mij 
niet bekommeren en die geen verlangen hebben om hun eigen zielen te redden, terwijl zij 
zich voor Mij goedpraten of de sacramenten ontvangen. Dat is het geval omdat zij een 
bewuste beslissing genomen hebben om Mijn Bestaan gescheiden te houden van hun dagelijks 
leven. Ik Ben iets waarvan zij zich misschien vaag bewust zijn – een of ander geestelijk 
denkbeeld, dat zij niet kunnen begrijpen. De reden is dat zij er niet in geïnteresseerd zijn om de 
nodige veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn om waardig te willen worden voor Mijn 
Koninkrijk.  

Deze verloren lauwe zielen zijn Mijn grootste zorg, omdat hun aantal groot is, en zij 
langzaamaan steeds verder en verder van Mij wegdrijven. Ik smacht naar hun zielen. De enige 
manier waarop Ik hun kan stimuleren is door de moderne communicatiemiddelen, om zo hun 
aandacht te trekken. Geen middel zal onbeproefd gelaten worden. Al wat in Mijn Macht ligt zal 
gedaan worden om hen tot Mij te brengen.  

Tenslotte zijn er dan de zielen die nooit van Mij gehoord hebben maar niet door hun eigen 
schuld. Die nooit iets geweten hebben van Mijn dood op het Kruis of de gevolgen daarvan voor 
de toekomst van hun bestaan. Ik moet hun de Waarheid tonen. Ik moet hen onderrichten. Ik moet 
Mijn Boodschappen eenvoudig houden. Ik moet hun het bewijs voor het bestaan van hun zielen 
leveren en jullie, Mijn Leger, zullen Mij helpen dat te doen.  

Vele opdrachten zullen van jullie gevraagd worden in het reddingswerk van alle zielen en Ik, 
jullie Jezus, zal jullie tonen hoe die moeten uitgevoerd worden. Ik zal jullie meer 
gedetailleerd onderrichten en Ik hoop dat jullie Mijn Oproep zullen beantwoorden, ongeacht 
hoe onmogelijk de taak mag lijken.  
Bemin Mij en vertrouw op Mij, want Ik Ben jullie Leraar en door Mij zullen jullie de geheimen 
omtrent Mijn Laatste Goddelijk Plan begrijpen. Dan zal alles gedaan zijn en zal de wereld klaar 
staan voor Mijn Glorierijke Wederkomst.  

Jullie geliefde Leraar 
Jezus Christus  

Moeder van Verlossing: Mijn Vader zal de wereld zowel natuurkundig als 
geestelijk dooreenschudden.  

 
Zaterdag, 8 februari 2014, 16:00 u.  

Mijn geliefde kind, net zoals de Heilige Geest, een Gave van God, neerdaalde over mijn Zoons 
apostelen, zo zal Hij ook uitgestort worden over al diegenen die in deze tijd mijn Zoon liefhebben.  

Mijn Vader heeft vele plannen, die Hij zal uitvoeren om elk van Zijn kinderen te redden. Deze 
plannen omvatten vele wonderlijke gebeurtenissen, met inbegrip van de uitstorting van een 
bijzondere Genade, openbaringen door deze Boodschappen die aan jou gegeven zijn om 
ervoor te zorgen dat Gods kinderen niet het slechte pad opgaan, en vele andere 
tussenkomsten. Sommige van deze tussenkomsten zullen in de vorm van ecologische 
bestraffingen geschieden. Wanneer zij aanhoudend zullen plaatsvinden, zal de mens niet 
langer in staat zijn te zeggen dat overstromingen, aardbevingen, tsunami’s, 
vulkaanuitbarstingen en orkanen veroorzaakt worden door de verwaarlozing van de Aarde 
vanwege de mensen.  
God heeft de controle over de Aarde, want Hij heeft haar gemaakt. Hij zal beslissen over haar lot – 
niemand anders – want alle Macht behoort Hem toe.  

Mijn Vader zal de wereld zowel natuurkundig als geestelijk dooreenschudden, terwijl de 
plannen en boosaardige daden van de Boze in elke natie floreren. Elke daad van ontheiliging 
tegenover God zal Hij evenredig vergelden, wat een ondraaglijke kastijding zal meebrengen. De 
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zonden van de mens zullen door mijn Vader krachtig bestreden worden en de mens mag de 
Macht van God nooit onderschatten.  

Gods Liefde mag nooit als verworven geacht worden. Hij mag nooit als zwak beschouwd worden, 
juist omdat Zijn liefde voor Zijn kinderen onpeilbaar is. Zijn Barmhartigheid is groot en al diegenen 
die God beminnen zullen gespaard blijven tijdens die beproevingen die over de mensheid zullen 
losgelaten worden, vermits God aan de kant geschoven wordt, ten gunste van valse goden en de 
obsessie van de mensheid voor zichzelf.  

Bid, bid, bid want alle voorzegde dingen in voorbereiding op de Tweede Komst van mijn 
Zoon, zullen nu beginnen. Gebeurtenissen zullen snel plaatsvinden, Satans leger zal de Kerken 
van mijn Zoon met weloverwogen stappen bestormen, zodat maar weinigen het zullen merken. 
Daarna zal het hen niets meer uitmaken, want niet veel later zullen zij zo velen misleid en in hun 
klauwen hebben, dat zij hun ware bedoelingen niet langer meer zullen moeten verbergen.  

Jullie, mijn lieve kinderen, moeten je nu voorbereiden, blijf rustig, doe alles wat jullie opgedragen 
werd en bid. Blijf samen. Breng andere zielen tot de Waarheid, bid vurig voor de bekering van 
diegenen die niet in God geloven en voor al diegenen die de gedachtenis van mijn Zoon, Jezus 
Christus, beledigen.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens.  
 

Zondag, 8 februari 2015, 08:31 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Heilige Geest deze Boodschappen doordringt, verspreidt 
Mijn Woord zich als de bliksem, zoals het tijdens Mijn Tijd op aarde geschiedde. De snelheid 
waarmee de Heilige Geest zich verspreidt gaat het verstand van de sterfelijke mens te boven. En 
omdat de Parakleet, door de Macht van God, de zielen overstroomt van allen die nederig zijn van 
hart, zal de geest van het kwaad volgen, overal waar Hij Tegenwoordig is.  
De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens, maar hij is machteloos tegen de 
kinderen van God die in Hem al hun vertrouwen stellen. De geest van het kwaad zal altijd maar 
één motief hebben en dat is te misleiden. Satan, de grote misleider, zal de hoogmoed in de ziel 
gebruiken om de mens ervan te overtuigen dat zijn gebrekkige manier van redeneren kan 
voorschrijven wat juist is of verkeerd. Het slachtoffer zal geloven dat hij zijn eigen lot onder 
controle heeft en daarom is zijn geloof, hoe weinig hij ook mag hebben, bijzaak.  

Vrijheid van het geweten kan zwakke zielen ertoe brengen het Bestaan van God te verwerpen. 
Andere zielen, die het Bestaan van God wel aanvaarden, zullen hun persoonlijke opvattingen 
toelaten hun eigen interpretatie voor te schrijven omtrent Wie God is en hoe God reageert op 
zondaars. In beide gevallen zullen zij de Autoriteit van God afwijzen ten gunste van wat zij wensen 
te geloven. Hun hoogmoed zal leiden tot hun ondergang.  

De duivel is zeer sluw en zal tot zulke zielen zeggen “doe wat je geweten zegt” en hen ervan 
overtuigen daaraan de voorrang te verlenen boven het Woord van God. O hoe gemakkelijk 
is de mens te manipuleren, die door de zonde ten prooi valt aan dergelijk bedrog. Kom, zeg 
Ik, wie zijn jullie om te besluiten dat jullie meer over Mij weten dan wat Ik jullie geleerd heb? 
Mijn  
Onderrichtingen zijn duidelijk, nauwkeurig en nooit vaag. Indien jullie niet op het Woord van 
God kunnen vertrouwen dan kunnen jullie Hem niet echt beminnen. Het is aan jullie om met 
jullie eigen vrije wil te kiezen wat te geloven. Maar de mens die het Woord van God 
verdraait, opdat het helemaal zou passen in zijn eigen mening omtrent Mijn Woord en om 
aan zijn eigen behoeften te voldoen, dat is de mens die zal bezwijken voor de bekoring van 
de Boze.   
Overal waar Mijn Woord gehandhaafd wordt, zal de duivel rondhangen, wachtend om de zielen te 
verslinden van hen die hun eigen inzichten en meningen hoger achten dan het Woord van God. 
Elke mens die standvastig blijft in de Waarheid zal vreselijke beproevingen doorstaan vanwege de 
misleider, die nooit zijn inspanningen zal opgeven om de mens te doen afdwalen. Dus, overal 
waar de Heilige Geest Zijn Vleugels spreidt, zal de geest van het kwaad elke voetspoor op de weg 
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volgen. Gestaag, gefrustreerd en vastbesloten, zal hij die zielen kwellen die met de Kracht van de 
Heilige Geest gezegend werden.  

Jullie zullen ervaren dat de geest van het kwaad zich niet bemoeit met zielen die hij reeds 
overwonnen heeft, want hij heeft hen niet nodig. Iemand die Mij liefheeft en het Woord van God 
onderhoudt is kwetsbaar, want hij is de meest gezochte buit. Jullie mogen hoe dan ook nooit 
geloven dat jullie sterk genoeg zijn om zulke aanvallen op jullie geloof te weerstaan, want ieder 
van jullie is een zondaar. En als zondaars zullen ook jullie Mij verraden, tenzij jullie geregeld jullie 
zielen zuiveren door verzoening, want jullie zullen op eigen houtje niet sterk genoeg zijn om de 
druk Mij te ontkennen te weerstaan.  

Vergeet nooit waarvoor Ik jullie waarschuwde. Jullie staan in het midden van de grootste 
geestelijke strijd van alle tijden. Alleen de beste, de sterkste en de zuiverste zielen zullen het 
overleven.  

Jullie Jezus  

Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden.  
 

Donderdag, 9 februari 2012, 15:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van zonde en snel. Vele zonden worden vandaag 
niet langer als zonden beschouwd.  

Zoveel wrok wordt tegen Mijn Vader geuit zonder enig schuldgevoel.  

Kinderen, jullie moeten stoppen. Jullie verwoesten jullie leven. Satan bespot Mij terwijl hij pocht om die 
zielen die hij elke seconde van Mij steelt.  

Indien jullie de zielen zouden zien, miljoenen zielen die in het eeuwige vuur tuimelen, zouden jullie 
sterven van de shock.  
Hoe breekt het Mijn Hart wanneer Ik de verschrikking zie die deze zielen, die op aarde in vreselijke zonde 
leefden, moeten verduren.  

De zonden waaraan zij schuldig waren zijn niet altijd diegene waarvan jullie veronderstellen dat het 
doodzonden zijn.  

Ik spreek over ontucht – in de wereld van vandaag zo gemakkelijk aanvaard – het deelnemen en kijken 
naar pornografie, prostitutie en seksueel misbruik.  

Ik verwijs naar de haat voor anderen alsmede naar diegenen die pijn en ellende veroorzaken bij hen die 
minder geluk hebben dan zijzelf.  

Zo ook is de zonde van afgoderij waarbij jullie materiële goederen vereren boven al het andere en toch 
zijn zij niets anders dan as.  

Begrijpen jullie niet dat eens jullie op deze manier zondigen jullie elke dag verder van Mij verwijderd 
worden? Dan wordt het zeer moeilijk om jullie zelf te bevrijden uit de greep waarin de koning der 
duisternis jullie gevangen houdt.  

Word wakker, kinderen. Wees bewust van het bestaan van de Hel en wees zeer bevreesd om de 
poorten van de eeuwige verdoeming binnen te gaan.  
Ik zeg jullie dat, niet om jullie angst aan te jagen, maar om er zeker van te zijn dat jullie begrijpen dat 
doodzonde jullie daar naartoe zal leiden tenzij jullie nu tot Mij terugkeren.  

Er zal veel gebed nodig zijn om terug te keren tot Mij, maar luister. Tot diegenen onder jullie die 
wanhopig, berouwvol en hulpeloos zijn omwille van de afgrond van zonden waarin jullie zitten, vraag en 
Ik zal jullie vergeven.  

Jullie moeten oprecht berouw tonen en gaan biechten. Indien het niet mogelijk is om te gaan biechten, 
zeg dan Mijn Kruistochtgebed voor een volledige aflaat tot vergeving en dat voor een periode van zeven 
opeenvolgende dagen.  

Kruistochtgebed (24)   
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Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en 
nietkatholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).  
Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit gebed bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en 
de kracht van de Heilige Geest krijgen.  

“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde 
kent geen grenzen.  

Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons 
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.  

Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.  

Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig 
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede 
Komst op aarde.  

Wij eren U. We prijzen U.  

Wij offeren onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave aan U om zielen te redden. Wij 

beminnen U, Jezus.  

Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”  
Ik geef zondaars nooit op en voel een bijzondere liefde voor hen.  

Ik bemin hen op een zeer speciale manier, maar verafschuw hun zonden.  

Help Mij jullie te redden, kinderen. Wacht niet tot het te laat is.  

Jullie geliefde Jezus  

Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent. Ik Ben de Auteur.  
 

Zaterdag, 9 februari 2013, 15:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, nu Mijn Boodschappen zich snel verspreiden ben jij op dit ogenblik het 
slachtoffer van een woeste aanval door Satan en zijn leger van demonen. Overal springen zij om 
je heen om je te verwarren, te beschadigen en te kwellen – allen met één doel. Dat is dit Werk te 
stoppen.  

Ik zeg dit om je te verwittigen dat hoe meer Mijn Heilig Woord gehoord wordt en hoe hongeriger 
mensen worden om Mijn Genaden te benutten, des te meer gek(r)onkel jij rondom je zal moeten 
verdragen. Ieder die bij deze Missie betrokken is zal nu de invloed van dergelijke aanvallen 
gewaarworden. Dit is hoe je zal weten dat zij van de duivel komen.  

Je zal gekweld worden met de bekoring om de tijdsinvestering te verminderen die je Mij schenkt 
door jouw gebeden. Je zal onderbroken worden, elke seconde, wanneer je tracht om de taken te 
vervullen die van jouw verlangd worden om Mijn Heilige Wil te volbrengen.  

Bij elke gelegenheid op de proef gesteld door anderen die de publicatie van Mijn Boeken willen 
verhinderen zal je gefrustreerd geraken en niet in staat om de volgende stap voorwaarts te zetten. 
Dan, als een hevige stomp in de maag - een echt teken van Satanische aanval – zal je in de steek 
gelaten worden door al diegenen die voor belangrijke schakels zorgen in dit werk. En net op het 
moment dat je denkt dat deze Missie verder onmogelijk is, zal Ik een deur openen, dan een 
volgende, en Ik zal doorgaan met het opruimen van alle hinderpalen totdat al Mijn Wensen vervuld 
zijn.  

Dit is een keerpunt in Mijn Goddelijk Plan van Verlossing. Vanaf deze dag zal Mijn Woord 
luider gaan klinken waarbij weinigen in staat zullen zijn om het te negeren. Dan zullen alle 
naties in alle talen de Waarheid genieten. Sommigen zullen het Woord van God verslinden. 
Anderen zullen het uitspuwen en dan zijn er diegenen die erin zullen verstikken – zo verhard zijn 
hun harten geworden.  
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Telkens je aanvoelt dat deze Missie onmogelijk nog kan volbracht worden, weet dan dat het niet 
jouw hand is die Mijn Woord doet gehoord worden in alle naties, het is door Mijn Hand, Mijn 
Stem en Mijn Macht, in de kracht van de Heilige Geest, dat deze Missie geleid wordt.  
Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent. Ik Ben de Auteur. Mijn Macht bruist op door jou. Mijn 
Lijden geselt jouw geest en lichaam. Wanneer je pijn voelt, dan is dat Mijn Pijn die je voelt. 
Wanneer je gekweld worden met obstakels die Satan op jouw weg plaatst, dan tergt hij Mij, Jezus 
Christus. Jij bent enkel het werktuig. Vergeet dat nooit en wees verheugd omdat je gezegend bent 
met dergelijke Gave.  

Je zou nu toch in staat moeten zijn om die problemen aan Mij te geven en te doen wat van jou 
gevraagd wordt, Mijn dochter. Het is Mijn Plan om elke levende ziel in de wereld van vandaag 
te redden en Satan zal een vreselijke oorlog voeren om Mij af te stoppen. Iedereen die met 
Mij samenwerkt zal een doelwit zijn en alleen jullie liefde voor Mij en jullie vertrouwen op Mij zullen 
jullie overeind houden in deze woelige tijden.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Er is niets wat Ik niet zou doen voor Mijn kinderen. Geen 
enkel offer is te groot.  

 
Zondag, 9 februari 2014, 19:00 u.  

Mijn liefste dochter, er is niets wat Ik niet zou doen voor Mijn kinderen. Geen offer is té groot.  

Ik verlaag Mezelf opdat Ik Mijn Hart aan hun voeten kan plaatsen en toch zullen ze het verder 
blijven vertrappen. Ik verneder Mezelf door naar hen uit te roepen doorheen deze Boodschappen 
en ze bespotten Me en grijnslachen.  

Ik liet hen toe Mijn Zoon te geselen en te vermoorden en ze onderschatten het Grote Offer dat Ik 
voor hen maakte, om hun leven te geven en hen te bevrijden van de slavernij aan de Boze.  

Ik smeek hen om hun wegen te wijzigen en ze negeren Mij. Ik zend uitverkoren zielen om met hen 
te spreken en om Mijn Woord te verkondigen en ze spuwen hen in het gezicht.  

Ik liet straffen op hen neerdalen en zij leerden niet van hen. Integendeel, ze beweerden dat ze 
slechts een speling van het lot waren en niets met Mij te maken hadden.  

Ik stuurde hun Mijn Liefde, door wonderbaarlijke Gaven gegeven aan visionairs, zieners, heiligen 
en profeten en slechts weinigen maakten er gebruik van. Let nu op Mijn Woorden, het Boek der 
Waarheid is het grootste Geschenk door Mij aan de wereld gegeven, sinds Ik Mijn enige 
Zoon stuurde om jullie te verlossen. Ik laat dit Kostbaar Geschenk na zodat het jullie hart 
zal openen, jullie ziel zal bevrijden van haar gehechtheid aan de verleidingen van de duivel 
en jullie zal helpen om jullie voor te bereiden op Mijn Koninkrijk.  
Mijn Krachtige Tussenkomst in deze tijd betekent dat de snelheid waarmee Mijn Woord zich 
zal verspreiden, zoals vanaf vandaag, velen zal schokken en verrassen. Wanneer jullie Mijn 
Woord horen, gesproken in elke taal, waar weinig organisatie vanwege menselijke 
tussenkomst bij betrokken is, zullen jullie het bewijs krijgen van de Kracht van de Heilige 
Geest.  
Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Werk standhoudt. Ik zal al diegenen overwinnen die proberen om 
Mijn Hand te stoppen. Ik zal diegenen die door de geest van het kwaad worden geleid naar één 
kant duwen en het geluid van hun zielige stemmen dempen.  

Ik zal, met de uithaal van Mijn Hand, diegenen tot zwijgen brengen die Mij proberen te stoppen, 
wanneer Ik alleen maar verlang om elke ziel te redden. Ik Ben vastbesloten om niet toe te staan 
dat dit Werk genegeerd wordt, want wanneer Ik Mijn Autoriteit geef aan een Missie, zoals deze, 
kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat de macht van de mens in vergelijking daarmee niets 
betekent.  

Wees kalm, lieve kinderen, en vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader. Mijn Liefde is zó groot dat ze 
niet kan afgezwakt worden, ongeacht hoe zwaar jullie zondigen. Deze beproevingen, rampspoed 
en snode plannen om alle sporen van Mijn Zoon uit te wissen laat Ik toe, maar slechts voor een 
korte tijd.  
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Wees nooit bang voor Mijn Plannen, want ze hebben een doel en dat is om alle kwaad totaal te 
vernietigen en jullie allen een leven van Glorie te brengen, in overeenstemming met Mijn Heilige 
Wil. Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Al wat Ik vraag, op dit moment, is dat jullie bidden 
en alles volgen wat Ik jullie gegeven heb door Mijn Heilige Missie om jullie allen het ultieme, 
onbetaalbare Geschenk te brengen dat Ik voor jullie gecreëerd heb in de Nieuwe Hemel en 
de Nieuwe Aarde – Mijn Nieuwe Paradijs – net zoals het bedoeld was toen Ik Adam en Eva 
schiep.  
Onthoud altijd Mijn Liefde voor jullie allen, wanneer jullie je zwak of kwetsbaar voelen, want ze is 
zó groot, ze gaat jullie bevattingsvermogen te boven.  

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

God de Vader: Aardbevingen zullen gevoeld worden als deel van een kleine 
kastijding voor De Waarschuwing.  

 
Vrijdag, 10 februari 2012, 19:50 u.  

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik kom in de naam van de Heilige Drie-Eenheid.  

Mijn geliefde dochter, Ik kondig vandaag aan dat al de voorbereidingen afgerond zijn voor de grote 
barmhartigheid van Mijn Zoon.  

Alstublieft, licht Mijn kinderen in betreffende hun plicht om te bidden voor al de zielen die zich afgewend 
hebben van Mij, hun Eeuwige Vader. Jullie alleen, kinderen, kunnen helpen om deze zielen te redden.  

Ik wil jullie ook inlichten dat er een aantal aardbevingen zullen gevoeld worden wanneer Ik een kleine 
kastijding doe neerkomen om die boosaardige zielen te straffen die hun landgenoten kwellen.  

Mijn dochter, eens die kastijding voorbij, is het tijd voor De Waarschuwing.  
De mensheid zal Mijn Zoon eren wanneer zij vergeving zullen zoeken voor de wijze waarop zij Mij 
beledigd hebben.  

Velen zullen zich bekeren. Velen zullen sterven. De zielen van hen die zullen sterven kunnen door jullie 
gebeden gered worden. Nadien zal de wereld een beetje tot rust komen en enige tijd zal gegeven worden 
om berouw te hebben.  

Onthoud dat Ik al Mijn kinderen bemin, maar zoals elke goede Vader moet Ik Mijn kinderen bestraffen 
om hen het verschil te doen begrijpen tussen goed en kwaad.  

Deze zuivering zal Mijn kinderen wakker schudden en veel meer zullen met dankbaarheid de genaden 
aanvaarden die tijdens De Waarschuwing over de mensheid worden uitgestort.  

Ik bemin jullie, kinderen en het is Mijn verlangen om eenieder van jullie te redden inclusief die 
verharde zielen die het bestaan van de Heilige Drie-Eenheid niet zullen aanvaarden.  
Jullie geliefde Vader   
God de Allerhoogste  

Mijn Woord zal zich verspreiden in Australië en Nieuw-Zeeland.  
 

Zondag, 10 februari 2013, 2:18 u.  

Mijn geliefde leerlingen, hoe brengen jullie toch tranen van opluchting in Mijn Heilige Ogen.  

Jullie mooie Naties, rijkelijk gevuld met overvloedige natuurlijke rijkdommen, hebben geen 
ziel. De naties Australië en Nieuw-Zeeland zijn enerzijds weelderig dank zij het Geschenk dat Mijn 
Vader jullie heeft nagelaten, en anderzijds zijn zij dorre streken.  

Ik roep jullie Naties nu op om Mij te helpen jullie geloof aan te wakkeren en Mijn Heilig 
Woord te verspreiden, zodat het de ziel van al Gods kinderen in jullie landen zal voeden.  
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Mijn Woord zal in Australië verspreid worden door deze Missie die Mijn laatste is om zielen 
op aarde te redden.  
Jij, Mijn dochter, zult de gave van de Heilige Geest ontvangen om Mij de zielen te brengen 
waarnaar Ik hunker. Jullie, Mijn leerlingen, hebben een zware last om dragen omdat het Woord 
van God in jullie natie miljoenen onbekend is. Zeer weinig kerken binnen de Christelijke 
gemeenschap worden gebruikt op de wijze zoals zou moeten. Zij zijn als lege hulzen en Ik ben 
boos omwille van het zwakke geloof dat onder jullie bestaat. Jullie hebben veel te leren en veel te 
winnen, wanneer jullie Mij – uit vrije wil – volgen op het Pad van de Waarheid.  

Mijn plan jullie zielen klaar te maken en jullie hulp in te roepen om die zielen te redden die 
niet in God geloven, is groot. Het is Mijn Missie om atheïsten te roepen en hen te bedekken met 
Mijn Heilige Geest, zodat Mijn Stem vlug gehoord wordt. Hier is een speciaal Kruistochtgebed (99) 
voor de redding van Australië en Nieuw-Zeeland.  

Kruistochtgebed (99)   
Voor de Redding van Australië en Nieuw-Zeeland.  

“O God de Almachtige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, heb Genade met al 
Uw kinderen in Australië en Nieuw-Zeeland.  

Vergeef ons voor onze verwerping van Uw Heilig Woord.  

Vergeef ons voor de zonde van onverschilligheid.  

Bevrijd ons van onze heidense cultuur en bedek ons met de Genaden om hoop, geloof en liefde op te 
wekken onder onze broeders en zusters.  

Wij smeken U om de Gave van Onderscheiding en vragen dat U ons allen de Zegeningen zou verlenen 
die wij nodig hebben om ervoor te zorgen, dat alleen de Waarheid van Uw Heilig Woord gehoord 
kan worden, opdat aan alle zielen de sleutels tot het eeuwig leven verleend worden. Amen.”  

Zeer spoedig, zal Mijn Heilige Geest jullie zielen absorberen en jullie zullen met een rustig 
vertrouwen opmarcheren, terwijl jullie de Waarheid zullen meedelen aan al diegenen 
waarmee jullie in contact komen.  
Wees dankbaar voor deze zegen waarmee Ik nu jullie Naties bedek. Ik bemin jullie en Ik vertrouw 
erop dat jullie Mijn Oproep zullen beantwoorden.  

Jullie Jezus  

Weten jullie niet dat jullie ziel, nadat Mijn Tweede Komst plaatsvindt, voor 
eeuwig zal leven.  

 
Maandag, 10 februari 2014, 15:43 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd is nabij en de Hemel bereidt zich voor op het grote 
banket, wanneer Hemel en Aarde zullen samensmelten om één te worden.  
Vele voorbereidingen zijn onderweg en Mijn geliefde Vader neemt zich voor vele Gaven te geven 
aan diegenen die Hem niet kennen. Alle engelen en heiligen hebben zich verenigd om voor alle 
zielen te bidden, in de hoop dat alle mensen, vooral diegenen die onwetend zijn omtrent het 
bestaan van Hemel en Hel, de Waarheid ontvangen.  

Wanneer aan zielen het Woord van God wordt aangeboden, heten zij het niet steeds welkom. 
Integendeel, zij schuwen het Woord, terwijl het hun enig middel van redding is. Waarom is de 
mens zo koppig en vastbesloten enkel te geloven wat hij wil en enkel dat wat zijn eigen ego 
bevredigt? Waarom ziet de mens het verband niet tussen de zonde in zijn leven en het gevoel van 
ontevredenheid dat hij ervaart, veroorzaakt door het feit dat hij weigert te aanvaarden dat hij niets 
is. Alleen de Liefde van Mijn Vader voor de wereld en al Zijn kinderen, heeft ervoor gezorgd dat de 
mens zoveel kansen gekregen heeft om geheeld te worden. Toch verkiest hij eerder een half 
leven te leiden, waarin God slechts plaats krijgt in bepaalde delen of waar het de mens gelegen 
komt.  

Ik, Jezus Christus, zal weldra de geesten openen van hen die het Woord van God in deze  
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Boodschappen niet herkennen. Ik zal aan hun hart trekken en het vullen met een verlangen 
naar de Waarheid. Wanneer jullie overspoeld worden met valsheden, onwaarheden aangeboden 
krijgen en gevoed worden met leugen met betrekking tot zonde en hoe die door God gezien wordt 
– zal Ik als een barrière staan om jullie te beschermen. Ik zal velen frustreren, want Ik geef het 
niet vlug op wanneer de mens de Gave van de Heilige Geest negeert. Ik zal als een doorn in 
jullie zijde zijn – zoals de stekende pijn van alcohol die over een open wonde wordt uitgegoten. 
Zeer weinigen zullen erin slagen Mij te negeren, maar niet allen zullen Mijn Laatste Gave van 
Eeuwige Verlossing aanvaarden.  

Helaas, velen zullen Mijn Laatste Oproep verwerpen en zij zullen in plaats daarvan het beest 
volgen en dat wil zeggen dat zij voor de eeuwigheid zullen verloren gaan. Weten jullie niet dat 
jullie ziel, na Mijn Tweede Komst, voor eeuwig zal leven?  

Jullie zullen moeten kiezen tussen Eeuwig Leven met Mij of eeuwige verdoeming met de duivel. Er 
ligt niets tussenin. Elke mens zal de weg van zijn keuze volgen.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op 
aarde.  

 
Dinsdag, 10 februari 2015, 14:36 u.  

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen de Kruistochtgebeden en Mijn Allerheiligste 
Rozenkrans bidden als deel van jullie dagelijkse gebeden. Jullie mogen kiezen welke gebeden 
jullie selecteren, niet noodzakelijk elk gebed, maar diegene die overeenstemmen met jullie wens. 
Mijn Allerheiligste Rozenkrans moet dagelijks gebeden worden tegen de invloed van de Boze.  

Gebed brengt jullie dichter bij God en beschermt de zielen van al diegenen die de hulp van mijn 
Zoon inroepen tegen de macht van de bedrieger. Gebed is het krachtigste wapen tegen het kwaad 
en jullie mogen nooit de macht onderschatten die ervan uitgaat.  

Bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op aarde en vraag mijn Zoon om Barmhartigheid te 
verlenen aan ieder die poogt haar te kruisigen. Deze Kerk – het Lichaam en de Tempel van mijn 
Zoon – is de weg waarlangs alle eer aan God zal gegeven worden. De Onderrichtingen, het 
Woord en de Heilige Eucharistie, d.w.z. het Lichaam en Bloed van mijn Zoon, Jezus Christus, zijn 
Geschenken die aan de mensheid werden gegeven tot redding van de zielen. Jullie moeten de 
Waarheid hooghouden en voorbereidingen treffen om de Barmhartigheid van mijn Zoon te 
aanvaarden.  

Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor de zielen die de Waarheid tegenspreken en om mijn 
Zoon te smeken Zijn Barmhartigheid uit te storten over hun zielen. Mijn Zoon is het Leven. Alle 
Leven komt van Hem. Verwerp mijn Zoon en jullie zullen het leven niet behouden in Zijn Koninkrijk 
dat komt.  

Mijn Zoon heeft mij gevraagd dringend om jullie gebeden te smeken voor de zielen van 
diegenen die Hem zullen verwerpen. Hij zal de gebeden verhoren die jullie opdragen voor al 
jullie geliefden en voor hen die niet in staat zullen zijn om het Licht te erkennen wanneer 
het als een vuurbaken oplicht en zich uitspreidt over de mensheid.  
De zielen die stralen van liefde en nederigheid, noodzakelijk om mijn Zoon te ontvangen, zullen 
zich verheugen. De mensen wier zielen verduisterd zijn zullen het Licht schuwen omdat zij het 
pijnlijk zullen vinden de Waarheid te aanschouwen. Bid vanaf nu elke dag met heel jullie hart voor 
de zielen die de Barmhartigheid van mijn Zoon het meest nodig hebben.  

Zonder jullie gebeden zullen velen verloren gaan en voor eeuwig smachten naar het gezelschap 
van mijn Zoon, maar Hij zal voor hen nergens te vinden zijn.  

Ik geef jullie mijn liefde, mijn bescherming en mijn vrede. Antwoord alstublieft op mijn verzoek tot 
redding van zielen.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  
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Mijn arme Heilige plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel 
in Rome verdreven worden.  

 
Zaterdag, 11 februari 2012, 11:30 u.  

Mijn dochter, de oorlogen escaleren overal en weldra zal de hand van Mijn Vader ingrijpen om dit 
kwaad een halt toe te roepen.  
Vrees niet want de plannen om de mensheid te redden zijn klaar en het zal nu niet lang meer duren 
voor Mijn Grote Barmhartigheid aan eenieder van jullie zal gegeven worden.  

Wees nooit bang voor de werken van de Antichrist wanneer jullie, geliefde kinderen, de kracht in jullie 
hebben om zijn greep op de wereld door jullie gebeden te verzwakken.  
Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige plaatsvervanger, Paus 
Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel in Rome verdreven worden.  
Mijn dochter, verleden jaar vertelde Ik je over de samenzwering binnen de gangen van het Vaticaan.  

Een plan om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vernietigen werd in het geheim beraamd op de 17de 
maart 2011 en dat zal verwerkelijkt worden want het werd voorzegd.  

Verspreid Mijn Heilig Woord naar alle kanten van de wereld en zorg ervoor dat de geprinte versies 
van Mijn boodschappen bekend worden in zoveel mogelijk landen.  

Je wordt geleid, dus doe wat het beste is. Vraag Mij in gebed om hulp te zenden en dat zal geschieden. 

Jullie Jezus  

Velen geloven dat de Hel maar een sprookje is.  
 

Maandag, 11 februari 2013, 12:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Hartenwens om die mensen die vreselijk zondigen, te 
redden van de foltering van de Hel.  
Voor elke bedreven doodzonde zal de pijn van het vuur de ziel verscheuren alsof zij van 
vlees gemaakt was. De kreten van angst en verschrikking van zulke zielen die in de diepten van 
de Hel geworpen worden, breken Mijn Heilig Hart.  

Mijn Hart is gekerfd en de verschrikkelijke pijn die Ik voel komt vanwege deze arme zielen. Veel 
mensen die vandaag op aarde leven, bevinden zich in vreselijk gevaar. Dat komt omdat zo 
velen geloven dat doodzonde slechts een geringe tekortkoming betekent en bijgevolg 
rechtvaardigen zij haar. En vervolgens gaan zij verder op een weg van zelfvernietiging. Tenzij zij 
kunnen (in)zien welke ernstige fouten zij begaan, zullen zij voor eeuwig verdoemd zijn en in 
doodsangst branden.  

Zo weinig mensen geloven in het bestaan van de Hel. Velen geloven dat de Hel maar een 
sprookje is. Zo velen geloven niet dat God zulk een plaats zou toelaten te bestaan en dat alle 
zonden, ongeacht hoe erg, vergeven zijn. Ik wijt dat aan de vergissingen die gewijde dienaren 
gemaakt hebben gedurende tientallen jaren, doordat zij bezweken onder de druk van een 
seculiere wereld. Die misleiding heeft het verlies van miljarden en miljarden zielen teweeg 
gebracht. En, hoewel het te laat is voor die zielen, is er nog wel tijd om gered te worden voor hen 
die gemerkt zijn met de smet van doodzonden.  

Jullie moeten bidden zodat deze mensen beschermd kunnen worden voor de boosaardige 
verlokkingen van Satan, die zich verheugt over het vooruitzicht van hun lot. Mijn Licht zal en 
kan alleen over hen worden uitgegoten wanneer zij hun ogen openen voor de waarheid van de 
zonde. Hoewel zij Mij kwellen met hun zondigheid is er onder hen niet één die zich niet 
ongemakkelijk voelt of wanhopig omwille van die zonden. Terwijl velen de oorzaak van die onrust 
kennen, zullen zij er niets aan doen omdat zij voortgaan met hun zonden goed te praten en te 
rechtvaardigen. Sommigen doen dat omdat zij omgeven zijn door de duisternis van de leugens die 
in hun cultuur verankerd zijn. Dergelijke leugens stimuleren de aanvaarding van zonde.  

Help Mij om hen te redden met deze Litanie (5).  

Jezus aan de Mensheid Litanie (5)   
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Voor de Redding van Diegenen in Doodzonde.  

“Jezus, behoud alle zondaars voor de vuren der Hel.  
Vergeef de zwartgeblakerde zielen.  
Help hen U te zien.  
Til hen op uit de duisternis.  
Open hun ogen.  
Open hun harten.  
Toon hun de Waarheid.  
Red hen.  
Help hen te luisteren.  
Verlos hen van hoogmoed, wellust en afgunst.  
Bescherm hen tegen het kwaad.  
Hoor hun smeekbeden om hulp.  
Grijp hun handen vast.  
Trek hen naar U toe.  
Red hen van het bedrog van Satan. Amen”.  

Help hen, Mijn volgelingen, door Mij dagelijks te vragen om hen te vergeven voor de grove 
beledigingen die zij Mij aandoen.  
Jullie Jezus  

Uiteindelijk zal aan de Joden het bewijs getoond worden van het Verbond 
van Mijn Vader.  

 
Dinsdag, 11 februari 2014, 23:41 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe is deze Missie gegroeid en hoe zal ze nu heel snel evolueren, 
aangezien Ik Mijn Tijd om te komen voorbereid.  

Ik ben met het volgende plan begonnen om aan al Gods kinderen het bewustzijn te brengen 
van de grote nieuwe wereld, die op jullie wacht en deze voorbereiding zal in fasen verlopen. 
Het eerste stadium is de zuivering. Dat zal betekenen: verstoringen, klimaatveranderingen, 
omwentelingen en een verschrikkelijke geloofsafval, die heel de Aarde zal bestrijken. Dat 
alles zal op hetzelfde moment plaatsvinden. Dan zal Mijn Kerk vallen en alleen de Restkerk 
zal vasthouden aan de Waarheid en getuigenis afleggen van Mijn Heilig Woord.  
Ik zal mensen uit alle hoeken van de wereld verzamelen – eerst elk Christelijk geloof. Dan zal Ik 
anderen tot Mij trekken. Uiteindelijk zal aan de Joden het bewijs getoond worden van het Verbond 
van Mijn Vader en zij zullen in het Koninkrijk van God worden gebracht, zoals voorspeld.  

Vele stemmen overstemmen nu Mijn Eigen Stem, maar toch zal het alleen Mijn Stem zijn die zij 
zullen opmerken, want Mijn Tong is zoals een zwaard en Mijn Aanwezigheid als een 
bliksemschicht. Wanneer Ik Mijn Aanwezigheid laat voelen, zal het in de meest nederige 
verblijfplaatsen zijn en gedeeld met vriendelijke zielen – de zachte, evenals de scherpzinnige. Ik 
zal Mijn Aanwezigheid bekend maken onder de heidenen en, voor de eerste keer, zullen ze 
vragen stellen over hun toekomstige eeuwigheid en beginnen met hun hart voor Mij te openen. 
Jullie zien, niet één ziel zal onberoerd gelaten worden. Sommigen zullen Mij niet verwelkomen, 
maar ze zullen weten dat Ik er Ben.  

Mijn Tijd om Mijn aanwezigheid te laten voelen, door de Kracht van de Heilige Geest, is zeer 
nabij. Ik verlang dat jullie je zielen verzoenen vóór Mij en klaar staan om Mij te ontvangen, want 
jullie zullen de tijd of het uur niet kennen. Een ding dat Ik jullie zal vertellen is dat het plotseling zal 
zijn.  

Jullie geliefde Jezus  

Dat is alles wat Ik jullie openbaren kan voordat Ik de schapen van de bokken 
scheid.  
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Woensdag, 11 februari 2015, 15:16 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zo velen spuwden in Mijn Gelaat, vervloekten Mij en verloochenden Mij 
tijdens Mijn Tijd op aarde en vandaag doen zij dat nog steeds.  

Elk Geschenk dat van Godswege aan de mensheid geschonken werd via zieners, visionairs en 
profeten, werd door de meerderheid afgewezen. Weldra zal de Vlam van Waarheid voor de 
mensen moeilijk te vinden zijn, hoewel zij ernaar op zoek gaan. Mijn vijanden zullen zich 
verheugen en feestvieren wanneer Mijn Getuigen op aarde tegen de grond geworpen en vertrapt 
worden. O, hoe ondankbaar zijn de koude harten van de mensen en hoe weinig liefde hebben zij 
voor Mij.  

Mijn kastijding is op handen en Ik zal diegenen wier liefde voor Mij levend blijft, scheiden van de 
zielen die Mij verwerpen. Mijn Tussenkomst zal vlug gebeuren en wee de mens die Mij vervloekt, 
want Ik zal hem wegsnijden uit de Boezem van Mijn Heilig Hart en hij zal achtergelaten worden om 
te vertoeven tussen de beesten (duivels) die over de aarde rondzwerven, op zoek naar zielen die 
zij begeren om ze te kunnen vernietigen.  

Vandaag heeft jullie Heer gesproken en vandaag is het de dag waarop, zoals voorzegd, de 
veranderingen zullen beginnen. Mijn Barmhartigheid zal jullie getoond worden in krachtige 
stromen maar daarna zullen jullie je eigen lot kiezen. Zij die toegestaan hebben dat haat in hun 
zielen woekerde zullen Mij volkomen verwerpen. Zij wier zielen lauw zijn zullen niet de Genaden 
hebben om Mij trouw te blijven en ook zij zullen Mij afwijzen.  

Ik heb jullie het Woord, de Waarheid, gegeven en velen hebben Mij erom vervloekt. Het is enkel 
dat wat Ik jullie kan geven vóór de Grote Dag. Nu dan, neem wat Ik jullie gegeven heb en herinner 
jullie elk Woord, want Mijn Tijd is nabij en dat is alles wat Ik jullie openbaren kan voordat Ik de 
schapen van de bokken scheid.  

Diegenen onder jullie die Mij vervloeken zullen vervloekt zijn. Diegenen die in Mij geloven zullen 
Eeuwig Leven hebben. Lijd in Mijn Naam en Ik zal jullie verheffen in Mijn komend Koninkrijk.  

De Dag van de Eerste Verrijzenis komt eraan en zij die Mij niet willen aannemen zullen voor 
eeuwig verworpen worden. Mijn toorn is heden groot en indien jullie de sombere, grauwe en 
verduisterde zielen zouden zien van diegenen die lauw van hart zijn, dan zouden jullie wenen. 
Helaas zijn de meeste zielen in duisternis en zouden jullie dat zien, dan zouden jullie sterven van 
de shock, zo (erg) is de toestand van de zielen van de mensheid.  

Jullie Jezus  

Boodschap van de Heilige Geest.  
 

Zaterdag, 12 februari 2011, 15:30 u.  

De tijd is thans gekomen om op te staan en deze beker aan te nemen – drink ervan want het is de Beker 
van de Redding. Door uit deze beker te drinken, zal je nu voorbereid worden om deze beker te delen met 
de mensheid. Je bereidt je nu voor om de woorden van Christus aan het licht te brengen zodat de zielen 
gered kunnen worden bij De Waarschuwing.  

Verspil geen enkel moment want de tijd nadert voor deze grootse gebeurtenis. De wereld zal maar weinig 
tijd hebben om de inhoud op het internet te lezen. Maar deze periode zal essentieel zijn om miljoenen te 
redden van de vuren van de Hel.  

Dit is een grote verantwoordelijkheid maar je bent er nu klaar voor.  

Ga nu heen in liefde en vrede.  

De Heilige Geest  

Andere landen zullen Engeland volgen en het gebed in het openbaar verbieden. 
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Zondag, 12 februari 2012, 10:30 u.  
Mijn kind, hoe ween Ik van verdriet wanneer Ik zie hoe velen proberen om de verering van Mijn geliefde 
Zoon uit te roeien.  

Ik heb je al eerder gezegd dat de strijd begonnen is. In Engeland zijn reeds plannen opgestart om 
het bidden tot God de Vader en Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, in het openbaar te verbieden.  
Dat is nog maar het begin. Zeer spoedig zal het opgelegd worden in scholen en andere openbare 
plaatsen totdat het onwettig zal worden om te bidden in kerken die aan Mijn Zoon, Jezus Christus, zijn 
toegewijd.  

De haat tegenover Mijn Zoon onder de mensen en bij diegenen die hoge posten bekleden houdt in 
dat zij alles zullen doen wat zij kunnen om de openlijke uitoefening van het Christelijke geloof te 
verbieden.  

Degenen die Mijn Zoon haten zeggen dat zij niet in Mijn Zoon geloven. Maar hoe kunnen zij zoveel 
haat tonen voor iemand waarin zij niet geloven?  
Hun verachting voor Mijn Zoon zal duidelijker worden wanneer andere landen Engeland zullen volgen om 
het openlijk uitoefenen van het Christelijke geloof te verbieden.  

Het vereren van Mijn Zoon zal een misdrijf worden.  

Andere geloofsovertuigingen die in God de Vader geloven zullen ook lijden.  

Maar zij zullen niet zoveel lijden als de Rooms Katholieke Kerk en andere Christenen. Hun lijden zal 
intens worden.  

Bid kinderen om veel van dat kwaad af te wenden nu het meer en meer zichtbaar wordt.  

Zij die beweren niet in Mijn Zoon te geloven zijn zo lang verborgen gebleven.  

Nu zullen zij vol zelfvertrouwen opstaan en Mijn Zoon vervolgen door Zijn volgelingen te doen lijden.  

Bid vurig, kinderen, om jullie geloof te beschermen en jullie recht om Mijn Zoon openlijk te eren zonder 
jullie te moeten schamen.  

Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (29) om de uitoefening van het Christelijk geloof te beschermen.  

Kruistochtgebed (29)   
Bescherm de uitoefening van het Christelijk geloof.  

“O mijn Heer Jezus Christus, ik smeek U om Uw Heilige Geest uit te storten over al Uw kinderen. Ik smeek U 
om diegenen te vergeven die in hun ziel haat jegens U koesteren.  

Ik bid opdat atheïsten hun verharde harten zouden openen tijdens Uw Grote Barmhartigheid en dat Uw 
kinderen die U beminnen U kunnen eren met waardigheid en boven alle vervolging uitstijgen.  

Alstublieft, vervul al Uw kinderen met de Gave van Uw Geest, opdat zij moedig kunnen opstaan en leid Uw 
leger in de laatste strijd tegen Satan, zijn demonen en al die zielen die slaaf zijn van zijn valse beloften. 
Amen.”  

Ga in vrede, Mijn kind, en zeg de wereld zich klaar te maken voor deze grote ongerechtigheid.  

Dank je om Mijn oproep van vandaag te beantwoorden.  

Maria, Koningin van alle engelen  
Moeder van Verlossing  
 
De Heilige Bijbel wordt niet opzij geschoven ten gunste van deze boodschappen.  

 
Zondag, 12 februari 2012, 15:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb je gemist gisteren. Ik maakte je tijdens de nacht wakker, weet je het 
nog? Je was te moe, maar hoe verlangde Ik toen met jou te spreken.  

Vandaag moet Ik er bij jou op aandringen om de wereld te zeggen dat de oorlogsdreiging escaleert en 
dat, tenzij meer van Mijn volgelingen bidden, een nucleaire oorlog zal uitbreken.  
Dat is nabij en gebed kan dit afwenden, samen met de hand van Mijn Eeuwige Vader.  
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Ik heb meer van Mijn volgelingen nodig om Mijn Heilig Woord te verspreiden dat aan heel de 
mensheid gegeven wordt voor het welzijn van jullie zielen.  
Jij, Mijn dochter, wordt aangevallen door diegenen die zeggen dat het Heilig Boek van Mijn Vader ten 
gunste van deze boodschappen opzij geschoven wordt. Dat is niet zo.  
Mijn boodschappen vandaag dienen om de leer vervat in de Heilige Bijbel te bekrachtigen omdat zo 
velen in de wereld van vandaag niet meer weten wat daarin staat.  
Dan zullen zij evenmin de waarschuwingstekens van de eindtijd kennen tenzij Ik ze nu aan jou 
openbaar.  
Waarom is dat? Ik moet jullie zielen klaarmaken voor Mijn Nieuwe Paradijs. Heb nooit het gevoel dat Ik 
jullie op een ander pad breng.  
Want er is slechts één pad naar het Paradijs en Ik ben Degene die jullie naar haar poorten zal geleiden.  

Luister naar Mijn woord.  

Luister naar Mijn oproep.  

Ga met Mij verder met jullie hoofden omhoog, zonder angst in jullie harten terwijl Ik Mijn leger leid om Mij 
te helpen Mijn Koninkrijk op aarde terug te winnen.  
Jullie geliefde Jezus  

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een Nieuw Leven, een Nieuw 
Vernieuwd Paradijs.  

 
Dinsdag, 12 februari 2013, 2:19 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen in de wereld zijn zich niet bewust van hun geestelijke 
aard. Zij zijn zo verstrikt in aangelegenheden betreffende hun dagelijks leven, hun jobs, hun rol als 
ouders, hun inspanningen om te slagen in examens en zichzelf te ontwikkelen, dat zij vergeten dat 
aan hun leven hier op aarde na dit leven een einde komt.  

Het is niet meer dan juist dat zij zo goed mogelijk hun best doen waar het hun 
verantwoordelijkheid betreft om zich te voeden en te kleden, maar wanneer zij hun geestelijk 
welzijn daardoor verwaarlozen, ontzeggen zij zichzelf de grootse geschenken die hun te wachten 
staan.  

Velen vergeten dat Mijn Vader het leven op elk moment kan wegnemen. Indien zielen niet 
voorbereid zijn, zullen zij zich dat berouwen en zullen zij mogelijk niet binnengaan in de Hemel op 
het moment dat zij van dit leven naar het volgende overgaan.  

Het is moeilijk voor hen die een druk leven leiden om stil te staan bij wat er gebeurt 
wanneer deze tijd, die hen door God verleend werd, een einde neemt. Want velen 
beschouwen de dood als iets beangstigends en iets waaraan zij liever niet denken. Bijgevolg 
verwerpen zij Mij, hun Jezus, hun weg naar Mijn Vaders Koninkrijk. Ik, Jezus Christus, Ben de 
enige weg om tot het eeuwig leven te komen, een leven dat jullie onbekend is.  
Ik wens jullie te zeggen dat er een wonderbaarlijk leven wacht voor al Gods kinderen. Dit 
leven hier is belangrijk, omdat de wijze waarop jullie dit bestaan op aarde dat jullie geschonken 
werd leven, bepalend is voor jullie toekomst.  

Jullie moeten de dood nooit beschouwen als een eindpunt. Integendeel, denk erover als het 
begin van een nieuw en schitterend leven. De tijd die jullie op aarde doorbrengen is een 
beproeving, een test en in vele opzichten een ballingschap. Geboren als zondaars zullen jullie ook 
sterven als zondaars. Maar het zullen die zondaars zijn die elkaar hebben liefgehad, anderen met 
liefde en eerbied behandeld hebben en hun leven geleid hebben naar Mijn evenbeeld, die veel 
hebben om naar uit te zien.  

Omwille van Mijn diep Medelijden voor al Gods kinderen, maak Ik grote uitzonderingen voor zielen 
die verdwalen, verloren zijn en verward. Ik maak jacht op zielen die niets met Mij willen te maken 
hebben en Ik beroer hun harten, zodat zij met anderen kunnen meevoelen.  
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Velen beseffen niet hoe Ik in hun harten werk, maar Ik doe dat om hen naar Mij toe te trekken. 
Want naar alle zielen die tot Mij roepen, zelfs indien zij onzeker zijn omtrent Mijn Bestaan, kom Ik 
toegesneld. Ik antwoord onmiddellijk en hoor alle verlangens. Ik Ben een Liefhebbende God. Ik 
Ben niet gemakkelijk te vertoornen. Ik Ben Geduldig. Ik Ben verwachtend. Ik Ben Trouw. Ik 
Ben Genadig. Ik wacht op alle zielen om Mijn Oproep te herkennen, want weldra zullen zij 
nog weinig twijfel kennen omtrent Wiens Stem het is die zij horen, die hen smeekt om Gods 
Liefde te voelen.  
Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw vernieuwd Paradijs. Hoewel 
deze tijd op aarde veel beproevingen, druk, stress, hoogtes en laagtes kent, toch is er geen 
vergelijk met de vrede en heerlijkheid van het leven dat al diegenen wacht die Mij liefhebben.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer 
gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon.  

 
Woensdag, 12 februari 2014, 22:45 u.  

Mijn kind, net zoals het Beeld van mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn Belofte van Wederkomst zal 
genegeerd en later uitgeroeid worden, zo zal het ook geschieden met elke referentie die 
naar mij verwijst, jullie geliefde Moeder.  
Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van 
mijn Zoon. Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover diegenen die mijn heilige 
Vereringsplaatsen bezoeken en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd 
worden, allemaal zonder oorzaak. Geen enkele erkenning betreffende de echtheid van 
verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal nog gehoord worden. Alle 
verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een recent vernieuwd omhulsel 
van mijn Zoons Kerk op Aarde. In vele kerken zullen devoties tot mij gestopt worden, onder het 
nieuw aangestelde regime dat in de toekomst zal voorgesteld worden. Ik zal vergeten  
worden en vervolgens veracht, door diegenen die zullen beweren een nieuwe moderne, 
allesomvattende kerk te vertegenwoordigen, die nog maar weinig gelijkenis zal vertonen 
met de Kerk gesticht op de Rots, op Petrus, de geliefde apostel van mijn Zoon.  
Wanneer jullie alle devoties tot mij, de Heilige Moeder van God, op die wijze behandeld zien, 
wees er dan alstublieft van bewust dat deze nieuwe regels op aandringen van de Boze 
zullen zijn. De Boze veracht mij, net zozeer als hij voor mij bevreesd is. Hij weet dat devotie 
tot mij, vanwege de zielen, zijn boosaardige wegen op afstand houden en dat het bidden 
van mijn Allerheiligste Rozenkrans hem geselt en machteloos maakt. Die komende dagen 
zullen door diegenen die mij liefhebben moeten doorstaan worden en er zal een tijd komen dat de 
samenwerking van de Kerk met mijn Heiligdommen zal stopgezet worden. Wanneer dat gebeurt, 
zullen jullie weten dat dit bedoeld is om Gods kinderen van mijn invloed te scheiden, die in deze 
tijden noodzakelijk zal zijn, als ik moet helpen om jullie naar mijn Zoon te brengen.  

Het is mijn rol jullie voor te bereiden op de Grote Dag van de Tweede Komst van mijn Zoon. 
Ik ben van plan mijn kinderen te blijven oproepen, totdat die Dag aanbreekt. Ik verlang slechts 
zielen voor mijn Zoon te brengen, zodat Hij hen Eeuwige verlossing kan schenken. Het gaat 
allemaal om de redding van de zielen, maar de Boze zal geen enkele inspanning schuwen om dat 
te verkomen.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Zij bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst betekent.  
 

Woensdag, 12 februari 2014, 23:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lang heeft de mens gedacht dat Ik zou wachten vooraleer Ik 
opnieuw met hem zou communiceren voor Mijn Tweede Komst? Dacht hij dat Ik dit het jaar ervoor 
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zou doen? De maand ervoor? De week ervoor? Of geloofde hij dat Ik hem helemaal niet zou 
waarschuwen?  

Vóór Mijn geboorte, was aan de wereld een Messias beloofd. Mijn Vader sprak door de 
profeten, zodat aan de mensheid hoop, wijsheid en de genade zou worden gegeven om het 
Woord van God te aanvaarden, zodat ze klaar zou zijn voor Mijn komst. Hebben ze geluisterd? 
Velen deden dat en bereidden zich voor op Mijn Tijd. Helaas, waren ze niet klaar toen ik 
geboren werd. Toen gaf Johannes de Doper hun het Woord en waarschuwde hen om zich voor 
te bereiden. Waren ze er klaar voor? Neen, want ze geloofden hem niet. En toch werden velen 
gered, want door Mijn dood aan het Kruis, veroorzaakt door hun verwerping van Mij, verloste Ik 
hen in de ogen van Mijn Vader.  
Zo velen bevochten toen Mijn Missie en toch volgden velen Mij. Nu wordt de wereld opnieuw 
voorbereid vanwege de Liefde van Mijn Vader voor al Zijn kinderen. Deze keer zal het 
moeilijker zijn. Ondanks al hun kennis van Mij, zullen ze nog steeds weigeren te 
aanvaarden dat God ingrijpt en hen voorbereidt door Zijn profeet. Hoe verder zij zich 
verwijderen van God, hoe minder ze weten van Mijn Belofte. Zij bewijzen lippendienst aan wat 
Mijn Tweede Komst betekent, omdat velen van hen er echt helemaal niets over weten.  

Deze keer zal hun weinig keuze gelaten worden dan om de tekenen te zien, waarvan zij allen 
getuige zullen moeten zijn, want Ik zal alles onthullen. Wanneer Ik zeg dat er iets zal gebeuren 
en wanneer dat gebeurt, zullen ze nog steeds ontkennen dat de profetie kwam van de Woorden 
die door Mijn Lippen werden uitgesproken. Wanneer zij de Aarde zullen zien draaien, schudden en 
andere straffen over hen uitgestort zien, zullen ze nog steeds beweren dat er een 
wetenschappelijke verklaring voor is.  

Wanneer de grote geloofsafval de wereld overspoelt en het Christendom verplettert, in het 
voordeel van het heidendom, zullen ze dan zeggen dat dit een goede zaak is? Het antwoord is ja. 
Dus, naarmate Mijn Aanwezigheid minder vereerd wordt door zo velen, welke kans heeft de 
wereld dan tegen Satan? Dat is de reden waarom Mijn Vader jullie nu voorbereidt, want Hij geeft 
nooit op om Zijn kinderen voor te bereiden voor Zijn Grote Barmhartigheid.  

De voorbereiding van de mensheid zal verdergaan en aan de wereld zal de Waarheid 
worden gegeven, om de mensen te redden van de uiteindelijke vernietiging. Mijn Tijd is 
dichtbij en de hele mensheid moet de nodige tijd reserveren om hun ziel voor te bereiden. 
Tijd mag nooit verspild worden wanneer jullie je voorbereiden om Mij te verwelkomen. Jullie 
mogen nooit het Woord verwerpen dat aan een profeet van God gegeven is. Wanneer jullie dat 
doen, slaan jullie Mij, jullie Jezus, in het Gelaat.  

Jullie geliefde Verlosser  
Jezus Christus  

Gebed jaagt de Boze angst aan.  
 

Donderdag, 12 februari 2015, 18.00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen overal ter wereld de tijd te vermeerderen 
die zij aan het gebed besteden, om de macht van de zonden te verslaan, die de wereld wurgen en 
in hun zog lijden en allerlei vormen van ontbering meebrengen.  

Zonde kan door gebed vernietigd worden. Het gebed is het machtigste wapen tegen het kwaad en 
hoe meer jullie je tot Mij, jullie Jezus, richten, des te beter kan Ik Mijn vijand verslaan. Hoewel Ik 
jullie niets vraag wat jullie harten zou belasten, verzoek Ik jullie beroep te doen op Mij om 
zondaars te helpen het kwaad te vermijden dat op gelijk welk moment in hun hart kan opkomen.  

De macht van Satan is op een punt gekomen dat mensen zonder geloofsovertuiging of geloof in 
God, gemakkelijk door hem kunnen gemanipuleerd worden. Bij elke gelegenheid prikkelt en 
bekoort hij hen. De mens, in Satans ogen, is een spiegelbeeld van God, Die de mens schiep naar 
Zijn Eigen Beeld. Satan haat elke individuele mens met een intensiteit die jullie de adem zou 
benemen. Alleen de mens die op zijn hoede is voor zijn slinkse handelswijze kan de Waarheid 
zien, ook wanneer het kwaad veel vormen aanneemt. Enkel de mens die open staat voor Gods 
Woord – die Hem bemint en Hem kent – kan door de kracht van het gebed de invloed van de 
bedrieger afwenden.  
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Gebed jaagt de Boze angst aan en verzwakt zijn greep over de mensheid. Het gebed is machtiger 
dan een zwaard dat in de strijd gebruikt wordt, want het verwondt de vijand niet alleen maar 
vernietigt hem ook.  

Jullie Jezus  

Satans laatste dagen: Zoals bij een wesp die sterft, zal de angel het pijnlijkst zijn.  
 

Maandag, 13 februari 2012, 15:30 u.  

Mijn dochter, denk eraan dat de mens alleen maar om zich heen hoeft te kijken om te weten dat er grote 
veranderingen in de wereld zijn gekomen.  

Gewone dagelijkse gebeurtenissen lijken niet langer dezelfde. De genoegens die jullie genieten van 
materiële winst, kinderen, hebben hun glans verloren. Zij trekken niet langer aan. Zij zijn vermengd met 
een masker van zinloosheid.  

Hoe komt dat? Weten jullie niet dat het de gesel is van de Antichrist en zijn aanwezigheid op aarde die 
deze schaduwen veroorzaakt?  

Hij, het gebroed van Satan, besmet elke laag van jullie maatschappij inclusief politici, het leger, 
financiële instellingen, humanitaire organisaties en zelfs jullie kerken.  
Geen enkele sector is gespaard gebleven met de bedoeling de mensheid in zijn laatste dagen op aarde 
te kwellen.  

Vergeet niet dat Ik, jullie Jezus, aan jullie, Mijn volgelingen, de kracht van de Heilige Geest gegeven heb 
om deze duivelse daders machteloos te maken.  

Hoe meer jullie ten strijde trekken door de kracht van jullie geloof hoe zwakker de greep van de Antichrist 
zal zijn.  

Gebed, en vooral de Kruistochtgebeden die aan jou, Mijn boodschapster, gegeven werden, zullen dit 
kwaad helpen uitdrijven.  

Alle kwaad kan door gebed worden vernietigd. Zo eenvoudig is dat.  
De dagen van de overleving van Satan en zijn leger zijn geteld. Hoe dan ook, zoals een wesp die 
stervende is, zal de angel het pijnlijkst zijn.  
Wees geduldig en standvastig gedurende deze beproevingen en jullie, Mijn leger, zullen met hoop en 
vertrouwen in eenheid opmarcheren naar de poorten van Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.  

Jullie redder   
Jezus Christus  

De Vrijmetselarij is geïnfiltreerd in Mijn Kerk op aarde en spoedig zal het 
schisma, zoals voorzegd, splitsing en onrust veroorzaken onder Mijn 
gelovige dienaars.  

 
Woensdag, 13 februari 2013, 11:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de Hemel is thans vervuld van toorn omdat de Doornenkroon 
neerdaalt om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk op aarde, te vermorzelen.  
Deze profetie die jou met vele details in de voorbije twee jaar gegeven werd, gaat in 
vervulling. Nu Mijn andere Openbaringen spoedig zullen gerealiseerd worden, zullen nog 
maar weinige van Mijn gewijde dienaars in staat zijn Mijn Smeekbeden tot het menselijk ras te 
negeren op dit goddeloos uur van jullie tijd.  

De leden van de boosaardige groep zijn aan hun campagne begonnen om de aarde te ‘bevrijden’ 
van de Waarheid van Mijn Leer. Mijn Heilige Plaatsvervanger is in zijn handeling gedwongen 
geweest en zal ten gevolge daarvan veel lijden. De Vrijmetselarij is geïnfiltreerd in Mijn Kerk op 
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aarde en spoedig zal het schisma, zoals voorzegd, splitsing en onrust veroorzaken onder Mijn 
gelovige dienaars.  

Velen hebben geen idee van de misleiding waarmee zij te maken krijgen. Noch weten zij dat het 
fundament van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof is verbrijzeld. In plaats daarvan zal de 
gruwel oprijzen en Ik zal tussenbeide komen en tekens geven om elke ziel opmerkzaam te maken 
op het belang van het gebed, zodat zij de Waarheid van de fictie kunnen onderscheiden.  

Het is niet de instorting van de Katholieke Kerk, die weldra duidelijk zal worden, die de 
wereld zal verdelen. Maar het zal hun betrokkenheid zijn in de totstandkoming van een 
Nieuwe Wereldkerk, een één-wereld religie, die heidendom en afgoderij zal binnenbrengen.  
De valse profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt. In samenwerking met de 
antichrist zullen zij de wereld op de knieën krijgen. Het zal niet aan God zijn dat zij eer zullen 
bewijzen, maar aan het beest.  

Ik smeek al Mijn leerlingen, Mijn Christelijke volgelingen van overal, om kalm te blijven. Bid om 
vrede en sta Mij, Jezus, toe jullie in deze tijd te leiden.  

Ik roep al Mijn kardinalen op, Mijn bisschoppen en Mijn gewijde dienaars om jullie kudde te 
verenigen en trouw te blijven aan Mijn Leer. Let goed op wat jullie zal gevraagd worden te 
prediken want dat zal veranderen. Jullie homilieën zullen bedacht en geschreven worden voor een 
seculiere wereld en zij zullen geen inhoud hebben.  

In een poging die moet gezien worden als modernisering van de Katholieke Kerk zal men 
jullie voorstellen om alles inclusieve congregaties te bevorderen – alle religies in één 
verstrengeld, de zogenaamde Verenigde Christelijke Kerk. Alle uiterlijke kentekens mogen 
aanvankelijk dezelfde lijken, maar dat is wat jullie geacht worden te zien. Langzaamaan zullen 
jullie Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen wanneer nieuwe woorden, zinnen en nieuwe 
formuleringen aan jullie zullen voorgelegd worden voor het aanbieden van de Sacramenten.  

Er zal paniek uitbreken bij de waarachtige getrouwe conservatieve priesters die gealarmeerd 
zullen worden bij de nieuwe moderne vormgeving waarvan de Kerk gebruik zal maken wanneer zij 
een nieuwe soort van moderne alternatieve Kerk wil introduceren.  

Door het netwerk van de vrijmetselarij, die geïnfiltreerd is in elke hoek van de Katholieke 
Kerk, van de regeringen en de media, zal deze gruwel voorgesteld worden als een grote 
vernieuwing.  
Dat is het begin van het einde. Mijn Tegenwoordigheid zal onopvallend verwijderd worden voor 
de nieuwe ceremonie van de Missen.  

Alle praal en ceremonieel zullen een leeg tabernakel verhullen want Mijn Vader zal Mijn 
Goddelijke Aanwezigheid niet langer toestaan.  
Jullie moeten verenigd blijven en indien jullie Katholiek zijn, voortgaan met de dagelijkse 
Mis bij te wonen en te communiceren. En jullie, alle Christenen, jullie moeten weten dat jullie 
eveneens zullen verlokt worden tot de Nieuwe Wereldreligie, beraamd door naties die nauw 
samenwerken met de verraders van Mijn Katholieke Kerk. Zij wensen een wereldlijke, 
humanistisch façade op te trekken – een façade die op subtiele wijze het kwaad verhult dat zij 
willen stimuleren.  

De strijd is begonnen maar jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn sterker dan jullie denken. Ik 
Ben er altijd. Ik heb jullie goed voorbereid. Om te overleven moeten jullie dit Kruistochtgebed (100) 
bidden.  

Kruistochtgebed (100)   
Voor de overleving van het Christendom.  

“O lieve Jezus, wij smeken U om de bekwaamheid om de beproevingen te overleven die wij nu onder 
ogen zien, terwijl de laatste Ware Paus zijn Missie voor U beëindigt.  

Help ons om de verschrikkelijke wantoestanden te doorstaan die wij nu tegemoet gaan door de 
ineenstorting van de Kerk die wij eens gekend hebben.  

Laat ons nooit afwijken van de Waarheid van Uw Goddelijk Woord.  

Help ons om te blijven zwijgen wanneer de aanvallen op onze schouders geplaatst worden om ons te 
verleiden onze rug te keren naar U en naar de Sacramenten die U de wereld gaf.  
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Bedek Uw Leger met de machtige Liefde die wij nodig hebben, als een schild, om ons te beschermen 
tegen de valse profeet en de antichrist.  

Help Uw Kerk om zich op aarde te verspreiden en te vermenigvuldigen, zodat zij aan de Waarheid 
kan vasthouden en U helpen onze broeders en zusters op de Weg van de Waarheid te leiden om 
onszelf, adequaat, voor te bereiden op Uw Tweede Komst. Amen.”  

Maken jullie je geen zorgen, Mijn volgelingen. Alles berust in Mijn Heilige Handen. Wees geduldig. 
Rechtvaardig geen enkele van jullie handelingen in Mijn Naam, want wanneer jullie dat doen, dan 
verdedigen jullie Mijn Woord terwijl het enige dat jullie moeten doen is Mijn Woord te verkondigen.  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: De Arrogantie en de Hoogmoed van de Mensheid zijn 
Beledigend voor de Tegenwoordigheid van God.  

 
Woensdag, 13 februari 2013, 20:10 u.  

Mijn Heilige Mantel bedekt al diegenen van jullie die Mij, jullie Hemelse Moeder, aanroepen tijdens 
deze tijden van kastijding. Omdat de Toorn van mijn Eeuwige Vader toeneemt moeten jullie, 
mijn lieve kinderen, innig bidden om het lijden te verzachten dat als een vloed over de 
aarde zal golven.  
Concentreer jullie op wat mijn Zoon jullie meedeelt en blijf verenigd in het gebed opdat de zonden 
kunnen vergeven worden. De genotzuchtige wolk die over het westelijk deel hangt van de 
wereld die mijn Zoon heeft gemeden, wordt elke dag dikker.  
De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de Tegenwoordigheid van 
God. Hun lege zielen zijn als lege vaten en zij zijn gevuld met waardeloze rijkdommen, 
gemaakt door mensenhanden. In hun hebzuchtige harten hebben zij geen plaats voor Ware 
Liefde, de Liefde tot God. Zonder de Liefde tot God zijn zij niet in staat iemand anders dan 
zichzelf lief te hebben. Dat betekent dat de mensheid lijdt, meer dan zou hoeven, omdat de liefde 
niet gedeeld wordt.  

Indien jullie alleen zorg dragen voor jullie zelf, dan kunnen jullie geen troost geven of het lijden 
verlichten van diegenen die van anderen afhankelijk zijn.  

Word wakker, kinderen. Alleen door jullie harten te openen voor de Waarheid zullen jullie in staat 
zijn de Barmhartigheid van mijn Zoon te veroveren.  

Jullie geliefde Moeder 
Moeder van Verlossing  

Moeder van Verlossing: Dit is de tijd waarin zielen de pijn van het Vagevuur 
op Aarde zullen moeten doorstaan.  

 
Donderdag, 13 februari 2014, 13:13 u.  

Mijn lief kind, waarom maak jij je zorgen over de moeilijkheden die jij elke dag tegenkomt in deze 
Missie. Weet je niet dat Alle Macht in de Handen van Mijn Vader berust, God de Allerhoogste?  

Wanneer de laatste zuivering door de mensheid doorstaan wordt, mag dat dan wel niet 
aangenaam zijn, maar zonder haar zullen de zielen niet gezuiverd zijn. Dit is de tijd waarin zielen 
het lijden van het Vagevuur op Aarde moeten verdragen. Alleen diegenen die zuiver en met reine 
zielen zijn kunnen het Nieuwe Paradijs binnengaan, dat is het Koninkrijk van God. Dus in plaats 
van vreesachtig te zijn, verzoek Ik jullie allen Gods Tussenkomst in de wereld te 
aanvaarden. Wees gelaten bij wat moet zijn, wat moet geschieden en bij gelijk welke 
handelingen die nodig zijn om jullie allen te beschermen tegen de boosaardigheden en 
ongerechtigheden, die het menselijk ras zullen aangedaan worden door diegenen wier 
enige trouw uitgaat naar zichzelf en naar diegenen die agenten zijn van Satan.  
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Het is mijn Zoons verlangen om al die onschuldige zielen te verenigen die niet in God geloven. 
Mijn Zoon weet dat diegenen die God beminnen, maar Hem mogelijks niet aanvaarden, zich met 
de tijd tot Hem zullen keren. Hij heeft vertrouwen in diegenen die Hem echt beminnen, maar die 
Zijn Tussenkomst door deze Goddelijke Boodschappen verwerpen, omdat ook zij naar Hem zullen 
toelopen. Het zijn diegenen die Hem niet kennen en diegenen die weigeren te aanvaarden 
Wie Hij Is, waarover Hij zich het meeste zorgen maakt. Herinner jullie dus altijd dat deze 
verloren zielen de eerste zielen zullen zijn, waarnaar mijn Zoon het meest hunkert. Dat zijn 
de mensen die Hem het meest kwetsen; die Hem verschrikkelijke pijn en lijden geven en die 
de oorzaak waren van Zijn Tranen van Bloed, tijdens Zijn Doodstrijd in de Hof van Olijven.  
Kastijdingen worden niet zozeer gezonden als straffen voor de zonden van de mensen, maar als 
middelen om de mensheid terug tot bezinning en in nederigheid op de knieën te brengen. 
Wanneer de mens gezuiverd is van zijn arrogantie, zijn geloof in zijn eigen grootheid en het 
verkeerde geloof dat zijn macht groter is dan die van God, dan alleen kan hij door dergelijke 
zuivering geschikt gemaakt worden om voor God te staan.  
Een mens in staat van doodzonde die weigert berouw te betonen zal nooit in staat zijn de pijn van 
Gods Licht te weerstaan. Daarom is het een Daad van Barmhartigheid dat God tussenbeide komt, 
om die ziel voor te bereiden, zodat ook zij in Gods Heerlijkheid kan delen. Het is omwille van Gods 
Liefde en Zijn Edelmoedigheid, dat Hij deze moeilijke tijden die reeds begonnen zijn, toelaat plaats 
te vinden. Niet omdat Hij gewoon maar Zijn kinderen wil straffen voor hun boosaardigheden, maar 
om ervoor te zorgen dat zij waardig gemaakt worden voor het Eeuwig Leven. 
 
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond.  
 

Vrijdag, 13 februari 2015, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, door de Kracht van de Heilige Gezegende Drie-Eenheid, bevestig Ik 
dat Ik jullie de Waarheid gegeven heb. Ik heb jullie harten en zielen gevuld met de gaven die de 
mensheid beloofd waren door het Boek van Waarheid.  

Neem nu Mijn Geschenk van de Waarheid samen met al de andere Gaven die jullie door deze 
Missie verkregen hebben en aanvaard ze met dankbaarheid. Leef naar het Woord van God. 
Aanvaard deze Boodschappen en leid jullie leven in overeenstemming ermee.  

Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond. Mijn Rest is gevormd. Jullie 
hebben het Zegel van de Levende God, de Medaille van Verlossing en de 
Kruistochtgebeden als Gaven ontvangen. Zij zullen jullie wapenuitrusting zijn tegen Mijn 
vijand. Vanaf nu zal Ik slechts periodiek met jullie spreken en door de Rest(kerk). Jullie zijn 
klaar om jullie wapenrusting aan te trekken en te strijden om Mijn Woord levend te houden 
in een plaats van verlatenheid.  
Mijn Plan is te verzekeren dat jullie allen Mijn Woord verspreiden en overwegen wat Ik jullie 
gegeven heb. Ik zal Mijn laatste Missie nooit in de steek laten, want dat is onmogelijk. Wees 
geduldig en vertrouw ten volle op Mij. Deze Boodschappen zullen jullie veel vertroosting en 
opbeuring bieden in de dagen van grote geestelijke beproevingen. Wees dankbaar voor Mijn 
Barmhartigheid.  

De Heilige Geest zal jullie leiden en beschermen en Ik zal jullie de steun geven die jullie zullen 
nodig hebben om de moeilijkheden te doorstaan die jullie tegemoet gaan in de komende tijden.  

Dank jullie wel Mijn kleinen om Mijn Tussenkomst te aanvaarden. Nu is het aan jullie om de 
Waarheid te verspreiden. Ik bemin jullie, Ik koester jullie en Ik verlang naar de Grote Dag 
van de Heer waarop Ik de wereld zal verenigen en jullie in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde 
zal binnenleiden.  
Ik Zegen jullie en geef jullie de moed, de wijsheid, de kennis en de Genaden om Mijn Werk op 
aarde voort te zetten.  

Jullie geliefde Jezus  
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Redder en Verlosser van heel de mensheid.  

God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak gevolgd door 
de VS.  

 
Dinsdag, 14 februari 2012, 18:00 u.  

Mijn dochter, Mijn timing in verband met Mijn kastijding en De Waarschuwing is niet aan jou om te 
kennen.  

Er is geen reden tot bezorgdheid omtrent Mijn Goddelijke timing want die zal plaatsvinden in 
overeenstemming met Mijn Heilige Wil.  

Weet echter dat de Rode Draak waarover jou een tijdje geleden verteld werd, nu op bescheiden 
wijze de kop heeft opgestoken maar met een dodelijk voornemen om de Christenen over de hele 
wereld te verslinden.  

Na zo lang geduldig te hebben gewacht zal hij nu neerschieten en met vuur uit zijn bek alles vernietigen 
wat hulde vertegenwoordigt voor Mij, de Allerhoogste God en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.  

Europa zal zijn eerste doelwit zijn en dan de Verenigde Staten van Amerika.  
Het communisme zal geïntroduceerd worden en wee diegenen die zich verzetten tegen het rijk van de 
Rode Draak.  

Mijn dochter, Ik weet dat de recente goddelijke boodschappen die aan jou gegeven werden verwarrend 
zijn, maar de waarheid moet geopenbaard worden.  

Alleen door het bekend maken van de profetieën zal het geloof hersteld worden. Dat is de reden waarom 
profetieën nu aan Mijn kinderen gegeven worden opdat zij de waarheid van Mijn leer zouden erkennen.  

Beetje bij beetje zullen alle profetieën die aan Mijn profeten Daniël en Johannes gegeven werden, 
zich nu ontvouwen.  
Er zullen jou details gegeven worden, Mijn dochter, om te helpen de rest van Mijn Kerk op aarde op te 
bouwen.  

Mijn kinderen zullen troost nodig hebben door Mijn boodschappen van liefde en Ik zal hun dat 
verzekeren.  

Steun op Mij, kinderen, jullie geliefde Vader en Ik zullen jullie de nodige genaden schenken om de vijand 
te verslaan.  

Zij kunnen niet winnen en hun macht zal niet alleen van korte duur zijn maar de Rode Draak en zijn 
blinde geallieerden zullen in het vuur van de eeuwige verwerping geworpen worden.  

Bid voor hun zielen omdat jullie kunnen helpen hen te redden door jullie gebeden.  

De Waarschuwing zal weinig uitmaken voor Satans volgelingen, de Rode Draak en zijn legers.  

Hun harten zijn zo verhard dat zij vrijwillig de kant van de Boze zullen kiezen. Hun trouw gaat uit naar het 
valse paradijs dat hij hun beloofd heeft.  

Net zoals uitverkoren zielen de gave van verschijningen gegeven wordt, of, in jouw geval, de gave om Mij 
en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te zien, zo zijn er ook bepaalde zielen die visioenen krijgen van 
Satan en zijn gevallen engelen.  

Hun verbintenis met de Boze is zo hecht dat velen van Satans volgelingen nog liever zouden sterven dan 
Mij, hun Almachtige Vader, te erkennen.  

Mijn belofte is deze, kinderen.  

Ik zal al Mijn kinderen beschermen die het zegel dragen van Mijn liefde, ingebed in hun zielen.  

Jullie zullen gespaard blijven van de vervolging zodat jullie sterk blijven om met al jullie kracht te bidden 
voor deze boosaardige mensen.  

Dit zal de terreur helpen afzwakken en oorlog, hongersnood en geloofsvervolging vermijden.  
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Het bidden tot Mij, jullie Vader, moet nu in jullie dagelijkse gebeden vervat zitten met dit speciale 
Kruistochtgebed (30): Gebed om oorlog, hongersnood en geloofsvervolging te vermijden.  

Kruistochtgebed (30)   
God de Vader: Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden.  

“O mijn Eeuwige Vader, God de Schepper van het Universum, in de Naam van Uw Dierbare Zoon, smeek ik U 
om ons U meer te doen beminnen.  

Help ons om moedig te blijven, zonder vrees en sterk bij tegenslag.   
Aanvaard onze offers, lijden en beproevingen als een gave vóór Uw Troon om Uw kinderen op aarde te 

redden.  

Verzacht de harten van onzuivere zielen. Open hun ogen voor de Waarheid van Uw liefde opdat zij samen 
met al Uw kinderen kunnen deelhebben aan het Paradijs op aarde dat U zo liefdevol voor ons bereid hebt 
overeenkomstig Uw Goddelijke Wil. Amen.”  

Alstublieft kinderen, negeer Mijn hemelse tussenkomsten niet in jullie levens vandaag.  

Jullie allen die een diepe liefde hebben voor Mij, jullie Vader, weet dat Ik jullie moet voorbereiden op deze 
belangrijke reis.  

Ik zou Mijn plicht als jullie liefdevolle Schepper en Vader niet nakomen indien Ik niet met jullie zou 
communiceren tijdens deze eindtijd zoals jullie die heden op aarde kennen.  

Voor diegenen die bevreesd zouden zijn door Mijn Allerheiligste Woorden, laat Mij jullie troosten door te 
zeggen dat dit niet het einde van de wereld betekent. Want dat is het niet.  
Het is eenvoudig het einde van Satans rijk op aarde dat moet verwelkomd worden, kinderen.  
De tijd is nabij voor Mijn Zoon om Zijn rechtmatige troon in te nemen wanneer Hij voor de Tweede keer 
zal komen om over het Nieuwe Volmaakte Paradijs op Aarde te regeren.  

Kinderen, Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik jullie spreek over de nieuwe aarde die Ik voor jullie heb 
bereid.  

Mijn kinderen zullen 1.000 jaar leven in het Paradijs dat Ik voor Adam en Eva geschapen had.  

Daar zal vrede, liefde, harmonie zijn en niets zal jullie ontbreken.  

Mensen zullen trouwen, kinderen krijgen en de bloemen, rivieren, zeeën, bergen en meren zullen jullie de 
adem benemen.  

Dieren zullen in harmonie samenleven met Mijn kinderen en jullie zullen met liefde bestuurd worden in 
het rijk van Mijn Zoon, Jezus Christus.  

Alleen dan zal Mijn Heilige Wil op aarde gedaan worden zoals in de Hemel.  

Jullie liefhebbende Vader   
God, de Schepper van heel de mensheid   
God de Allerhoogste  

Dit is de laatste strijd. Mijn Vicaris is gevallen. Mijn Kerk zal instorten, maar 
zij zal spoedig herrijzen.  

 
Donderdag, 14 februari 2013, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd tussen het Koninkrijk van Mijn Vader en het rijk van Satan 
is eindelijk in zijn laatste fase getreden.  
Hoe houdt de duivel Mijn Vaders kinderen voor de gek, met inbegrip van diegenen die zich laten 
leiden door de Waarheid van Mijn Leer. Niets is wat het lijkt. De macht van de Vrijmetselarij is 
toegenomen en zij teisteren niet alleen de politieke wereld maar ook het Huis van God, Mijn 
Lichaam op aarde.  

De Katholieke Kerk wordt veracht, meer dan eender welke Kerk op aarde die Mijn Heilig 
Woord verkondigt. Dat is zo omdat, vanaf Ik bekend maakte dat Mijn apostel Petrus Mijn Kerk op 
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aarde moest oprichten, zij door Mij geleid werd en Mijn instructies volgde die aan de mensheid 
gegeven zijn.  

Mijn Kerk op aarde is het mikpunt geweest van de duivel die, doorheen de eeuwen, Mijn Kerk 
verdeeldheid bracht en allen teisterde die Mijn Zeer Heilige Sacramenten in de praktijk toepasten.  

Op geen enkel ogenblik zwakte de duivel af in zijn plan om Mijn Kerk te achtervolgen. Doortrapt, 
bedrieglijk, aanmatigend, opschepperig en vol eigendunk, gelooft hij, de bedrieger, dat zijn 
macht almachtig is. Altijd mikt hij op diegenen aan wie de verantwoordelijkheid werd toebedeeld 
om Gods kinderen naar het eeuwig leven te leiden.  

Mijn Katholieke Kerk heeft gedurende een hele tijd vreselijk geleden door het ingrijpen van 
Satan. Geen enkele maal werden zij met rust gelaten om hun heilige plicht jegens Mij te vervullen. 
Om te verzekeren dat hij, de duivel, zelfs meer schade kon toebrengen infiltreerde hij bij 
Mijn gewijde dienaren door zijn eigen aanhangers erop uit te sturen om zich onder hen te 
mengen. Toen kwam de gruwel van het kwaad Mijn Kerk binnen.  
Wanneer zonde werd bedreven door diegenen die aangesteld waren om zielen te voeden, werd Ik, 
Jezus Christus, beschuldigd en in de beklaagdenbank gezet.  

De grootste misleiding van alle gebeurde toen de duivel mensen ervan overtuigde dat Ik het 
was, Jezus, Hoofd van de Kerk op aarde, die de mensheid had verraden. De mensheid is 
geboren met zonde en mensen zullen zondigen tot de tijd van Mijn Tweede Komst. Mij afwijzen als 
de Verlosser van de wereld, omwille van de zonden van de mensen, zal jullie ondergang 
betekenen en tevens van hen die verantwoordelijk zijn voor de zielen die op het slechte pad 
gebracht werden.  

In plaats van de Waarheid zullen jullie de leugens van het Beest toestaan jullie harten te bederven. 
Jullie zijn nu onder de controle van het kwaad in Mijn Kerk en velen zullen ten prooi vallen 
aan de leugens die nu als de Waarheid voor jullie zullen opgevoerd worden.  
De Waarheid van Mijn Leer zal spoedig als niet ter zake doende en onwaar bestempeld 
worden. De Toorn van Mijn Vader omwille van deze teistering binnen Mijn Kerk op aarde, 
zal spoedig gevoeld worden door Zijn dienaren in Mijn Kerk te Rome. Dit is de laatste strijd. 
Mijn Vicaris is gevallen. Mijn Kerk zal instorten, maar zij zal spoedig herrijzen.  
Jullie Jezus  

Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden, verachtelijke vormen van 
wreedheid ondergaan, belasterd, beschimpt en bespot worden in Mijn 
Naam.  

 
Vrijdag, 14 februari 2014, 22:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een man zegt dat hij goed op de hoogte is van de 
wetenschap, zal hij dat moeten bewijzen, opdat jullie hem zouden geloven. Wanneer een leraar 
zegt dat hij vele dingen weet, zullen jullie weten hoe goed hij is als jullie van hem kunnen leren. 
Wanneer een man van God zegt dat hij alles over God weet, kan hij deze informatie geven en 
jullie zullen goed ingelicht worden. Maar wanneer een man van God zegt dat hij door de Heilige 
Geest geïnspireerd wordt, zullen jullie hem alleen kennen door de vruchten die hij voortbrengt en 
niet door de kennis die hij meedeelt.  

Wanneer de Heilige Geest aan het werk is zal dat resulteren in vele vruchten, die als volgt zullen 
gepresenteerd worden: mensen die door de Heilige Geest aangetrokken worden zullen 
dichter tot God aangetrokken worden. Ze zullen anderen met een grotere intensiteit 
liefhebben dan voorheen. Ze zullen hun liefde delen. Dan zullen ze meer tijd willen 
doorbrengen in gebed en vooral zullen ze voor de zielen van anderen bidden, in plaats van 
voor hun eigen intenties.  
De Liefde van God zal dieper en persoonlijker worden. En als zij de Heilige Geest toestaan om 
hen te overspoelen, zullen ze een dringende behoefte voelen om zichzelf volledig over te geven 
aan de Wil van God. Diegenen die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd zullen geen haat 
betonen voor diegenen die hen verachten. In plaats daarvan zullen zij ernaar streven, door 
gebed, om Mij te smeken om die ziel te redden.  
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De Liefde van God kan de ziel alleen doordringen door de kracht van de Heilige Geest. De ziel zal 
altijd vrede en rust voelen, ondanks het leed dat ze onvermijdelijk zullen moeten doorstaan, hoe 
dichter ze tot Mij, hun Jezus, komen.  

Ik verdeel geen mensen. Ik trek de gezegenden – diegenen met genoeg liefde, geboren uit 
een diep gevoel van nederigheid voor God – in Mijn Heilig Hart. Eenmaal in Mij genesteld, is 
hun enige wens om Mij zielen te brengen. Wanneer ze echt van Mij geworden zijn, in vereniging 
met Mij, zullen ze het voorwerp van haat zijn. De hun getoonde haat zal voor hen niet belangrijk 
zijn, omdat ze Mij niet in de steek zullen laten indien hun liefde voor Mij sterk genoeg is. Ze 
kunnen van tijd tot tijd vallen omdat ze een doelwit van onderdrukking zullen zijn. Zij zullen de pijn 
van de afwijzing voelen – net zoals Ik die voel. Zij zullen worden bespot, gekastijd en dwazen 
genoemd worden – net zoals Ik dat Werd. Ze zullen een zware last dragen als gevolg van de 
manier waarop ze zullen uitgestoten worden – net zoals Ik dat Werd. Hun kennis en hun 
wijsheid, aan hen gegeven door de Heilige Geest, zal venijnig worden bestreden en toch 
zal, wat ze in Mijn Naam verkondigen, ingeworteld blijven in de herinneringen van al 
diegenen met wie zij in contact komen.  
Dus, Mijn geliefde leerlingen, denk aan Mij, aangezien Ik onder jullie wandel. Jullie mogen Me niet 
zien, Me niet aanraken of in het Licht van Mijn Gezicht kijken, maar weet dat Ik met jullie ben, net 
zoals Ik dat Was toen Ik op de Aarde wandelde met Mijn geliefde apostelen. Ik zoek niet naar de 
intelligenten, de slimmen of de trouwe aanhangers van de samenleving – hoewel Ik hen 
verwelkom en hen omarm, zoals Ik met al Gods kinderen doe. Ik zoek de goedkeuring niet van de 
geleerden, de vooraanstaanden onder jullie, de leiders van jullie landen of kerken. Ik zoek de 
stempel van goedkeuring niet, die de mensen zo vurig verlangen. In plaats daarvan zoek Ik de 
zachtmoedigen, de nederigen en diegenen die alleen zorgen voor het welzijn van anderen, 
boven hun eigen behoeften. Dat zijn de zielen die door Mijn Hand gezegend zijn. Hun liefde 
voor anderen weerspiegelt Mijn Eigen Liefde. Ze aanvaarden het lijden net zoals Ik doe en 
het is van weinig belang voor hen. Deze mensen zijn de ruggengraat van het Christendom 
en de Heilige Geest is ingeworteld in hun zielen, voor het goed van al Gods kinderen.  
Wees nooit beschaamd voor de Gave van de Heilige Geest. Lijd in stilte wanneer jullie gekweld 
worden, verachtelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, mishandeld of bespot worden 
in Mijn Naam, want wanneer jullie met jullie hoofd gebogen blijven, zullen de duivel en al die 
ongelukkige zielen die hij gebruikt om jullie te kwellen, falen in hun poging om jullie van Mij af te 
nemen.  

Sta op en verklaar jullie trouw aan Mij met een lichtheid van hart en zuiverheid van ziel en Ik zal 
jullie zegenen met de Gave van Vrede en Rust.  

Jullie Jezus  

Een huwelijk voor Mijn Altaar tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is 
niet aanvaardbaar.  

 
Vrijdag, 15 februari 2013, 22:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, deze Missie moet nu verder gaan om al diegenen aan te trekken en 
te omarmen die niet in Mijn Leer geloven en diegenen die zichzelf als Christenen 
beschouwen, maar die Mij slechts in kleinigheden erkennen.  
Hun onverschilligheid is pijnlijk. Hun uitleg van Mijn Leer, die dan al verdraaid werd om in hun 
seculiere levensstijl te passen, is de ergste vorm van verraad tegenover Mij, hun Jezus.  

Jongeren, mensen op middelbare leeftijd en ouderen, allen zogezegd volgelingen van het 
Christendom, beledigen Mij met hun eigen verwaterde versie waarvan zij geloven dat die voor God 
aanvaardbaar is. Zij hebben een nieuwe doctrine in het leven geroepen, één van hun eigen 
maaksel, die gelegen komt voor hun eigen levensstijl. Toch geloven zij dat zij God nog steeds 
kunnen behagen en dat hun doctrine voor Hem aanvaardbaar is.  

Weet dat alleen de Waarheid voor God aanvaardbaar is. Pogingen om Hem te sussen zullen in 
dovemansoren vallen. God zal nooit leugens tolereren. Niets, hoe goed het ook mag 
ingekleed worden en opgesmukt in een mooie taal, die nieuwe begrippen in het 
Christendom bevordert, noch de aanvaarding en verdraagzaamheid tegenover de zonde, zal 
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in de Ogen van de Alziende God aanvaard worden. Nooit zal Hij nieuwe wetten goedkeuren 
die de sacramenten bagatelliseren, die overgeleverd werden door Mij, Jezus Christus, de 
Verlosser van de wereld.  
Ik redde jullie om jullie vrij te maken van de greep waarin Satan de harten van de mens houdt. Ik 
gaf vrijwillig Mijn leven om jullie te redden en te bevrijden van de ketens waaraan jullie 
vastgeketend waren door Satan en de vuren van de Hel. Dat betekende dat de Hel niet langer 
macht over jullie had, omdat jullie de vrijheid geschonken werd om te kiezen voor het leven in Mijn 
Koninkrijk, of voor de dood in de afgrond van de Hel.  

Maar, waarmee betalen de mensen Mij in de wereld van vandaag terug voor dit 
buitengewone Geschenk? Zij proberen de zonde in Mijn Ogen te rechtvaardigen. Zij bieden 
Mij beledigende zonden aan en smeken Mij deze leugens en onwaarheden goed te keuren. 
Erger nog, zij willen Mijn Heilige Sacramenten op verschillende manieren aanpassen aan 
hun noden en Mij vervolgens een gruwel aanbieden. Een huwelijk voor Mijn Altaar tussen 
twee mensen van hetzelfde geslacht is niet aanvaardbaar. Toch doen zij dat en beledigen 
Mij. Zij smeken Mij zonde te aanvaarden door overtredingen tegen de Geboden van Mijn 
Vader te rechtvaardigen. Zij proberen zichzelf ervan te overtuigen dat dit voor God 
aanvaardbaar is, terwijl dat nooit het geval kan zijn.  
Al de Wetten van God werden in de Hemel gemaakt. Zonde is zonde in Gods Ogen en kan 
nooit door menselijke interpretatie gerechtvaardigd worden.  
Het is de misleide denkrichting van deze moderne christelijke pleitbezorgers, die er bij elke 
gelegenheid naar streven om de Leer van het Christendom te veranderen en aan te passen, die 
Mijn Kerk het meest beschadigt. Zij veroorzaakt vreselijke verwarring.  

Zij maken een karikatuur van God en van Mijn dood op het Kruis.  

Zo vallen Christenen terug in het heidendom en de ommekeer kan vlug gaan. Valse goden, 
valse tempels, valse religies, alle hebben zij één ding gemeen. Hun aanhangers eren een 
god die gemaakt werd door mensenhanden. Zulke religies zijn een belediging voor God en in 
één kerk, de tempels van de vrijmetselaars, brengen ze helemaal geen eer aan God maar 
aan het Beest.  
Dat is de prijs van de vrijheid die Mijn dood op het Kruis aan de wereld geschonken heeft. Dat is 
waarom de wereld de Waarheid moet aanvaarden en niet ten prooi mag vallen aan het bedrog dat 
door het Beest onder jullie gezaaid zal worden naarmate de tijd vordert.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: De antichrist zal al zijn zogenaamde stigmata 
gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus 
Christus is. 

 
Zaterdag, 15 februari 2014, 17:14 u.  

Mijn kind, wanneer de misleiding onder de invloed van de antichrist de zielen overspoelt, dan 
zullen de mensen door vele handelingen, daden en woorden die van hem komen, bedrogen 
worden. Zacht en kalmerend en met een rustig optreden, zal hij elke zonde tegen God 
onbevangen rechtvaardigen. Zelfs de meest boosaardige zonde tegen de mensheid zal 
beminnelijk goedgepraat worden alsof het van geen belang is. Hij zal velen ervan overtuigen dat 
het wegnemen van het leven voor het welzijn van anderen is en een belangrijk onderdeel van de 
rechten van de mens. Godslasteringen, die uit zijn mond zullen komen, zullen gerechtvaardigd en 
passend geacht worden. Hij zal alles rechtvaardigen door de Heilige Schrift te citeren, maar 
achterstevoren. Zij die elk woord van hem zullen aanhangen zullen niet voldoende kennis hebben 
omtrent het Woord van God om in staat te zijn hem tegen te spreken. Vervolgens zal hij de indruk 
wekken dat hij voortdurend bidt en zal hij beweren geestelijk begiftigd te zijn.  

De antichrist zal het gezelschap opzoeken van diegenen die aanzien worden grote werken van 
naastenliefde te verrichten en hij zal diegenen opzoeken die beschouwd worden heilig te zijn in 
Gods Ogen.  
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Met de tijd, zullen mensen zich bekeren tot wat zij zullen geloven een echte verlichte ene-
wereldreligie te zijn, waarin de antichrist een grote rol zal spelen. Dan zal hij elke duivelse macht 
gebruiken, die hem door Satan gegeven wordt, om de wereld ervan te overtuigen dat hij de 
stigmata heeft, wat geassocieerd wordt met de heiligen. De antichrist zal zijn zogenaamde 
stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is en 
dat hij gekomen is om de wereld te redden. Vervolgens zal hij zeggen dat hij de Tweede Komst 
aankondigt en zij die in aanbidding aan zijn voeten neervallen, zullen met hem weggevaagd 
worden door de Engel van de Heer, die hen in de vuurpoel zal werpen.  
Jullie Moeder  
Moeder van Verlossing  

Boosaardige Groep pleegt de grootste leugen om controle van landen te grijpen.  
 

Donderdag, 16 februari 2012, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen – al Mijn volgelingen – zeggen zich te verenigen en in 
gebed een beschermende ketting te vormen.  
Door jullie als broers en zussen met elkaar in gebed te verenigen voor deze verloren kinderen, die 
rondzwerven op zoek naar liefde voor Mij maar die geen vrede in hun zielen kunnen vinden, kunnen jullie 
hen redden.  

Zij hebben het nodig dat jullie voor hen bidden want De Waarschuwing zal deze arme zielen niet 
bekeren.  
Jullie, Mijn trouwe volgelingen, geven Mij de vertroosting die Ik nodig heb wanneer Ik de verschrikkelijke 
pijn en tegenspoed zie die Mijn kinderen in bijna elk deel van de wereld ondergaan.  

Deze boosaardige groep, bestaande uit enkele van ’s werelds machtigste elite, bedient zich van de 
grootste leugen door hun vrijwillig samenzweren om de controle te grijpen van landen in het 
Midden-Oosten, Europa en de VS.  
Hun plan ontsluiert zich voor jullie ogen. Zien jullie dat niet? Het heeft tientallen jaren geduurd om dat 
plan op te zetten.  

Elk van Mijn kinderen moet te allen tijde waakzaam zijn.  

Sta hen niet toe jullie landen over te nemen. Bied weerstand tegen hen.  

Geld is hun wapen van bedrog. De ineenstorting van jullie banksysteem was opzettelijk. Nu gaan zij 
verder om de volgende fase van hun plan te voltooien.  

Jullie, kinderen, kunnen die ontwikkeling stopzetten door jullie gebeden.  

Mijn Vader is al hindernissen op hun weg aan het plaatsen.  
Mijn volgelingen overspannen vele landen. Nu moeten jullie je met elkaar in gebed verenigen om de 
Europese leiders te stoppen, waarbij er sommigen een beslissende rol spelen om door hun 
kwaadaardige wegen vreselijke ellende te brengen over onschuldige mensen.  

Ik smeek jullie om dit Kruistochtgebed (31) te bidden om hen te stoppen.  

Kruistochtgebed (31)   
Gebed om een Ketting van Bescherming te vormen.  

“O mijn Jezus, laat mijn gebed Uw Heilige Geest afsmeken om zich uit te storten over die leiders die 
gedreven worden door begeerte, gierigheid, hebzucht en hoogmoed, om de vervolging van Uw onschuldige 
kinderen te stoppen.  

Ik vraag U om te verhinderen dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verslinden en ik bid dat 
Europese leiders hun harten zullen openen voor de Waarheid van Uw Liefde. Amen.”  

Mijn dochter, de ketting van gebed zal wijd en zijd verspreid worden en de kracht van de Heilige 
Geest zal helpen om deze mensen te stoppen, die de macht hebben om het lijden te beëindigen, en hun 
handelingen tot staan te brengen.  
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Verspreid Mijn woord om bekering te verspreiden.  

Mijn tijd om te komen regeren is nabij. Bijgevolg zal er niet voldoende tijd zijn om alle zielen te redden.  

Doe al wat jullie kunnen voor Mij, jullie Jezus die jullie allen bemint en koestert.  

Wij moeten samenwerken, kinderen, voor het welzijn van heel de mensheid in onze strijd om de Antichrist 
en zijn gruwelijk plan van misleiding te verhinderen.  

Hoop, liefde en gebeden, kinderen. Dat is wat Ik van jullie verwacht.  

Ik dank jullie voor al jullie trouw en gehoorzaamheid.  

Jullie hebben nog niet gezien, toch hebben jullie geloofd. Eenmaal jullie Mijn stem hoorden, door 
deze boodschappen, herkenden jullie Mij.  

Jullie waren in staat dat te doen omwille van de Heilige Geest die in jullie zielen heerst.  

Jullie moeten die grote gave delen zodat jullie al jullie geliefden kunnen meebrengen in Mijn Nieuwe 
Paradijs op Aarde.  

Ik bemin jullie allen en ieder in het bijzonder. Jullie geven Mij zulk een troost en vreugde.  

Jullie geliefde Jezus  

Niets goeds kan voortkomen van haat, want die komt alleen van Satan.  
 

Zondag, 16 februari 2014, 15:47 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer haat de zielen binnenkomt, moeten ze vechten met elke 
vezel van hun wezen om hem uit te roeien. Zo niet, dan zal hij de ziel in kwestie verslinden en 
eraan blijven knagen totdat deze verslonden is.  

De duivel veroorzaakt wantrouwen, onrust, verwarring, angst en dan zal hij niet rusten, 
totdat de ziel die hij in het vizier heeft, vol van haat wordt voor zichzelf en voor anderen. 
Haat in een ziel schept ravage onder elke persoon waarmee die ziel in contact komt. De 
aangetaste ziel zal elke tactiek en truc te gebruiken om anderen aan te moedigen zich met 
haar in te laten, totdat de andere ziel ook besmet raakt en zo gaat het patroon voort. Haat 
verspreidt zich als een virus en groeit, omdat hij de ziel overspoelt en er bezit van neemt, tot die 
ziel zich dan gedwongen voelt om deze haat onder anderen te verbreiden. Dat is hoe een moord 
wordt gepleegd, vanwege de haat die de mens voelt voor een ander. Haat wordt gevoed door 
leugens en onwaarheden en hij blijft groeien tot hij zoveel zielen overneemt dat er alleen maar 
kwaad van kan worden uitgestoten. Niets goeds kan voortkomen van haat, want die komt alleen 
van Satan.  

Satan is een leugenaar en plant zaden van twijfel in die zielen die hun bescherming 
verlaten. Hij gebruikt de zonde van hoogmoed telkens weer om haat in de ziel op te wekken 
jegens een andere persoon. Hij schept verdeeldheid onder Gods kinderen, die, vanwege de 
erfzonde, zwak zijn en tenzij ze echt volgelingen van Mij zijn en zich houden aan het Woord van 
Mijn Vader, zullen ze het slachtoffer van bedrog worden.  

Durf nooit jullie zelf enerzijds een kind van God te verklaren om dan anderzijds een andere 
persoon in twee te snijden. Zeg nooit dat jullie enerzijds vervuld zijn met de Heilige Geest en 
anderzijds dat een andere ziel een dienaar is van de duivel. Oordeel nooit een ander persoon op 
grond van wat jullie als zonde beschouwen, wanneer jullie zelf Mijn Beeld beklad hebben. Plaats 
jullie zelf nooit boven Mij en zeg nooit dat jullie meer kennis hebben dan Mij, wanneer jullie 
de richting van Satan volgen. Zij wier ogen de Mijne weerspiegelen zijn alziend en ze moeten 
bidden voor zulke zielen, opdat hun de Genade wordt gegeven om zichzelf los te rukken uit de 
klauwen van het beest.  

Mijn Weg voorwaarts wordt steeds moeilijker. Alleen diegenen aan wie moed wordt toegekend, die 
hun door de kracht van de Heilige Geest gegeven wordt, zullen in staat zijn om hem te beklimmen. 
Helaas, velen zullen uit de boot vallen, tot grote vreugde van de Boze.  

De doornen van deze Missie kunnen jullie vlees verscheuren en wrede spottende opmerkingen 
van haat kunnen jullie hart doorboren, maar Ik Ben Degene die vóór jullie loopt en daarom Ben Ik 
Degene Die de felste haat verduurt. Onthoud altijd, dat aanvallen op deze Missie aanvallen 
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zijn tegen Mij. Haat tegen deze Missie, is haat tegen Mij, Jezus Christus. Jullie kunnen niet 
zeggen dat jullie Mij op een bepaalde manier liefhebben en dan jullie haat voor Mij op andere 
manieren tonen. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Of jullie geloven Mij, of jullie doen het 
niet. Indien jullie in Mij geloven, mogen jullie nooit een andere ziel vervolgen, want wanneer jullie 
dat doen, zijn jullie door Mijn vijand van Mij weggenomen en hebben jullie geen recht om te 
verklaren dat jullie van Mij zijn.  

Jullie Jezus  

De opkomst van de Arabische Wereld – 3 Wereldleiders worden vermoord.  
 

Donderdag, 17 februari 2011, 23:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vandaag vol vreugde nu deze belangrijke reeks boodschappen voltooid 
wordt om ze voor de hele mensheid te publiceren. Je zal spoedig ontdekken dat alle landen deze 
boodschappen zullen opzoeken. Maak je geen zorgen over je veiligheid want Ik zal jou en je familie altijd 
beschermen. Alhoewel Ik vervuld ben van liefde voor jou, Mijn kind, breekt Mijn Hart van groot verdriet 
door het lijden dat toegebracht wordt door de sluwe genootschappen die plannen smeden om landen 
over te nemen.  

Zij zullen dit doen door behendig leiders te elimineren. Vervolgens zullen zij hulp aanbieden. Daarna 
zullen zij de vriendschap kopen van de nieuwe regimes tot zij hen controleren. Deze nieuwe heerschappij 
zal erger zijn dan de op macht beluste dictators die ten val gebracht zijn in naam van de vrijheid.  

Mijn dochter, let nu op de snelheid waarmee de Arabische Wereld zich zal verenigen tegen Mijn volk, de 
Joden. Kijk toe hoe al hun bondgenoten weg zullen vallen, hen onbeschermd achterlatend.  

Mijn dochter, wanneer De Waarschuwing plaatsgrijpt, zal Mijn woord met meer gretigheid beluisterd 
worden nadat de bekering plaatsvindt. Dat zal de tijd zijn voor Mijn geheiligde volgelingen om zich 
hardnekkig te verenigen tegen de tirannie die in de Westerse Wereld zal opduiken, vooral in Europa. 
Strijd voor jullie recht om te bidden. Als jullie dit niet doen, zal het geen godsdienstoorlog worden maar 
een volkerenmoord.  

Er zullen binnenkort drie wereldleiders één voor één vermoord worden*. Denk eraan dat elk van hen 
vermoord zal worden door de samenzwering van de verdorven groeperingen – de subculturele 
organisatie, die in alle naties heersen, maar die jullie niet kunnen zien doordat zij lafaards zijn. Maar zij 
zullen zich niet lang verstoppen. Wanneer zij het bestuur in hun greep hebben, zullen zij zich inspannen 
om jullie aandacht te krijgen en respect eisen.  

De Waarschuwing zal helpen om al Mijn kinderen, wijd en zijd, te redden. De bekering, een geschenk van  
Mij, zal zelfs gegeven worden aan diegenen die samenzweren en plannen maken om de heerschappij 
over Gods aarde te verwerven. Als ze alleen maar konden begrijpen dat deze macht nooit van hen zal 
zijn, zouden ze misschien stoppen. Maar zij zijn blind.  

Meerdere van Mijn engelen*, die nu de aarde infiltreren als mens, zullen helpen om deze arme misleide 
zielen de waarheid te tonen. Velen zullen zich bekeren. Anderen niet.  

Mijn dochter, ga de boodschap snel verspreiden. Je hebt maar een paar weken. Gebruik elk beschikbaar 
hulpmiddel. Toon moed. Doe echt alles om het voor al Mijn kinderen, alle naties mogelijk te maken de 
bedoeling van Mijn bijzonder geschenk te begrijpen – wanneer Mijn hand zich uitstrekt vanuit de Hemel 
om hun zielen te redden.  

Degenen die zich aanvankelijk niet bekeren, zullen dit doen vanwege de vervolging waardoor meer en 
meer zielen zich terug tot Mij zullen wenden. Dit zal een zeer moeilijke tijd worden voor iedereen. Maar 
wees geduldig. Er zijn goede tijden in het vooruitzicht wanneer de vrede op de aarde zal weerkeren. Na 
deze roep om wakker te worden, zullen Mijn kinderen de liefde zien die Ik bezit en ze zullen terug in Mijn 
armen komen gelopen. Zodra dat gebeurt, zal Mijn strijdmacht zich vormen en Mijn Koninkrijk verdedigen 
tegen de Bedrieger van wie de heerschappij van korte duur zal zijn.  

                                                      
* Noot: De zienster wenst het de wereld duidelijk te maken dat de reden waarom de namen van deze drie 
wereldleiders niet vooraf publiceert, uit respect is voor de families en om onnodig leed te vermijden. Twee van hen 
zijn van de Arabische Wereld en één van het Vasteland Europa. Ze heeft evenwel de boodschappen gegeven aan 
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een aantal van de clerus en een nieuwszender klaar voor publicatie van zodra de moorden plaatshebben (allemaal 
binnen een zeer korte periode van elkaar).  
* Het is de zieneres besef dat de verwijzingen naar Engelen betrekking hebben op ‘boodschappers’ die 
rondom de Wereld uitgekozen werden om de goddelijke boodschappen mee te delen om bekering te helpen 
verspreiden.  

Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid, kinderen. Jullie zullen dit zeer spoedig beseffen. 
Tegen dan hebben jullie op het moment van De Waarschuwing geen sceptische gedachten – wanneer dit 
gebeurt, zullen jullie je hart openen voor de waarheid.  

Ga nu heen in vrede en liefde voor de gehele mensheid, Mijn dochter.  

Jezus Christus   
Koning van de Joden  

De Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie snijden de band met Mijn 
hart door.  

 
Vrijdag, 17 februari 2012, 15:30 u.  

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Engelen, de Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.  

O hoe ween Ik vandaag, nu Ierland, het land dat mij, hun geliefde Moeder, het meest was toegewijd, ten 
prooi valt aan de Boze.  

Grote duisternis is over dit land gekomen. Zo velen hebben hun geloof verloren, net zoals er velen hun 
hart hebben afgekeerd van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.  

Mijn kinderen in Ierland hebben de Boze toegestaan hun harten tot steen te maken.  
Zij die Mijn Zoon beminnen, lijden bij het zien van het secularisme dat de controle heeft genomen over dit 
eens zo heilige land.  

Er worden nu pogingen ondernomen om abortus te introduceren en indien dit zou gebeuren zal 
dat Mijn dierbare Zoon diep beledigen.  
Mijn kinderen, indien jullie abortus in Ierland zouden toelaten, zullen jullie de band doorsnijden 
die jullie zo dicht aan Mijn hart bracht.  
Zoveel mensen in Ierland beledigen Mijn Zoon nu door de oneerbiedigheid tegenover Hem. Ik word ook 
niet langer verdragen en Mijn naam wordt vernederd.  

Kinderen van Ierland, gekozen als bijzondere zielen om het woord van Mijn Vader mee te delen 
aan de hele wereld, jullie moeten naar Mij luisteren.  
Bid, bid, bid opdat deze plannen om abortuswetten te introduceren niet zouden plaatsvinden.  

Zou dit wel gebeuren, dan zal Ierland in Mijn Vaders Koninkrijk veel gunsten verliezen.  
De zonde van abortus is de zwaarste zonde in de ogen van Mijn Vader. Het is de ergste soort 
genocide.  
Jullie moeten dat kwaad bestrijden, kinderen. Jullie moeten het nu doen of de laatste goddelijke schakel 
die versterkt dient te worden zal in de plaats daarvan verzwakt worden.  

Jullie moeten opstaan, kinderen en jullie Katholieke en Christelijke geloof opeisen voordat het van 
jullie wordt afgenomen.  

Sta niet toe dat zij die de macht hebben met jullie spotten wanneer jullie het heilig woord van God 
verkondigen.  

Deze duistere geest heeft nu niet alleen jullie land bedekt, maar ook de heiligdommen waarin Ik 
verondersteld wordt vereerd te worden.  

Ik ween van verdriet wanneer Ik Mijn geliefd Ierland langs de kant van de weg zie vallen.  

Toch is er hoop, kinderen. Maar jullie moeten je nu verenigen, in groten getale, om jullie geloof te 
verdedigen.  
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Weldra zullen jullie gedwongen worden om niet alleen jullie Katholieke geloof, maar jullie Christelijke 
geloof op te geven.  

Red jullie land van socialisme en seculiere dictaturen.  

Zij zullen pleiten voor de rechten van de burgers, maar zullen precies die rechten die zij beweren te 
beschermen, ontkennen met inbegrip van het recht om te bidden.  

Zij zullen jullie dwingen om, volgens de wet, het recht te aanvaarden om ongeboren kinderen te 
vermoorden.  

Bedenk dat elke ziel liefdevol door God de Almachtige Vader geschapen werd.  

Elke mens die kiest voor abortus of helpt bij de uitvoering van die slechte daad van abortus, begaat een 
doodzonde.  

Bid, bid, bid Mijn Kruistochtgebed voor Ierland (32).  

Kruistochtgebed (32)   
Om abortus in Ierland te stoppen.  

“O Moeder van Verlossing, bid voor Uw kinderen in Ierland om te verhinderen dat de goddeloze daad die 
abortus is ons opgelegd wordt.  

Bescherm deze heilige natie om niet dieper te zinken in vertwijfeling die veroorzaakt wordt door de 
duisternis die ons land bedekt.  

Bevrijd ons van de Boze die Uw kinderen die nog moeten geboren worden, wil vernietigen.  

Bid opdat deze leiders de moed zullen hebben om te luisteren naar diegenen die Uw Zoon beminnen zodat zij 
de Leer van onze Heer Jezus Christus zullen volgen. Amen.”  

Ga nu, Mijn kind, en zeg aan Mijn kinderen in Ierland dat zij sterk moeten zijn. Zij moeten opkomen voor 
wat juist is.  

Zij moeten nooit bevreesd zijn om de waarheid, het Heilig Woord van God, te verkondigen hoe moeilijk 
dat ook mag zijn.  

Jullie geliefde Koningin van de Hemel   
Moeder van Verlossing  
 

De valse profeet zal nu de Zetel van Rome overnemen.  
 

Zondag, 17 februari 2013, 19:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal nu getuige zijn van het voorzegde schisma 
binnen de Katholieke Kerk. Het vertrek van Mijn zeer geliefde heilige Plaatsvervanger, Paus 
Benedictus XVI, geeft het begin van het einde aan. Ik heb getracht om Mijn Kerk gedurende 
de laatste twee jaren door jou, Mijn uitgekozen profeet, voor te bereiden op deze droevige 
gebeurtenis.  
De elite van de Vrijmetselaars heeft de controle over Mijn Kerk gegrepen en zij zullen het 
meest verderfelijke bedrog hanteren tegenover Katholieken. De sleutels van Rome die Mij 
door Mijn Vader overhandigd werden, zijn nu in Mijn handen. Ik zal al Mijn volgelingen leiden 
zodat de Waarheid kan worden hooggehouden en Mijn Heilig Woord ongeschonden blijft.  

De Valse Profeet zal nu de zetel van Rome overnemen en Mijn Woord zal, net zoals dat het geval 
was tijdens Mijn verblijf op aarde, behandeld worden als ketterij.  

Vergis je niet, want wanneer het bedrog in de wereld zal geïntroduceerd worden alsof het nieuwe 
bewind de Waarheid vertegenwoordigd, dan zul jij, Mijn dochter, verschrikkelijk te lijden hebben 
omwille van Mijn Heilige Naam net zoals de profeten die voor jou kwamen.  

Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden voor de redding van al Mijn zeer heilige 
dienaars die zullen komen vast te zitten in deze gruwel. Ik doe een oproep tot hen om als volgt 
te antwoorden.  

Blijf Mijn Leer volgen. Doe nooit afstand van het Woord van God. Blijf trouw aan jullie 
heilige plichten en dien de Heilige Sacramenten toe zoals jullie door Mij opgedragen werd.  
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De Leer van de Katholieke Kerk, gebaseerd op de vorming ervan door Mijn apostel Petrus, 
blijft onfeilbaar. Nu zal dat veranderen eens het fundament dooreen geschud wordt door de 
komende veranderingen.  

Binnenkort zullen jullie Mijn Kerk niet meer herkennen en jullie zullen je heel ongemakkelijk voelen 
wanneer jullie zullen zien hoe er met Mijn Heilig Woord geknoeid wordt.  

Jullie Jezus  

Neem een ziel – een leven – weg van Mij en jullie eigen leven – Eeuwige 
Zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn.  

 
Maandag, 17 februari 2014, 00:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd komt, van de Laatste Dag van het Oordeel, zullen 
vele zielen Mij verloochend hebben en er zal veel angst in hun hart zijn. Want, tegen dan, zal 
de Waarheid als een kristalhelder meer zijn, zonder enige bezoedeling. De Waarheid zal zo helder 
zijn, dat het is alsof zij in een spiegel kijken. En wat zullen zij zien? Zij zullen Mijn Gelaat zien, 
Mijn Smart, Mijn Liefde, Mijn Spijt, Mijn Toorn en dan zullen zij getuige zijn van Mijn 
Gerechtigheid, want tegen dan kan er geen terugkeer meer zijn.  
De tijd die aan de mensheid gegeven wordt om zichzelf te verlossen is nu. Deze tijd werd Mij 
toegestaan om jullie allen voor te bereiden. Gebruik hem met wijsheid en jullie zullen Gods 
Heerlijkheid aanschouwen. Verspil hem en jullie zullen het Licht of de Heerlijkheid van Mijn 
Koninkrijk nooit zien. In plaats daarvan zullen jullie eeuwige scheiding van Mij moeten verduren. 
Jullie enige gezelschap zal een meute wolven zijn – nijdige demonen – in de afgrond – waar 
de verblijfplaats is van het beest. Al diegenen die bezwijken voor het kwaad, ongeacht op welke 
schaal, zullen steeds verder van Mij afdrijven en des te meer het Woord van God negeren.  

Deze tijd werd aan de mensen gegeven, zodat zij zichzelf passend zouden voorbereiden. Mijn 
Zending is het de spinnenwebben voor jullie ogen te verwijderen, zodat Ik jullie kan tonen wat jullie 
moeten doen, opdat Ik jullie in Mijn Nieuw Paradijs zou kunnen verwelkomen.  

Deze Zending kan jullie enige kans zijn om jullie in staat te stellen Mijn Hand te grijpen, voordat 
jullie ondergedompeld worden in een grote leegte van bedrog. Satan heeft gesteld dat hij de 
zielen van hen die Mij beminnen zal blijven stelen. Zijn enige focus in deze tijd, is diegenen 
die Mij werkelijk beminnen van Mij weg te sleuren. Dus zal hij elke mogelijke twijfel, leugen 
en godslastering in die zielen brengen die hun leven leiden in overeenstemming met de 
Waarheid. Door zijn invloed zullen deze mensen Mij verlaten. Satan beschimpt Mij hooghartig, nu 
en elke keer dat Ik een ziel aan hem verlies, hij zweert dat hij nooit zal stoppen zich te bemoeien 
met elke Missie op Aarde, die door Mij gezegend werd om de zielen te redden.  

Jullie moeten je nooit inlaten met Mijn vijanden of Mij tegen hen verdedigen. Verlies nooit de 
Allerheiligste Bijbel uit het oog. Laat niemand ermee knoeien. Negeer hen die jullie ervan proberen 
te overtuigen dat God het zou goedvinden om een woord, een profetie, een enkel Gebod te 
veranderen, want dat is de grootste zonde. Verbreek nooit het Eerste Gebod. Niemand kan 
zich boven God plaatsen.  
Wie van jullie ook zondigt, moet naar Mij blijven toekomen, telkens weer. Wees nooit beschaamd 
om naar Mij toe te lopen. Sta jullie zelf niet toe om met het even welke soort haat gevuld te 
worden. Het is jullie zonde die Ik verafschuw – toch vergeef Ik haar. Ik bemin jullie en zal jullie 
blijven beminnen. Het is omdat Ik jullie bemin dat deze tijd Mij is toegestaan om jullie allen samen 
te brengen. Sta het kwade niet toe jullie te scheiden van jullie broeder of zuster. Luister naar 
niets of niemand die jullie van Mijn Werk – deze Missie van Verlossing – probeert weg te 
trekken.  
Jullie trouw aan Mij is belangrijk, want het zijn jullie, Mijn Restleger, die behulpzaam zullen zijn bij 
het behoeden van de rest van de wereld voor het ondergaan van hetzelfde lot van de mensen die 
weigerden naar Noach te luisteren. Gelijk wie verantwoordelijk is voor het wegnemen van een 
enkele ziel van Mij zal daarvoor boeten. Mijn Toorn is het meest te duchten wanneer jullie, 
niet tevreden met jullie toe te leggen op de staat van jullie eigen ziel, opzettelijk pogen om 
een ander met jullie mee te trekken, weg van Mijn Liefde en Mijn Koninkrijk.  
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Jullie werden op voorhand voor de gevolgen gewaarschuwd. Nu herinner Ik jullie er nogmaals aan. 
Neem een ziel – een leven – weg van Mij en jullie eigen leven – Eeuwige Zaligheid – zal niet 
langer jullie recht zijn.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen 
van mijn Zoon.  

 
Dinsdag, 17 februari 2015, 17:00 u.  

Mijn geliefde kinderen, jullie hebben de Gebeden gekregen, de Gaven en de wapenrusting om 
gestaag vorderingen te maken in voorbereiding op de Tweede Komst van mijn dierbare Zoon, 
Jezus Christus.  

Zijn Rest is gevormd en deze zal over de hele wereld blijven groeien zodat zielen kunnen gered 
worden. Het zal gedurende deze komende tijden geschieden dat Gods Rest in elke uithoek van de 
wereld de Waarheid van Zijn Heilig Woord zal handhaven. Gezegend met de ondersteuning van 
de Heilige Geest zal de Rest, door hun gebeden en offers, de toorn van God bedaren wanneer de 
Grote Dag van de Heer over de wereld zal neerkomen.  

Jullie mogen nooit vergeten dat God iedereen liefheeft en ten gevolge van de tegenstand die Gods 
kinderen zullen ondervinden, zullen jullie het niet gemakkelijk hebben om trouw te blijven aan het 
Woord.  

Gods Rest, ongeacht geloofsovertuiging of natie, zal zich in de komende dagen verenigen 
wanneer elke vermelding van het Heilig Woord zal onderdrukt worden. God zal met jullie 
communiceren door deze Missie wanneer jullie vertroosting nodig hebben zodat Hij over jullie de 
genaden kan uitstorten die nodig zijn om jullie geloof te verstevigen.  

Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen van mijn Zoon, Die op zoek zal gaan naar 
elke ziel, ook de meest verharde onder jullie. Mijn liefde voor jullie allen is oneindig en Ik verlang 
ernaar dat jullie alle Gaven, die jullie gegeven werden door de Heilige Evangelies en door deze 
Boodschappen, zouden gebruiken voor de redding van zielen.  

God zal Zijn Rest nooit verlaten en het zal door jullie gebedsgroepen zijn en door alle andere 
gebedsgroepen die ontstaan zijn ten gevolge van mijn communicaties aan de wereld via andere 
missies, dat zielen kunnen en zullen gered worden.  

Vertroost elkaar in tijden van geestelijke beproevingen en God zal jullie op elke stap van de weg 
begeleiden. Ik, de Moeder van Verlossing, zal jullie beschermvrouw blijven en Ik zal elk verzoek 
dat jullie Mij doen beantwoorden. Ik zal aan jullie zijde blijven tot op de Dag waarop mijn Zoon 
wederkomt om aanspraak te maken op Zijn Koninkrijk op aarde.  

Bedankt dat jullie met geloof, hoop en vertrouwen mijn oproep en die van mijn Zoon 
beantwoorden.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Europese landen zullen bezwijken voor dictatuur, niet beter dan in de dagen van 
Hitler.  

 
Zaterdag, 18 februari 2012, 16:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn intentie om zoveel mogelijk van Mijn volgelingen te beschermen 
wanneer de hand van Mijn Vader weldra zal neerkomen om de mensheid te straffen omwille van haar 
boosaardigheid, en om verschrikkelijke gruweldaden te voorkomen, begaan door zondaars die veel 
landen willen vernietigen.  

Jullie zullen allen beschermd worden maar jullie verantwoordelijkheid betreft de anderen.  
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Let nu op hoe Europese landen bezwijken voor dictatuur, niet beter dan in de dagen van Hitler.  
De plannen van de wereldgroep zijn opgemaakt om elk land van Europa over te nemen.  

Babylon zal omvallen zoals voorzegd.  

De Beer en de Rode Draak zullen ten oorlog trekken net zoals geprofeteerd.  

Rome zal de zetel worden van een kwaadaardig regime en heerschappij.  

Italië zal ten onder gaan.  

Griekenland zal de katalysator zijn die zal dienen als excuus om Babylon ten val te brengen.  
Alles zal nu aan de wereld geopenbaard worden.  

Gebed kan de kwelling van Mijn arme kinderen verzachten die zullen gedwongen worden om te bedelen 
voor het voedsel dat ze in hun mond steken.  

Zij zullen als kinderen behandeld worden maar zij zullen vertrapt worden wanneer zij tot slaven 
gemaakt worden van de wereldgroep die in tandem samenwerkt met Europese leiders.  
Het zijn verraders, allemaal, niet alleen van diegenen die zij dienen, maar van God, Mijn Almachtige 
Vader.  

Zijn naam wordt gehaat door deze groep die alle eerbetoon voor Hem in hun landen verbannen hebben.  

Daarvoor zullen zij lijden. Zij zullen gestraft en tegengehouden worden om hun boosaardige zending 
te volbrengen.  
De toorn van Mijn Geliefde Vader heeft een tot nu toe ongekende hoogte bereikt, nu de opkomst van de 
Rode Draak op handen is.  

Zoveel verwoesting, kinderen.  

Zoveel machtshonger en heerszucht.  

Zoveel haat voor Mij, hun Goddelijke Redder.  

Satans vier boodschappers zijn neergestreken en werken nu binnen deze groepen.  
Deze gemene en machtige leiders staan onder de controle van de Antichrist die nu zeer actief is. De 
Antichrist runt een zeer brede organisatie.  

Ze zijn zo sluw dat weinigen beseffen wat zij werkelijk doen.  

Mijn kinderen, zij zullen proberen de macht over te nemen en al hun plannen zullen zich lijken te 
ontvouwen.  

Maar net dan zal Mijn Vader tussenkomen.  
Wee diegenen die de toorn van Mijn Vader zullen trotseren.  

Zij zullen niet eens de kans krijgen om voor Hem te beven indien zij niet onmiddellijk berouw tonen.  

Zeer weinigen onder jullie, kinderen, kennen de waarheid omdat veel van deze mensen de controle 
hebben over de nieuwsberichten waarvan jullie geloven dat ze de waarheid bevatten. Jullie hebben 
geen andere middelen om te weten wat er gaande is in de wereld.  

Die organisaties die jullie beschouwen als verantwoordelijk en die zich bekommeren om landen, zijn in 
feite zelf de groepen die door de Antichrist gerund worden.  

De naties die jullie beschouwen als zijnde kwaadaardig worden geslachtofferd en als pionnen 
gebruikt zodat zij – in hun plaats – naar de buitenwereld toe kwaadaardig lijken.  
Jullie moeten niet altijd geloven wat jullie wordt voorgehouden in de naam van de gerechtigheid.  

Bid vurig voor al jullie broeders en zusters die door deze mensen zullen vertrapt worden.  

Bid opdat De Waarschuwing hun actie zal uitstellen en bid om de impact te verzwakken van het plan dat 
beraamd is om een einde te maken aan jullie rechten op jullie geld, jullie voedsel en jullie recht om 
het Christelijk geloof en andere religies die Mijn Vader eren, in praktijk te brengen.  
Jullie geliefde Jezus Christus  
Redder van de mensheid  
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Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij brengen van de kleine hoorn 
die in opgeblazen pracht in de Zetel van Petrus zal zitten.  

 
Maandag, 18 februari 2013, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen in Mijn Kerk op aarde toenemen, zo 
zullen ook de stemmen van de valse profeten zich in eenklank laten horen om de gruwel in 
Mijn Kerk te bevestigen. Terwijl Ik aan jou, de ware eindtijdprofeet, de Waarheid onthul – het 
grootste deel daarvan is al bekend – zullen leugens rondgestrooid worden om al diegenen te 
verwarren die Mij volgen.  

Bij elke aanwijzing die Ik jou voor de wereld geef zal precies het tegenovergestelde 
verklaard worden bij monde van de valse profeten. Zij zullen opbeurende woorden spreken tot 
Mijn volgelingen die de Waarheid te schrikwekkend vinden om te dragen. Door hun valse 
leugens zullen zij Gods kinderen onder de heerschappij brengen van de kleine hoorn die in 
opgeblazen pracht in de Zetel van Petrus zal zitten.  
Toen Ik jou sprak over de grote splitsing in Mijn Kerk, heb Ik je niet verteld hoe dat zou 
gebeuren. Luister dan nu naar Mij. Net zoals de priesters tijdens Mijn verblijf op aarde Mijn 
Heilig Woord verwierpen, zo zullen de priesters Mij vlak voor Mijn Tweede Komst 
verwerpen. Niet alleen zullen zij Mijn Woord verwerpen dat aan jou, Mijn dochter, gegeven 
is maar zij zullen de veranderingen aanvaarden die hun zullen opgedrongen worden. Hun 
heilige gaven zullen onmachtig gemaakt worden vanaf het moment dat zij de 
godslasteringen en de nieuwe regels aanvaarden die hun voorgelegd worden.  
Mijn trouwe aanhangers zullen eveneens verdeeld zijn in hun getrouwheid aan Mijn Kerk op aarde. 
Al wat jullie te doen staat is Mijn Leer te volgen die jullie in Mijn Vaders Boek gegeven is. Jullie 
hoeven nergens naar toe te lopen want Ik Ben onder jullie aanwezig.  
Jullie kennen de Waarheid. Als Christenen zijn jullie daarmee gevoed. Wanneer jullie 
derhalve zien dat Gods geboden en Mijn Leer herschreven worden en dat Mijn Heilige 
Sacramenten gewijzigd worden, dan moeten jullie er je rug naar toekeren. Laat jullie niet 
bang maken door leugens, wees eerder bang voor diegenen die deze nieuwe slechte daden en 
wetten goedkeuren, waarvan beweerd wordt dat zij van Mij komen, en diegenen die de Waarheid 
niet kunnen verstaan.  

Jullie Jezus  

Wanneer Ik kom om te oordelen dan zal de wereld sidderen.  
 

Dinsdag, 18 februari 2014, 18:09 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer deze strijd om zielen toeneemt, zullen veel mensen in eerste 
instantie beginnen twijfelen aan Mijn Bestaan, voordat ze Mij volledig verwerpen.  

Een nieuwe, valse vervanger zal van Mij worden gemaakt in de gedachten van de wereld. Mijn 
Naam zal uitdagend worden gebruikt, maar de woorden die zij aan Mij zullen toeschrijven zullen 
niet van Mij komen. Zij zullen verklaren dat God niet toestaat dat de zonden van de mens Zijn 
Oordeel verduisteren. Maar veeleer, dat Hij de zonde zal negeren, want ze is van weinig 
belang, omdat de mens zwak is en altijd zal zondigen, wat er ook gebeurt. Jezus, zal jullie 
verteld worden, vergeeft iedereen, omdat Zijn Barmhartigheid Zijn Oordeel vervangt. Dat zal 
een leugen zijn, maar veel mensen zullen het geloven en helemaal geen verplichting voelen om 
de zonde te vermijden of om vergeving te zoeken, want tegen dan zullen ze geloven dat de zonde 
niet echt bestaat. Precies deze zielen zijn diegenen die het gebed het meest nodig hebben. Laat 
niemand ooit Mijn Barmhartigheid met Mijn Oordeel verwarren, want zij zijn twee 
verschillende dingen.  
Mijn Barmhartigheid zal alleen worden getoond aan al diegenen die berouw tonen voor hun 
zonden. Het zal niet worden getoond aan diegenen die hooghartig voor Mij staan, terwijl van hun 
kant geen poging gedaan is om Mijn Vergiffenis te zoeken. Wanneer Ik kom om te oordelen, zal 
de wereld sidderen. En wanneer Mijn Barmhartigheid uitgeput is, zal Mijn Gerechtigheid als een 
bijl vallen. Ik zal de goddelozen straffen, die niet meer te helpen zijn.  
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De mens mag nooit, nog geen minuut, Mijn Belofte negeren. Ik zal komen om al Gods kinderen te 
verzamelen, maar helaas zullen velen van hen nooit Mijn Paradijs binnengaan, omdat zij Mij, Mijn 
Bestaan en het bestaan van de zonde zullen ontkend hebben.  

Jullie Jezus  

De profetieën van La Salette, Fatima en Garabandal ontvouwen zich nu.  
 

Zaterdag, 19 februari 2011, 15:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, je doet je best om te gehoorzamen aan Mijn instructies om je ziel te heiligen 
en dit verheugt Me zeer. Schenk Me alstublieft een vol uur van je dag in stilte met Mij en laat Me je 
dichter bij Mijn Heilig Hart trekken.  

Je zal je veel sterker voelen wanneer je dit doet. Begin vanaf vandaag om deze tijd in Mijn gezelschap 
door te brengen zodat Ik je hart kan verlichten en je last kan verzachten.  

Vandaag wil Ik aan jou Mijn verlangen bekendmaken voor de mensheid om te beginnen met de evaluatie 
van hun leven in voorbereiding op De Waarschuwing. Mijn dochter, diegenen van jullie die zich niet 
voorbereiden hebben gebed nodig, veel gebed.  

De Waarschuwing, het grote geschenk, zal thans aan de wereld voorgelegd worden. Iedereen zal de 
kans krijgen om te genieten van de vreugde wanneer zij eindelijk de waarheid zullen begrijpen. De 
waarheid omtrent Mijn bestaan. Bid voor iedereen, Mijn kind, opdat zij de moed zullen hebben om Mij om 
vergiffenis te vragen.  

Mijn dochter, eindelijk beginnen overal Mijn kinderen hun ogen te openen. Zij beseffen nu dat de wereld 
verandert. De wereld zoals zij deze ooit kenden, is in een nieuw stadium gekomen. Dit nieuwe stadium 
zal een aantal etappes voorafgaan vooraleer zij, Mijn kinderen, uiteindelijk klaar zullen zijn voor het 
Nieuwe Paradijs.  

De parasieten van de Bedrieger zullen, jammer genoeg, koppig strijden tot het bittere einde. Bid nu voor 
deze arme waandenkende zielen opdat er een vonk van licht hun hart zal overspoelen wanneer zij in 
contact komen met Mijn toegewijde volgelingen. Jullie, Mijn volgelingen, hebben de genaden gekregen 
om al deze zielen te helpen bekeren die verdwaald zijn in de woestijn en in een verwarde toestand, door 
Satan in hun zielen veroorzaakt.  

De profetieën van La Salette, Fatima en Garabandal ontvouwen zich nu  
Alle profetieën gegeven aan de gezegende zieners van La Salette, Fatima en Garabandal zullen zich nu 
voor ieders ogen ontvouwen. Aan al die duizenden gelovigen die deze profetieën kennen en aanvaarden, 
wees er jullie van bewust dat Ik, jullie Redder, jullie nu allemaal oproep om te bidden voor de zielen van 
de gehele mensheid. Open jullie hart nog eens voor deze nieuwe boodschappen – de laatste profetieën 
in hun soort die aan elk van Mijn kinderen geschonken worden voordat Ik terugkom om te oordelen.  

Oproep aan alle Bedienaars van de Kerken  
Ik roep ook Mijn geheiligde dienaars van alle godsdiensten die Mijn Eeuwige Vader vereren, op om nu te 
luisteren. Laat niet toe dat de Bedrieger, door middel van zijn Valse Profeet, jullie misleidt tot het geloven 
van de leugen die binnenkort in zijn naam zal worden opgevoerd. Voor diegenen onder jullie die van Mij 
houden, zal dat een zeer moeilijke tijd worden omdat jullie erg in de war zullen zijn.  

De Valse Profeet en de Antichrist  
Bekijk gewoon met heldere ogen de Valse Profeet, die zal trachten Mijn Kerk te leiden, want hij is niet 
afkomstig uit het huis van Mijn Eeuwige Vader. Hij zal zich wel zo voordoen. Maar dit zal niet waar zijn. 
Kijk ook naar de vriendschap die hij aan de dag zal leggen met de Antichrist want zij zullen twee van de 
meest bedrieglijke volgelingen van Satan zijn – gekleed in schaapsvacht. Zij zullen krachten hebben die 
zullen lijken op de wonderen van weleer maar dat zullen Satanische krachten zijn. Jullie moeten te allen 
tijde in staat van genade blijven als middel om jullie geloof te verdedigen. Bid voor Mijn geheiligde 
dienaars die door de lauwheid van hun geloof in de armen van de Bedrieger getrokken zullen worden. Hij 
zal aantrekkelijk voor hen zijn omdat hij opwinding, passie, zogenaamde liefde die ik-gedreven zal zijn, 
zal bieden en zijn charismatische verschijning zal moeilijk te weerstaan zijn. Volg die weg, Mijn gewijde 
dienaars, en jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.  
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Jullie kunnen je afvragen: waarom vertonen deze gebeurtenissen dergelijke moeilijkheden? Jullie kunnen 
je bovendien afvragen waarom Ik het toelaat dat deze dingen gebeuren. Ongetwijfeld zou Jezus, in Zijn 
barmhartigheid, zulke obstakels niet presenteren? Welnu, Ik moet dit toelaten omdat het door deze 
uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd tussen Mijn Eeuwige Vader en de Boze kan plaatsvinden. Zonder 
een laatste confrontatie kan hij, Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van de Eeuwige Hel geworpen 
worden.  

Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze manier verloren gaan. Bid, bid, 
bid voor de genade van het onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien voor 
wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de Hel, gezonden om jullie te verstrooien. Wees 
dankbaar dat jullie zijn doelwitten zijn. Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de ultieme test 
geplaatst worden. De test van jullie geloof. Nooit meer zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een 
dergelijke test. Wees dus voorbereid. Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaars, voordat 
het te laat is.  

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus  

Het beest met de tien horens is de Europese Unie.  
 

Zondag, 19 februari 2012, 15:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet niet bang zijn door deze boodschappen.  

Want zij worden aan de wereld gegeven omwille van de liefde die Ik voor heel de mensheid heb.  

Kennis omtrent komende gebeurtenissen zal Mijn kinderen helpen zich voor te bereiden zodat zij de 
waarheid kunnen verdedigen.  

Mijn waarschuwingen kunnen helpen om bekering te verspreiden en zal Mijn kinderen in staat stellen om 
opnieuw de waarheid van Mijn belofte omtrent Mijn terugkeer te erkennen.  

Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden tijdens jullie leven, kinderen.  
Jullie, van deze uitverkoren generatie, zullen de wonderen van Mijn Glorievol Rijk op aarde verwerven.  

Ik sluit ook onder jullie, Mijn uitverkoren kinderen, diegenen in die Mij de rug hebben toegekeerd 
en het bestaan ontkennen van Mijn Geliefde Vader, God de Allerhoogste.  
Mijn liefde zal diegenen die Mij verachten, omhullen. Met de tijd zullen zij zich bekeren.  
Enkel het erkennen van Mijn boodschappen die gegeven worden aan jou, Mijn eindtijdprofeet die 
de verantwoordelijkheid krijgt de zeven zegels te openen, zal niet voldoende zijn. Wat echt van 
belang is, is de redding van al jullie broeders en zusters in de wereld.  

De twee geallieerden Rusland en China zullen hun krachten bundelen. Dat zal gebeuren wanneer 
het beest met de tien horens oprijst om zijn zwaar beproefde, onschuldige volk te beheersen.  

Het beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, dat in het Boek der Openbaring 
als Babylon vermeld wordt.  
Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China en zijn geallieerde de 
Beer, Rusland.  
Wanneer dat gebeurt, zal het communisme regeren en wee diegenen die openlijk hun geloof in hun 
tegenwoordigheid zullen belijden. Alle religies zullen verboden worden, maar de Christenen zullen de 
grootste vervolging kennen.  

Rooms Katholieken zullen helemaal niet getolereerd worden en zij zullen in het geheim missen 
moeten opdragen.  
De tijd is gekomen, kinderen, al Mijn volgelingen, om te beginnen met jullie toekomst te plannen.  

Ik zal jullie altijd begeleiden.  

Begin nu met voorbereidingen te treffen want jullie zullen de tijd krijgen om dat te doen.  
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Nogmaals zeg Ik jullie, gebed en heel veel gebed zal de macht van het Beest, de Beer en de Rode Draak 
verminderen.  

Zij zullen voor een zeer korte tijd regeren. Maar daarna zullen zij vernietigd worden.  

Jullie Geliefde Redder   
Verlosser van de Mensheid   
Jezus Christus  

Zij zullen zeggen dat hij schuldig was aan een misdrijf waaraan hij volledig 
onschuldig is.  

 
Dinsdag, 19 februari 2013, 14:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft, stel Mijn leerlingen op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.  
Zij moeten zich geen zorgen maken, want hoewel de doornenkroon is neergekomen op Mijn 
Plaatsvervanger, die door Mij, Jezus Christus, aangesteld werd om Mijn heilige Katholieke 
Kerk te besturen en die kwaadaardig verdreven werd – kom Ik eindelijk om jullie vrede te 
brengen.  
Het volgende jaar zal voor jullie, Mijn geliefde leerlingen en voor Mijn laatste ware Paus zeer 
wreed en zeer pijnlijk zijn. Hij, tegen wie op kwaadwillige en doelbewuste wijze werd 
samengezworen, werd net zoals Ik, Jezus Christus, behandeld, geslagen en gegeseld. Nu 
zullen zij proberen hem te doden, net zoals zij Mij doodden. Zij zullen zeggen dat hij schuldig 
was aan een misdrijf waaraan hij volledig onschuldig is.  

Ik, jullie geliefde Verlosser, zal jullie allen redden van de boosaardigheid, die velen zo zullen 
opvatten alsof zij van Mij, door de Hand van Mijn Bevel, zou gekomen zijn.  

Ik onderricht Mijn Kerk zoals voorheen, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. De 
sleutels van Rome bevinden zich onder het bevel van Mijn geliefde Vader. Ik, Jezus Christus, 
ben klaar om weer neder te dalen bij Mijn Tweede Komst en Ik wil jullie in kennis stellen dat jullie, 
Mijn leerlingen, zullen lijden, net zoals Mijn eigen leerlingen tijdens Mijn tijd op aarde. Jullie, Mijn 
geliefden, zijn met Mij opgesloten in Mijn Heilig Hart, zodat jullie je met Mij in smart kunnen 
verenigen. Ik stort tranen om Mijn onschuldige, geliefde laatste Paus op aarde, Benedictus 
XVI, die door Mij gekozen werd om Mijn Kerk gedurende de laatste dagen te leiden.  
Het zal enorme moed vragen van deze bereidwillige slachtoffers, die Mijn Heilig Woord verder 
zullen blijven verkondigen, terwijl zij vol met vreselijke twijfels zullen zitten. In hun harten weten zij 
dat Ik het Ben die nu tot hen spreek en toch zullen zij overvallen worden door twijfels die 
veroorzaakt zullen worden door hen die zullen weigeren Mijn Boodschappen tot de mensheid te 
aanvaarden en die nochtans ook aan Mij zijn toegewijd.  

Ik schenk jullie nu dit kort Bijzonder Kruistochtgebed (101). Het is een Wondergebed om al 
diegenen die het bidden, in staat te stellen Mijn Tegenwoordigheid in hun zielen te voelen. Het zal 
hen ook helpen de Waarheid te zien die Ik hun beloofde en die hun gedurende de eindtijd altijd zal 
gegeven worden.  

Kruistochtgebed (101)   
Wondergebed om de Tegenwoordigheid van Jezus te voelen.  

“O Lieve Almachtige Vader, Schepper van al wat is en zal zijn, help ons allen die de 
Tegenwoordigheid van Uw geliefde Zoon in de Kerk vandaag kunnen herkennen, om zeer sterk te 
worden.  

Help mij om mijn angst, mijn eenzaamheid en de afwijzing van mijn dierbaren waaronder ik lijd te 
overwinnen, als ik Uw Zoon, Jezus Christus, mijn Verlosser volg.  

Alstublieft, bescherm mijn geliefden van in de valstrik te lopen door leugens te geloven, die door 
Satan werden beraamd om te vernietigen, te verdelen en een ravage aan te richten onder al Gods 
kinderen.  
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Alstublieft, help al diegenen die de gruwel in Uw Kerk volgen, om gered te worden van de eeuwige 
vuren van de Hel. Amen.”  

Mijn geliefde volgelingen, jullie kennen Mij intussen. Wat jullie nu zullen zien in het omhulsel van 
wat eens Mijn Kerk op aarde was, zal jullie misselijk maken. Jullie zullen wenen en huilen tot jullie 
niets meer voelen. En wanneer jullie dan beroep doen op Mij en zeggen:  

“Jezus, red mij van de leugens van Satan, zodat ik de Waarheid van Uw Restkerk kan onderscheiden”,  

dan zal Ik jullie opnieuw vertrouwen geven. Ik zal jullie met de Heilige Geest vervullen. Ik zal jullie 
verzadigen met de tranen van verdriet en dan zal Ik deze tranen vervangen door Mijn Sterkte. Dan 
zullen jullie je geen zorgen meer maken, want Ik zal het heft in handen nemen en jullie bij elke 
stap op de weg begeleiden.  
Jullie zullen geïnspireerd zijn wanneer men jullie bespot. Jullie zullen vervuld zijn van Mijn Geest 
van Liefde wanneer men jullie uitlacht omdat jullie in Mijn heilige Leer geloven. Dan zullen jullie 
alle angst verliezen en die zal vervangen worden door zo’n krachtig gevoel van Mijn Liefde voor 
jullie, dat jullie pas dan volledige opluchting en vrede zullen voelen.  

Jullie Jezus  
 

God de Vader: Sta nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.  
 

Maandag, 20 februari 2012, 12:20 u.  

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart zwoegt van verdriet omwille van de zonden van Mijn kinderen.  

Zoals bij elke liefhebbende Vader breekt Mijn Hart in twee door hun boosaardige haat voor elkaar.  

Het is als een zwaard dat Mijn Hart doorboort en niet zal weggaan.  

Ik ben God, de Allerhoogste, die omwille van de vrije wil die Ik aan al Mijn kinderen gegeven heb, 
voortdurend moet lijden totdat het Nieuwe Paradijs op Aarde zich ontvouwt.  

Dan zullen jullie, Mijn kinderen, samen verenigd zijn in harmonie met Mijn Heilige Wil.  

Tot dat gebeurt kan er geen vrede op aarde zijn.  
Alleen wanneer de Boze en zij die slaafs de leugens volgen die hij voorspiegelt, vernietigd zijn, kan de 
wereld eindelijk rustig worden.  

Mijn dochter, zeg aan Mijn kinderen dat Ik geen genoegen schep in de gedachten Mijn kinderen te 
straffen, want Ik bemin hen.  

Zij zijn van Mij, Mijn gekoesterde schepping. Te moeten zien hoe de Boze hun zielen bedorven heeft is 
een voortdurende kwelling voor Mij, hun geliefde Vader.  

Ik verlang jullie allen, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en begrijpen, mee te nemen in Mijn 
mooi Nieuw Paradijs op Aarde.  

Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal zijn en dat jullie zullen beschermd worden.  
Want nu laat Ik het Zegel van Mijn Liefde en Bescherming na.  
Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van hen die ontberingen in jullie landen willen 
brengen.  
Mijn Zegel is Mijn belofte van Redding. Met dit zegel zal Mijn macht doorheen jullie stromen en geen 
kwaad zal jullie treffen.  

Dat is een wonder, kinderen, en zij die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals 
kleine kinderen met liefde voor Mij in hun harten, kunnen gezegend worden met deze goddelijke gave.  

Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.  
Bid dit Kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde 
en dankbaarheid.  

Kruistochtgebed (33)   
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.  
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God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de 
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.  

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van 
Bescherming.  

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.  

Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.  

Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw 
dienst voor eeuwig en altijd.  

Ik houd van U, lieve Vader.  

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.  

Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de 
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”  

Ga, Mijn kinderen, en vrees niet. Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol 
geschapen heeft.  

Ik ken elke afzonderlijke ziel, elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één onder jullie die minder 
bemind wordt dan een ander.  

Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet één.  

Blijf alstublieft elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden.  

Op zekere dag zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.  

Jullie liefhebbende Vader in de Hemel  God de Allerhoogste  

Deze Grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige 
Plaatsvervanger Rome heeft verlaten.  

 
Woensdag, 20 februari 2013, 19:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het onrechtvaardig kan lijken dat Gods kinderen zullen lijden 
onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, moeten jullie het volgende weten. 
Alle zielen in de wereld zullen in zekere mate de pijn moeten doorstaan van verwerping en 
lijden die Ik doorstond, om gezuiverd te worden.  
Omwille van Mijn Grote Barmhartigheid zal Ik verzekeren dat deze zuivering snel 
plaatsvindt. Dan zullen Mijn volgelingen in aantal toenemen en klaar staan voor Mijn Tweede 
Komst. Mijn Vader zal met grote tederheid van Hart, waken over alle beproevingen waarmee 
al Zijn kinderen zullen te maken krijgen. Hij zal tussenbeide komen wanneer de 
kwaadaardige daden van vervolging, die aan Christenen opgelegd worden, de grens 
overschrijden van wat is toegestaan en Hij zal dergelijke boosaardige mensen vernietigen.  
Jullie moeten nu Mijn Goddelijke Ingreep van Barmhartigheid afwachten, want die zal de 
goeden scheiden van de slechten. Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden 
nadat Mijn Heilige Plaatsvervanger Rome heeft verlaten.  

Bereid jullie voor om jullie zielen te redden. En jullie, koppige zielen, jullie zullen een zeer korte 
tijd krijgen om in nederigheid neer te knielen en om Mijn Barmhartigheid te vragen. Dan zullen de 
trompetten* te voorschijn komen en, zoals voorzegd, zullen de profetieën geopenbaard 
worden die naar het einde voeren.  
Jullie Jezus  

Aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat zij tegelijk gevoeld 
zullen worden in een veelvoud van landen.  
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Donderdag, 20 februari 2014, 18:39 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd voor Mij gekomen is om Mij bekend te maken, bij 
Mijn Tweede Komst, zullen jullie de wereld niet meer herkennen, want hij zal zozeer 
veranderd zijn.  
Jullie zullen geschokt zijn over de snelheid waarmee de mensheid in diepe zonden zal vallen. Elke 
afschuwelijke zonde van het vlees zal zichtbaar zijn en velen zullen deze zonden moeten 
aanschouwen, bedreven op openbare plaatsen. Er zal maar weinig schaamte getoond worden 
door de boosdoeners die als leeuwen in een voedselrazernij, zullen wegzakken naar de laagste 
diepten van verdorvenheid, niet meer gezien sinds de dagen van Sodoma en Gomorra. De 
aantasting van de mensheid, door satan teweeggebracht, zal van zo’n aard zijn dat overal 
moorden zullen begaan worden en zelfmoorden snel om zich heen grijpen. Aangezien Satan 
zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke Wet die door Mijn Vader werd afgekondigd, zal 
verbroken worden. Koude harten, dorre zielen en geobsedeerdheid door valse goden en boze 
geesten, zullen de liefde vervangen, die in deze tijd nog in de wereld bestaat.  

Mijn Naam zal gebruikt worden om schunnige dingen te zeggen en in hun harten zullen zij elkaar 
vervloeken. Mijn dochter, de Waarheid kan bij momenten ondraaglijk zijn, maar gerechtigheid 
zal door Mijn Vader uitgesproken worden over die landen die Zijn Woord ontheiligen. Al de 
bestraffingen die door Mijn Vader zullen voltrokken worden, zullen plaatsvinden voor Mijn 
Tweede Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden door de vloed van 
Mijn Vaders Toorn en aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat zij tegelijk gevoeld 
zullen worden in een veelvoud van landen.  

Mijn dochter, jij hebt reeds de informatie gekregen over deze steden, die zeer te lijden zullen 
hebben. Jullie moeten Mij jullie tranen geven, als verzoening voor de zonden van diegenen wier lot 
in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Dus, 
alstublieft, wees edelmoedig met jullie pijn en Ik zal Barmhartigheid betonen, voor diegenen die 
jullie voor Mij zullen brengen.  

Bergen zullen slinken, meren zullen samensmelten met de zeeën en het vasteland zal 
teruggebracht worden tot een derde. Er zal onophoudelijke Regenval zijn, die Mijn Tranen 
van Verdriet omwille van de haat in de harten van de mensen evenaart, totdat Mijn tranen 
zullen afgedroogd worden door de verzoening van zondaars die zich zullen bekeren.  
Weet nu, dat de Genaden die door Mijn Moeder over de eeuwen heen aan de wereld 
geschonken werden, gebruikt moeten worden om jullie zelf te beschermen. Weet ook dat de 
Medaille van Verlossing – machtiger dan gelijk welke andere – jullie verdediging zal zijn 
tegen de verleiding van de antichrist. Alle mogelijke pogingen zullen ondernomen worden om 
het maken van de Medaille van Verlossing tegen te houden, maar niets zal de Krachten stoppen 
die verbonden zijn met deze Gave.  
Mijn geliefde volgelingen, jullie moeten je in deze dagen focussen op het gebed en al jullie 
vertrouwen in Mij plaatsen, want de Mijnen zullen beschermd worden en jullie zullen Mijn reden 
zijn om Barmhartigheid te tonen aan de noodlijdenden en de heidenen. Jullie mogen nooit 
verzwakken of opgeven, want als jullie dat doen, zullen jullie dit pad naar Mij onmogelijk vinden 
zonder Mijn Licht, dat nodig zal zijn bij elke stap op de weg, indien jullie deze reis willen voltooien.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. De keuze is aan jullie.  
 

Dinsdag, 21 februari 2012, 24:30 u.  

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek met jou vannacht in de naam van de Heilige 
DrieEenheid.  

Mijn dochter, de tijd is gekomen voor het eerste van de zegels om verbroken te worden en hoe 
bedroeft Mij dat.  

Ik heb beloofd dat Ik, alvorens dat gebeurt, al diegenen die in Mij geloven Mijn Zegel van 
Bescherming zal geven op hun voorhoofden.  
Kinderen, nu geef Ik jullie een laatste kans om op te staan en te beslissen.  
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Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. De keuze is aan jullie.  
Tot hen die Mijn Heilig Woord verwerpen dat gegeven wordt aan deze eindtijdprofeet, jullie moeten naar 
Mij luisteren terwijl Ik nu spreek.  

Ik geef jullie de profeten om jullie te leiden.  

Waarom verwerpen jullie Mijn liefde?  

Waarom laten jullie twijfels toe die de waarheid voor jullie verblinden?  

Hoezeer Ik jullie ook bemin, er is nog maar weinig tijd en jullie zullen in enkele seconden moeten 
beslissen over jullie eigen lot. Want mettertijd zal Mijn geduld op zijn.  

Negeer Mijn oproep en jullie zullen het moeilijk hebben om Mij te vinden in de komende woestenij.  

Indien jullie Mijn Zegel van Liefde aanvaarden zullen jullie altijd binnen Mijn bescherming zijn.  

Die bescherming zal jullie families overdekken.  
Dit is Mijn laatste oproep om jullie Mijn Zegel van Liefde te schenken.  

Daarna zullen jullie, alleen en zonder toeverlaat om op te steunen, het ontmoedigende van de Grote 
Verdrukking die zich manifesteert, onder ogen moeten zien.  

Ik zal jullie nooit dwingen, kinderen, om Mij te beminnen. Dat is jullie keuze en, natuurlijk, liefde kan 
enkel van het hart komen.  

Ik strek nu Mijn hand van liefde uit. Indien jullie Mij kennen zullen jullie Mij herkennen.  

Als jullie zeggen Mij te kennen, maar Mijn gebaar van liefde en bescherming afwijzen, dan kennen jullie 
Mij helemaal niet.  
Mijn kinderen, blijf dicht bij Mij, want het eerste zegel werd eindelijk geopend.  
De aarde zal beven op verschillende plaatsen in de wereld en dan zullen jullie niet meer twijfelen.  
Omdat Ik jullie bemin zal Ik nadien wachten op jullie antwoord.  

Verwerp nooit Mijn profeten, want dan verwerpen jullie Mij.  

Bespot of doe Mijn profeten kwaad en jullie doen hetzelfde aan Mij.  

Want het is Mijn stem vanuit de Hemel die jullie beledigen.  

Het zou veel beter zijn helemaal niets te zeggen en stil te blijven in geval van twijfel.  
Nu is het de tijd voor de profetieën om bewezen te worden.  

Velen zullen beschaamd ter aarde neervallen en spijt hebben wanneer zij zullen zien hoe hun verwerping 
van Mijn boodschappen, door Mijn eindtijdprofeten, Mij in tweeën hebben gescheurd.  

Hoe hun veroordeling en ridiculisering van Mijn Heilig Woord een voorwerp van spot hebben gemaakt.  

Hoe de waarheid voor hen te bitter was om te door te slikken en hoe de leugens van de valse profeten en 
toekomstvoorspellers hun het oppervlakkige comfort gaven dat zij zochten.  

Hoe ver zijn Mijn kinderen van Mij afgedwaald.  

Hoe ondankbaar zijn ze.  

Tot diegenen die Mij kennen, en Mijn Zegel aanvaarden, weet dat jullie eeuwig leven zullen 
hebben.  
Jullie hebben nooit aan Mijn woord getwijfeld, omdat jullie nederigheid en kinderlijke liefde voor Mij ervoor 
zorgden dat jullie geen intellectueel geredeneer toelieten dat jullie oren voor de waarheid zou afsluiten.  

Zo vele van Mijn ware profeten die tot jullie gezonden werden in de laatste twintig jaren werden 
bespot, misbruikt, gekweld en in de wildernis gedreven.  
Tot jullie allen die Mijn boodschappen belasterd hebben, jullie moesten beschaamd zijn.  

Maar jullie verafgoodden de valse profeten en bogen voor hen neer.  

Aan jullie vraag Ik, voor welke God buigen jullie?  

Jullie weten wie jullie zijn. Het is tijd voor jullie om de waarheid onder ogen te zien.  

Want jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Als jullie Mij niet kunnen herkennen, zijn jullie verloren.  
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Tot diegenen die Mijn stem horen, volg Mij en help Mij om Mijn Restkerk op aarde op te bouwen.  

Ik zal jullie doorheen de verwarring leiden die door de Antichrist zal gehanteerd worden.  

Jullie zullen de kwelling niet ondergaan die op diegenen zal neerkomen die weigeren om valse 
idolen, hebzucht, materialisme en machtshonger te verwerpen.  
Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen om te luisteren.  

Ik vraag jullie om jullie ogen te openen voor het te laat is.  

Jullie geliefde Vader   
God de Allerhoogste  

Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn 
Tweede Komst?  

 
Dinsdag, 21 februari 2012, 19:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb jij te lijden in Mijn naam en die van Mijn geliefde Vader.  

Jij moet sterk zijn want deze boodschappen zullen in sommige kringen verontwaardiging uitlokken 
terwijl zij andere zielen zullen inspireren en sterkte geven.  

Mijn Heilig Woord werd tijdens Mijn leven op aarde verworpen door geleerde mannen.  

Ik werd als een Bedrieger weggestuurd door de priesters en door hen die beweerden heilige mannen 
te zijn.  

Diegenen onder jullie die zeggen dat de behandeling die Mijn deel werd, barbaars was, hebben gelijk.  

Dat de mensen die toen leefden ongeschoold, ruw en gemeen waren.  

Dat zij wreed waren in hun behandeling tegenover Mij, hun geliefde Verlosser.  

Sommigen kunnen zeggen dat zij onwetend waren en niets kenden omtrent de Heilige Schriften. Maar 
dat is niet waar. Want zij die in de wereld van vandaag leven, al hebben zij een betere opleiding genoten 
en bezitten zij meer kennis, zijn niet anders.  

Diegenen waarvan jullie zouden verwachten, volledig thuis in de Heilige Bijbel alert te zijn voor de leer 
daarin, zijn blind voor de waarheid.  

Want ondanks al hun begrip van Mijn Vaders Heilige Boek hebben zij nagelaten zich voor te bereiden op 
de tijd wanneer Ik zal wederkeren.  

Wanneer dachten zij dat hun deze tijd zou verleend worden?  

De tijd voor Mijn Tweede Komst op aarde komt snel naderbij.  
Toch heeft de mensheid zich niet voorbereid op Mijn komst.  

Zelfs Mijn gewijde dienaars spreken niet over het belang van deze aller glorierijkste gebeurtenis. Waarom 
is dat?  

Hebben jullie niets geleerd? Wat is het dat Ik moet doen?  

Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en waarom denken jullie dat die tijd niet nabij is?  

Wat is het dat jullie blind maakt en jullie oren afsluit voor de klank van Mijn stem?  

Laat jullie dekmantel van goud, zilver en rijkdom vallen en erken dat jullie niets zijn zonder Mij.  

Zonder Mijn genaden kunnen jullie je zielen niet voorbereiden op Mijn glorierijke terugkeer.  

Mijn geliefde Vader zend altijd profeten om Zijn kinderen voor te bereiden. Hij heeft dat gedaan sinds de 
tijd begon.  

Waarom verwerpen jullie dan Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?  

Ik smeek jullie om naar Mij te luisteren.  

Ik kan jullie niet bevelen te luisteren, want jullie hebben een vrije wil gekregen.  
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Ik kan jullie nooit dwingen of het bevel geven om actie te ondernemen. Want dat is onmogelijk.  
Mijn Vader zal zich nooit inlaten met jullie vrije wil.  

Maar Hij zal nooit aarzelen jullie te waarschuwen, te leiden en jullie zielen te overstromen met genaden 
om jullie sterk te maken.  

Want aan hen die hun hart openen zal Hij de gave van de Heilige Geest geven.  

Zij die schuldig zijn aan hoogmoed, religieuze gewichtigdoenerij en arrogantie zullen het niet 
mogelijk vinden om hun hart open te stellen omdat het hun ontbreekt aan de belangrijkste van alle 
eigenschappen. Nederigheid.  
Zonder nederigheid en edelmoedigheid van hart kunnen jullie niet dicht bij Mijn Heilig Hart komen.  

Kom tot Mij, kinderen. Laat Mij jullie opnemen in Mijn kudde zodat Ik jullie als een goede herder in 
veiligheid kan brengen.  

Jullie Jezus   
Verlosser van de Mensheid  

Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat 
om een goede reden.  

 
Vrijdag, 21 februari 2014, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van 
God. Vanwege een diep ingebakken gevoel van behoud, zal de mens alles doen wat hij moet 
doen om te overleven. In tijden van groot fysiek lijden zullen de brokken kracht in hem sterker 
worden. Grote kracht zal zich meestal manifesteren in de zwakken, de hongerigen, de fysiek 
getroffenen, de vervolgden en diegenen die lijden onder de handen van fanatici. Het zijn de 
zwaksten onder jullie, die de sterksten zullen worden en diegenen die denken dat ze de sterksten 
zijn zullen de zwaksten worden.  

Ik Ben de zwakken, de zachtmoedigen, de nederigen en de rechtvaardigen, aan het 
scheiden van diegenen die zichzelf verheffen en die lippendienst bewijzen aan Mijn 
Onderrichtingen, maar die anderen in hun hart vervloeken. Ik Ben nu het kaf van het koren 
aan het scheiden en om die reden zal het geloof van ieder mens worden getest, totdat hij of 
zij tot op de rand gebracht is. Ik sluit daarbij al diegenen in die niet in God geloven, diegenen die 
de Ware God verwerpen en diegenen die hun hart aan Mijn vijand – de Boze – hebben 
overgegeven. Aan elke ziel zal, voor Mijn Aanschijn, een gelijke status gegeven worden en elke 
Genade zal verleend worden aan diegenen die zich op dat moment niet bij Mij aansluiten.  

De wereld zal worden getest door de staat van de liefde die elke persoon voor de anderen 
heeft, wat een waarheidsgetrouwe weergave en meting is van hun liefde voor God. Jullie 
tijd is beperkt en om jullie in staat te stellen deze reis van boetedoening te doorstaan, 
moeten jullie aanvaarden dat Gods profeten gewoon Zijn Wil verklaren, alleen opdat jullie 
naar lichaam en geest van Hem zullen worden. Weersta de Hand van God niet. Verheug jullie, 
want de beproevingen die door Mijn Vader worden toegestaan, zullen leiden tot een grote 
vereniging van Zijn Twee Getuigen op Aarde – de Christenen en de Joden – en uit deze twee zal 
een grote bekering voortkomen. Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden 
toelaat, dan is dat om een goede reden. Ten gevolge van wat ze zullen moeten doorstaan, 
zullen velen tot bekering komen en miljarden mensen zullen de Heerlijkheid van God zien, 
met een heldere geest, waar geen verwarring hun vreugde zal bederven, wanneer ze 
eindelijk de Waarheid erkennen.  
De tijd om de Waarheid te zien voor wat ze is, met inbegrip van het goede en het slechte, is 
dichtbij. En dan zal niets jullie nog pijn doen. Er zal geen scheiding meer zijn van God. De Liefde 
zal uiteindelijk allen veroveren. Liefde is God en Zijn Rijk is voor de eeuwigheid. Er zal geen haat 
meer zijn, want hij zal dood zijn.  

Jullie Jezus  
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Vasten is belangrijk voor jullie zielen.  
 

Woensdag, 22 februari 2012, 19:00 u.  

(Boodschap ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, tijdens de Aanbidding van het 
Heilig Sacrament.)  

Mijn zeer geliefde dochter, zeg tegen Mijn kinderen dat deze Veertigdagentijd een tijd is van rustige 
beschouwing, van persoonlijk offer en een gelegenheid om te bidden voor de verzachting van oorlogen 
in de wereld.  

Streef Mijn vasten in de woestijn na door het maken van kleine offers.  

Vasten is belangrijk voor jullie zielen. Het zuivert de geest en schenkt Mij veel troost.  
Jullie kunnen veel zielen redden door slechts één maal per week te vasten.  

Dat kan in overeenstemming met wat jullie verlangen. Het enige dat telt is dat jullie die dag opofferen 
voor de zielen.  

Gebruik deze tijd om Mij te helpen in Mijn strijd voor zielen.  
Overweeg Mijn leven op aarde en de gave die Ik schonk, door Mijn Dood op het Kruis, om Eeuwig Leven 
te voorzien voor al Mijn kinderen.  

Deze enkele weken van de Veertigdagentijd moeten gebruikt worden om jullie zielen en die van jullie 
broeders en zusters voor te bereiden.  

Alstublieft bereid jullie voor op de Goede Week en Pasen door het volgende Kruistochtgebed (34): Mijn 
Vastengeschenk voor Jezus  

Kruistochtgebed (34)   
Vasten gedurende de Veertigdagentijd.  

“O mijn Jezus, help mij om op mijn bescheiden manier Uw Leven van Offer na te volgen om de mensheid te 
redden.  

Sta mij toe om U het offer te schenken van één dag per week te vasten gedurende de Veertigdagentijd om 
alle mensen te redden opdat zij de Poorten van het Nieuwe Paradijs op Aarde kunnen binnengaan.  

Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer met liefde en vreugde in mijn hart aan.  

Om U de maat van mijn liefde te tonen, door dit offer, smeek ik U om de Redding van elke ziel die in 
ongenade zou gevallen zijn. Amen.”  

Sta niet toe dat angst een schaduw werpt over jullie hoop op eeuwige redding, kinderen. De zuivering zal 
snel gebeuren.  

Jullie, Mijn volgelingen, die het Zegel van de Levende God aanvaarden, zijn gezegend.  

Jullie moeten je geen zorgen maken.  

Jullie moeten sterk zijn.  

Jullie moeten hoopvol zijn en altijd de blik op Mij gericht houden.  

Alleen dan zullen jullie opstaan en zonder aarzelen de doornige weg bewandelen.  
Ik zal jullie leiden en jullie bij elke stap van jullie reis begeleiden.  

Jullie geliefde Jezus  

Jullie leven in de tijd waarin vele van Gods kinderen heidenen zijn 
geworden.  

 
Vrijdag, 22 februari 2013, 23:00 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd waarin vele van Gods kinderen heidenen zijn 
geworden. Zelfs diegenen die als Joden of Christenen geboren werden hebben nu hun 
toevlucht genomen tot verschillende vormen van afgoderij, zoals voorzegd.  
Hoezeer beledigt het Mij de achting te moeten aanzien die Gods kinderen in hun hart dragen voor 
eigen voldoening en een geloof in valse goden die alleen in hun geest bestaan.  

De explosie van new age spiritualiteit en een voorliefde voor al wat te maken heeft met het 
tot rust brengen van de geest, hebben één gevolg. Deze mensen verkeren in duisternis 
omdat zij weigeren Mij, Jezus Christus, te erkennen. Door vrijwillig het Licht van God af te 
dekken, stellen zij zichzelf open voor de duisternis van de geest van het kwaad. Satan en zijn 
demonen gaan op rooftocht naar zo’n zielen en veroorzaken binnen in hen een zeer sterke leegte 
waarvoor zij nooit troost zullen vinden, welke spirituele geneesmiddelen zij in de new age 
ook zoeken, want dat is niet de natuurlijke omgeving waarin zij geboren werden.  
Het heidendom dat de mensheid vandaag in zijn greep heeft is op zijn hoogste punt sinds 
de tijd die voorafging aan Mijn geboorte op aarde. Alhoewel de Waarheid van het Bestaan van 
God aan de wereld werd bekend gemaakt en niettegenstaande Ik hen redde van de verdoemenis 
door Mijn dood op het Kruis, keren zij Mij toch hun rug toe.  

Zelf-obsessie, zelf-bewieroking en liefde voor wereldse buitensporigheden, dat is de gesel 
van de mensheid en dat vloeit voort uit een vertwijfeld gevoel van onbehagen, onrust en 
(geestelijke) dorheid. Afgoderij – een liefde voor beroemde mensen, valse goden en het 
uitstallen van heidense voorwerpen – brengt een wolk van duisternis over allen die 
gepassioneerd zijn door dergelijke bezigheden. Christenen worden door dergelijke mensen 
belachelijk gemaakt, maar door hun lijden en gebeden kunnen zij helpen om hun medemensen te 
redden van de vuren van de hel.  

Wanneer jullie met deze valse idolen flirten, dan spelen jullie met de demonen van de Hel 
die gezonden zijn om jullie voor eeuwig in de afgrond te trekken. Geloof nooit dat die 
heidense praktijken onschadelijk zijn, want dat zijn ze niet. Wanneer jullie je tijd en jullie geest met 
dergelijke verstrooiingen bezighouden, dan sluiten jullie jezelf af van God en van het eeuwig leven.  

                                                      
* De zeven trompetten: zie Openbaring 8,7-13; 9,1-21; 11,15-19; 8,7-13.  
Word wakker voor de Waarheid. Ik Ben de Waarheid. Er is geen andere weg naar de eeuwige 
zaligheid dan alleen door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon. Ik kom nu om de Waarheid te 
openbaren, zodat Ik jullie opnieuw kan redden en jullie eeuwig leven kan brengen door jullie te 
helpen jullie zielen in veiligheid te brengen.  

Jullie Jezus  

Velen van jullie die nu zeggen dat zij Mij beminnen, zullen Mij verraden net 
zoals Judas deed.  

 
Zaterdag, 22 februari 2014, 18:35 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde, uit wanhoop zal hoop komen en uit vervolging zal 
vrijheid komen, wanneer alles in volle vertrouwen aan Mij zal overgeleverd zijn voor de Glorie van 
God.  

Elk schepsel in de Hemel, op Aarde en onder de Aarde zal voor de Heer neerknielen – allen, 
zonder uitzondering. Maar de mens, zwak en gevallen, geeft God geen Glorie – zelfs de meest 
vrome en heilige niet – wanneer hij er niet in slaagt zich volledig aan Mijn Vader over te geven, 
door Mij, Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Zolang de geest van het kwaad in de wereld bestaat, 
is de mens niet waardig om voor Mij te staan. Jullie kunnen niet voor Mij knielen, wanneer 
jullie vol zijn van jullie eigen belangrijkheid. Ik kan jullie niet horen, wanneer jullie Mij 
buitensluiten, jullie worden als tirannen, wanneer Satan jullie geesten volpropt met de zonden van 
zinnelijkheid. Alleen diegenen die zuiver voor Mij komen, nadat zij zich met Mij verzoend hebben, 
kunnen echt met Mij verenigd worden.  
Wanneer jullie rondwandelen als koningen en anderen commanderen, gezeten op aardse tronen, 
kunnen jullie nooit Mijn dienaars zijn. Wanneer jullie Mij werkelijk dienen, ongeacht jullie rol, 
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zullen jullie altijd de Waarheid spreken. Jullie zullen altijd weten dat wanneer jullie Mijn 
Ware Woord verkondigen, dat Woord altijd veel kritiek aan jullie adres zal uitlokken. Weldra 
zal het Ware Woord niet meer gesproken worden, door diegenen die Mijn Kerk in de hoogste 
rangen infiltreren, die veinzen Mij te beminnen, maar die Mij in werkelijkheid verafschuwen. Dan 
zullen jullie, de getrouwen, veel moed nodig hebben om in Mij en met Mij te blijven.  

Hoe velen onder jullie hebben die moed? Hoe velen onder jullie zullen in staat zijn de vervolging te 
doorstaan die zal komen wanneer jullie de Waarheid verkondigen? Het is zo dat Ik jullie, met een 
bezwaard hart, moet meedelen dat velen onder jullie, die nu zeggen Mij te beminnen, Mij – net 
zoals Judas – zullen verraden. Want wanneer Mijn Heilig Woord veranderd wordt, zodat het een 
leeg en steriel vat wordt, zullen velen onder jullie die valse leer aanvaarden. Zo velen onder jullie 
zullen deze Missie verwerpen en Mijn Beker van Verlossing de rug toekeren.  

Jullie moeten dit Kruistochtgebed bidden om jullie te helpen om trouw te blijven aan Mijn Woord.  

Kruistochtgebed (136)   
Om jullie Woord te houden.  

“Liefste Jezus, help mij Uw Woord te horen. Uw Woord te beleven. Uw Woord te spreken. Uw Woord 
mee te onthullen.  

Geef mij de sterkte de Waarheid hoog te houden, zelfs wanneer ik daarom vervolgd wordt.  

Help mij Uw Woord levend te houden, wanneer het door Uw vijanden overstemd wordt.  

Laat mij Uw Moed voelen wanneer ik ontmoedigd ben.  

Vul mij met Uw Sterkte wanneer ik zwak ben.  

Geef mij de Genade om waardig te blijven, wanneer de poorten van de Hel mij willen overweldigen, 
wanneer ik trouw blijf aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.”  

Elke duivel van de Hel vervloekt deze Missie, Mijn laatste op Aarde. Het zal grote veerkracht 
vereisen, enorme moed en een diepe liefde voor Mij, jullie Jezus, om trouw te blijven aan 
Mij. De zwaksten zullen als eersten afvallen. De lauwen zullen volgen en alleen diegenen die 
zuiver en onbevreesd van hart blijven zullen stand houden.  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: Bid opdat een Nucleaire Oorlog in Iran kan afgewend worden.  
 

Donderdag, 23 februari 2012, 16:00 u.  

Mijn kind, het is tijd dat Mijn kinderen zich samen verenigen als één in eerbied voor Mijn dierbare Zoon 
zodat een nucleaire oorlog in Iran kan afgewend worden.  

Die oorlog is zeer nabij en jullie moeten krachtig bidden om hem te stoppen want hij zal miljoenen 
kinderen van God doden.  
Satan en zijn demonen zijn aan het werk om verschrikkelijke vernietiging te veroorzaken.  

Indien zij zielen doden voor die de kans gekregen hebben zichzelf te redden in de ogen van Mijn Zoon, 
dan zijn zij verloren.  

Dat is het plan van de Boze.  

Zo probeert hij om zoveel mogelijk zielen te verhinderen om binnen te gaan in het Koninkrijk van Mijn 
Vader.  

Mijn Heilige Rozenkrans kan oorlog verhinderen, kinderen, door het bidden van al de mysteries in 
één gebed*.  
Verenig jullie nu voor één dag en bid Mijn Heilige Rozenkrans om deze nucleaire oorlog te stoppen 
die gepland wordt.  
Bid voor deze arme zielen, niet enkel in Iran, maar in alle landen die er ongewild in verwikkeld geraken.  
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Bid ook voor die arme landen die gebruikt worden als pionnen in het boosaardig spel van leugens dat 
gepland wordt door groepen, niet van God, Mijn Eeuwige Vader.  

Ga nu, Mijn kinderen en breng al Mijn kinderen samen om te bidden om deze grote gruweldaad tegen de 
mensheid af te wenden.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  
                                                      
* Bedoeld zijn de 20 mysteries in één groot Rozenkransgebed, dat vraagt minimum 80 minuten.  

God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuwe Tijdperk van Vrede 
op Aarde te aanvaarden.  

 
Donderdag, 23 februari 2012, 16:42 u.  

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.  

Mijn dochter, het is belangrijk dat zij die de leer volgen van de Rooms Katholieke Kerk het 
millennium aanvaarden zoals beloofd aan al Mijn kinderen.  
De woorden in Mijn Heilig Boek, de Heilige Bijbel, liegen niet.  
Mijn belofte staat in de Handelingen van de Apostelen.  

Ook aan de Evangelist Johannes werd verteld over de glorievolle terugkeer van Mijn geliefde Zoon 
wanneer Hij zal regeren in het Nieuwe Tijdperk van Vrede voor 1.000 jaar.  

Waarom weigeren diegenen die pretenderen Mijn Heilig Woord te begrijpen om wel het ene maar niet 
het andere te aanvaarden?  

Tot die gewijde dienaars van Mij zeg Ik nu het Boek der Waarheid te openen.  
Jullie hebben de plicht om de waarheid te verkondigen.  

Jullie moeten niet luisteren naar diegenen binnen jullie rangen die de waarheid omtrent het Nieuwe 
Tijdperk van Vrede op Aarde verdraaien.  

Wat motiveert jullie broeders binnen Mijn Katholieke Kerk die de waarheid ontkennen?  

Jullie hebben Mijn kinderen in verwarring gebracht.  

Omwille van hun trouw aan de ene ware Kerk, de Rooms Katholieke Kerk, ontzeggen jullie hun de 
kans om hun zielen voor te bereiden op de heerschappij van Mijn Zoon in het Nieuwe Paradijs op Aarde.  

Jullie plicht is het Mijn kinderen omtrent de waarheid in te lichten.  

Jullie mogen tegenover Mijn kinderen nooit de waarheid loochenen van de Heilige Bijbel waarin het ware 
woord vervat zit.  

Jullie, Mijn kinderen, moeten de belofte van Mijn Zoon na Zijn Glorierijke Verrijzenis uit de dood 
erkennen.  

Hij heeft gezegd dat Hij zou wederkeren.  

Die tijd, van de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon op aarde, komt nu dichtbij.  

Als jullie geloven in de beloften die Mijn Zoon gedaan heeft dan zullen jullie weten dat Hij meent wat Hij 
zei.  

Wanneer Hij terugkomt, komt Hij om te regeren en Zijn rechtmatige troon in te nemen in het Nieuwe 
Paradijs dat Ik voor jullie allen geschapen heb op aarde.  

Twijfel nooit aan de woorden die komen van de Goddelijke lippen van Mijn Geliefde Zoon, Jezus 
Christus.  

Weet dat Ik, jullie Geliefde Vader, verlang dat jullie allen als één familie met Mijn Zoon in het Paradijs 
verenigd zijn.  

Aanvaard de waarheid. Verdraai haar niet, of pas ze niet aan om haar te laten overeenstemmen met jullie 
gebrekkige interpretatie van de waarheid.  

Ik ben de waarheid.  
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Jullie kunnen Mij of wie Ik ben niet veranderen.  

De waarheid zal jullie vrijmaken.  

Jullie geliefde Vader 
God de Allerhoogste  

Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen, maar de bekendmaking van Mijn 
Boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid mee.  

 
Zaterdag, 23 februari 2013, 11:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan de wereld het Boek der Waarheid voor elke ziel, in elke 
natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet het volgende.  

Ik geef aan jou, Mijn Dochter, het exclusieve recht om te beslissen hoe het vertaald, 
verdeeld en uitgegeven moet worden met de bedoeling dit Werk te beschermen. Al wat de 
publicatie van deze Boodschappen betreft kan alleen worden uitgevoerd mits jouw 
persoonlijke toestemming. Dat is Mijn wens en gelijk wie Mijn richtlijnen aan jou niet 
gehoorzaamt en Mijn Boodschappen uitgeeft voor eigen profijt, heeft Mijn Zegen niet.  

Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen, maar de bekendmaking van Mijn Boodschappen en 
hoe het Boek der Waarheid gepubliceerd wordt, brengt een enorme verantwoordelijkheid 
mee. Schenkingen zijn niet nodig aangezien de opbrengsten van de boeken gebruikt 
moeten worden voor de financiering van andere boeken en de kosten voor de publicaties in 
alle talen.  
Jij, Mijn dochter, zult voortdurend aangevallen worden omdat je Mij in deze zaak gehoorzaamt. Je 
zal ervan beschuldigd worden te trachten voordeel uit dit Werk te willen halen, al zal je weten dat 
dit onwaar is en niet mogelijk.  

Zij die jou vooral zullen aanvallen in deze aangelegenheid zullen diegenen zijn die op een of 
andere wijze winst willen maken of wensen te profiteren van Mijn Woord en zij zullen boos worden 
wanneer jij hun niet zal toestaan om dit Werk te controleren.  

Daarom verklaar Ik dat niemand het recht heeft gekregen om Mijn Heilig Woord in 
boekvorm te verspreiden – alleen jij, Mijn dochter. Jij mag nochtans toelating geven, onder 
Mijn Begeleiding, aan diegenen die vragen om jou te helpen door websites en gedrukte 
documenten. Maar zij mogen dat enkel doen wanneer zij aan jou toelating vragen en krijgen om 
dat te doen.  

Mijn Woord is heilig en voor Mijn wensen en opdrachten aan de mensheid moet alle eerbied 
getoond worden. Jullie, Mijn volgelingen, moeten doen wat Mijn profetes Maria van jullie vraagt 
en haar wensen eerbiedigen met betrekking tot de publicatie van Mijn Boodschappen. Wie haar 
aanvalt omwille van dit Werk, beledigt Mij, jullie Jezus.  

Van jullie, Mijn volgelingen, zal vereist worden Mijn Heilige Wil op elk moment te doen, hoe de 
toestand ook is. Ik leid Mijn dochter Maria. Zij is uitverkozen als de eindtijd profetes. Ik 
spreek door haar. Haar stem wordt de Mijne. Haar verdriet en pijn zijn de Mijne. Haar liefde 
voor anderen is Mijn Liefde. Haar vreugde komt van Mijn Heilig Hart. Haar hand wordt door 
Mijn Hand geleid. Haar inzicht in de wijze waarop Ik wil dat Mijn Woord gehoord wordt, komt 
van Mij.  
Mijn dochter heeft deze gaven van de Hemel ontvangen omwille van een goede reden. Luister 
naar wat zij jullie zegt, want jullie kunnen er zeker van zijn dat het van Mij afkomstig is.  
Jullie Jezus  

Wanneer de wil van een mens in conflict komt met de Wil van God, wordt 
veel pijn doorstaan aan beide zijden.  

 
Zondag, 23 februari 2014, 16:03 u.  



 72 

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wil van een mens botst met de Wil van God, wordt veel pijn 
doorstaan aan beide zijden. Aan de mens werd de gave van de vrije wil door Mijn Vader verleend 
en, als zodanig, is hij vrij om gelijk welke keuzes te maken die hij wenst in het leven en God zal 
zich nooit met dit Geschenk uit de Hemel bemoeien. Voor diegenen echter die Mij volledig wensen 
te dienen, met de bedoeling Mij te helpen om de zielen van anderen te redden, en die Mij het 
geschenk van hun vrije wil geven, zal het een zeer moeilijke reis zijn.  

Wanneer jullie Mij je vrije wil geven, om te doen wat nodig is voor de redding van zielen, zal het 
lijden dat jullie zullen doorstaan erg hard zijn. Omdat jullie wil dan niet langer aan jullie toebehoort 
en de menselijke natuur is wat zij is, betekent dit dat een strijd zal komen, tussen de vrije wil van 
de mens en de Wil van God. Veel mensen die Mij liefhebben en die de Wil van God in hun leven 
willen uitvoeren, zullen altijd strijden. Om aan de Wil van God te voldoen, moet de ziel alle 
gevoel van trots en de behoefte om haar eigen persoonlijke verlangens te bevredigen 
afleggen. Jullie kunnen God alleen waarlijk dienen, indien jullie volledig op Hem vertrouwen en al 
jullie beproevingen en ellende aan Hem opofferen, voor het welzijn van allen.  

Wanneer goedbedoelende mensen die God dienen en proberen hun leven te leven zoals Hij 
onderrichtte, uit de gratie vallen, voelen ze schaamte. Vernederd om God te hebben geschuwd en 
voor het feit Hem te hebben teleurgesteld door egoïsme, gevoelens van eigenwaarde of 
arrogantie, verbergen ze vervolgens hun gezicht voor het Licht van God. Verlicht door de 
Waarheid, kunnen deze zielen plotseling en zonder waarschuwing aan hun geloof beginnen te 
twijfelen. De ene minuut beminnen ze God met heel hun hart en bieden zich volledig in Zijn zorg 
aan en de volgende minuut snijden ze zich af van de Bron van Licht. Het is dan dat de persoon, 
met behulp van het menselijk verstand, aan God dicteert wat hij bereid is om te doen om God te 
dienen en dat zal gewoonlijk op zijn eigen voorwaarden zijn. Ja, de ziel kan tegen God zeggen: "Ik 
zal U dienen, maar op voorwaarde dat U mij deze of die gunst verleent." Weten jullie niet dat jullie 
geen twee heren kunnen dienen, want er is maar Eén God en Hij voert het Bevel. God is Meester 
van al wat is en zal zijn. De mens is er om God te dienen, maar toch zal God al doen wat Hij kan 
om Zijn kinderen troost te geven.  

Wanneer jullie merken dat jullie beginnen te twijfelen aan God of het vertrouwen in Zijn 
Liefde en Zijn Belofte verliezen, dan moeten jullie dit Kruistochtgebed bidden, bekend als 
het Gebed van Herstel.  

Kruistochtgebed (137)  
Gebed om Herstel.  

“O Almachtige God, o God de Allerhoogste, zie neer op mij, Uw nederige dienaar, met liefde en 
medelijden in Uw hart. Herstel mij in Uw Licht.  

Til mij terug in uw Gunst. Vul mij met de Genade, zodat ik mezelf aan U kan aanbieden in nederige 
dienstbaarheid en in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil.  

Ontdoe mij van de zonde van hoogmoed en van al wat U beledigt en help mij U te beminnen met een 
diep en blijvend verlangen om U al mijn dagen voor eeuwig en altijd te dienen. Amen.”  

Alstublieft, vergeet niet dat het heel eenvoudig is om God de rug toe te keren en dat er 
slechts één persoon nodig is om twijfel in jullie ziel te zaaien over de Goedheid van God en 
Zijn Grote Barmhartigheid voor al Zijn kinderen.  
Het vergt veel moed en veerkracht om trouw te blijven aan het Woord van God, maar zonder de 
Genaden te vragen om Hem goed te kunnen dienen, zullen jullie niet in staat zijn om dat op eigen 
kracht te doen.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Alle verwijzingen naar de Hel werden afgeschaft en 
de mens werd misleid naar een vals gevoel van veiligheid.  

 
Zondag, 23 februari 2014, 16:28 u.  

Mijn kind, zolang als Satans rijk op Aarde bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.  
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Sinds de dood van mijn Zoon op het Kruis, werd elke poging om Zijn Woord te verspreiden 
gedwarsboomd.  
En sinds de verspreiding van het Christendom, verschenen er vele barsten en de Leer 
voorgeschreven door Mijn Zoon, Jezus Christus, door Zijn leerlingen, werd aangepast. Er werd altijd 
met de Waarheid geknoeid, maar ondanks dat, blijft het Woord van God in de wereld nog steeds 
levendig en de Tegenwoordigheid van mijn Zoon werd, door de Heilige Eucharistie, behouden.  

De Waarheid, met betrekking tot het bestaan van Satan en de realiteit van de Hel, werd vele 
decennia verzwegen en dat heeft een schadelijke invloed op de verlossing van de 
mensheid. Alle verwijzingen naar de Hel werden afgeschaft en de mens werd misleid naar een 
vals gevoel van veiligheid. Daardoor geloven nu nog maar weinig mensen in het bestaan van de 
duivel of de afgrond van de Hel. Deze leugen is de gesel van de mensheid geweest en als 
resultaat daarvan zijn vele zielen verloren gegaan, omdat de Hel ontkend wordt. Doodzonde 
wordt niet langer als een werkelijkheid beschouwd en zo doet men geen poging om ze te 
vermijden. Diegenen die mijn Zoon, Jezus Christus, in Zijn Kerken dienen, hebben de plicht 
zielen voor te bereiden, zodat zij geschikt zouden zijn om het Koninkrijk van de Hemel binnen te 
gaan.  

De Hel kan vermeden worden, door het begrijpen van de gevolgen van doodzonden, toch 
wordt daar met geen woord over gerept. Zielen zijn verloren omdat zij nooit op de juiste wijze 
onderwezen werden over hoe zonde te vermijden en berouw op te wekken. Om waardig te worden 
mijn Zoons Koninkrijk binnen te gaan, moeten jullie de tijd nemen om jullie leven te leiden in 
overeenstemming met het Woord van God. Alstublieft, ga de Waarheid niet uit de weg, want 
indien jullie dat doen zullen jullie verloren gaan.  

Bid, bid, bid opdat de mensheid het bestaan van Satan zou erkennen, want niet eerder zullen de 
mensen de Belofte van Verlossing vanwege mijn Zoon echt aannemen.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.  
 

Vrijdag, 24 februari 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, je moet nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de 
mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.  

Het is noodzakelijk om de aarde te zuiveren, want indien Ik nu zou terugkomen zou zij niet 
geschikt zijn voor Mij om erop te wandelen.  
Wanneer de mensheid zal gezuiverd zijn, zullen alleen diegenen overblijven die Mij en Mijn Eeuwige 
Vader beminnen.  

Mijn uitverkoren generatie zal voor eeuwig bij Mij zijn. Dit Paradijs zal 1.000 jaren van vrede, liefde en 
harmonie bieden.  
Na die periode zal de tweede verrijzenis van de doden plaatsvinden.  
Enkel dan kan het eeuwig leven geschonken worden aan alle zielen met het licht van God dat door hen 
straalt.  

Waarom aarzel je, Mijn dochter, weet jij niet dat deze profetieën voorzegd werden?  

Laat niemand verkeerd begrijpen. Jullie, kinderen van deze generatie, zal de gave geschonken worden 
van het leven in het Paradijs, dat nog mooier is dan dat wat voor Adam en Eva bereid werd.  

Leeftijd zal niet meer bestaan aangezien de mens in vrede zal leven met families van generaties.  
Dagelijks zal er zoveel liefde en vreugde voorkomen. Jullie zullen eindelijk een ware blijvende vrede in 
jullie zielen ervaren.  

Waarom zou dit niet mogelijk zijn? Dat is de aarde zoals zij gepland werd door Mijn Vader wiens 
Goddelijke Wil eindelijk zal gerealiseerd worden op aarde zoals in de Hemel.  
Verheug jullie. Het Nieuwe Paradijs moet verwelkomd worden met opwinding en verwachting.  
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Daar zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde. Jullie zullen de gave van eeuwig geluk ontvangen.  

Bid voor diegenen die door zonde en ongehoorzaamheid, elke aanspraak zullen verbeuren op hun 
rechtmatig erfdeel dat door Mijn Eeuwige Vader gepland werd sinds het begin van de tijd.  
Jullie Geliefde Jezus  

Verwerp nooit de profeten van de Heer.  
 

Vrijdag, 24 februari 2012, 21:45 u.  

Mijn dochter, het is noodzakelijk dat je stilzwijgend blijft wanneer de vervolging begint.  

Het Heilig Woord van Mijn Eeuwige Vader zal verworpen worden door juist die gewijde dienaars 
die beweren de waarheid van Zijn Heilig Woord te verkondigen.  
De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk.  
Alle Kerken zullen zich verenigen om één Heilige en Apostolische Kerk te worden bij Mijn Tweede 
Komst.  
Totdat dit gebeurt zal elk woord van Mijn Vader, gegeven aan een geestelijk droge wereld, hetzij 
genegeerd, uitgedaagd of hevig bestreden worden.  

Zij die Mijn boodschappen aan jou, de 7de boodschapper voor de eindtijden, hevig zullen 
bestrijden, zullen in twee kampen verdeeld worden.  
Diegenen die Satan volgen door New Age, waarzeggerij en tovenarij (hekserij).  

De anderen zullen diegenen zijn die geestelijk blind zijn maar die geloven dat zij goddelijk geïnspireerd 
zijn met de Gave van de Heilige Geest.  

Beide zullen het woord van God verwerpen dat aan jou gegeven wordt door de Heilige Drie-
Eenheid en Mijn geliefde Moeder.  
Zelfs goede priesters, aan wie het verboden is om deze boodschappen openlijk te bevestigen, zullen het 
gerechtvaardigd vinden om Mijn Heilige Woord ten aanhoren van heel de wereld te belasteren.  
Met weinig echte nederigheid in hun harten zullen zij het plan opvatten om deze oproep vanuit de Hemel, 
die gegeven wordt om de mensheid te helpen, te ondermijnen.  

Deze priesters, geestelijken en andere zelfbenoemde apostels die beweren Mij te kennen, zullen 
proberen om zielen aan te sporen Mijn woord te verwerpen.  

Zij kennen geen schaamte want zij zullen Mijn Boek der Waarheid zoals het aan heel de 
mensheid geopenbaard is geweest, op arrogante wijze uiteenrukken. Dan zullen zij met 
venijn in hun harten de inhoud versnipperen.  
Zij willen de waarheid niet horen want dat zal de cocon van valse veiligheid waarin zij zichzelf genesteld 
hebben, verstoren en van slag brengen.  

O hoe beledigen zij Mij.  

Hoeveel schade zullen zij berokkenen en toch beseffen zij dat niet.  

Bid opdat deze zielen, die blind zijn voor de waarheid onder invloed van de Misleider, hun harten zullen 
openen en het Woord van God aanvaarden zoals het zich vandaag aan hen aanbiedt.  

Zij hebben het recht niet om deze boodschappen openlijk te verwerpen zonder ze te 
onderscheiden met een zuivere ziel die nederig moet zijn in alle dingen.  
Terwijl God het lijden toelaat dat door Zijn zieners op aarde ervaren wordt om te verzekeren dat zielen 
gered worden, zal Hij de beschimping van Zijn gezalfde profeten niet dulden.  

Jij, Mijn dochter bent een profeet.  

Jij aanvaardt het lijden als een geschenk voor Mij.  

Maar dit gaat niet over jou want jij bent niets zonder Mij en jij weet en aanvaardt dat.  

God, Mijn Vader, spreekt tot de wereld door Zijn profeten.  
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Het is Zijn woord dat men verwerpt wanneer men openlijk Zijn profeten belastert.  
Want dat is een zonde in Zijn ogen.  

Verwerp nooit de profeten van de Heer.  

Breng Zijn profeten nooit schade toe noch kwaad, op geen enkele manier.  

Zwijg te allen tijde als er twijfel is en bid voor hen.  

Val de ware profeet aan en als straf zal vuur uit de Hemel op je neerkomen door de Hand van Mijn Vader.  

Niemand zal beletten dat het Woord van de Heer aan Zijn kinderen gegeven wordt.  
Dat is de belofte door Mijn Vader gedaan sinds het begin.  

Luister naar Zijn stem.  

Aanvaard dat jullie in het einde der tijden zijn.  

Bid opdat deze boodschappen zouden gehoord worden zodat alle kinderen Gods eeuwig leven zouden 
hebben.  

Jullie Leraar, Verlosser van heel de Mensheid  Jezus Christus   

De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te gaan dat 
alleen verstokte zondaars in de vuren van de Hel geworpen worden.  

 
Zondag, 24 februari 2013, 22:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld De Waarschuwing zal ervaren zal deze zich in 
twee delen splitsen.  
Het eerste deel zal bestaan uit diegenen die de Biecht (Belijdenis van de zonden) aanvaard 
zullen hebben en wier zielen ondergedompeld zullen zijn met de Heilige Geest. Vanaf die 
dag zal hun bekering totaal zijn en om die reden zullen zij te lijden krijgen vanwege diegenen die 
Mijn Hand van Barmhartigheid verwerpen.  

Het tweede deel zal samengesteld zijn, uit enerzijds die verharde zielen wier trouw uitgaat 
naar het beest en die hun hart en ziel vrijwillig verpand hebben aan Satan, in de volle 
kennis van wat zij aan het doen zijn. Want zij hechten geloof aan het zogenoemde paradijs dat 
hij hun beloofd heeft maar dat uiteraard niet bestaat. Hun bestemming is eeuwig lijden in de vuren 
van de hel.  

Anderzijds zijn er ook die zielen die niet geloven in God of in Mij, hun Verlosser, Jezus 
Christus. Velen van hen zullen Mijn Barmhartigheid niet aanvaarden. Zij zullen zich niet 
bekommeren om de toestand van hun ziel omdat ze geloven dat die van geen tel is. Dat zijn 
de atheïsten – waarvan er vele mensen goed van hart zijn maar die denken dat zij de controle 
hebben over hun eigen leven en dat hun zoektocht naar wereldse genoegens hen zal staande 
houden in dit leven; dat die houding zal volstaan om hun vrede en voldoening te schenken, wat 
natuurlijk zo niet kan zijn want dat is onmogelijk zolang de zonde niet met wortel en al verwijderd 
is.  

Hun eigenzinnigheid brengt mee dat zij niet naar Mijn Vader kunnen gaan, tenzij zij veranderen en 
Mij, Jezus Christus, erkennen. Zij kunnen geen toegang krijgen tot het Paradijs dat Hij geschapen 
heeft voor al Zijn kinderen.  

De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te gaan dat alleen verstokte 
zondaars in de vuren van de hel geworpen worden. Jammer genoeg kunnen al diegenen die 
God verwerpen, God niet nabij zijn, noch kunnen zij gedwongen worden om Hem te aanvaarden. 
Hun vrije wil is het grote geschenk dat God hun verleend heeft. Door geen enkele vorm van 
geweld kan die van hen weggenomen worden. Het zal hun eigen vrije wil zijn die hun 
bestemming zal bepalen. Ofwel zullen zij Mijn Hand kiezen en het Paradijs binnengaan ofwel 
zullen zij geloof hechten aan de leugens die Satan in hun geest heeft binnengebracht en die hun 
lot zullen bezegelen.  

Jullie Jezus  
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Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten standhouden.  
 

Maandag, 24 februari 2014, 16:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de rangorde van valse religies. 
Veel van dergelijke zielen weten niet beter en ze zullen Mij aanvaarden wanneer Ik Mezelf aan 
hen bekend maak. De gevaarlijkste van allemaal zijn zij die de grootste afvalligheid zullen 
uitwerken binnen de gelederen van Mijn Eigen Kerk op Aarde.  

Niet allen, die als Mijn dienaren verkleed komen, zijn van Mij, maar weet dit. Mijn Uur is dichtbij 
en voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, zal de teistering van de afvalligheid neerdalen en 
Mijn Kerk op Aarde verslinden. Net zoals die wolven in schaapskleren de wereld bedotten 
door haar te doen geloven dat het Huis van God elk geloof aanvaardt, inclusief diegenen 
die Mij, Jezus Christus, ontkennen, zullen zij jullie overtuigen dat deze gruwel de grootste 
evangelisatie zal zijn die de wereld ooit zal hebben gezien. En in zijn kielzog zal de Wraak van 
God komen. Terwijl de wereld en al haar religies zullen worden meegezogen in deze nieuwe, 
valse kerk, zal de weg voor hen bereid worden om trots voor de mens der wetteloosheid te zorgen.  

Terwijl diegenen onder jullie die alert blijven voor Mijn Waarschuwing en diegenen die uitdagend 
zullen vasthouden aan Mijn Woord, lijden, zal Ik jullie ook de kracht geven om deze treurige 
gebeurtenis te verduren. Die bedriegers, die zich ingedrongen zullen hebben in Mijn Kerk, zullen 
velen bedrogen hebben en ze zullen miljoenen blijven misleiden, met inbegrip van alle Christelijke 
religies, evenals diegenen die Mij helemaal niet eren. Al die bedriegers zullen ketterij verspreiden 
en mettertijd zullen ze één religie voor de wereld vormen. Geen enkel ander geloof, anders dan de 
nieuwe valse leer – de leer van de Hel, zal getolereerd worden. Christenen en Joden zullen de 
twee geloven zijn van waaruit de Restkerk zal gevormd worden.  
Wanneer Mijn Profetieën tranen in jullie ogen brengen, weet dat jullie trouw zullen blijven aan Mij, 
jullie Jezus, omdat Ik jullie door middel van deze Missie zegen met stalen zenuwen en een ijzeren 
vastberadenheid.  

Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten standhouden. Weersta de verleiding om jullie van Mij 
af te keren en volhard te allen tijde in jullie liefde voor Mij. Mijn Restkerk zal gevormd worden, 
zowel buiten deze Missie, als er binnenin. Diegenen onder jullie die deze Missie nu afwijzen, 
maar die Mij oprecht liefhebben, ook jullie zullen in Mijn Restleger op Aarde worden 
getrokken. Op de dag waarop dit gebeurt, zullen jullie je hebben gerealiseerd dat het Boek 
der Waarheid inderdaad een Geschenk uit de Hemel was om jullie te helpen in jullie laatste 
reis naar Mijn Koninkrijk en het Eeuwige Leven. Alleen dan zullen jullie je verheugen en 
onbevreesd zijn, want jullie zullen al het vertrouwen hebben dat nodig is om God eer te brengen.  

Jullie Jezus  

Hij zal een zeer nauwe bondgenoot zijn van de valse profeet en maakt zich 
geen begoocheling over wie hij is – de zoon van Satan.  

 
Maandag, 25 februari 2013, 23:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld uit zijn sluimering schudden 
ongeacht welke religie de mensen volgen, indien er al een is, want de stem van de kleine 
hoorn zal de aandacht opeisen in heel de wereld. Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze 
bedrieger luidop schreeuwen en trots zijn oplossing verkondigen om alle kerken tot één 
enkele te verenigen. Begroet als een moderne vernieuwer zal hij toegejuicht worden door de 
seculiere wereld omdat hij de zonden zal vergoelijken.  

Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet alleen de Leer van de Katholieke Kerk zullen 
tegenspreken maar die ook in strijd zullen zijn met alle Christelijke wetten. De priesters die 
zich tegen deze Boodschappen verzetten, zullen gedwongen zijn ze opnieuw te overwegen 
wanneer de afschuwelijke waarheid onthuld wordt. De Waarheid van Mijn Woord dat aan jou 
gegeven is, Mijn dochter, zal eindelijk langzaam tot hen beginnen door te dringen. Hoe zullen ze 
wenen van verdriet wanneer zij zich realiseren dat Ik het ben, Jezus Christus, die – met de 
zegen van Mijn Vader – aan jou de profetieën van de eindtijd openbaar in elk detail.  
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Dan zullen zij elk Woord van Mijn Heilige Lippen verslinden wanneer Ik nog meer komende 
gebeurtenissen onthul om de mensheid voor te bereiden. Het is zeer belangrijk dat de mensen 
Mijn Oproep horen en beantwoorden opdat Ik iedereen kan redden uit de greep van het Beest.  

De Valse Profeet, terwijl hij met zijn hooghartige ambities bezig is om indruk te maken op 
de Katholieken in de wereld, zal voor een tijd terzijde geschoven worden omdat dan de 
Antichrist op het wereldtoneel verschijnt, zoals voorzegd. Wanneer jullie de media horen 
berichten over de nieuwe, beloftevolle, bekwame vredesonderhandelaar, dan weten jullie wie hij 
is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot zijn van de Valse Profeet en maakt zich geen begoocheling 
over wie hij is – de zoon van Satan.  

Denk eraan dat hoe vreesaanjagend dat ook zal lijken, dat Ik, Jezus Christus, de Koning 
Ben. Geen mens, geen vijand, heeft meer macht dan God. Maar de strijd om de zielen moet 
gestreden worden, zoals voorzegd. Door Mijn Woord, Mijn Boodschappen en Mijn Gebeden te 
verspreiden, zullen jullie Mij helpen om de zielen te redden die Ik nodig heb, zodat Mijn 
Nieuwe Paradijs gevuld kan worden met alle kinderen van God.  
Vertrouw altijd op Mij, jullie Jezus, terwijl Ik jullie begeleid en bescherm tijdens deze gruwel op 
aarde. Ik beloof dat die periode kort zal zijn.  

Jullie Jezus  

De “god” die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn.  
 

Dinsdag, 25 februari 2014, 13:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het werd voorspeld dat de haat van de mensheid jegens God 
ongeziene proporties zal aannemen in de eindtijden. Mensen zullen dan niet meer in staat zijn 
goed van kwaad te onderscheiden. Veel verwarring zal hen te gronde richten en in hun binnenste 
zal een duisternis van de ziel regeren, die hun maar weinig vrede zal geven.  

God zal afgewezen worden. Ik, Zijn enige Zoon, zal bespot worden en Mijn Godheid verworpen. 
Allen die Mij liefhebben zullen bekoord worden om zich af te keren van alles wat Ik hun 
geleerd heb. Al de mensen die Mij verloochenen zullen proberen om hun reden daarvoor te 
rechtvaardigen. Hun redenen zullen als volgt zijn. “Jesus – zullen zij zeggen – is slechts een 
boegbeeld, een profeet, gezonden om mensen de Waarheid te leren.” Weldra zullen zij geloven 
dat Mijn Godheid een leugen was en dat alleen de trouw aan God – een God van Goedheid – 
nodig is, voor alle geloofsovertuigingen, zodat zij als één kunnen verenigd worden.  
De “god” die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn. In plaats daarvan zullen zij 
valse geesten vereren, vermomd als engelen van God. Terwijl de wereld zich verheugt, samen 
met de Christenen, die Mij trouw blijven, en met de Joden, die Mijn Vader trouw zullen blijven, zal 
de Tijd voor Mijn Tweede Komst zo plots neerdalen dat zeer weinigen er voor klaar zullen zijn. 
Dan zullen de vervolgers tot zwijgen gebracht worden, de boosaardigen vernietigd en diegenen 
wier namen in het Boek des Levens opgetekend staan zullen zich verenigen en een leven leiden 
in eeuwige heerlijkheid. 
 
Jullie Jezus  

God de Vader: De balsem die jullie zó nodig hebben om jullie zielen te kalmeren.  
 

Zondag, 26 februari 2012, 21:45 u.  

Mijn dochter, tot die kinderen van Mij die geroepen zijn Mijn Heilig Woord te verkondigen om de aarde 
voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, heb Ik het volgende te zeggen.  

Jullie, Mijn kinderen, die Mij, jullie geliefde Vader, kennen, moeten vechten tegen de bekoringen die jullie 
elke minuut van de dag tegenkomen.  

Jullie werden met de Heilige Geest vervuld door een bijzondere zegen die door Mijn Zoon op 10 mei 
2011 aan de wereld werd gegeven.  
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Jullie moeten de verantwoordelijkheden begrijpen die nu op jullie rust.  

Omdat jullie samensmelten als één leger, dat het begin zal vormen van Mijn overblijvend leger op aarde, 
zullen jullie langs alle kanten aangevallen worden.  

Jullie geloof en trouw aan Mij, jullie geliefde Vader en Mijn dierbare Zoon Jezus Christus, zullen 
boven jullie weerstand getest worden.  
Door Mijn Zoon te volgen zullen jullie het gewicht van Zijn kruis moeten dragen en dat zal niet 
gemakkelijk zijn.  

Jullie zullen vervuld zijn met twijfels, innerlijk lijden en beproevingen en soms zullen jullie je 
willen afkeren.  
Veel mensen waarin jullie vertrouwen stellen, zullen misschien proberen om jullie te ontmoedigen.  

Men zal jullie zeggen dat jullie je dingen verbeelden, dat jullie te lijden hebben van waanvoorstellingen en 
dan zullen jullie bespot, beschimpt en verworpen worden.  

Jullie kunnen zelfs het gevoel hebben dat jullie zullen bezwijken onder de leugens en het bedrog die 
zullen opgezet worden om jullie ervan te overtuigen deze boodschappen af te wijzen.  

Het zal een enorm geloof en moed vereisen om jullie kruis op te nemen en Mijn Zoon te helpen bij het 
voorbereiden van de mensheid op Zijn Glorievolle Wederkomst op aarde.  

Jullie zullen struikelen en hinderlagen zullen opgezet worden.  

Loop nooit in de val van hen die vragen om mensen te (ver)oordelen indien zij deze 
boodschappen niet aanvaarden.  
Strijd nooit met een ander om Mijn Heilige Wil te verdedigen.  
Bemin elkaar.  
Heb geduld met diegenen die niet alleen spotten en deze boodschappen bekritiseren, maar die jullie ook 
als persoon met hoon en spot overladen.  

Blijf stil. Wees geduldig. Toon liefde aan diegenen die beweren in Mijn Naam te spreken.  

Oordeel nooit over een ander in Mijn Naam, want daar hebben jullie de autoriteit niet voor.  
Belaster nooit een ander in Mijn Naam. Wanneer jullie dat doen overtreden jullie Mijn geboden.  
Bid voor hen die jullie kwetsen, zelfs wanneer het in Mijn naam is.  
Kinderen, Ik heb jullie nodig als één geheel verenigd.  
Werp al jullie verschillen opzij.  
De arme zielen die jullie aandacht nodig hebben zijn niet zij die reeds bekeerd zijn, maar zij die Mij 
in het geheel niet kennen.  
Bid voor al Mijn kinderen die niets van Mij afweten.  

Bid eveneens voor hen die wel weet van Mij hebben maar die weigeren om Mij, Hun Schepper, hun 
geliefde Vader die hen teder bemint, te erkennen.  
Ik verlang ernaar al Mijn kinderen te verenigen.  

Ik roep jullie dringend op jullie wapens van angst, boosheid en ongeduld te laten vallen en sta Mij toe om 
jullie mee te nemen op de reis naar het Paradijs.  

Deze reis zal kwellend zijn, maar de liefde en de vrede die jullie op het einde zullen vinden zal de balsem 
zijn die jullie zo dringend nodig hebben om jullie zielen tot rust te brengen.  

Kalmte, kinderen, is belangrijk.  

Geduld is nodig.  

Liefde voor elkaar, inclusief voor diegenen die jullie kwetsen of beledigen, is noodzakelijk om 
binnen te gaan in het Rijk van Mijn Geliefde Zoon, in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, in het 
Paradijs dat Ik jullie zo lang geleden beloofde.  
Jullie Geliefde Vader   
God de Allerhoogste  
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Een van de andere politieke leiders, waarover Ik een tijd geleden sprak, zal 
spoedig vermoord worden.  

 
Dinsdag, 26 februari 2013, 22:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, waarover Ik een tijd geleden sprak, 
zal spoedig vermoord worden. (*)  

Ik wil dat jij achteraf aan allen bekendmaakt wie deze persoon is, zodat nadien meer (mensen) de 
Waarheid van de Boodschappen zullen aannemen door het bewijs dat aan jou en anderen 
gegeven wordt. Deze arme ziel ontsnapte een tijdje geleden reeds aan de dood, maar zijn 
nieuwe populariteit zal hem in gevaar brengen. Hij is een vijand van de maçonnieke 
krachten en zij zullen zijn leiderschap niet lang tolereren.  
Wanneer jullie, Mijn volgelingen, zien dat de profetieën plaatsvinden die aan een 
uitverkoren ziel gegeven werden, dan zullen jullie weten dat deze (profetieën) de Waarheid 
verkondigen en dat zij gegeven werden vanuit de Hemel, want zij zou niet in staat zijn dit te 
verzinnen.  

Het is Mijn verlangen om aan diegenen die Mijn Boodschappen minachtend afwijzen, te 
bewijzen dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus Christus, Die tot de wereld spreek door deze 
profeet. Hoewel het Mij grote vreugde schenkt te zien hoezeer jullie Mij liefhebben en de gebeden 
volgen die jullie door de Hemel overhandigd worden, zijn het toch de sceptici die Ik moet 
omarmen.  

Zeer spoedig zal er in Europa een scheiding ontstaan, tussen al die landen die onderling 
verbonden zijn met de EU en het land waarin de Stoel van Petrus zich bevindt. Dat zal 
uitlopen op een oorlog, die van een afwijkende soort zal zijn dan andere oorlogen. Maar hij 
zal wreed zijn. Mensen zullen tegen elkaar opstaan in Duitsland, Italië en Frankrijk. Jullie 
moeten bidden dat Mijn volgelingen sterk blijven en ervoor zorgen dat in deze landen snel ‘Jezus-
tot-de-Mensheid’ gebedsgroepen opgericht worden.  

De tijd is gekomen voor Mij, Jezus Christus, het Lam van God, om meer informatie te openbaren 
die in de Zegels vervat zit. Ik zal dat behoedzaam doen, daar jullie zowel geestelijk als fysiek 
moeten voorbereid zijn.  
Als een God van Gerechtigheid, zal Ik ervoor zorgen dat Ik jullie allen zal leiden en zegenen 
met Mijn Sterkte terwijl elke laag zich de een na de ander ontvouwt.  
Jullie geliefde Jezus  

God de Vader: De Volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn 
vroegere Glorie vernieuwd worden.  

 
Woensdag, 26 februari 2014, 16:26 u.  

Mijn kinderen, luister naar Mij, aangezien Ik jullie Roep en Mijn diepe en blijvende Liefde voor jullie 
allen verklaar. Te midden van de beproevingen, het verdriet, de wreedheid, de goddeloosheid en 
inderdaad, de vreugde en vrede, Ben Ik in Bevel van alles.  

De tijd is rijp om de Zuivering te intensiveren, maar niets behalve het goede, zal van deze 
tijden komen. Denk aan deze tijden alsof het gaat om een ziek kind dat bedlegerig is en getroffen 
door een ziekte die het zwak, machteloos maakt, met gebrek aan energie en voedingsstoffen en 
met zeer hoge koorts. Het zal niet herstellen totdat de koorts verdwenen is maar toch is het de 
koorts die het van de ziekte bevrijdt.  

De Zuivering van de mens is voorspeld en Ik laat ze toe, zodat Ik de mensheid kan ontdoen van 
de ziekte, die de harten en zielen geselt van diegenen die Mij niet echt kennen. De verdeeldheden 
in de wereld zullen toenemen, voordat ze uiteindelijk uitgeput zijn. Oorlogen die uitgebroken 
waren en vernielingen veroorzaakten, zullen verdwijnen en vrede zal heersen. De 
afvalligheid zal vele zielen omhullen, maar daarna zullen de meeste van Mijn kinderen de 
Waarheid zien en naar Mij toe komen rennen, door de liefde die zij zullen ervaren voor Mijn 
geliefde Zoon, Jezus Christus.  
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Mijn Schepping zal perfect worden, wanneer Satan en alle demonen die de Aarde teisteren, zullen 
verbannen zijn. Het Licht zal helderder worden, de Volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in 
zijn vroegere glorie vernieuwd worden en de mensheid zal Een worden in Mij.  

Mijn Belofte om jullie terug te brengen naar het Paradijs, dat Ik voor ieder van jullie heb 
gemaakt, zelfs voordat jullie je eerste adem namen, kan bijna gezien worden. Aan ieder van 
jullie werd dit geboorterecht gegeven. Bereid jullie voor. Jullie zullen in Mijn Paradijs worden 
getrokken door de liefde, die Ik in jullie harten zal plaatsen en door de Genaden, die jullie in jullie 
ziel zullen worden verleend. Niet één ziel onder jullie zal in staat zijn om te zeggen dat Ik jullie niet 
elke kans, elk teken, elke uitstel gaf. Bid dat jullie de hoffelijkheid zullen hebben om het 
glorieuze leven te aanvaarden van een wereld zonder einde, die Ik voor jullie klaar heb.  
Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan.  
 

Maandag, 27 februari 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de ontwrichtende gebeurtenissen in de wereld blijven toenemen, komt 
de tijd voor Mijn Goddelijke Barmhartigheid naderbij.  

Nu de oorlogen en onrust zich naar alle richtingen uitbreiden, zal het geloof van Mijn Kerk blijven 
verzwakken. Het schisma binnen Mijn Heilige Kerk staat op het punt snel tot ontwikkeling te komen.  

Priesters tegen priesters.  
Bisschop tegen bisschop.  
De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan.  

De woede tegen Mijn Vader zal in elk land van de wereld de kop opsteken.  

Mijn volgelingen zullen nu het lijden ervaren voor hun geloof zoals zij dat nog nooit voorheen ervaren 
hebben. De pijn die deze arme zielen zullen voelen is een weerspiegeling van de pijn die Ik nu verduur.  

Al diegenen die verenigd zijn met Mij, hun geliefde Jezus, zullen zonder twijfels in hun hart weten 
dat Mijn Heilige Geest nu binnen in hen rust.  
Zij zullen het onmiddellijk weten wanneer zij zonde rondom zich gewaarworden en hoeveel pijn Mij dat 
geeft.  

Wanneer zij zullen zien hoe oorlogen onschuldigen treffen, zullen zij Mijn foltering voelen in elk botje van 
hun lichaam.  

Wanneer zij de zonde van abortus voor hun ogen zien paraderen alsof het allemaal van geen belang is, 
zullen zij doorzeefd worden met Mijn pijn.  

De zonde escaleert. Het geloof van Mijn Kerk verdwijnt.  

De trouw van Mijn gewijde dienaars verzwakt.  

Het geloof in Mijn leer wordt door Mijn gewijde dienaars verworpen, daar waar Mijn kudde leugens 
opgedist krijgen omtrent de ernst van de zonde.  

Dan zijn daar Mijn geliefde priesters, zusters en clerus van alle religieuze denominaties die in Mij en in 
Mijn Eeuwige Vader geloofden en die de pijn ervaren te moeten vaststellen hoe de zonde zich als een 
lopend vuur verspreid en overal naties met een meedogenloze snelheid overspoelt.  

Hoe moeilijk dit ook is, jullie moeten sterk en verenigd blijven in Mijn naam.  

Gebed is nu nodig en jullie moeten daaraan minstens één uur per dag spenderen om de gebeurtenissen 
te verzachten die zich in de wereld zullen ontplooien.  

Christelijke kerken worden op de korrel genomen en getreiterd door seculiere groepen.  
Zij zullen proberen alle zaken af te schaffen die eer geven aan Mij, hun Goddelijke Verlosser, Jezus 
Christus.  

De haat die in hun zielen ingeprent wordt, komt van Satan.  
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Bid, bid nu opdat deze zielen die pijn en lijden toebrengen aan Gods kinderen, kunnen gered worden.  

Jullie Jezus  

Jullie moeten Mijn Heilige Eucharistie blijven ontvangen. Hou niet op met 
jullie dagelijks Misoffer, want jullie zullen het niet zijn die gedwongen 
worden om die beslissing te nemen.  

 
Woensdag, 27 februari 2013, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen gedurende enige tijd voortgaan en Ik 
verzoek al Mijn volgelingen dringend om ze te blijven bijwonen zoals voorheen.  
Jullie moeten Mijn Heilige Eucharistie blijven ontvangen. Hou niet op met jullie dagelijks 
Misoffer, want jullie zullen het niet zijn die gedwongen worden om die beslissing te nemen. Men 
zal verklaren dat er een andere soort offerdienst voor God zal komen en jullie zullen 
ogenblikkelijk weten wanneer dat zal gebeuren, want de praktijk van de Heilige Mis zal door 
de Valse Profeet worden stopgezet. In plaats van de Heilige Mis zal er een enig en 
wereldwijd heidens ritueel komen en jullie, Mijn geliefde volgelingen, gezegend met de gave 
van de Heilige Geest, zullen dat herkennen voor wat het zal zijn.  
Jullie mogen nooit de Kerk opgeven die Ik aan de wereld schonk, die gegrondvest is op Mijn 
Leer, en evenmin het Offer van Mijn dood op het Kruis, dat jullie wordt aangeboden met de 
Allerheiligste Gaven.  

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn Kerk. Mijn geliefde priesters en geestelijken, 
gezegend met de gave van de Heilige Geest, zullen Mij nooit in de steek laten. Noch zullen 
zij jullie verlaten. En daarom zal Mijn Kerk blijven bestaan omdat ze nooit kan vergaan. De 
Kerk is Mijn Lichaam op aarde en kan daarom nooit vernietigd worden. Maar zij zal wel 
verdrukt worden, gekweld en afgedankt om achtergelaten in de woestenij te sterven. 
Ofschoon door Mijn vijanden elke poging zal ondernomen worden om ook het laatste stukje 
leven te vernietigen, zal Mijn Kerk herrijzen. Maar onthoud dat zij nooit zal sterven, al zou 
het zo kunnen lijken.  
Mijn Kerk op aarde zal in omvang afnemen en zal, niet uit eigen tekortkoming, het resterend 
leger worden.  
Mijn Ware Plaatsvervanger die terzijde geschoven is, zal strijden om Gods kinderen zo goed als hij 
kan, te leiden. En Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden, jullie zal optrekken en 
jullie bevrijden van het kwaad dat jullie zal opgedrongen worden, een kwaad dat plots en 
vreselijk zal eindigen voor al diegenen die partij kiezen voor de Antichrist en zijn slaven.  
Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Liefde en alleen Liefde komt van God. Haat komt 
enkel van Satan. Er is geen tussen-figuur.  

 
Donderdag, 27 februari 2014, 14:48 u.  

Mijn kind, er is veel haat tegen deze Zending van Verlossing, omdat de Boze niet één ziel aan God 
wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, veroorzaakt dat verbolgenheid in de 
Hel. In deze omstandigheden doet de Boze elke mogelijke inspanning om het Woord van God te 
smoren. Hij, Satan, zal al het mogelijke doen om mensen op te stoken tegen alles wat de zielen 
van de mensheid zal redden.  

Hij zal haat zaaien totdat de zielen, die vol van zijn haat zitten, zijn gewillige tussenpersonen zullen 
worden, totdat zij niet langer de controle hebben over wat zij doen. Vol van zijn verbolgenheid 
zullen zij in de onmogelijkheid zijn om liefde in hun hart te voelen voor diegenen van wie zij 
denken dat zij hun vijanden zijn. Dan zullen zij zichzelf beginnen te haten en hoe meer ze tegen 
God zullen zondigen, hoe meer zij met een verschrikkelijke kwelling zullen vervuld worden. 
Uiteindelijk, wanneer dergelijke haat zielen overmant, zullen zij niet in staat zijn zichzelf van Satan 
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te bevrijden. Er is veel gebed nodig voor zulke zielen. Wanneer zielen tegen Gods Woord lasteren, 
zullen zij geconfronteerd worden met een strijd tegen het beest, die zo hevig is, dat het hun 
onmogelijk wordt zichzelf van zijn macht te ontdoen. Hun vervloeking van God wordt hun eigen 
vervloeking en in dat stadium kan niets voor hen gedaan worden.  

Zielen die vol haat zitten, spreken het Woord van God niet, want dat kan niet. Haat zal nooit uit de 
mond komen van diegenen die God oprecht beminnen. Jullie moeten de macht van Satan nooit 
onderschatten, want hij kan elke ziel vangen, ongeacht hoe goed ze zijn. Eerst zal hij, de Boze, 
zeer overtuigend zijn wanneer hij het slachtoffer vult met zijn leugens. Hij zal zelfs een geestelijke 
gewaarwording scheppen alsof Ik het ben, de Moeder van God, die met de ziel spreekt. Hij zal de 
liefde tot God van de ziel gebruiken om in haar geleidelijk een gevoel van verontwaardiging te 
doen doordringen tegen wat de ziel begrijpt als zijnde een boze handeling, daad of woord. Hij strikt 
de zielen die, bij momenten, trouwe volgelingen van God kunnen zijn. Maar vanaf het moment dat 
een ziel de Boze toestaat haar te vullen met om het even welke vorm van haat, dan zal zij het 
onmogelijk vinden om zich van hem te bevrijden. Alleen gebed en grote daden van boete en 
nederigheid kunnen hem verdrijven. Na een tijdje, zal de ziel beseffen dat iets haar verstoort, 
wanneer woede, ongemak, angst en een volledig gebrek aan vrede in de ziel de overhand nemen. 
De Boze zal niet rusten, totdat de ziel zich, uiteindelijk, tegen God keert en tegen Hem lastert.  

Kinderen, jullie mogen je nooit inlaten met diegenen die twijfels zaaien in jullie ziel omtrent de 
Volmaaktheid van God. Wanneer jullie je inlaten met diegenen die God vervloeken, zullen jullie 
aangestoken worden. Indien jullie dat doen, zullen ook jullie gevuld worden met een haat die jullie 
nooit eerder gevoeld hebben. Dan zullen jullie grote bijstand en tussenkomst nodig hebben, 
alvorens jullie waardig kunnen gemaakt worden om weer in Gods Tegenwoordigheid te kunnen 
staan.  

Negeer elke vorm van haat, want die kan nooit van God komen. Er is slechts één bron van waaruit 
haat ontstaat en dat is Satan. Ga om met Satan en met diegenen wier harten vol haat zitten, en 
dan zal dat venijn ook in jullie ziel overstromen. Negeer die situatie. Blijf zwijgen. Bid voor die 
zielen die anderen haten. Jullie moeten mijn Heilige Rozenkrans bidden als bescherming tegen 
deze bekoring.  

Ik waarschuw jullie voor deze dingen, daar de macht van Satan in deze tijd zo sterk is, terwijl hij 
probeert de zielen te stelen van al die mensen over de hele wereld die in mijn Zoon, Jezus 
Christus, geloven en diegenen die mij, Zijn geliefde Moeder, trouw zijn. Alstublieft luister naar 
mij, in deze tijd, door dit Gebed te bidden om jullie tegen haat te beschermen.  

Kruistochtgebed (138)   
Bescherming tegen haat.  

“O Moeder van Verlossing, bescherm mij tegen elke vorm van haat.  

Help mij stilzwijgend te blijven, wanneer ik met haat geconfronteerd wordt.  

Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus, wanneer ik op mijn zwakst ben.  

Verzegel mijn lippen.  

Help mij om mij af te wenden van diegenen die mij bestoken met woorden die de Leer van uw Zoon 
ontkennen of van diegenen die mij beschimpen omwille van mijn geloof.  

Bid voor deze zielen, lieve Moeder, opdat zij Satan zouden verwerpen en de vrede van uw liefde en 
het Rijk van de Heilige Geest zouden voelen in hun zielen. Amen.”  

Liefde en alleen Liefde komt van God. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussen-figuur. Geen 
middenin. Jullie zijn ofwel voor mijn Zoon ofwel tegen Hem.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest 
beminnen, zullen Mijn leger naar de redding leiden.  

 
Donderdag, 28 februari 2013, 23:50 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen die er bijna zijn, brengen een vreselijke duisternis en 
vertwijfeling mee, iets gelijkaardigs heeft zich in jullie leven nog nooit voorgedaan.  
Deze duisternis zal er een zijn van de geest en zal veroorzaakt worden door de leegte van die 
zielen die de Antichrist en de Valse Profeet volgen. De spirituele pijn die zij zullen toebrengen 
aan de Christenen, die zullen weigeren naar ketterij te luisteren, zal moeilijk om dragen zijn.  
Ik vertel jullie dit alleen opdat jullie in je hart zouden weten dat de pijn van verwerping die jullie 
voelen een gevolg zal zijn van het feit dat jullie in Mijn Naam zullen lijden door Mijn Heilig Woord 
te handhaven.  

Jullie mogen nooit de hoge eisen in vraag stellen die van jullie gevorderd worden, noch het 
vertrouwen verliezen, want Ik, jullie Koning, beschik over de macht om zeker te stellen dat 
jullie dat kunnen verdragen. Evenmin mogen jullie ooit betwijfelen dat dit resterend leger, 
waarvan jullie nu deel zullen uitmaken om trouw te blijven aan Mij, Jezus Christus, voorzegd werd.  

Luister niet naar diegenen die zullen trachten om jullie te overtuigen dat jullie geen geloof 
mogen hechten aan Mijn Heilige Boodschappen voor de wereld, want zij worden bedrogen. 
Jullie moeten bidden voor diegenen die niet de kracht of de geest van onderscheiding zullen 
hebben en die zullen kiezen voor de verkeerde wegsplitsing. Velen die de Valse Profeet volgen 
zullen proberen om jullie mee te trekken op dezelfde weg.  

Broeder zal strijden tegen broeder en zuster, vader tegen zoon, moeder tegen dochter – 
allen in hun zoektocht om de Waarheid te volgen, maar zo velen zullen er niet in slagen om 
de dwalingen te ontdekken in de onderrichtingen van de Valse Profeet en zij zullen voor Mij 
verloren zijn.  
Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest beminnen, zullen Mijn leger 
naar de redding leiden. Zij zullen miljarden zielen meebrengen naar de veiligheid, onder Mijn 
begeleiding. Daarom mogen jullie nooit opgeven.  

Jullie Jezus  

Ik verzoek al Mijn gewijde dienaren Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen 
zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed.  

 
Donderdag, 28 februari 2013, 23:55 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om in deze tijd al Gods 
kinderen te bedekken in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld te laten 
optrekken.  
Jullie moeten vurig bidden voor al Mijn gewijde dienaren die zich op dit tijdstip in een 
vreselijke staat van verwarring bevinden. Zij zullen zo verdrietig zijn in de komende paar 
weken omwille van de gezagsoverdracht van Mijn Heilige Plaatsvervanger, dat zij niet zullen 
weten waarheen zich te wenden.  
Ik verzoek al Mijn gewijde dienaren Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan 
bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Ik zal hun de genaden schenken die zij nodig zullen 
hebben om de Waarheid van Mijn Leer te onderscheiden. Dan zullen zij het bedrog 
herkennen dat hun zal aangeboden worden.  
Zij moeten nooit aan Mij twijfelen. Zij moeten al hun vertrouwen in Mij stellen. Zij mogen Mijn 
Naam nooit verloochenen en zij moeten te allen tijde waakzaam blijven.  

Zeg hun dat Ik hen teder bemin en dat zij bijzondere Gaven vanuit de Hemel zullen 
ontvangen. Deze Gaven zullen aan hen vrede, hoop en moed schenken in de woelige tijden 
die binnen Mijn Heilige Kerk op aarde op komst zijn.  
Jullie Jezus  

De wereld zal buigen, neerknielen op beide knieën en het beest verafgoden.  
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Vrijdag, 28 februari 2014, 21:42 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef Mijn Restleger en al diegenen die nooit van Mijn Heilig 
Woord afwijken, gezag over naties, wanneer de afvalligheid allen verblindt in de naam van 
de eenwording.  
Aan jullie zullen grote Gunsten, grote Genaden en de kracht gegeven worden om de 
gelovigen, de zwakken en diegenen die verdwaald zijn in een dorre woestijn, te leiden. 
Jullie zullen de Ware Geest worden, de enige overgebleven Rest van de Geest van de Heer 
in een kerk, die zal beroofd worden van Mijn Heilige Aanwezigheid. Mijn Aanwezigheid zal 
alleen verblijven in diegenen aan wie de bevoegdheid gegeven wordt om het Woord van God te 
dicteren en dorstige zielen tot de Bron van het Leven te leiden.  

Wanneer de valse boodschappers, die beweren dat ze woorden en instructies van de Hemel 
ontvangen, zich binnenkort aandienen, zullen ze worden als prinsen op de troon, die snel zal 
worden onthuld in de nieuwe tempel van de gruwel. Dit nieuwe regeercentrum zal getooid worden 
met zijn eigen toegewijde dienaren, waarzeggers en met diegenen die vervuld zijn van de geest 
van duisternis – en allen zullen de antichrist vleien.  

De wereld zal buigen, knielen op beide knieën en het beest verafgoden. Geen greintje pure liefde 
zal in hun hart blijven – maar weet dit. Wanneer jullie je rechterarm van God afsnijden, zullen jullie, 
met jullie linkerhand, het beest de hand schudden, en dat zal jullie aantrekken en onderdompelen 
in zijn boze greep. Wanneer jullie je ziel openen voor de Boze, zal hij ze binnenkomen en hij zal 
jullie nooit een moment van rust geven. Omwille van jullie vrije wil, zullen jullie proberen om hem 
te bevechten, maar jullie zullen niet sterk genoeg zijn.  

Mijn Rest zal zich zijn weg banen, onbevreesd en getekend met het Licht van Mijn Aangezicht, 
naarmate zij miljoenen verzamelen uit de vier hoeken van de Aarde, om hun de Waarheid te 
brengen. Zij zullen het Evangelie prediken, Mijn Woord verkondigen en nooit van de Waarheid 
afwijken. Zij zullen worden geminacht, bespot, vervolgd, verraden – zelfs door diegenen die het 
dichtst bij hen zijn – en toch zullen ze nooit hun ogen van Mij afwenden.  

De wereld zal de Waarheid niet verwelkomen, wanneer de mensen geïndoctrineerd werden met 
valse vroomheid en de voldoening die ze zullen voelen, want in dat stadium zal de zonde in al zijn 
vormen ontkend worden.  

In elke oorlog kan er maar één winnaar zijn. Wanneer de mens tegen God vecht, zal hij altijd falen. 
Wanneer hij de kant van de bedrieger kiest, zal hij uitgeworpen worden en nooit het Licht van Mijn 
Gelaat zien.  

Bid, Mijn geliefde Rest, voor diegenen die bedrogen zullen worden door de antichrist. Ik wil dat 
deze zielen onder Mijn Bescherming worden gebracht. Ze zullen Mij niet zoeken, maar door jullie 
gebeden, zal Mijn Vader bemiddelen, zodat ze onder Mijn Grote Barmhartigheid kunnen komen.  

Jullie Jezus  

Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in zielen 
van diegenen met verharde harten?  

 
Woensdag, 29 februari 2012, 17:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om het tijdsplan van Mijn Vaders wil te kennen.  

Mijn volgelingen moeten geduldig zijn terwijl alles in de wereld zich zal ontvouwen zoals voorzegd in het 
Boek van Mijn Vader.  

Dat alles zal geschieden overeenkomstig het tijdsplan van Mijn Vader en de uitwerking die jullie gebeden 
zullen hebben om wereldwijde oorlogen te helpen afwenden.  

Het zal niet lang meer duren voordat al Mijn beloften vervuld worden.  

Jullie, Mijn volgelingen, moeten vertrouwen op Mij, jullie geliefde Jezus.  

Bid voor de zielen en laat al de rest in Mijn handen.  

Vergeet nooit om zoveel mogelijk tot Mijn Vader te bidden voor het Zegel van de Levende God teneinde 
jullie zelf en jullie families te beschermen.  
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Bid dit Kruistochtgebed (33) om het Zegel van de Levende God te vragen en aanvaard het met 
liefde, vreugde en dankbaarheid.  

Kruistochtgebed (33)   
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.  
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de 
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.  

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van 
Bescherming.  

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.  

Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.  

Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw 
dienst voor eeuwig en altijd.  

Ik houd van U, lieve Vader.  

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.  

Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de 
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”  

Zorg er ook voor dat jullie anderen aansporen om het zevendaagse Kruistochtgebed (24) te bidden om 
vrijkoping van jullie zonden te verkrijgen.  

Kruistochtgebed (24)   
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en 
nietkatholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).  
Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit gebed bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en 
de kracht van de Heilige Geest krijgen.  

“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde 
kent geen grenzen.  

Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons 
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.  

Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.  

Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig 
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede 
Komst op aarde.  

Wij eren U. We prijzen U.  

Wij offeren onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave aan U om zielen te redden. Wij 

beminnen U, Jezus.  

Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”  
Tot diegenen die dit bijzonder geschenk van gebed waarin Ik volledige absolutie aanbied, betwisten, jullie 
moeten dit weten.  

Ik ben Jezus Christus, de Mensenzoon en Mij werd de autoriteit gegeven om alle zonden te vergeven.  

Mijn gewijde priesters hebben eveneens de macht om zonden te vergeven door het Heilig Sacrament van 
de Biecht.  

Ik verzoek jullie Mijn gave van absolutie te aanvaarden voor het welzijn van diegenen die het Sacrament 
van de Biecht niet kunnen ontvangen of voor diegenen die geen lid zijn van de Rooms Katholieke Kerk.  

Zouden jullie deze dierbare zielen het recht op Mijn gave willen ontzeggen?  

Waarom zouden jullie proberen om deze zielen die Mijn Goddelijk Woord aanvaarden te weerhouden om 
absolutie te verkrijgen? Zouden jullie liever hebben dat zij zichzelf in Mijn ogen niet redden?  
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Jullie moeten liefde tonen voor jullie broeders en zusters en gelukkig zijn dat hun die bijzondere gave 
geschonken wordt door Mij, hun geliefde Jezus.  

Zelfs indien zij nooit Mijn boodschappen lezen die jou gegeven worden, Mijn dochter, heeft toch elke 
zondaar het recht om Mij om vergeving te vragen eens zij oprecht berouw betonen in hun zielen.  

Open jullie harten en bid voor de gave van nederigheid.  

Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in de zielen van diegenen met 
verharde harten?  

Jullie Goddelijke Verlosser  
Jezus Christus  

 


