
 

 
Het Boek der Waarheid 

 
 
 

Bundeling der boodschappen van 
maart 

 
 

Dus van de 5 of 6 jaren, tussen 
2010 en 2015 eerst 

de 1ste maart, 2de maart  
en zo verder tot einde maart. 



 

 



 

 

1 

 
Verenig jullie terwijl wij de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan.  

 
Donderdag, 1 maart 2012, 19:55 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn kinderen zullen gered worden door de gebeden en het lijden van 
Mijn geliefde volgelingen wier liefde voor Mij boven alles uitstijgt, wat een groot deel van de mensheid 
bekend is.  

In deze periode van intensiteit houd Ik stand en reken Ik op Mijn volgelingen om Mij te helpen zielen te 
redden.  

Veel van deze zielen zullen de handeling van Mijn Goddelijke Barmhartigheid niet overleven en 
sterven in staat van doodzonde.  
Zo velen onder jullie hebben Mijn oproep beantwoord met zulk een gehoorzaamheid en edelmoedigheid 
van hart.  

Jullie geven Mij grote troost.  
Ik zegen jullie, Mijn geliefde volgelingen, en vraag jullie te blijven bidden voor de zielen van anderen.  

Aan heel de mensheid zal binnenkort de gave van Mijn Barmhartigheid gegeven worden.  

Geen enkele mens zal falen in het begrijpen van de waarheid van Mijn bestaan. Maar niet allen zullen 
Mij willen omarmen, zelfs wanneer de waarheid hun geopenbaard wordt.  
Zij zijn de zielen waarnaar Ik smacht.  

Dat zijn de verloren zielen voor wie Mijn geliefde Moeder tranen vergiet.  
Dat zijn de zondaars die jullie Mij moeten helpen redden want Ik wil al Gods kinderen redden.  

Bid en verenig jullie om Mij te helpen alle zielen samen te brengen terwijl wij de poorten van het Nieuwe 
Paradijs binnengaan. Kruistochtgebed (35): Gebed voor zielen om het Paradijs binnen te gaan.  

Kruistochtgebed (35)   
Gebed voor zielen om het Paradijs binnen te treden.  

“O mijn Jezus, help mij om U te helpen om de rest van Uw kinderen op aarde te redden. Ik bid opdat U, door 
Uw Barmhartigheid, de zielen zou redden van de geest van de duisternis.  

Aanvaard mijn beproevingen, pijnen en smarten in dit leven om zielen te behoeden voor de vuren van de Hel.  

Vul mij met de Genaden om U deze smarten te offeren met liefde en vreugde in mijn hart, zodat wij ons allen 
verenigen als één in liefde voor de Heilige Drie-Eenheid en met U, als één heilige familie, in het Paradijs 
leven. Amen.”  

Kinderen, jullie weten hoezeer Ik jullie bemin.  

Jullie die Mij kennen zullen de diepten van Mijn pijn en lijden begrijpen omwille van het aantal mensen die 
Mijn Barmhartigheid verwerpen.  

Jullie alleen kunnen, door jullie gebeden, deze zielen helpen en Mij zo de troost schenken die Ik verlang.  

Blijf nu dicht bij Mij.  

Het zal niet lang meer duren.  

Wees geduldig en bid.  

Ontspan, voel Mijn liefde.  

Alles zal goed zijn.  

Jullie geliefde Jezus Christus  
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God de Vader: Waarschuwing omtrent Satanische erediensten en New 
Agedoctrines.  

 
Vrijdag, 2 maart 2012, 12:20 u.  

Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen toenemen tijdens de vereiste laatste zuivering 
vóór de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.  

De aarde wordt voorbereid op deze luisterrijke gebeurtenis, beloofd als de grootste gave door Mij 
sinds de schepping van het Paradijs.  
Verwacht deze gebeurtenis met grote hoop want dit Nieuw Paradijs is waarnaar elke man, vrouw en kind 
zullen streven.  

Bereid jullie zelf zo voor dat jullie, jullie families en vrienden geschikt zijn om de grond te bewandelen in 
Mijn Nieuw Koninkrijk dat onder de heerschappij zal staan van Mijn zeer geliefde Zoon, Jezus Christus.  

Negeer dit verzoek, kinderen en jullie zullen je rechtmatig erfdeel verspelen.  
Indien de zondaars slechts een minuutje vluchtig konden kijken naar deze luisterrijke schepping, zouden 
zij ter aarde neervallen en om genade smeken om deze poorten binnen te gaan.  

Alleen diegenen die een eenvoudige en zuivere liefde hebben voor Mij, hun Hemelse Vader en voor Mijn 
geliefde Zoon Jezus Christus, zullen in staat zijn om te genieten van dit nieuwe vredevol en schitterend 
bestaan.  

Spijtig genoeg heeft Satan de zielen van veel van Mijn kinderen verduisterd zodat zij niet bekwaam zullen 
zijn om waarheid van fictie te onderscheiden.  

Mijn dochter, er worden verschrikkelijk leugens opgezet door Satanische cultussen (godsvereringen) en 
New Age-doctrines.  

Mijn arme kinderen, verleid door leugens die ingekleed worden als een kleurrijke luchtspiegeling, geloven 
in een nieuwe planeet.  

Hun wordt een andere soort van paradijs beloofd. Maar dat bestaat niet.  
Wanneer Satan verleidt en de harten wint van diegenen die in hem geloven dan kwelt hij hen voor de 
eeuwigheid.  

Indien je, na hun dood, de verschrikking op hun gezichten zou zien, wanneer zij zichzelf in de klauwen 
van Satan bevinden, zou het je hart in twee scheuren.  

Zij zijn zo ellendig, dat het belangrijk is dat jullie deze zielen verwittigen omtrent de kwelling die op de loer 
ligt.  

Bid voor hen. Hou nooit op. In vele gevallen kan enkel het lijden van offerzielen hen redden van de 
Hel.  
Diegenen die geloven in Mij, God de Vader, roep Ik nu op om valse goden, valse idolen, valse doctrines, 
waarzeggers en de New Age-doctrine op te geven, die allemaal op niets uitlopen.  

Allemaal zijn zij voortgebracht door de koning van de misleiding, Satan, een doortrapte leugenaar.  

Hij zal niets uit de weg gaan om Mijn dierbare kinderen van Mij weg te trekken.  

Ik smeek jullie, kinderen, om te bidden voor deze zielen als een troost voor Mij, jullie geliefde Vader.  

Troost Mij. Met de tijd zullen jullie het mysterie van Mijn Hemels Koninkrijk verstaan.  
Met de tijd zal het mysterie van Mijn Goddelijke Wil geopenbaard worden.  

Met de tijd zullen jullie, door jullie trouw en liefde voor Mij, Mij helpen Mijn familie uiteindelijk te verenigen 
in het Koninkrijk dat vanaf het begin voor al Mijn kinderen geschapen werd.  

Dank je, Mijn dochter voor jouw lijden. Dank aan jullie, Mijn kinderen, om Mijn oproep vanuit de Hemelen 
te beantwoorden.  

Ik geef allen nu Mijn zegen, maar jullie moeten Mij vragen  

“Hemelse Vader, help Mij om in Uw ogen zo klein te worden als een kind.  
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Ik smeek om al Uw genaden over Mij uit te storten zodat ik aan Uw oproep om al Uw kinderen te redden, 
kan beantwoorden. Amen.”  

Jullie geliefde Hemelse Vader  
God de Allerhoogste  

Eenmaal jullie Mij hebben, hebben jullie alles.  
 

Zondag, 2 maart 2014, 20:14 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten van strijd waarin mensen zich hulpeloos kunnen 
voelen. Er zijn momenten van tragedie waarin zij zich beangstigd voelen. En er zijn momenten dat 
de mens wanhoopt en alle hoop uit zijn leven verdwijnt. Er zijn momenten van ellende wanneer de 
mens zich afsnijdt van diegenen die hem beminnen – wanneer hij het gevoel heeft dat het leven 
voor hem te moeilijk is om door te gaan. Ik zeg tot diegenen die zulke pijn ervaren, om beroep te 
doen op Mij en Mij, jullie Jezus, te vragen al jullie lijden weg te nemen. Offer Mij al jullie 
beproevingen, wanneer zij voor jullie te veel worden om dragen. Het is op dat moment, wanneer 
jullie je verschrikkelijke angst overgeven, dat Ik de wolk zal optillen die jullie ziel verduistert en 
jullie geest verwart.  

Geef nooit toe aan lijden. Denk nooit dat alles hopeloos is, want eenmaal jullie Mij hebben, hebben 
jullie alles. Ik Ben jullie steunpilaar in dit leven en Ik alleen kan jullie helpen. De mens moet altijd 
worstelen om te overleven, ongerechtigheid te bestrijden, deugdzaamheid in ere te houden en 
nooit bang te zijn om de Waarheid te verkondigen. Maar wanneer datgene wat jullie zien jullie 
grote pijn en lijden geeft, omwille van ongerechtigheden, dan kan Ik alleen jullie ondersteunen 
tijdens dergelijke beproevingen.  

Niets van wat de wereld jullie kan bieden kan jullie echte troost geven in tijden van nood. 
Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie de vrede van geest schenken en sterkte en moed geven 
om haat, ongerechtigheid, vervolging en eenzaamheid te weerstaan. Ik moet jullie eerste 
keuze zijn in tijden van nood, wanneer jullie op Mij beroep moeten doen. Ik alleen zal jullie rust 
brengen, vrede en bevrijding van angst, want Ik Ben Liefde en wanneer liefde in jullie zielen 
woont kunnen jullie alles doen.  
Jullie Jezus  

Democratie zal verdwijnen – Priesters zullen gemarteld worden.  
 

Donderdag, 3 maart 2011, 23:30 u.  

O zeer geliefde dochter, met vreugde begroet Ik deze avond jouw aandacht. Jouw afwezigheid heeft Mij 
een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat jij vlug naar Mij zou terugkeren.  

Alstublieft, luister aandachtig. Al besef Ik dat jij het druk hebt met jouw leven, toch moet jij de grote 
dringendheid begrijpen van deze boodschap. Mijn woord wordt aan jou gegeven op het meest historische 
tijdperk sinds het begin. Want het is nu, in deze tijd, dat de wereld getuige zal zijn van veranderingen die 
nog nooit door de mensheid gezien zijn.  

Houd jullie nu klaar, Mijn kinderen, waar ook ter wereld. Want zeer binnenkort zal, vanwege Mijn  
Barmhartigheid, één van de kostbaarste geschenken aan ieder van jullie gegeven worden: Mijn 
Waarschuwing. Zij zal overal bekering meebrengen. Wanneer zij plaatsvindt, na dat moment in de tijd 
waarop de aarde zal stil staan, zal Liefde, door de aanvaarding van de waarheid, wijd verbreid zijn.  

Satans aanhangers zullen het moeilijk vinden om hun verdorven gedrag te verdedigen tegenover de 
liefde en het licht dat doorheen jullie zal schijnen. Maar hoewel de grote gebeurtenis die jullie zal 
verbazen, veel bekeringen zal brengen, toch moeten jullie je erop voorbereiden.  

Geloof dat deze profetie zal plaatsvinden. Zeer weinigen zullen haar ontkennen zowel tijdens als nadien. 
Toch zullen velen zich nog altijd van Mij blijven afkeren. Dan zal de Grote Vervolging volgen.  



 

 

4 

Priesters zullen lijden  
Mijn leger geliefde volgelingen zal moedig opstaan en Mijn bestaan verdedigen. Toch zullen net diegenen 
partij kiezen voor de Duivel en zijn parasieten van wie jullie dat het minst verwachten, inclusief Mijn  
Christelijke Kerkleiders. Zij zullen verleid worden als gevolg van hun zwakke geloof. Jullie zullen merken 
dat die Godgewijde Plaatsvervangers van Mij, Mijn trouwe gewijde dienaars, hun geloof moeten 
verdedigen. De wreedheid die hun zal betoond worden, zal gelijken op deze die Ik onderging door Mijn 
beulen. Sla acht daarop, jullie allen die Mij volgen. Val niet in verzoeking om het pad van de Bedriegers 
te volgen zelfs indien jullie bang zijn. Val nooit voor hun valse beloften. Wees moedig. Bid om sterkte.  

De Vervolging zal niet lang duren  
Klamp jullie vast, gelovigen, want zelfs diegenen die jullie het dichtst nabij zijn zullen zich afkeren van het 
geloof. Jullie zullen je geïsoleerd voelen, uitgelachen worden en publiekelijk belachelijk gemaakt. Negeer 
hun beschimpingen. Ik zal jullie allen leiden en beschermen. Want die tijd zal niet lang duren. De grootste 
pijn die jullie zullen ervaren zal hun ontrouw zijn jegens Mij. Jegens de Waarheid.  

Niet-Christelijke Naties zullen besturen  
Gebed kan helpen om sommige rampzalige gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen te milderen. De 
vervolging die zal toegebracht worden aan diegenen onder jullie die in Mij en Mijn Eeuwige Vader 
geloven, zal komen van de landen die zonder liefde zijn. Liefde voor God. De enige liefde die zij in hun 
harten dragen is de macht te verkrijgen over minder welvarende landen. Controleren is hun voornaamste 
doel: roem en het streven naar rijkdom en bezit over jullie, jullie land en diegenen onder jullie die 
weigeren om Mij af te vallen. Geef toe, Mijn kinderen, en jullie zullen zien dat het erg moeilijk is om terug 
te sporen of om op jullie stappen terug te komen naar Mij toe. Dat zal enorme moed vragen in de 
aanwezigheid van machtige vijandschap, maar winnen zullen jullie. Mochten jullie lijden door het vuur van 
de liefde in jullie harten voor God, Mijn Eeuwige Vader, dan zullen jullie dit met vreugde in jullie zielen 
aanvaarden.  

Opkomst van nieuwe dictators  
Plotse veranderingen van wereldsituaties, die tot op heden op een beetje onrust leken, zullen zich nu als 
oorlogen ontwikkelen. Oorlogen zullen leiden tot gebrek aan voedsel. De democratie zal snel verzwakken 
en kwaadwillige dictaturen zullen opkomen. Deze dictaturen zullen echter zeer omzichtig te werk gaan in 
hoe zij waargenomen worden. Zij zullen komen als vreedzame onderhandelaars en als ‘redders’. In ruil 
voor het voeden van jullie monden zullen zij jullie bezittingen controleren die dan de hunne worden. Jullie 
zullen toelating moeten vragen om jullie families te voeden. Om te kunnen reizen zullen jullie een 
speciale vorm van identificatie nodig hebben en er zal jullie gevraagd worden om het Merkteken te 
aanvaarden – het Merkteken van het Beest. Ren, Mijn kinderen. Verberg jullie. Want dat is nog niet alles. 
Zij zullen opleggen hoe jullie moeten bidden, want het is niet God tot wie zij zich keren. Mijn kinderen, dit 
zijn Satans legers en zij willen jullie zielen stelen.  

Diegenen onder jullie die in Mij geloven, maak jullie klaar. Ga onmiddellijk terug naar jullie kerken. Bid tot 
God, de Almachtige Vader. Kom samen in groepen en bid, bid, bid. Vraag nu om verzoening zodat 
wanneer jullie getuige zijn van De Waarschuwing, jullie in nederigheid de staat van jullie zielen zullen 
aanvaarden. Jullie zullen niets te vrezen hebben.  

Bid ook voor jullie familie en vrienden. Jullie kinderen. Jullie buren. Allen moeten zich voorbereiden. Zo 
velen zullen zich bekeren wanneer zij de waarheid van Mijn bestaan zien. Zo velen zullen niet tegen de 
schok bestand zijn wanneer zij zien hoe zij Mij beledigd hebben. Anderen zal het niets kunnen schelen. 
De uren tikken nu voorbij.  

Vraag Mij jullie te helpen  
Tekens, die allemaal voorzegd werden, zijn om jullie heen, kinderen. Zie ze en aanvaard ze voor wat ze 
zijn. Opstanden. Aardbevingen. Overstromingen. Klimaatsverandering. Dat alles zal nu toenemen. Geld 
wordt nu schaars, zo ook jullie voedsel. Geloof niet dat alles verloren is, want indien jullie Mij om hulp 
vragen zullen jullie gebeden verhoord worden. Ik zal jullie bij de hand houden en jullie door deze 
beroering heen helpen. Maar jullie moeten je harten openen. Blokkeer elke poging van verleiding om 
jullie te voegen bij de samenzweringen van de Duivel. Bewaar jullie harten en geest zuiver. Wees nederig 
in jullie houding, maar wees nooit bang om jullie recht te verdedigen om in Mij te geloven.  
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Tijd om jullie zielen voor te bereiden  
De tijd is klaar. Ga nu, Mijn kinderen en bereid jullie zielen voor. Zoek, door de sacramenten, de genaden 
die nodig zijn om jullie zielen te heiligen. Vraag Mij dan om jullie in Mijn armen te nemen en bid om 
redding. Mijn liefde en medelijden voor eenieder van jullie staat buiten jullie begripsvermogen. Maar De 
Waarschuwing, één van de meest genaderijke gaven die Ik jullie allen kan geven, vóór het uiteindelijke 
oordeel plaatsheeft, moet door jullie verwelkomd worden. Wees dankbaar dat deze wonderbaarlijke gave 
jullie gegeven wordt. Dan, als bekering plaatsvindt in elke hoek van de wereld, zullen jullie werkelijk klaar 
zijn voor de nieuwe Hemel en Aarde die als één zullen samensmelten – Mijn Paradijs en de roemvolle 
erfenis waarop ieder van jullie recht heeft daaraan deel te nemen, indien jullie daarvoor kiezen. Verwacht 
Mijn Waarschuwing, Mijn kinderen. Want de tijd komt zeer dichtbij.  

Jullie liefhebbende Redder   
Rechtvaardige Rechter en Genadige Jezus Christus  

De Maagd Maria: Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid omhelzen. 
 

Zaterdag, 3 maart 2012, 14:33 u.  

Mijn kind, het lijden van Mijn Zoon vandaag is gelijk aan Zijn lijden toen Hij op aarde was.  

De pijn die Hij toen verduurde en die Hem de grootste kwelling veroorzaakte, was niet Zijn kruisiging, 
maar de manier waarop Hij verworpen werd.  

Zijn woord wordt vandaag verworpen net zoals toen.  

Hij wordt vandaag bespot op een manier die tranen en lijden teweegbrengt, niet alleen bij Mij, Zijn 
geliefde Moeder, maar bij Zijn geliefde volgelingen op aarde.  
Hoe pijnlijk is het te moeten zien hoe vele kinderen van God zich hebben afgekeerd van de heilige 
sacramenten en de leerstellingen van de Kerk.  

Zo veel zielen zijn verloren. Ik smeek jullie, kinderen, om het kruis van Mijn Zoon op te nemen en voorop 
te gaan door het voorbeeld.  

Omhels Mijn Zoon met eenvoud van hart.  
Het is heel eenvoudig kinderen om Mijn Zoon te beminnen en Mijn Eeuwige Vader te eren. Onderzoek 
nooit het woord van Mijn Zoon.  

Volg gewoon Zijn onderrichtingen die nooit veranderd zijn.  
Luister naar de woorden van Mijn Zoon wanneer Hij nu tot jullie spreekt vanuit de Hemelen.  
Hij roept jullie op om jullie klaar te maken voor Zijn Tweede Komst.  

Wanneer Hij nu met jou spreekt, dan doet Hij dat vanuit Zijn liefde voor de mensheid.  
Zijn Heilig Woord zal jullie zielen voeden en opnieuw sterk maken.  

Verwerp Zijn oproep tot jullie niet.  

Hij wil elke ziel redden. Maar om dat te kunnen doen, moet Hij jullie herinneren aan het verschil tussen 
goed en kwaad.  

Zo velen onder jullie werden niet geleid of ingelicht omtrent de ernst van de zonde.  

Verdraagzaamheid in jullie maatschappij en binnen de Kerk betekent dat wat velen onder jullie 
menen van geen belang te zijn, toch in Gods ogen een zware zonde kan zijn.  
De Kerk bevindt zich op dit moment in grote duisternis en is een doelwit geweest van de Misleider 
gedurende vele jaren.  
Mijn Zoon moet tussenbeide komen en jullie leiden nu het schisma binnen de Kerk weldra zal uitbarsten.  

Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid omhelzen.  

De wereld zal nu onherkenbaar veranderen.  

In het verleden werden jullie vele boodschappers gezonden om jullie voor te bereiden op deze 
gebeurtenis.  
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Dit zijn de laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven worden om haar de gelegenheid te 
geven zich klaar te maken voor de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon.  

Na Zijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Hij de ogen zal openen van alle mensen om getuige te zijn 
van hun zonden, zal Hij hun nog een beetje meer tijd geven om verlossing te zoeken.  

Dan zal jullie leiding gegeven worden om jullie zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus, 
Mijn Geliefde Zoon, die zoals voorzegd in heerlijkheid zal wederkomen.  

Moeder van Verlossing  

 
Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat Mijn Lichaam 
opnieuw zal gekruisigd worden, zoals voorzegd.  

 
Zondag, 3 maart 2013, 11:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou worden opgezet, want Ik 
Ben elke seconde met jou om je sterker te maken. Het verdriet Mij jou te zeggen dat je veel 
verbale beschimpingen zult ondergaan omdat dit het tijdstip is van Mijn plan van redding.  
Want dit is de tijd waarin niet alleen vurige katholieken op de proef gesteld worden in hun 
geloof en hun trouw jegens Mij, het zal ook de grootste beproeving zijn voor alle Christenen 
in alle delen van de wereld.  
Tot diegenen die jou beschuldigen van ketterij zeg Ik het volgende. Ik, Jezus Christus, zal 
nooit liegen want Ik Ben de Waarheid. Ik zou jullie nooit kunnen bedriegen want dat zou 
nooit mogelijk zijn. Denk eraan dat de Kerk Mijn Lichaam is. Mijn Kerk op aarde wordt 
aangevallen en dat betekent dat Mijn Lichaam opnieuw zal gekruisigd worden, zoals 
voorzegd. Daarmee bedoel Ik dat Mijn Lichaam niet langer zal aanwezig zijn vanaf het 
ogenblik waarop de Heilige Eucharistie door geestelijken verwijderd wordt in de Heilige 
Stoel te Rome. Dat zal werkelijkheid worden en jullie moeten zich daarvan afwenden.  
Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – voor al Mijn gewijde dienaren met inbegrip van de 
misleide valse profeten. Nochtans, Ik zal jullie nooit vragen te bidden voor de Antichrist want 
dat is niet mogelijk.  
Word wakker, jullie allen, en luister naar wat Ik jullie moet vertellen. Jullie moeten niet 
panikeren, de moed verliezen of de hoop opgeven, want deze gruwel zal de laatste kwelling 
zijn die al Gods kinderen zullen meemaken en doorstaan voor Ik terugkom.  
Dat zal de dag zijn van grote heerlijkheid en grote vreugde en Mijn Komst zal het kwaad 
beëindigen dat de aarde verwoest.  
In plaats van te vrezen, wees verheugd. Jullie moeten uitkijken naar Mijn Tweede Komst 
want Ik breng het Nieuwe Paradijs met Mij mee dat jullie beloofd werd.  
Wanneer jullie Mijn Kruis dragen, dan zal dat altijd moeilijk zijn. De tijd waarin jullie nu leven brengt 
een soort van kruisiging met zich die de meeste Christenen zeer moeilijk om dragen zullen vinden 
– zo groot zal hun pijn zijn.  

Die arme zielen die niet geloven dat Ik de Waarheid spreek in deze Boodschappen, moeten 
zichzelf het volgende afvragen. Geloven jullie in de Heilige Bijbel en in de profetieën die in 
de boeken ervan verkondigd worden? Hechten jullie geloof aan de Antichrist en de 
openbaringen betreffende de valse bedrieger die langs slinkse wegen beslag zal leggen op 
de Stoel van Petrus? Indien ja, aanvaard dan dat dit de tijd is waarin die gebeurtenissen 
zich voor jullie ogen ontrafelen. Het is niet voor de toekomst – het gebeurt nu. Aanvaard dat 
moedig en kom tot Mij in volledig vertrouwen, want Ik bemin jullie. Houd jullie ogen wijd 
open. Jullie moeten niet terugschrikken voor de Waarheid.  
De gruwel is nu begonnen. Wanneer jullie Mijn Beker weigeren dan beletten jullie Mij om de 
zielen te redden die Ik nodig heb om het Verbond te voltooien dat Mijn Vader beloofd is.  
Ik zegen jullie. Ik hunker ernaar dat jullie harten zich openen zodat Ik jullie kan meenemen in Mijn 
Schitterend Koninkrijk.  

Jullie Jezus  
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Liefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras heeft doorstaan.  
 

Maandag, 3 maart 2014, 23:37 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, denk aan Mij, met liefde in jullie hart, want het is alleen door de 
Liefde dat Ik met de wereld communiceer, door middel van het Boek der Waarheid.  
Op Bevel van Mijn Vader verzamel Ik al Zijn dierbare kinderen, als één met Hem en in Hem. 
Het is Liefde, die deze Goddelijke Tussenkomst toelaat. Mijn Vader verdraagt Pijn, Woede, 
Ongeduld en Frustratie vanwege de smet van de zonde, die de ziel van elk van Zijn kinderen 
vergalt. Maar het is Zijn eeuwige Liefde voor jullie allemaal, die het Licht van God op Aarde 
gloeiend houdt.  
Zonder dat Licht zou er slechts duisternis zijn, niet alleen van geest, maar op Aarde zelf. Daglicht 
zou niet bestaan. De zon zou niet schijnen, noch zou de maan de nacht verhelderen. De sterren 
zouden verdwijnen. Nochtans blijven al die Gaven op hun plaats dankzij de Liefde van God. 
Wanneer deze Liefde wederzijds is, brengt ze grote vreugde naar Mijn Vader, want Hij weet 
dat van zodra de geest van liefde in de zielen aanwezig is, hij alle duisternis van de ziel kan 
overwinnen.  
Liefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras heeft doorstaan. Liefde voor elkaar zal 
het kwaad vernietigen. Liefde voor God zal de macht van Satan over de mens vernietigen. 
Loyaliteit aan de Geboden van God zal de ziel perfectioneren en, op haar beurt, het menselijk ras 
redden van de verbanning en de scheiding van God.  

Wanneer het Licht van God in jullie harten wordt bewaard en de Liefde van God voor elkaar 
aanwezig is in jullie ziel, dan kan en zal alle kwaad worden overwonnen. Wanneer jullie van God 
houden, zullen jullie een diepe vrede in je binnenste voelen, want wanneer jullie je liefde voor Hem 
tonen, zal Hij jullie vullen met Zijn Genaden. Jullie moeten altijd troost vinden in de machtige 
Liefde, die God in Zijn hart voor ieder van jullie bewaart. Wie jullie ook zijn, welke grieven jullie 
Hem ook mogen veroorzaakt hebben en ongeacht hoe verdorven jullie zonden zijn, Hij zal 
jullie vergeven – altijd. Het enige wat jullie moeten doen is Hem aanroepen door Mij, Zijn 
geliefde Zoon, Jezus Christus, te vragen om namens jullie in te grijpen door verzoening.  
Kom tot Mij met jullie gebed en zeg:  
"Jezus, neem mij onder Uw Bescherming naar mijn Vader en breng mij Eeuwige Verlossing."  

Wanneer jullie naar Mij komen, met echte wroeging in jullie ziel, zal het Koninkrijk der Hemelen 
van jullie zijn.  

Jullie Jezus  

De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd worden.  
 

Zondag, 4 maart 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd om de zegels te verbreken is bijna daar, wat tot gevolg zal hebben 
dat jij het zevende zegel zal openen.  
Omwille van jullie gebeden is er veel ontreddering voorkomen.  

Jullie, Mijn volgelingen, aanvaarden Mijn kruis en jullie zullen verenigd met het Onbevlekt Hart van Mijn 
Moeder opgaan naar Mijn Glorievol Koninkrijk.  

Zoals leugens en verdorvenheid in de wereld escaleren, zo zal ook het geloof toenemen van diegenen 
die Mijn leger leiden.  

De Kerken zullen vervolgd worden, met name de Katholieke Kerk en het Huis van Israël.  
Velen zullen verheugd zijn. Deze twee religies zullen lastig gevallen worden en alle moeite zal gedaan 
worden om, zowel van buitenaf als van binnenuit, elk spoor van beiden uit te wissen.  

Er zal grote vreugde zijn in de wereld wanneer zij gevallen zijn.  

Velen zullen denken dat zij vernietigd zijn. De mensen zullen dan hun lijken negeren.  
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Maar dat zal dwaas zijn. Want zij zullen weer oprijzen om de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde te 
vormen wanneer de poorten van Mijn Paradijs geopend worden.  
Niemand kan noch zal Mijn uitverkoren volk op aarde vernietigen.  

Zij kunnen het pijn, foltering, dood doen ondergaan en ook de gebouwen en tempels slopen die door hen 
gebouwd werden om Mijn Vader te eren.  

Maar dan zullen zij opstaan en hun rechtmatige tronen opeisen wanneer zij samen met Mij in het Paradijs 
zullen heersen.  

Verwerp God nooit.  

Verwerp nooit zijn Kerken.  

Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie het pad van bedrog en eeuwige verdoeming volgen.  

Jullie Verlosser   
Jezus Christus  

Oorlogen zullen toenemen, totdat de Grote Oorlog wordt verklaard.  
 

Dinsdag, 4 maart 2014, 17:00 u.  

Mijn lieve dochter, het is belangrijk dat mensen over de hele wereld zich omkeren en Mij, in 
deze tijd, vragen hen te beschermen tegen de gesel van oorlog.  
Oorlogen zullen toenemen, totdat de Grote Oorlog wordt verklaard en dan zal de grootste 
vijand, dat is het communisme, grote beroering veroorzaken bij alle naties. Macht en 
machtshonger, ontstaan uit egoïsme. Diegenen die macht zoeken zullen er, met de tijd, geen 
hebben, wanneer zij voor Mij zullen moeten verschijnen. Zij die de zwakken en de kwetsbaren 
vervolgen zullen te lijden hebben onder hun eigen vervolging, driemaal datgene wat zij anderen 
hebben aangedaan.  

Deze oorlogen zullen eindigen in beroering. Levens zullen verloren gaan, maar dan zal de oorlog 
in het Oosten een nog grotere oorlog teweegbrengen. Wanneer die oorlog uitbreekt, zullen 
miljoenen levens verloren gaan. Wanneer alles hopeloos lijkt, zal de man van vrede 
verschijnen en dan zal het begin van het einde ervaren worden.  
Mijn Leven, Mijn Tegenwoordigheid, zal ervoor zorgen dat hoop, liefde en gebed zullen 
aanhouden, om zo de pijn van Gods kinderen, tijdens deze tijden, te verzachten. Alle oorlogen, dat 
verzeker Ik jullie, zullen van korte duur zijn. Al deze verschrikkelijke gebeurtenissen zullen 
kortstondig zijn, maar weet wanneer zij plaatsvinden, dat de timing van al wat moet zijn in Mijn 
Vaders Handen zal liggen.  

Jullie Jezus  

Ik Ben Een-en-Al-Barmhartigheid. Ik zoek geen wraak.  
 

Dinsdag, 4 maart 2014, 21:25 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet niet dat God altijd recht spreekt in het voordeel van de 
onderdrukten. Hij zal nooit diegenen verheffen die zichzelf verheffen. Voor elke man die wordt 
verheven, zal de minste van de minsten in de wereld in Mijn Koninkrijk worden verheven. De 
onderdrukkers in jullie wereld zullen zelf onderdrukten worden, op de Laatste Dag van het 
Oordeel.  

Ik ben Een-en-Al Barmhartigheid. Ik zoek geen wraak. Ik berisp jullie niet door het onrecht dat jullie 
aan anderen deden, de haat die jullie aan anderen toebrachten of de harde manier waarop jullie 
anderen oordeelden te herhalen. Zo groot is Mijn Liefde, dat Ik jullie elke zonde zal vergeven, 
behalve de eeuwige zonde, die het Woord van God vervloekt. Ik zal jullie altijd vergeven, 
ongeacht hoe jullie Mij of Mijn dienaren, die naar jullie werden gezonden om jullie te verlossen, 
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kruisigen. Sinds Mijn Kruisiging is de mensheid nooit getuige geweest van Mijn 
Tussenkomst zoals nu, nu Ik jullie het Boek der Waarheid breng.  
De tijd is nu nabij, want ik verzamel alle naties voor de laatste reünie. Ik zal diegenen die van 
Mij zijn, door middel van hun daden, hun woorden en hun handelingen, meenemen in een nieuw 
begin, dat de nieuwe wereld, het Nieuwe Paradijs zal worden. Mijn Koninkrijk zal van jullie zijn. Ik 
zal Mijn volk uit alle hoeken van de Aarde verzamelen. Sommigen zullen van Mij zijn, terwijl de 
anderen zullen gestraft worden voor hun goddeloosheid. Diegenen die geroepen zijn, evenals 
diegenen onder jullie die van bij het begin van de tijd werden gekozen, zullen als leeuwen zijn. Uit 
de Hemel zal jullie moed geschonken worden en jullie zullen die nodig hebben indien jullie 
de haat, die jullie zal betoond worden, moeten overwinnen.  
Alstublieft, wees nooit bang van Mijn vijanden. Negeer hun gif. Hun stemmen kunnen 
brullen en hun geschreeuw kan oorverdovend zijn, maar ze hebben geen macht over jullie. 
Wanneer jullie echt van Mij zijn, dan zullen de vuren van de Hel jullie nooit overweldigen.  

Jullie Jezus  

Mijn getrouwe gewijde dienaren, die trouw blijven aan Mijn Woord, zullen 
opstaan en jullie begeleiden.  

 
Woensdag, 4 maart 2015, 22:12 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Stem werd door de geest van duisternis onderdrukt in een tijd 
waarin de mensheid Mij het meest nodig heeft.  

De geestelijke strijd is hevig en wordt door Mijn Koninkrijk gestreden tegen de krachten van de 
Boze. Toch zijn veel mensen er zich niet van bewust dat de geest van het kwaad bezig is een 
nieuwe valse leer te introduceren die, op het eerste gezicht, als populair en bewonderenswaardig 
beschouwd zal worden, en die verwelkomd en toegejuicht zal worden door hen die beweren Mijn 
Woord te spreken, maar dat echter niet van Mij is.  

De Boze is voorzichtig, sluw en misleidend en wanneer zijn handlangers derhalve een nieuwe 
benadering aanbieden van Mijn Leer, dan kunnen jullie er van op aan dat deze op een 
voortreffelijke wijze opgezet en als juist zal aanzien worden. De kracht van Mijn vijanden is bezig 
het Geloof van Mijn Volk te wurgen en zij zien niet wat hun voorgesteld wordt.  

Verwarring komt niet van Mij. Mijn Woord is helder, Mijn Leer onbegrensd. De mensheid heeft voor 
het humanisme en het atheïsme gekozen als een vervangmiddel voor Mij. Ik werd afgedankt en 
Mijn Woord wordt slechts in sommige gedeelten toegestaan, terwijl andere delen verdraaid 
werden om tegemoet te komen aan de noden van zondaars die hun ongerechtigheden willen 
verrechtvaardigen. Zij mogen dan ketterijen onder elkaar goedpraten, Ik echter Ben alziend en Ik 
zal de Christenen oordelen naar de wijze waarop zij Mijn Woord verwerpen en naar de daden die 
zij omarmd hebben en die tegen Mij gericht zijn.  

Christenen worden in de wereld snel uitgestoten en zij zullen grote moeilijkheden ondergaan 
omwille van de haat die in de wereld tegen Mij heerst. Ik wordt veracht door diegenen die Mij eens 
kenden, maar die Mij nu verworpen hebben. Ik word nauwelijks nog verdragen door hen die weten 
Wie Ik Ben, die een aantal van Mijn Leerstellingen verwerpen omdat de Waarheid hen 
ongemakkelijk maakt.  

Tijdens Mijn Tijd op aarde werd Ik door velen geschuwd en in het bijzonder door die hoogmoedige 
zielen die Mijn Kudde in de tempels voorgingen. Zij predikten het Woord van God maar hielden 
niet van de Waarheid die van Mijn Lippen kwam, van Mij, de Ware Messias.  

Vandaag zijn er ontrouwe dienaren van Mij die verzuimen om de Waarheid vast te houden. Velen 
onder hen aanvaarden niet langer Mijn Heilig Woord, dat zoals de wateren van een bron 
kristalhelder blijft. Zij hebben het water bezoedeld dat voortkomt van de Heilige Geest en 
onschuldige zielen zullen ervan drinken. De Waarheid zal vervormd worden en velen zullen 
gedwongen worden om de leer van duisternis te slikken, die als een schitterende ster helder zal 
schijnen. Deze nieuwe valse leer zal niets met Mij te maken hebben en alleen zij die geloven in 
het Heilig Evangelie en weigeren daarvan af te wijken, zullen het Eeuwig Leven vinden.  
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Ik kwam om jullie de Waarheid te brengen om jullie te redden en jullie kruisigden Mij daarvoor. 
Maar door Mijn Dood op het Kruis overwon Ik de dood. Alles wat Ik deed was voor jullie en alles 
wat voortkomt van Mijn Overwinning op de dood behoort jullie toe. Het leven van het lichaam zal 
jullie deel worden wanneer jullie in Mij geloven en jullie ziel zal eeuwig leven. Indien jullie Mij voor 
Mijn Tweede Komst verwerpen dan zullen jullie niet klaar zijn om Mij te ontvangen. Mochten jullie 
leugens aanvaarden, hoewel jullie de Waarheid van Mijn Woord reeds kennen, dan zullen jullie in 
wanhoop vervallen. En nu zal Ik opnieuw gekruisigd worden en deze keer zal er maar weinig 
getreurd worden om Mijn Lichaam – Mijn Kerk – want jullie zullen Mij verlaten hebben tegen de tijd 
dat Ik kom op de Grote Dag. Ik zal vergeten zijn, maar de bedrieger zal verafgood, vereerd en 
koninklijk begroet worden, terwijl Ik in de goot zal liggen en onder de voet gelopen.  
Alleen door de Kracht van de Heilige Geest zullen Mijn trouwe volgelingen in staat zijn stand te 
houden tijdens deze strijd om zielen en Ik Geef jullie elke mogelijke Genade om jullie ogen voor de 
Waarheid te openen en te verhinderen dat jullie door het bedrog zouden verslonden worden.  

Mijn trouwe gewijde dienaren, die trouw blijven aan Mijn Woord, zullen opstaan en jullie op 
het Pad van Waarheid geleiden. Deze moedige gewijde dienaren van Mij zullen 
buitengewone Genaden ontvangen om Christenen de mogelijkheid te geven duidelijk het 
verschil te zien tussen wat juist is en wat verkeerd is. Vat moed, jullie allen, en weet dat die 
Genaden nu over Mijn dienaren worden uitgestort, want zonder hun leiderschap zouden 
jullie het moeilijk hebben om de Waarheid te verkondigen.  
Ik heb jullie allen lief. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik trek jullie tot Mij en smeek jullie om Mijn  
Kruistochtgebeden te bidden om de Zegeningen te ontvangen die nodig zijn voor deze reis die 
vóór jullie ligt. De Heilige Geest rust op jullie en jullie zullen met elke mogelijk Gave vervuld 
worden om jullie devotie tot Mij te ondersteunen.  

Roep Mij steeds aan om jullie te helpen, om jullie moed, sterkte en het vermogen te geven om 
jullie vijanden te benaderen met de liefde en het medelijden die noodzakelijk zijn indien jullie een 
ware leerling van Mij willen zijn. Mijn vijanden beminnen wil echter niet zeggen dat jullie ketterijen 
moeten aanvaarden. Ik verzoek jullie ook te weigeren om jullie op gelijk welke manier in te laten 
met haat in Mijn Heilige Naam.  

Verkondig Mijn Woord. Er is geen nood om het te verdedigen.   

Jullie geliefde Jezus Christus  
Redder en Verlosser van heel de Mensheid  

Alle Christenen heb berouw, Katholieken bid voor Paus Benedictus.  
 

Zaterdag, 5 maart 2011, 10:00 u.  

Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Jij hebt het druk gehad de laatste dagen. Heb jij de 
kracht opgemerkt die Ik je geef, zowel in geloof als in het lichaam? Dat komt omdat jouw werk Mij zo 
aangenaam is. Terwijl jij deze boodschappen publiceert, moedig dan alstublieft zoveel mogelijk mensen 
aan die je kent om snel de verzoening voor hun zonden te zoeken. Het doet er niet toe welk Christelijk 
geloof zij aanhangen. Zij moeten hun nederigheid en hun trouw tegenover Mij tonen door daadwerkelijk 
verzoening te zoeken.  

Deze eenvoudige daad zal hen sterker maken tijdens de gebeurtenis waarnaar Ik verwijs als De  
Waarschuwing. Heb berouw, jullie allen om jullie zielen te redden. Bereid jullie onmiddellijk voor op De 
Waarschuwing omdat diegenen onder jullie die niet in staat van genade zijn het mogelijkerwijs niet 
overleven.  

Mijn geliefde dochter, Ik wil dat jij doorgaat om vlug de inhoud van deze boodschappen te verspreiden. Ik 
heb jou vroeger al uitgelegd dat zij aan zo veel mogelijk mensen op een zo kort mogelijke tijd moeten 
gegeven worden. Terwijl deze gebeurtenis opdoemt zal er ook een gebeurtenis plaatsvinden met 
betrekking tot het Heilig Vaticaan.  

Vraag iedereen om te bidden voor Mijn geliefde Heilige Vicaris Paus Benedictus want hij is omringd door 
de vijanden van Mijn Eeuwige Vader. Bid voor de priesters die nooit gewankeld hebben in hun geloof in 
Mij of Mijn Eeuwige Vader.  
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Het opkomen van de Valse Profeet  
Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval 
op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit 
voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige 
dienaars in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen 
heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om 
zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch – een frisse wind. Hoewel hij 
gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van 
Satan. De Boze.  

Bid, bid, bid. Mijn kinderen, wees op jullie hoede. Jullie hebben Mij nodig, nu deze profetieën 
geopenbaard worden aan de mensheid. Wees sterk. Trouw aan Mijn leerstellingen. Bid in groepen. Bid 
de Heilige Rozenkrans om beschermd te zijn tegen Satan.  

Onthoud één les. Mijn leerstellingen veranderen nooit. Zij zijn dezelfde zoals ze dat altijd geweest zijn. 
Zoals Ik vroeger al zei, wanneer jullie vinden dat ermee geknoeid wordt, er afgezwakt wordt, of, wat het 
geval zal zijn, zij verdraaid worden op een wijze die vreemd lijkt of in tegenspraak met Mijn leerstellingen, 
wend je dan af en bid tot Mij om leiding.  

Jullie Goddelijke Verlosser   
Jezus Christus  

Het Boek der Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende boodschapper 
voor de eindtijd.  

 
Maandag, 5 maart 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze tijd van kwelling die je van alle 
kanten overvalt.  

Weet dat aan Johannes de Evangelist het onverzegelde boek gegeven werd, het Boek der Waarheid – 
om door de wereld van deze tijd gehoord te worden.  

Dit boek werd hem niet langer verzegeld gegeven want de zegels waren reeds geopend. Ze werden dan 
gesloten om pas op het einde geopenbaard te worden.  

Deze tijd is voor jou gekomen om het Boek der Waarheid te openen en de inhoud ervan mee te delen 
aan al Gods kinderen om hun zielen voor te bereiden op het eeuwig leven.  

Het Boek der Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd.  
Door de klank van jouw stem zal de waarheid eindelijk onthuld worden en de mysteries die in het Boek 
der Openbaring vervat zitten zullen aan een ongelovige wereld worden gepresenteerd.  

Maar niet voor lang. Ondanks de geloofsafval, die niet alleen de gelovigen zal treffen maar ook de 
gewijde dienaars van de Kerk, is de tijd voor de grote biecht nabij.  

Eens deze plaatsvindt zal er zich een grote bekering in de hele wereld voordoen.  

Dan zullen zij hongeren naar de waarheid die in het onverzegelde boek staat en aan de wereld beloofd 
werd voor deze tijd, de eindtijd.  

Jij bent de boodschapper die niet alleen de zending gekregen heeft om de wereld voor te bereiden op de 
redding van de zielen, maar ook om Mijn rijk aan te kondigen.  

Jouw geliefde Jezus  

De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en er zullen wonderen 
plaatsvinden.  

 
Dinsdag, 5 maart 2013, 15:30 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, moge niemand tekortschieten in het herkennen van de veranderingen 
die zich in heel de wereld zullen voordoen, want alles wat in het Boek der Openbaring werd 
voorzegd, zal gebeuren. Vele van die gebeurtenissen zullen afwijken van de gebruikelijke 
menselijke interpretatie van de geheimen die aan Johannes de Evangelist geopenbaard werden. 
Maar zij zullen zin hebben wanneer jullie ze nemen voor wat ze zijn.  

Het zorgvuldig in detail uitgewerkte, subtiele plan van de Antichrist werd handig ingekleed bij vele 
mensen, wereldvermaarde politici inbegrepen, die tot op heden dit duivelse plan niet weten te 
ontdekken.  

In verschillende landen werden vele centra opgezet waar men de overname beraamd van 
vele naties. Hun activiteiten zijn nochtans gekortwiekt ten gevolge van de gebeden van 
uitverkoren zielen en van diegenen onder jullie die Mijn Kruistochtgebeden bidden.  

Jullie gebeden zullen altijd in de Hemel gehoord worden, dus moeten jullie vurig blijven 
bidden om de boze handelingen te matigen van het Beest, dat overigens nooit de strijd om 
de zielen zal winnen, want zijn dagen zijn geteld.  
Het is niet mijn wens om jullie vrees aan te jagen maar om jullie voor te bereiden. Ik verleen nu 
bijzondere machten en genaden aan al diegenen onder jullie die gevolg geven aan Mijn 
verlangen om de Kruistochtgebeden te bidden. De tekens zullen aan jullie allen gegeven 
worden en wonderen zullen plaatsvinden.  

Mijn macht zal door jullie aderen stromen terwijl Ik jullie draag op Mijn Weg om de mensheid te 
redden.  

Jullie Jezus  

Troostende woorden voor diegenen die deze boodschappen in vraag stellen.  
 

Zondag, 6 maart 2011, 15:00 u.  

Mijn dochter, blijf sterk. Je moet jezelf niet kwellen door de commentaren te lezen op het internet die 
bewijzen hoe vele, vele van Mijn kinderen Mij haten. Mijn verwerping begon en eindigde niet bij Mijn 
Kruisiging. Ze gaat vandaag nog steeds door als resultaat van de haat die Satan door Mijn kinderen 
verspreidt. Jij zal lijden in Mijn naam, net zoals Mijn geliefde volgelingen die Mij durven verdedigen. Dat is 
niet nieuw, Mijn geliefde dochter. Het is enkel schokkend voor jou om dat te zien.  

Zelfs diegenen van Mijn volgelingen die beweren dat ze in Mij geloven, zullen deze boodschappen 
moeilijk vinden om te verteren. Met de tijd, als het bewijs zal geleverd worden, zullen al diegenen die 
verklaren Mij te haten, hun inzichten herzien. Sommigen zullen wenen wanneer hun de zoete waarheid 
getoond wordt. Anderen zullen blijven vragen en vragen stellen omdat zij de vergissing begaan te 
proberen hun beslissing te nemen door menselijke overwegingen.  

Ga nu, bid voor al diegenen die deze boodschappen in vraag stellen. Het is ook billijk dat zij dat doen. 
Want al diegenen die komen in Mijn naam moeten aanvaarden dat zij zullen uitgedaagd worden, en 
terecht. Daarom moeten alle boodschappen zorgvuldig onderzocht worden.  

Ga nu in vrede en liefde. En onthoud, Ik bemin al Mijn kinderen, zelfs diegenen die beweren Mij te haten.  

Jullie Liefhebbende Verlosser   
Jezus Christus   
Rechter van geheel de mensheid  

Kijk nu uit als de man van vrede zichzelf aan de wereld zal voorstellen.  
 

Dinsdag, 6 maart 2012, 15:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet Mijn heilige richtlijnen blijven uitdragen en laat niemand je 
tegenhouden in deze zending, ook al zal men je langs alle kanten blijven aanvallen.  

Twijfel nooit aan Mijn woord, ook al begrijp je niet wat Mijn boodschappen willen zeggen.  
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Alles wat aan jou gegeven wordt om aan de wereld over te brengen om te worden gehoord, werd 
voorzegd, Mijn dochter.  

Het is alleen maar dat de mensheid het nodig heeft om te begrijpen wat er in het Boek van Johannes 
staat.  

Alle voorspelde dingen moeten gebeuren.  

Kijk nu uit als de man van vrede zichzelf aan de wereld zal voorstellen.  
Het zal erop lijken dat hij vrede in het Midden-Oosten brengt.  
Dat zal een valse vrede zijn en een voorwendsel voor de leugen die hij naar voren brengt om de 
werkelijke reden te verdoezelen voor deze onwaarheid die geproduceerd wordt.  

Bid voor Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, want hij zal met een verschrikkelijke 
vervolging te maken krijgen. Deze tijd is nu dichtbij.  
Bid, jullie allen, want jullie gebeden zullen de hardheid verlichten van deze tijd die kan afgezwakt worden.  

Veel is er niet geweten over het einde der tijden, Mijn dochter.  

Velen zijn bevreesd en dat moeten zij ook zijn, maar alleen wanneer hun zielen onzuiver zijn.  

Voor diegenen van jullie die in het licht van God leven, jullie hebben veel om naar uit te zien, want 
de zonde zal van de wereld verdreven worden.  
Eindelijk zal de wereld oprijzen in een nieuw begin vol met Mijn goddelijk licht.  

Er is niet veel tijd meer voordat deze dingen gebeuren.  

Al wat nu van belang is, is dat al Gods kinderen op tijd de waarheid zullen zien en zich bekeren.  

Anders zullen zij geen deel uitmaken van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde die zullen 
samensmelten om één te worden.  

Want dan zal Ik komen om te oordelen.  
Bijgevolg zullen alleen diegenen die Mij, hun Verlosser, Jezus Christus en Mijn Eeuwige Vader erkennen, 
leven hebben.  

Bid voor al jullie zielen. Dat is alles waarop jullie je nu moeten focussen en vertrouw Mij volledig.  

Jullie Jezus  

Velen van jullie zullen deze Hemelse Oproep afwijzen uit vrees.  
 

Woensdag, 6 maart 2013, 9:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep allen op die in de wereld geloven in Mij, Jezus Christus, om te 
luisteren.  

Zo velen van jullie zullen het moeilijk hebben om het lijden te aanvaarden dat jullie in Mijn 
Naam zullen moeten doorstaan. Tot op heden beperkte jullie lijden zich tot het verdriet dat jullie 
in jullie zielen voelden omwille van de zonden van de mensen en omwille van het Offer dat Ik 
bracht om de mensheid van haar verdorvenheid te redden. Nu zullen jullie belachelijk gemaakt 
worden omwille van jullie geloof en men zal jullie beschaamd doen staan wanneer jullie Mijn Leer 
en de Wetten van God hoog houden.  

Velen van jullie zullen deze Hemelse Oproep afwijzen uit vrees. Aannemen dat Ik nu met de 
wereld communiceer om hem voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, is niet iets wat mensen 
gemakkelijk kunnen aanvaarden. Want wie is Mijn profeet? En wie zijn zij die voor haar kwamen in 
Mijn Naam? Hoe weten jullie dat zij de Waarheid spreekt met zoveel valse profeten en bedriegers 
die jullie verwarren? Nooit eerder was er een profeet, gezonden door de Hemel, die niet te lijden 
had onder bespotting, beschimping, kwelling en wreedheid. Niet één. Velen werden vermoord. 
Jullie kunnen er zeker van zijn dat wanneer de vruchten van Mijn Werk, aan zulk een profeet 
gegeven, uitmonden in gebed en bekering, dat zij door God in de wereld gezonden werden 
om Zijn kinderen voor te bereiden, opdat zij naar Hem zouden terugkeren.  
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Wees jullie ervan bewust dat Mijn ware profeten de test van de tijd zullen doorstaan. Er zal echter 
geween en tandengeknars zijn bij hen die de Boodschappen negeren die zij aan het menselijk ras 
brengen. Wanneer jullie Mijn Heilig Woord, gegeven aan een ware profeet, aanvallen, dan 
belemmeren jullie de Wil van God. Jullie mogen dan nu geen schaamte voelen. Jullie mogen 
denken Mijn Woord te verdedigen wanneer jullie Mijn profeten aanvallen, maar wanneer aan 
jullie te zijner tijd de schade geopenbaard wordt die jullie aanrichten aan deze, Mijn laatste 
Missie op aarde, dan zal die jullie vreselijke angst en verdriet bezorgen.  
Indien jullie Mij liefhebben, moeten jullie je ogen openhouden en Mijn onderrichtingen nauwgezet 
lezen. Indien jullie nalaten Mijn waarschuwingen te beluisteren, die jullie gegeven worden 
vanwege Gods liefde, dan zullen jullie de Waarheid verwerpen. Alleen de Waarheid kan jullie 
redden. De Waarheid is de zuurstof die nodig is om het leven van jullie ziel in stand te houden. 
Zonder de Waarheid zullen jullie Mij niet duidelijk zien, noch zullen jullie in staat zijn de juiste 
keuzes te maken. Denk eraan dat Ik de Waarheid Ben. Zonder Mij hebben jullie het leven niet.  

Jullie Jezus  

Wat verkeerd is zal als juist beschouwd worden en wat juist is als verkeerd.  
 

Donderdag, 6 maart 2014, 13:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen anderen proberen aan te zetten om te zondigen, 
doen zij dat op uiteenlopende manieren, die niet duidelijk lijken.  

De bekoring om te zondigen is verlokkelijk en het slachtoffer zal altijd moeite hebben om haar weg 
te drukken. In het geval van diefstal, zal de zondaar aangetrokken worden tot de grote beloning, 
die de zijne zou zijn, indien hij zou instemmen te stelen. In het geval van een fysieke aanval en 
lichamelijke schade aan een ander toegebracht, zal het slachtoffer verleid worden door haat, die 
hem als iets goeds wordt voorgesteld. Hij zal ervan overtuigd zijn dat hij slechts betrokken is in 
een bestraffing die noodzakelijk is in de naam van gerechtigheid. In andere gevallen, zal het 
slachtoffer aangetrokken worden tot zonde zonder er iets verkeerds in te zien, omdat de 
verlokking zo aantrekkelijk zal zijn.  

Zonde en de bekoring om te zondigen zullen altijd als een goede zaak voorgesteld worden, 
onschadelijk, en in vele gevallen zullen ze opgevat worden als volkomen terecht te zijn. Wat 
kwaad is zal als goed beschouwd worden en wat goed is als kwaad. Alles waarbij Satan betrokken 
is, en vooral wanneer hij de mens bekoort met elk denkbaar voorwendsel om God de rug toe te 
keren, zal achterstevoren gebeuren. Overal waar Satan aanwezig is zal er verwarring zijn. Niets 
zal zijn zoals het zou moeten zijn. Niets goeds kan er komen van zijn aantasting. Zielen die ingaan 
op zijn intriges, zullen tijdens en nadat de zonde bedreven werd te lijden hebben onder een zeer 
verward geweten. De belangrijke les hier is om de situaties te vermijden waarin jullie bekoord 
worden. Om dat te doen, moeten jullie bidden om de kracht in staat van Genade te blijven.  

Laat niemand ooit geloven dat hij uit zichzelf voldoende kracht heeft om de druk van de 
geest van het kwaad te weerstaan. Wanneer jullie dat geloven, zullen jullie plots en onverwacht 
vallen. Jullie moeten waakzaam blijven, elke minuut van elke dag, want jullie weten nooit wanneer 
de Boze aan het werk is. Hij is zeer listig en zeer voorzichtig. Velen hebben geen idee hoe Satan 
werkt, maar een ding is zeker. Hij zal jullie niets dan ellende en smart geven. Daarom moeten 
jullie elke dag het gebed tot de Heilige Michaël bidden.  

“Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en 
de listen van de duivel. Wij smeken u ootmoedig dat God hem Zijn macht doet gevoelen, en gij Vorst 
van de Hemelse Legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen 
over de wereld rondgaan, door de Goddelijke Kracht in de hel terug. Amen.”  

Satan en alle demonen, die over de Aarde ronddwalen, zijn op dit moment hard aan het 
werk om jullie van Mij weg te trekken – nu meer dan in alle andere tijden sinds Ik op de 
Aarde wandelde. Jullie moeten je ogen op Mij gericht houden en naar Mij luisteren, zodat Ik jullie 
kan blijven beschermen.  

Jullie Jezus  
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Het eerste zegel is de geloofsafval.  
 

Woensdag, 7 maart 2012, 15:40 u.  

Mijn allerliefste dochter, zeg aan Mijn kinderen dat niemand de kennis noch het recht heeft om de 
waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, te onthullen.  

Hoe goed zij zichzelf ook op de hoogte achten, alleen Ik, Jezus Christus, Verlosser en Redder van de 
mensheid heb de autoriteit om aan te wereld te onthullen wat in het Boek der Waarheid staat.  

Alleen Ik, het Lam van God, heb het recht om aan de wereld van vandaag de waarheid over te 
brengen die gegeven werd aan Mijn leerling, Johannes de Evangelist, het instrument van de 
waarheid.  
Het eerste zegel is de geloofsafval (apostasie), die men niet enkel ziet onder ongelovigen, maar onder 
hen die beweren Mij te kennen en diegenen die openlijk hun liefde voor Mij verkondigen.  

Dit is de tijd waarin het ware geloof zal verdraaid worden, waarin jullie, Mijn kinderen, een verwaterde 
doctrine aangeboden wordt die een belediging is voor Mijn leer.  

Ik zeg jullie, kinderen, dat wanneer jullie nieuwe valse geloofsovertuigingen en religieuze leerstellingen 
zien opkomen, jullie zullen weten dat het dan de tijd is om het eerste zegel te openbaren.  

Kijk rondom en wat zien jullie? Religies die eer brengen aan nieuwe goden waarvan jullie nog nooit 
gehoord hebben. Religies die gebaseerd zijn op sciencefiction, die uitdraaien op flauwe kul en die zonder 
inhoud zijn. Geestelijke wezens die niet van deze wereld zijn maar waarvan velen geloven dat zij het 
Hemelse Rijk van Mijn Vader vertegenwoordigen.  

Let op, want jullie leven in illusies.  
Geen enkele van deze metafysische (bovennatuurlijke) overtuigingen vertegenwoordigt de 
waarheid.  
Elke geloofsleer die jullie leert hoe belangrijk het is jezelf boven al het andere te stellen is een 
doctrine die van Satan komt.  
Luister niet. Keer jullie af van deze wrede misleiding.  

Zij die valse goden zoeken en hun leven toewijden aan de verafgoding van valse goden zijn voor Mij 
verloren.  

Tenzij jullie daarmee ophouden en tot Mij bidden om leiding, kan Ik jullie niet redden.  

Aan jullie en aan al diegenen die zich nu bewust afkeren van de koning van de duisternis, zal de gave 
van onderscheiding geschonken worden als jullie Mij in dit Kruistochtgebed (36) vragen. Help mij om de 
ware God te eren.  

Kruistochtgebed (36)   
Voor diegenen die hulp nodig hebben om de Ene Ware God te eren.  

“Jezus, help mij want ik ben verloren en verward. Ik ken de Waarheid van het leven na de dood niet.  

Vergeef mij als ik U beledig door valse goden te vereren die niet de Ware God zijn.  

Red mij en help mij om de Waarheid met klaarheid te zien en red mij uit de duisternis van mijn ziel.  Help mij 
om in het Licht van Uw Barmhartigheid te komen. Amen.”  

Er is slechts één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één, de Heilige Drie-Eenheid.  

Elke andere god komt van Satan, ongeacht hoe aantrekkelijk de schijn.  
Alstublieft, verspeel jullie eeuwig leven niet door jullie trouw te verpanden aan 
geloofsovertuigingen die praktijken eren van de New Age waaronder, Reiki, Yoga, New Age-
meditatie, tarotkaarten, helderziendheid, paranormale lectuur en engelenverering verbonden met 
verheven lichtmeesters (ascended masters).  
Langzaam maar zeker worden deze occulte praktijken aanvaard niet alleen in jullie maatschappij, 
maar ook door Katholieke en Christelijke Kerken.  
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Deze valse religieuze doctrines verspreiden zich zo snel dat zij reeds miljarden van Gods kinderen 
verteerd hebben die daarin zoveel valse troost gevonden hebben dat zij niet langer het bestaan van de 
ene ware God erkennen.  

Jullie Jezus  

Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden.  
 

Woensdag, 7 maart 2012, 20:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zal je beschermen met de bijzondere genaden die nodig zijn om je de 
kracht te geven om te gaan met de krachten van het kwaad die onderweg zijn om deze heilige zending te 
stoppen.  

Het is belangrijk te begrijpen dat menselijk oordeel niet belangrijk is.  
Al wat telt is Mijn Allerheiligste Woord.  

Mijn Woord is de waarheid. Ik ben de waarheid. Gelijk wie aan jou zegt dat deze boodschappen 
niet in overeenstemming zijn met Mijn leer is een leugenaar.  
Zij kennen Mij niet. Zij mogen dan wel denken van wel, maar zij kunnen Mij enkel kennen indien zij 
nederig van hart blijven.  

Zij wier meningen Mijn Woord tegenspreken zijn schuldig aan de zonde van hoogmoed.  
Hoogmoed verblindt zelfs Mijn gewijde dienaars voor de waarheid van Mijn Heilig Woord.  

Mijn beloften aan de mensheid om in glorie terug te komen om levenden en doden te oordelen, 
moeten plaatsvinden.  
Dit, Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden.  

Mijn waarschuwingen aan de mensheid, die Ik jullie geef omdat Ik elke ziel bemin, zijn belangrijk.  

Ik moet al Gods kinderen op een gepaste manier voorbereiden op die zeer luisterrijke gebeurtenis.  

Velen zullen trachten om je tegen te houden. Velen zullen proberen Mijn Heilig Woord te ondermijnen en 
velen zullen proberen jou kwaad te doen om te beletten dat Mijn Heilig Woord gehoord zou worden.  

Al die pogingen zullen nutteloos zijn.  
Alleen Ik, Jezus Christus, heb de macht de hele mensheid eeuwige verlossing te verschaffen.  

Alleen Ik heb de macht om de zielen van heel de mensheid voor te bereiden op hun erfenis in het 
Paradijs.  

Niemand, zelfs niet Satan, de koning van de duisternis, of zijn aanhangers, kunnen dit gebeuren 
stoppen.  
Onthoud altijd het volgende. Ik zal al diegenen beschermen die trouw blijven aan Mijn Heilig Woord.  

Jullie mogen beangstigd worden door wereldwijde gebeurtenissen wanneer de krachten van de duisternis 
jullie landen omhullen.  

Die gebeurtenissen zullen jullie kwellen, maar jullie moeten nooit vrezen want Ik zal jullie meenemen in 
Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.  

Al wat Ik vraag is dat jullie op Mij vertrouwen.  
Laat Mij jullie leiden.  

Sta Mij toe om jullie de manier te tonen om jullie zielen te zuiveren door de Kruistochtgebeden die Ik jullie 
geef.  

Laat al de rest aan Mij over.  

Onthoud dat Mijn liefde voor jullie allen zo sterk is dat geen mens ter wereld ooit die zuivere liefde en 
medelijden die Ik voor ieder van Gods kinderen in Mijn Heilig Hart draag, zou kunnen verzwakken.  

Jullie geliefde Jezus   
Redder van de Mensheid  
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Gebed zal en kan de mensheid redden.  
 

Donderdag, 7 maart 2013, 11:05 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe het gebed 
de mensheid zal en kan redden. De kracht van het gebed en, in het bijzonder, het bidden van 
de heilige Rozenkrans, die het Beest machteloos maakt, kan niet onderschat worden. Om 
nog meer zielen te redden moeten jullie ook de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid 
bidden.  

Kies de Kruistochtgebeden die Ik jullie geef en bid ze zo dat jullie je tijdens elke bijeenkomst van 
de gebedsgroep kunnen concentreren op verschillende verzoeken. Indien jullie bijvoorbeeld het 
Kruistochtgebed bidden voor de Genade van Kwijtschelding, doe dat dan op zo’n manier dat de 
gebedsgroep zich op die dag kan concentreren op een selectie van Kruistochtgebeden die vragen 
om Gods bescherming voor de zielen. Concentreer jullie dan een andere dag, op een keuze van 
gebeden die jullie gegeven werden tot bescherming van priesters en geestelijkheid.  

Deze Kruistochtgebedsgroepen, eenmaal over de hele wereld gevormd, zullen de 
wapenrusting vormen die nodig is om de vijand te verslaan en dat op meer wijzen dan jullie 
voor mogelijk achtten.  
Ik zal voortgaan met jullie de Geschenken van nieuwe gebeden te geven, die bijzondere 
wonderen meebrengen. Zonder dergelijke tussenkomst zou Ik de zielen niet kunnen redden 
waarnaar Ik zo verlang.  

Ga en plan jullie Kruistochtgebedsbijeenkomsten op basis van de samenstelling die jullie gegeven 
werd, maar maak een onderverdeling, zodat jullie je kunnen concentreren op speciale intenties. 
Het is niet nodig om allemaal samen alle gebeden te bidden, hoewel Ik jullie dringend verzoek om 
er zoveel mogelijk gedurende elke week te bidden.  

Jullie geven Mij zulk een vreugde en troost, Mijn dierbare volgelingen. Ik verleen jullie Mijn 
zegeningen van kracht en moed terwijl jullie je blijven inzetten om zielen te redden. Ik 
bemin jullie.  
Jullie Jezus  

Mijn Zegel van Bescherming wordt voorspeld voor wanneer het tweede zegel 
wordt verbroken.  

 
Donderdag, 8 maart 2012, 19:52 u.  

Mijn liefste dochter, de wereld verwacht dit moment al tweeduizend jaar.  

Sommigen met vrees in hun harten, anderen met hoop en verwondering voor wanneer dit moment zou 
komen, en nu is het zover.  

Dit is de tijd waarop Ik Mijn profeet van de eindtijd zend, jou Maria, om eindelijk het Boek der Waarheid 
aan te bieden dat de inhoud onthult van het Boek der Openbaring.  

Ik ben de God tot wie in deze verschrikkelijke tijden al Mijn kinderen roepen.  

Ik ben het naar wie al Mijn bevreesde kinderen ook moeten roepen.  

Op dit moment breng Ik Mijn familie samen zodat wij ons in de strijd kunnen verenigen om de 
draak te verslaan, die de aarde zo lang gekweld heeft.  
Kinderen, wees niet bang. Geen kwaad zal diegenen overkomen die Mijn Zegel dragen, het Zegel 
van de Levende God.  
Satan en zijn gevallen engelen die op dit moment de wereld teisteren, hebben geen macht over 
diegenen die het merkteken van de Levende God hebben.  
Jullie moeten naar Mij luisteren, kinderen en Mijn Zegel aanvaarden, want het zal niet alleen jullie 
levens redden, maar ook jullie zielen.  
Bid elke dag het gebed om Mijn Zegel te ontvangen*.  
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Verzeker jullie ervan dat elk lid van jullie familie en geliefden de belangrijkheid van Mijn Zegel begrijpen.  

Jullie liefde voor Mij, jullie Hemelse Vader, zal jullie reddende genade zijn en zij zal jullie de kracht geven 
die jullie nodig hebben.  

Mijn Zegel van bescherming wordt voorspeld voor wanneer het tweede zegel wordt verbroken.  
De ruiter op het rode paard is de wraakzuchtige duistere engel die Mijn kinderen zal doden in de vele 
komende oorlogen. Maar hij zal voorbijgaan aan Mijn kinderen die het zegel op hun voorhoofden 
dragen**.  

Bereid jullie nu voor want deze oorlogen zijn reeds bezig en meer worden er nog gepland in alle hoeken 
van de wereld, vooral in het Midden-Oosten en in die landen waarop Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, 
gewandeld heeft tijdens Zijn leven op aarde.  

Jullie geliefde Vader   
God de Allerhoogste  

* Zegel van Bescherming. Gebed tot God de Vader (oorspronkelijk door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 
ontvangen op 20 februari 2012).  

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.”  

** Openbaring 6, 3-4   
“Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen: ‘Kom!’ En er kwam een ander paard te 
voorschijn, vuurrood. En hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde te nemen, zodat zij elkaar 
zouden uitmoorden. En hem werd een groot zwaard gegeven.”  

Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar in kleine stukken te 
verscheuren.  

 
Vrijdag, 8 maart 2013, 14:05 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Satan is in woede ontstoken tegen Mijn Kerk op aarde en zijn 
besmetting blijft zich binnen haar muren verspreiden.  
De geslepen bedrieger, die geduldig achter de coulissen zat te wachten, zal spoedig zijn rijk 
aankondigen over Mijn arme nietsvermoedende gewijde dienaren. De pijn die hij zal 
veroorzaken is te hard voor Mij om dragen, en toch zal zijn rijk uitmonden in de laatste zuivering 
van het kwaad in het binnenste van Mijn Kerk.  

Hij heeft met grote zorg zijn positie bewerkt en weldra zal zijn opgeblazen houding te midden van 
zijn luisterrijke hofhouding te zien zijn. Zijn hoogmoed, arrogantie en bezetenheid van zichzelf 
zullen in het begin voor de wereld angstvallig verborgen zijn. In de buitenwereld zal er een zucht 
van opluchting gehoord worden wanneer de trompetten luid weerklinken om zijn ambtsperiode als 
hoofd van Mijn Kerk aan te kondigen.  
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Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij zijn, Jezus Christus, dat hij plechtig zijn trouw 
zal beloven, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe 
zal hij lachen en grijnzen met Mijn gewijde dienaren die hem zullen steunen.  
Hij die in Mijn Tempel durft te zitten, en die door de duivel gezonden werd, kan de waarheid niet 
spreken, omdat hij niet van Mij komt. Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar 
in kleine stukken te verscheuren alvorens haar uit te spuwen uit zijn verachtelijke mond.  
Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Mijn Kerk is nog steeds in leven maar alleen zij die de Waarheid 
spreken en het Heilig Woord van God in ere houden, kunnen deel uitmaken van Mijn Kerk 
op aarde. Nu de laatste belediging tegen Mij, Jezus Christus, duidelijk zal worden, door de Stoel 
van Petrus, zullen jullie eindelijk de Waarheid begrijpen. Het Boek der Waarheid, zoals voorzegd 
aan Daniël, met betrekking tot de eindtijd, zal niet gemakkelijk door leden van Mijn Kerk 
aangenomen worden, want haar inhoud zal Mijn geliefde gewijde dienaren ziek maken wanneer zij 
beseffen dat Ik de Waarheid spreek.  

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk - is klaar om de 
ambtsgewaden te dragen die niet voor hem gemaakt werden.  
Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en Mijn Kerk in twee verdelen en dan nog eens in twee.  

Hij zal zich inspannen om de trouwe volgelingen te ontslaan van Mijn geliefde heilige 
Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI, door Mij aangesteld.  

Hij zal al diegenen die trouw zijn aan Mijn Leer uitroeien en hen voor de wolven gooien.  

Zijn daden zullen niet onmiddellijk zichtbaar worden, maar weldra zullen de tekens te zien zijn 
wanneer hij zich opmaakt om de steun te zoeken van invloedrijke wereldleiders en van hen die 
hoge posten bekleden.  

Wanneer de gruwel wortel schiet zullen de veranderingen plotseling plaatsvinden. Spoedig 
nadien zullen van hem de aankondigingen komen over de oprichting van een verenigde 
Katholieke Kerk door het samenbrengen van alle geloofsovertuigingen en andere religies.  

Hij zal zich aan het hoofd stellen van de nieuwe één gemaakte wereldgodsdienst en zal regeren 
over heidense religies. Hij zal het atheïsme omarmen door zijn stigma in twijfel te trekken waarvan 
hij zal zeggen dat het verbonden is met de zoektocht naar zogenaamde mensenrechten. Alle 
zonden, in Gods ogen, zullen aanvaardbaar geacht worden door deze nieuwe alomvattende Kerk.  

Al wie hem durft aan te vechten zal opgespoord en gestraft worden. De priesters, bisschoppen 
en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd en van hun titels 
ontheven worden. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor vele priesters 
zullen moeten onderduiken.  

Tot die arme gewijde dienaren van Mij die Mijn stem nu herkennen, alstublieft, luister nu 
naar Mij terwijl Ik tracht om contact met jullie te krijgen om jullie troost te schenken. Ik zou 
jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde af te wijzen, want Ik was het zelf, jullie geliefde 
Verlosser, die haar gesticht heeft. Ik offerde Mijn Lichaam op als het Levend Offer om jullie te 
redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om te getuigen in Mijn Naam met de 
bedoeling de zielen te redden van diegenen die jullie onderrichten en leiden.  

Al wat jullie kunnen doen is in Mij vertrouwen en Mij blijven dienen. Wat jullie niet moeten doen 
is gelijk welke leer aanvaarden die jullie wordt voorgesteld en waarvan jullie ogenblikkelijk 
zullen weten dat die niet in overeenstemming is met Mijn Leer. Jullie moeten doen wat jullie 
hart ingeeft, maar besef het volgende.  

Deze periode zal jullie diepe smart veroorzaken en het rauwe verdriet dat jullie zullen ervaren bij 
het zien hoe Mijn Kerk zal ontwijd worden, zal jullie wenend achterlaten. Maar jullie moeten de 
leugens die jullie zullen voorgelegd worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging aan Mijn 
dood op het Kruis.  

Deze afbraak kan de ineenstorting van de structuur van Mijn Kerk tot gevolg hebben. De 
veranderingen en aanpassingen van gebouwen samen met de nieuwe tempel, ontworpen 
voor de ene wereldkerk, zullen in Rome vervaardigd en geplaatst worden.  
Wees ervan overtuigd dat, net zoals Mijn Tempel ontheiligd wordt, Ik, Jezus Christus, de Redder 
van heel de mensheid, zal afgedankt en in de goot geworpen worden.  

Jullie Jezus  
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Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn Ogen.  
 

Zaterdag, 8 maart 2014, 13:37 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de Kracht van de Heilige Geest is op zijn sterkst op dit moment in 
de wereld, door middel van deze Boodschappen. Terwijl de haat die Satan de mensheid 
toedraagt over de hele wereld intens is geworden, zo is ook de Kracht van de Heilige Geest 
toegenomen en zij zal met grote sterkte toeslaan op de kern van het kwaad.  

Onthoud altijd dat de strijd die tussen God en Satan bestaat, gaat om de zielen van de 
mensen. En terwijl elke kracht en Genade over de mensheid uitgestort worden door Mijn Vader – 
worden door de Boze elke slechte daad en handeling gepleegd over de zielen. Veel mensen zijn 
ongevoelig voor wat er gebeurt en helaas geven velen zich gewillig aan Satan door hun ziel open 
te stellen en hem toe te laten deze binnen te treden.  

Het kan enige tijd duren voordat Satan zich echt in zielen manifesteert en diegenen die 
voortdurend verzoening zoeken door Mij, Jezus Christus, zullen de Genaden bekomen om tegen 
hem op te staan, om zich te beschermen tegen het bezwijken aan handelingen die kunnen leiden 
tot volledige verdorvenheid. Ik roep jullie allen op om te bidden voor de zielen die het 
slachtoffer worden van Satans boze plannen en bedoelingen. Wil alstublieft volgend Gebed 
bidden:  

Kruistochtgebed (139)   
Voor de kracht om het kwaad te verslaan.  

“Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de duivel. Bedek mij en al diegenen die zwak en 
weerloos zijn in zijn aanwezigheid met Uw Kostbaar Bloed. Geef mij de moed om hem te negeren en 
help mij, elke dag, om elke poging van hem te vermijden om me op de een of andere manier in 
beslag te nemen. Amen.”  

Gelieve Mijn waarschuwing niet te negeren, over de gevaren van het zich inlaten met de 
duivel, door te bezwijken voor zijn slechte wegen. Wanneer jullie zijn eigenschappen trachten 
te evenaren, waaronder liegen, genotzucht, het toebrengen van pijn aan anderen en het 
belasteren van jullie buren, dan zullen jullie weten dat hij jullie heeft verslonden en het zal alleen 
door Mij zijn en door de Genaden die Ik jullie schenk, dat jullie in staat zullen zijn om los te raken 
uit de greep waarin hij jullie zal vasthouden.  

Roep altijd tot Mij, Jezus Christus, wanneer jullie in je hart weten dat het door de invloed van de 
duivel is dat jullie onrein worden in Mijn Ogen.  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: Bid de Rozenkrans over alle naties tussen nu en Paaszondag. 
 

Vrijdag, 9 maart 2012, 19:15 u.  

Mijn lief kind, hoe ween Ik als Ik zie hoe de haat toeneemt, niet alleen tegen jou maar tegen het Heilig 
Woord van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.  

Nu weet jij hoezeer Hij in de Hof van Gethsemani geleden heeft en hoe Hij nog steeds lijdt daar elke 
poging die Hij onderneemt om zielen te redden door de Boze gedwarsboomd wordt.  

Vermits de oorlogen nu worden gepland is het belangrijk dat Mijn Heilige Rozenkrans wordt 
gebeden elke dag voor Pasen.  
Kinderen, als jullie elke dag van de week Mijn Heilige Rozenkrans zouden kunnen bidden en elke vrijdag, 
vanaf nu tot Pasen, de vier rozenhoedjes (de 20 mysteries) na elkaar, dan kan en zal er veel verwoesting 
in de wereld verzacht worden.  

Mijn Zoon is zo gelukkig met diegenen die Zijn Heilig Woord aanvaarden met liefde en zuiverheid 
van hart.  
Grote genaden worden uitgestort over deze reine zielen die volledig op Hem vertrouwen zonder enige 
twijfel in hun harten.  
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Jullie, Mijn kinderen, zijn de rest, het kleine zaadje van gelovigen die het leger zullen helpen 
aangroeien dat nu vereist is om de zonde in de wereld te verwijderen.  

Jullie gebeden, en vooral Mijn Allerheiligste Rozenkrans, zijn de noodzakelijke wapens om de Boze te 
vernietigen en al diegenen die hij overal ter wereld teistert.  

Ga nu, Mijn kinderen en organiseer wereldwijde gebeden zodat Mijn Rozenkrans over alle naties 
gebeden wordt tussen nu en Paaszondag.  
Ga in vrede, Mijn kind. De genaden die jij nu ontvangt zullen je helpen om te gaan met de dagelijkse 
aanvallen van Satan vermits zijn woede tegen dit werk toeneemt.  

Jullie hemelse Moeder   
Moeder van Verlossing  

729. Tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren 
dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid over de wereld (gekomen) is.  

 
Zaterdag, 9 maart 2013, 21:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren 
dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid over de wereld (gekomen) is.  

Niet eerder zal de gruwel waargenomen worden dan dat de Waarheid van deze 
Boodschappen werkelijk zal begrepen worden.  
Verzamel jullie mensen, verenig jullie in gebed, want een donkere wolk zal de aarde bedekken.  
Bestraffingen zullen op de mensheid neerkomen, vermits zij verzinkt in een afgrond van 
onverschilligheid en ongevoeligheid tegenover het Woord van God.  

Zij die hun rug gekeerd hebben naar de Gaven die de mensheid geschonken werden bij Mijn 
dood op het Kruis, zullen wakker worden en zien hoe misvormd hun zielen voor Mijn ogen 
verschijnen.  
Spoedig zullen zij inzien dat zij nog maar een korte tijd ter beschikking hebben om tot berouw te 
komen. Want Mijn geduld is groot, maar Mijn smart is diep. Hun harten zijn zo bitter, dat zij Mij, 
hun geliefde Jezus, niet alleen mijden, maar ook zichzelf de Gaven ontzeggen die Ik voor hen 
overvloedig ter beschikking stel.  

Hoezeer werden zij misleid door te geloven in hun eigen valse illusies dat de wereld hun toekomt 
om te leven, welke weg ze ook kiezen en zonder enige zorg om zichzelf te matigen in hun drang 
naar genoegens. Deze wereld zal hun niet langer als vanzelfsprekend toebehoren, want het is 
slechts een tijdelijke toestand. Spoedig zullen zij zich in een andere toestand bevinden en voor 
velen onder hen zal dat niet in Mijn Nieuwe Paradijs zijn.  

Mijn tussenkomst is nabij en Mijn Plan om de wereld te redden zal weldra volledig bekend 
gemaakt worden. Hoogmoed is jullie grootste vijand en Satans grootste fout. Wanneer 
iemand een ander aan de kaak stelt, een ander berispt en met beschuldigende vinger naar een 
ander wijst, en wel in Mijn Naam, dan is die persoon ten prooi gevallen aan de zonde van Satan.  

De zonde van hoogmoed zal de ondergang meebrengen van de mensheid en zij zal veel zielen in 
de vuren van de Hel storten.  

Word niet het slachtoffer van deze vloek van de duivel en bewaar het zwijgen indien jullie het niet 
eens zijn met anderen die luid tegen Mij tekeer gaan terwijl leugens uit hun mond stromen, zelfs al 
weten jullie dat zij niet de Waarheid spreken. Jullie moeten de ogen neerslaan en gewoon Mijn 
Woord verkondigen.  

Verdedig Mij alleen door aan de wereld te verkondigen wat jullie weten van Mijn Plan om 
zielen te redden. En zelfs wanneer die zielen, die menen dat hun kennis over Mij hun het recht 
geeft anderen te vermanen, jullie ter verantwoording roepen, moeten jullie Mij nooit verdedigen 
met argumenten.  

Vele gebeurtenissen in de wereld zullen binnenkort het grootste deel van de mensheid 
schokken. Zelfs de meest onverschillige mensen, die hun leven leiden in een leegte van wereldse 
ambities, met weinig tijd voor geestelijke zaken, zullen beginnen te beseffen dat er veel aan het 
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veranderen is. Zij zullen weten dat deze veranderingen hun begrip te boven gaan en dat zal 
meebrengen dat zij meer zullen openstaan voor het Woord van God.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen 
komen om God te eren.  

 
Zondag, 9 maart 2014, 17:25 u.  

Mijn kinderen, jullie zullen altijd onder mijn bescherming zijn wanneer jullie mij, de Moeder van 
Verlossing, daarom vragen, doorheen deze Missie. Ik ben een dienares van God en het is mijn 
rol om mijn Zoon, Jezus Christus, te dienen en Hem te helpen in Zijn zoektocht naar zielen, 
die zich zal uitstrekken over de hele Aarde. Hij zal geen enkele natie uitsluiten. Mijn Zoons 
plannen om de wereld voor te bereiden, omvatten elk ras, natie, geloofsovertuiging en elke man, 
vrouw en kind zal er zich van bewust zijn dat Hij komt om hen te helpen. Hij doet dit vanuit zijn 
diepe Liefde, die God in Zijn Hart voelt voor Zijn kinderen.  

Veel mensen, die geen enkele religie praktiseren, zullen de Tussenkomt in de wereld door 
mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen negeren. Zij zullen overweldigd worden en in het 
begin zullen zij niet in staat zijn om de buitengewone spirituele ervaring te begrijpen die zij 
zullen voelen, in elke vezel van hun harten en zielen. Wat een vreugde zal De Waarschuwing 
voor veel mensen zijn, daar met haar het bewijs zal geleverd worden van het Bestaan van mijn 
Zoon. Met deze Gave, zullen velen vervuld worden van een vreugde die zij nog nooit voorheen 
gevoeld hebben, eveneens met een groot verlangen om in Jezus gezelschap te vertoeven.  

Terwijl alle twijfels omtrent het Bestaan van mijn Zoon zullen verdwijnen uit de geesten van 
diegenen die blind zijn voor de Waarheid van het Woord van God – zullen velen geestelijke 
begeleiding nodig hebben eens de Waarheid van de Waarschuwing geopenbaard is. Na de 
Waarschuwing zal er een groot verlangen komen om God te eren. Dat zal een periode zijn van 
grote beproevingen; omdat Gods vijanden alles in het werk zullen stellen om de wereld ervan te 
overtuigen dat De Waarschuwing – De Gewetensverlichting – niet heeft plaatsgevonden.  

Wanneer God Zichzelf zo vernedert om Zijn kinderen op te roepen en wanneer Hij hen smeekt 
naar Hem te luisteren, dan is dat één van de grootste Daden van Edelmoedigheid van Zijn kant. 
Kinderen, aanvaard De Waarschuwing met goede Genade, want voor velen zal het de 
levenslijn zijn die zij nodig hebben om te leven in de wereld zonder einde. Verwerp nooit 
grote handelingen of wonderen van de Hemel, want zij dienen voor het heil van allen, opdat 
verlossing zou verleend worden aan de massa’s en niet slechts aan enkelen.  

Wees altijd dankbaar voor mijn Zoons Grote Barmhartigheid. Jullie hebben gehoord hoe 
Edelmoedig Hij is en weldra zullen jullie getuigen zijn van de omvang van Zijn 
Barmhartigheid, die de wereld zal omvatten.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Tijd voor het verbreken van het tweede zegel aangezien oorlogen zullen 
toenemen.  

 
Zaterdag, 10 maart 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om het tweede zegel te verbreken aangezien oorlogen zullen 
toenemen en zich verspreiden.  
De wraakzuchtige duistere engel komt van één (en dezelfde) bron, Mijn dochter, en deze oorlogen 
zijn allemaal verbonden.  
Zij gebeurden niet vanwege regionale onrust maar werden door het Westen gepland.  
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Deze oorlogen werden doelbewust ontketend om de controle te bemachtigen en vele van deze naties 
worden afgeschilderd als demonisch door de leugens die over hun politieke leiders rondgestrooid 
worden.  

Kinderen, deze oorlogen werden listig opgezet, allemaal tegelijk, met als doel de ene leider na de 
andere te verwijderen.  
Vredevolle oplossingen zullen voorgesteld worden en met applaus onthaald worden, maar zij zijn vals.  

Jullie, Mijn kinderen, worden misleid.  
Geruchten omtrent oorlog zijn enkel dat – geruchten. Hoe ontstaan geruchten? Wie start ermee en 
waarom?  

Waarom denken jullie dat er zo veel landen tezelfdertijd verwikkeld raakten in deze oorlog?  

Dat was geen toeval.  

Daar zit een plan achter, georganiseerd door de Antichrist, om deze naties die rijke grondstoffen 
bezitten te controleren en te onderwerpen.  
Eens zij de controle hebben over deze landen zullen zij zeer machtig worden.  

Naarmate deze oorlogen uitbreiden en vermoeiend worden, dan zal de Antichrist zich laten kennen als 
de vredevolle onderhandelaar.  
Weinigen onder jullie werd de waarheid verteld omwille van de controle die de Antichrist en zijn 
organisaties hebben in de wereld van de communicatie.  

Bid nu, aangezien de oorlogen zullen toenemen, om hun plannen krachteloos te doen worden.  

Weet dat Israël, dat zo beïnvloed wordt door het Westen, verworpen en verraden zal worden door de VS 
wanneer zij dat het minst verwachten.  

Dan zal de holocaust waarover Ik spreek plaatsvinden.  

Bid, bid, bid voor het volk van Israël dat zal blijven lijden voor zijn zonden tot Mijn Tweede Komst.  

Jullie Geliefde Jezus  

Moeder van Verlossing: de Kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen 
redden.  

 
Zondag, 10 maart 2013, 18:00 u.  

Mijn geliefd kind, in deze tijd zal jij je nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het Heilig 
Woord van God luid weergalmt om de mensheid te waarschuwen van de noodzaak om hun zielen 
voor te bereiden.  

Kinderen, in deze tijd moeten jullie Mijn geliefde Zoon vragen om jullie moed te 
ondersteunen tijdens de donkere dagen, maanden en jaren die jullie te wachten staan. Jullie 
moeten je verheugen omdat zoveel zielen, geïnspireerd door de Heilige Geest, de oproep van Mijn 
Zoon, Jezus Christus, beantwoord hebben. Hij bemint jullie allen zozeer dat het mij, Zijn geliefde 
Moeder, tranen van vreugde brengt. Hoe Hij Zijn Barmhartigheid zal verspreiden gaat jullie 
begripsvermogen te boven en Hij zal zelfs diegenen die Hem verachten, dicht aan Zijn Hart 
trekken.  

Het zal nu niet lang meer duren voor Zijn grote Tweede Komst, dus moeten jullie God eer 
betuigen. Als voorbereiding moeten jullie zo dikwijls mogelijk (het Sacrament van) Verzoening 
ontvangen en voor de zielen blijven bidden.  

Alhoewel God Almachtig is en Zijn Glorie nu ten volle zal begrepen worden wanneer jullie zullen 
getuigen van Zijn Tweede Komst, moeten jullie, Zijn resterend leger, Hem helpen met Zijn Plan om 
de mensheid te redden.  

De Kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden en daarom moeten jullie 
verspreiden en vermenigvuldigen. Gods genaden worden uitgestort over al Zijn kinderen die 
deelnemen aan deze gebedsgroepen. Zij zullen het wapenschild zijn dat de mensheid zal 
beschermen tegen de vervolging die door de antichrist gepland is.  
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Geef nooit op, kinderen. Blijf altijd in staat van Genade en blijf de instructies van Mijn Zoon 
volgen. Hij zal jullie nooit in de steek laten, zo groot is Zijn Liefde voor jullie.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De rechten opeisen van Christenen zal gelijkstaan met een wetsovertreding.  
 

Maandag, 10 maart 2014, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zeer binnenkort zal je een aantal aankondigingen horen door 
bedriegers, die Mijn Huis op Aarde geïnfiltreerd zijn. De ketterijen die uit hun mond zullen 
rollen en hun daden zullen tot nieuwe wetten leiden, die het Woord van God verontreinigen en die 
opgedrongen zullen worden aan allen die trouw zijn aan het Woord.  

De Sacramenten zullen minder worden en het aantal Missen zal langzaam worden 
ingetrokken totdat ze zelden worden gehouden. Elke verontschuldiging zal worden gemaakt, 
maar dat alles zal de echte reden achter hun motieven verbergen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, 
zijn getuigen van alles wat Mijn geliefde Moeder voorzegde in La Salette en Fatima. Jullie moeten 
begrijpen dat het plan erin bestaat om elke Kerk van God te ontheiligen, voordat de antichrist op 
de troon in Mijn Tempel zit, in al zijn verachtelijke glorie. Diegenen die antwoorden vragen zullen 
genegeerd worden en later belachelijk gemaakt voor het durven in vraag stellen van diegenen die 
beweren Mijn Kerk op Aarde te leiden.  

Elke zonde in de Ogen van God zal uiteindelijk afgewezen worden. Niet alleen zal de zonde 
verworpen worden, maar ze zal in elke verachtelijke vorm op Mijn Altaar worden 
gepresenteerd. De afschaffing van de zonde zal opgemerkt worden in de indoctrinatie van 
de opvoeding van kinderen. Vooral kinderen zullen dwangmatig met ketterijen gevoed worden. 
Zij zullen te horen krijgen dat indien ze deze onderrichtingen niet aanvaarden, ze schuldig zullen 
zijn van diegenen streng te oordelen, die verklaren dat zonde een goede zaak is. Kinderen zullen 
worden onderricht om nooit openlijk het Woord van God te verkondigen in het bijzijn van anderen, 
uit vrees om ervan beschuldigd te worden tegen de mensenrechten te zijn.  

Elke poging om onder jongeren op enigerlei wijze de moraal te bevorderen, zal met geweld 
bestreden en veroordeeld worden. Christenen, en diegenen die openlijk hun recht verklaren om de 
Christelijke Leer in praktijk te brengen, zullen worden neergeslagen en het zwijgen worden 
opgelegd. Hun woorden zullen gefluister worden en de mensen zullen beschaamd zijn om toe te 
geven dat ze Christenen zijn. En terwijl de rechten van niet-christenen zullen worden 
gehandhaafd, zullen het de rechten van atheïsten zijn, die van het allergrootste belang zullen 
worden verklaard. Zoals Ik jullie heb verteld, zal de haat tegen de Christenen buiten Mijn Kerk 
toenemen. Dan zal zij van binnenuit stuk-voor-stuk uit elkaar worden genomen tot er niets anders 
overblijft dan een schelp. De bakstenen en de mortel zullen nog steeds op hun plaats zijn, maar 
Mijn Kerk op Aarde, zoals jullie ze kennen, zal veranderd zijn boven jullie begripsvermogen.  

Mijn mensen zijn Mijn mensen – diegenen die het Heilige Woord van God zullen handhaven 
en die de Heilige Sacramenten blijven benutten, die voor jullie beschikbaar zullen worden 
gemaakt door Mijn dappere en moedige gewijde dienaren, die Mij nooit in de steek zullen 
laten.  
Wanneer jullie horen dat Mijn Woord – bevat in het geschreven Woord en eeuwenlang 
doorgegeven in het Boek van Mijn Vader – in vraag gesteld en geanalyseerd wordt, met een 
verlangen om Het te herschrijven, dan moeten jullie dit weten. Ik machtig zulke ketterij niet. Ik 
veroordeel deze verraders vanwege de zielen die ze op een dwaalspoor zullen brengen. Jullie 
mogen evenmin ooit naar iemand luisteren die jullie vertelt om Mijn Woord te ontkennen.  

Binnenkort zullen jullie elke wet in jullie landen en kerken zien veranderen, om elke vorm 
van zonde te verwelkomen en ze te legaliseren. Beide reeksen van wetten zullen in elkaar 
overlopen als één totdat het Woord van God uiteindelijk niet meer zal worden besproken of 
nageleefd. De rechten opeisen van Christenen zal gelijkstaan met een wetsovertreding en zal 
strafbaar zijn in vele opzichten. Diegenen onder jullie die niet geloven dat deze dingen mogelijk 
zijn zullen dan, helaas, getuige zijn van deze zaken in jullie eigen leven en zoals voorzegd.  
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Hoeveel van jullie zullen trouw blijven aan Mijn Woord? Mijn Leer? Niet veel. Toch zijn het 
diegenen die zeggen dat ze Mij nu eren en die Mijn Kerk toegewijd zijn, die de eersten zullen zijn 
om hun rug toe te keren aan de Waarheid.  

Jullie Jezus  

De Mensheid wordt gestraft.  
 

Vrijdag, 11 maart 2011, 15:30 u.  

Mijn geliefde dochter, de Zuivering die de mensheid zal ondergaan door oorlogen, aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, vloedgolven, hittegolven en modderstromen blijft duren als gevolg van de zonden 
der mensen.  

Enkel zij die zich tot Mij keren, hun Goddelijke Verlosser en hun Schepper, Mijn Vader, hun Vader, 
kunnen gered worden. Beschouw Mijn Vader nooit met angst, want Hij bemint al zijn kinderen. Toch zal 
Hij diegenen straffen die Zijn bestaan weigeren te aanvaarden. Zijn geduld raakt nu op, daar het kwaad, 
gebrek aan geloof en de onfatsoenlijke eigenliefde van de mens aanhouden.  

Mijn Eeuwige Vader, God, de Maker en Schepper van alles, bemint al zijn kinderen met een tederheid die 
ouders voelen voor hun kinderen. Maar net zoals ouders, verantwoordelijke ouders, hun kinderen straffen 
voor daden die agressief of ontoelaatbaar zijn, zo zal ook nu de toorn van Mijn Vader over de wereld op 
dit moment neerkomen. Zoals Ik je al zei, Mijn dochter, is dit het Jaar van de Zuivering.  

Mensen van overal zullen begrijpen dat deze gebeurtenissen niet normaal zijn. Zij worden door goddelijke 
tussenkomst veroorzaakt om de mensen eindelijk de waarheid van de Schriften te doen inzien.  

Bid, bid voor bekering.  

Jullie Liefhebbende Jezus Christus  

Moeder van Verlossing: Zij zullen een nieuw rood boek presenteren met de 
kop van een geit verborgen in zijn omslag.  

 
Dinsdag, 11 maart 2014, 20:39 u.  

Mijn lieve kind, toen Ik mijn Zoon ter wereld bracht, betekende dit dat Ik niet alleen de 
Mensenzoon baarde, de Verlosser van de Wereld, maar ook een nieuw begin bracht. Door de 
geboorte van mijn dierbare Zoon was de wereld verlost en werd aan de mensheid een bijzonder 
Geschenk gegeven. Dat Geschenk werd afgewezen, maar de mensheid haalt er nog steeds haar 
voordeel uit, omdat zo velen de Waarheid aanvaard hebben.  

De geboorte van mijn Zoon luidde de geboorte in van Zijn Kerk op Aarde, daar beide 
geboren werden uit mij, een reine dienstmaagd van de Heer. Ik zal het zijn, de vrouw bekleed 
met de zon, die door het serpent, samen met de Kerk van mijn Zoon, naar de woestijn zal 
verbannen worden. Elk spoor van mij, de Moeder van God, zal weggewist worden. 
Verschijningen die aan mij worden toegeschreven, zullen belachelijk gemaakt worden en 
mensen zullen de opdracht krijgen, vanwege de vijanden binnen de Kerk van mijn Zoon, om 
alle geloof dat eraan gehecht wordt, op te geven. Vervolgens zal de Kerk van mijn Zoon 
afgedankt worden, samen met de ware volgelingen van Christus. De Heilige Missen zullen 
ophouden en terwijl dit alles gebeurt, zal het serpent zijn dienaren verspreiden en zij zullen hun 
zetels opeisen in elke Christelijke Kerk. Deze overname zal van zo’n omvang zijn dat veel 
mensen, ware gelovigen, zo stomverbaasd zullen zijn dat zij te bang zullen zijn om op te staan om 
de ontwijding aan te klagen die zij zullen te zien krijgen, uit vrees voor hun leven.  

Gedurende die tijd, zal mijn Zoons Restleger in elke natie, over de hele wereld, samenkomen om 
leiding te geven aan de verlorenen en verbijsterden, tijdens deze verschrikkelijke periode van 
teistering. Dat Leger zal grote macht ontvangen over het kwaad dat zal vastgesteld worden 
in wat eens de Kerken van mijn Zoon waren. Door de Kracht van de Heilige Geest zullen zij de 
Waarheid preken – de Ware Evangeliën – het Ware Woord, dat aan de wereld gegeven werd in de 
Heilige Bijbel. De Bijbel zal openlijk uitgedaagd worden door bedriegers binnen de Christelijke 
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Kerken en zij zullen elk Onderricht in vraag stellen dat waarschuwt voor het gevaar van de 
zonden. Zij zullen de inhoud verdraaien en zij zullen een nieuw rood boek presenteren met de kop 
van een geit verborgen in zijn omslag, verborgen binnenin het symbool van het kruis.  

Voor de buitenwereld van ongelovigen zal dat als een revolutie overkomen en een die hen 
fascineert en diegenen aanspreekt die het Bestaan van God verwerpen. Grote vieringen zullen in 
vele landen een aanvang nemen. Zij zullen al te graag de vrijheid vieren, vrijheid van alle morele 
verplichtingen, in naam van een wereldwijde eenheid en een viering van mensenrechten.  

Het Licht van mijn Zoons Tegenwoordigheid zal hooggehouden worden, als een baken, door 
diegenen die mijn Zoons Restleger zullen leiden. Dat Licht zal zielen blijven trekken, van overal, 
ondanks de verspreiding van het heidendom over alle kerken, van alle gezindten, met uitzondering 
van de twee getuigen – de Christenen en de Joden, die trouw zullen blijven aan Gods Wil.  

Daarna, wanneer de Grote Dag aanbreekt en nadat de drie verschrikkelijke dagen van 
duisternis voorbij zijn, zal er een groot Licht over de Aarde verschijnen. Dat Licht zal mijn 
Zoon omgeven en de zon, die op haar sterkste kracht zal zijn, zal neerdalen over de wereld 
– beide op hetzelfde moment. Niemand zal ontbreken om dit bovennatuurlijk spektakel te zien. 
Het geraas van de aankondiging zal door allen gehoord worden doorheen elke vorm van 
communicatie die door mensen gekend zijn. Bijgevolg zullen allen een grote gebeurtenis 
verwachten, maar zij zullen niet de tijd kennen, het uur of de dag. En dan zullen zij, wier namen 
staan opgetekend in het Boek des Levens, samengebracht worden.  

Bid, bid, bid dat de wereld de voorbereiding niet zal verwerpen, die nodig is vooraleer de mensheid 
het Licht kan zien van het Gelaat van mijn Zoon.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De Maagd Maria: Nooit voorheen was er zoveel weerstand tegen goddelijke 
openbaringen.  

 
Maandag, 12 maart 2012, 19:00 u.  

Mijn kind, het is op dit moment dat al de visionairs, zieners en uitverkoren zielen van God de grootste 
vervolging zullen lijden.  

Satans dagen zijn bijna ten einde en hij zal elk wapen gebruiken, in het bijzonder sommige heilige 
priesters, om te trachten het woord van Mij, jullie geliefde Moeder en van Mijn dierbare Zoon Jezus 
Christus, in opspraak te brengen.  

Nooit voorheen is er zoveel weerstand geweest tegen goddelijke openbaringen als dat vandaag het geval 
is.  

De duisternis blijft de Kerk binnendringen en velen binnen de Kerk doen al wat ze kunnen om het 
woord van visionairs tot zwijgen te brengen.  
Zij willen niet dat de waarheid te voorschijn komt en zij zullen beletten dat de gebeden die aan de 
visionairs gegeven worden om zielen te redden, bekendgemaakt worden.  

Bid, kinderen, dat hun inspanningen het werk van Mijn Zoon niet belemmeren of gelovigen blind maken 
voor de gave van de Heilige Geest die blijft uitgestort worden over zielen die deze boodschappen zien.  

Jullie gebeden en trouw aan Mijn dierbare Zoon zijn nooit zo belangrijk geweest vermits deze wolk van 
duisternis zich over de Kerk van Mijn Zoon blijft uitbreiden.  
Bid, bid, bid opdat het licht van Mijn Zoon erdoorheen kan schijnen zodat verloren zielen kunnen verlicht 
worden door Zijn Allerheiligste Woord.  

Dank je om Mijn oproep te beantwoorden, Mijn kind, vooral op dit moment van grote droefheid in jouw 
ziel, veroorzaakt door de kwelling die jij te verduren hebt vanwege diegenen die pretenderen te spreken 
in de naam van de Heer.  

Jullie hemelse Moeder   
Moeder van Verlossing  
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God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn Hiërarchie en het domein van 
het beest.  

 
Dinsdag, 12 maart 2013, 14:38 u.  

Mijn liefste dochter, de Hemelen wenen van verdriet op deze verschrikkelijke dag die zo 
lang geleden voorzegd werd.  
Heel de mensheid zal nu te maken krijgen met het grootste bedrog van alle, en dat door het beest 
gepleegd werd.  

De tranen van Mijn Zoon, wiens dood op het Kruis Mijn kinderen de vrijheid gaf, vallen nu in deze 
tijd in doodsstrijd over de hele wereld.  

Mijn Toorn wordt nu nog ingehouden, maar Mijn Woede is groot. Zeer spoedig zal het bedrog 
duidelijk worden bij al diegenen die door Mijn Zoon aangesteld zijn om Zijn kudde op aarde te 
leiden.  

De strijd woedt nu tussen Mijn Hiërarchie en het domein van het beest. Het zal pijnlijk zijn, 
maar weldra zal de kastijding die zal volgen op de boosaardige vervolging, gepland door de vijand 
en zijn trawanten, het bederf wegvagen.  

Ik roep al Mijn kinderen op om zich tot Mijn Zoon te richten en al jullie vertrouwen nu in Hem te 
stellen.  

Wees moedig, Mijn kleintjes, want deze pijn zal kortstondig zijn. Zij die het beest en de valse 
profeet volgen zullen inzichten bekomen, door de Macht van Mijn Hand, om hen terug te brengen 
in het Hart van Mijn Zoon. Indien zij dit Geschenk afwijzen, dan zijn zij verloren en zullen zij 
dezelfde kwelling ondergaan die de bedrieger te wachten staat die voor eeuwig in de afgrond zal 
geworpen worden.  

De kroning van de valse profeet zal in alle hoeken van de wereld gevierd worden door 
Vrijmetselaarsgroepen die de laatste fasen van vervolging van al Mijn kinderen plannen.  
Zij die met hem vieren en niet beter weten zullen, met de tijd, nog meer pijn voelen dan zij die de 
Waarheid reeds kennen.  

Wacht nu af, met moed en hoop, want dat alles moet gebeuren alvorens het Glorievol Rijk van 
Mijn Zoon zich manifesteert.  

Jullie moeten altijd jullie trouw beloven aan Mijn geliefde Zoon en weigeren om leugens te 
aanvaarden. Indien, en wanneer, jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan een nieuwe 
Misviering, weet dan dat het de grootste vloek zal zijn die ooit door Satan over Mijn 
kinderen werd afgeroepen.  
Weet dat de Hemel jullie zal leiden en dat, door de pijn waardig te aanvaarden, jullie Mijn Zoon 
zullen helpen om het laatste verbond te vervullen.  

Jullie geliefde Vader 
God de Allerhoogste  

Mijn Tranen zullen tegen die tijd zijn opgehouden, maar Mijn Verdriet zal 
nooit eindigen.  

 
Woensdag, 12 maart 2014, 21:08 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens van Mij scheidt, volg Ik hem naar de uiteinden 
van de Aarde om hem terug tot Mij te trekken. Hij kan Me beledigen, verschrikkelijke 
wreedheden plegen en zelfs zo ver gaan als om alle kwaad te verafgoden, met inbegrip van 
het zichzelf tot slaaf van de duivel maken, maar Ik zal nooit opgeven.  
Ik zal op vele manieren in zijn leven ingrijpen. Ik zal echte liefde in zijn leven introduceren; en Ik 
zal zijn hart openen om andere mensen te beminnen; Ik zal aan zijn geweten trekken; Ik zal 
toelaten dat hij zal lijden door de handen van anderen – alleen om hem nederig te maken en 
daardoor meer open voor Mij, Jezus Christus. Ik zal hem de eenvoud van de wereld in al zijn 
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glorierijke schoonheid laten zien, zoals die door Mijn Vader werd geschapen, om hem weg te 
lokken uit de buurt van valsheden die zijn leven verwoesten. Ik zal hem, door kleine kinderen, het 
belang laten zien om de behoeften van diegenen die op hem rekenen vóór zijn eigen behoeften te 
plaatsen. Ik zal hem de lach brengen, hem grote daden van vriendelijkheid door zuivere zielen 
laten zien en Ik zal hem voorbeelden van zijn eigen zwakheid tonen, zodat hij weet dat hij niet 
groter is dan God. Ik kan hem toelaten om ziek te worden, indien hij zich daardoor aan Mij zal 
overgeven en dan zal, in dergelijke gevallen, Mijn Barmhartigheid op haar grootst zijn. Want het 
zijn zulke zielen die zich het meest waarschijnlijk tot Mij wenden en dan zullen en kunnen ze door 
Mij gered worden.  

Hoeveel moeite doe Ik, jullie geliefde Jezus Christus, om ieder van jullie op te nemen in de 
veiligheid van Mijn Armen – Mijn Schuilplaats. En hoeveel van jullie draaien nog steeds de 
andere kant op en negeren Mij.  
Ik kom tussenbeide via boodschappen, gegeven aan echte zieners en visionairs, en deze hebben 
miljoenen bekeerd. Ik stuur tekenen; Ik schenk Genaden uit de Hemel; Ik breng jullie Gaven door 
de Heilige Sacramenten en miljoenen hebben zich bekeerd. Helaas hebben niet genoeg (mensen) 
zich tot Mij gewend en dit is de reden waarom Ik niet zal rusten totdat elk teken, elke wonder, elke 
Gave, elke profetie en elke Tussenkomst is uitgeput geworden, voordat Ik kom om te oordelen.  
Het zal een trieste dag zijn als diegenen die Mijn Gaven en Mijn Tussenkomst weigeren op 
de Grote Dag vóór Mij staan en Mij nog steeds ontkennen. Zelfs dan, wanneer Ik ze de kans 
geef om hun trots opzij zetten en tot Mij te komen, zullen ze nog steeds weigeren. Tegen die tijd 
zal er niets meer zijn dat Ik kan doen om ze Eeuwig Leven te brengen, want zij zullen het niet 
verwelkomen. Jullie kunnen je afvragen waarom dat het geval is en dus zal Ik het uitleggen.  

Wanneer de duivel de ziel verleidt, duurt het enige tijd voordat hij een sterke positie binnen de 
persoon krijgt. Maar eens hij hem verslonden heeft, dicteert hij elke beweging die deze persoon 
maakt – hoe hij denkt, hoe hij met mensen communiceert, hoe hij zondigt en de aard van de 
zonde waarin hij wil dat die ziel zich uitleeft. De grootste macht die Satan dan over hen heeft is 
om hen ervan te overtuigen dat God kwaad is. Satan zal de ziel overtuigen dat hij God is en 
dat God, in feite, de boze is. Dat is hoe deze zielen zullen vernietigd worden door de slinkse 
geslepenheid en manipulatie van de duivel. Zo duister zullen deze zielen worden, dat het staan in 
Mijn Licht ondraaglijk pijnlijk voor hen zal zijn en zij zullen hun gezicht voor Mij verbergen. Mijn 
Tranen zullen tegen die tijd zijn opgehouden, maar Mijn Verdriet zal nooit eindigen.  

Jullie Jezus  

Nu zal door een zeker deel binnen Mijn Kerk een gecombineerde poging 
ondernomen worden om jou tot zwijgen te brengen.  

 
Dinsdag, 13 maart 2012, 18:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben jij je er eindelijk van bewust geworden hoezeer Mijn 
Allerheiligste Woord niet enkel bestreden maar zelfs verworpen wordt door bepaalde leden van Mijn 
Kerk.  
Zij die niet geschikt zijn om aan Mijn voeten neer te vallen en om genade te smeken, verklaren zichzelf 
wel geschikt om Mijn heilige woorden te beoordelen die aan de mensheid gegeven worden om hun zielen 
te redden.  

Ik ben een God vol van erbarmen, vol van verlangen om al Mijn kinderen te redden en Ik ben traag 
om in toorn te ontsteken.  
Vandaag werd Mijn geduld opnieuw uitgedaagd bij een andere aanval om deze boodschappen te 
ondermijnen, dit keer vanwege iemand die beweert te spreken in Mijn Naam.  

Jij, Mijn dochter, mag je van nu af aan niet meer inlaten met geen enkele dergelijke vertegenwoordiger 
zonder Mij eerst om toelating te vragen.  

Er wordt nu door een zeker deel binnen Mijn Kerk een gecombineerde poging ondernomen om jou 
tot zwijgen te brengen.  
Mijn kinderen, dit zijn de tijden waarin het geloof van Mijn vurigste volgelingen, inclusief leden van Mijn 
Kerk, op de proef zal worden gesteld op een wijze die niet meer gezien is sinds Mijn kruisiging.  
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Net zoals Ik gemeen behandeld en ter dood veroordeeld werd omdat Ik de waarheid durfde te 
zeggen toen Ik voor de eerste keer kwam, zo zullen Mijn profeten dezelfde behandeling 
ondervinden in de aanloop naar Mijn Tweede Komst.  
Zij zullen bespot worden, belachelijk worden gemaakt en voor gekken worden aanzien wanneer zij Mijn 
woord verspreiden.  

Zij zullen beschuldigd worden van ketterij door diegenen die Mijn leer verkondigen maar die er 
niet in slagen Mijn woord te herkennen dat vandaag aan de wereld gegeven wordt.  
Wees bevreesd, jullie die trachten de weg te blokkeren die Ik nu voor jullie baan om de mensheid te 
redden. Jullie zullen gestraft worden.  
Jullie zullen Mij antwoord moeten geven voor het onrecht dat jullie diegenen aandoen die gezonden 
worden om in deze eindtijd het woord van God te verkondigen.  

Verwerp de profeten van de Heer en jullie verwerpen het woord van de Heer.  
Jullie arrogantie maakt jullie blind voor de waarheid en jullie hebben niet het recht Mij te 
vertegenwoordigen.  

Jullie beledigen Mij ten zeerste en jullie verwerping van Mijn Heilig Woord verwondt Mij diep.  
Ik ween om jullie hardvochtige verwerping van Mij, terwijl jullie tezelfdertijd een verwaterde versie 
prediken van de waarheid van Mijn leer.  

Jullie moeten nu tijd doorbrengen in Eucharistische Aanbidding alvorens jullie met Mij kunnen 
communiceren om het Mij mogelijk te maken jullie te leiden op het pad van de onderscheiding.  

Onderzoek de redenen waarom jullie Mijn woorden verwerpen.  

Is het omdat jullie de waarheid niet willen horen van het schisma dat de Katholieke Kerk dreigt te 
treffen?  
Is het omdat jullie niet aanvaarden dat de Kerk geteisterd geweest is door de Misleider?  

Begrijpen jullie niet dat dit alles voorzegd geweest is?  

Jullie moeten bidden opdat jullie de waarheid zouden zien en tot Mij komen voor leiding alvorens het te 
laat is.  

Jullie Jezus   
Verlosser van heel de Mensheid  

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet.  
 

Woensdag, 13 maart 2013, 21:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben voor de tweede keer ter dood veroordeeld. De belediging 
van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige zijn, snijdt Mij in tweeën.  

Toen Ik voor Mijn beulen stond, beschuldigd van ketterij en omdat Ik het waagde om de Waarheid 
te spreken, liepen Mijn apostelen weg en waren nergens te vinden. Zij die Mij volgden en Mijn 
Leer aanvaardden lieten Mij in de steek toen Mijn Woord door de gezagsdragers werd 
betwist. Zij begonnen hun vertrouwen in Mij te verliezen en zij begonnen aan Mij te twijfelen.  

Sommige van Mijn volgelingen geloofden in de misdaden van ketterij, waarvan Ik 
beschuldigd werd, en dat deze gerechtvaardigd waren. Mijn aanklagers – mannen in hoge 
posities, in ongewone gewaden en die wandelden en spraken met gevoel voor echte autoriteit – 
waren zo machtig dat maar weinigen aan hen twijfelden.  

Ik werd verhoord, uitgedaagd, bespot, vernederd, gekleineerd, belachelijk gemaakt en gehoond 
omdat Ik de Waarheid sprak. Mensen vielen neer voor deze heersers – mannen met machtige 
stemmen wiens gezag nooit in vraag gesteld werd. Mijn Stem werd als het ware een fluistering te 
midden van het gebrul van Mijn aanklagers.  

“Ketter” – riepen zij. Zij zegden dat Ik met een boosaardige tong sprak, dat Ik tegen God 
lasterde en dat Ik hun kerk wilde vernietigen. En dus, vermoordden zij Mij in koelen bloede.  
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Het zal nu niet anders zijn wanneer Ik Mijn Stem probeer te laten kennen, wanneer Ik tracht 
om al Gods kinderen te waarschuwen omtrent gebeurtenissen waarover Ik je de laatste paar jaren 
gesproken heb, Mijn dochter. Mijn Woord zal met verachting behandeld worden. Mijn Woord zal in 
vraag gesteld worden. Twijfels zullen binnensluipen en, eens te meer, zullen Mijn apostelen 
weglopen en Mij aan de wolven overlaten.  

Vergis jullie niet, de Waarheid werd jullie geopenbaard. Ik heb jullie gezegd, Mijn volgelingen, 
hoe jullie zouden bedrogen worden. Dit zal zeer moeilijk voor jullie zijn omdat jullie deze bedrieger 
die in Mijn Vaders Huis zit, zullen in vraag stellen.  

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorzegd. Ik heb deze 
persoon, die beweert in Mijn Naam te komen, niet aangesteld.  
Hij, Paus Benedictus, zal Mijn volgelingen naar de Waarheid leiden. Ik heb hem niet verlaten 
en Ik zal hem dicht aan Mijn Hart drukken en hem de troost schenken die hij in deze verschrikkelijk 
tijd nodig heeft.  

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Want dit is de laatste periode – het laatste hoofdstuk in de 
vervulling van Mijn Heilige Wil.  

 
Donderdag, 13 maart 2014, 20:45 u.  

Mijn liefste dochter, Mijn Bescherming strekt zich nu uit over al Mijn kinderen in de wereld 
die Mij beminnen. Ik doe dat overvloedig, omwille van de bedreigingen die de mensen in 
deze tijd van de geschiedenis tegemoet gaan.  
Jullie, Mijn kinderen, moeten bidden voor ieder van diegenen die voor Mij verloren zijn. Ik 
smacht naar hen. Ik hunker naar hun liefde. Ik ween om hen. Ik wacht op de dag wanneer zij Mijn 
Verbond zullen begrijpen, door Mij in den beginne geschapen. Want dit is de laatste periode – het 
laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil. Het was door Mijn Verbond dat Ik de mens 
de nodige tijd gaf om tot bezinning te komen en zichzelf te herkennen voor wat hij is en wat hij niet 
is. De mens werd geschapen door Mijn Liefdevolle Hand, naar Mijn Eigen Beeld. Ik overstroomde 
zijn ziel met Mijn Liefde, Ik gaf hem volledige vrijheid, door Mijn Gave van vrije wil en vrije keuze. 
Nooit wilde Ik dat de mens zijn wederzijdse liefde zou schenken uit angst voor Mij. Ik verlangde 
enkel dat hij Mij zou liefhebben, net zoals Ik hem liefhad. Om Mij te dienen schiep Ik Mijn Engelen 
nog vóór de mens, maar omwille van Mijn Liefde voor hen ontvingen ook zij de Gave van vrije wil.  

Het was door het verraad van Lucifer dat de mens leed. Hij, Lucifer, werd door Mij bemind en 
begunstigd. Hij was uitgerust met buitengewone gaven en krachten en vele Engelen dienden 
onder hem. Toen Ik de mens schiep, ontstak Lucifer in een jaloerse woede. Hij kon niet verdragen 
dat Ik Mijn kinderen in zo’n grote mate zou beminnen en zo zette hij het plan op Mij van Mijn 
kinderen te scheiden. Hij verleidde Adam en Eva en dat bracht mee dat zij, uit eigen vrije wil, Mijn 
Macht ontkenden en dachten – net zoals Lucifer – dat zij Mijn Macht konden bereiken en een deel 
van Mijn Godheid konden opeisen.  

Lucifer werd samen met zijn trouwe engelen – allen die toen en nu gruweldaden tegen Mijn 
kinderen begingen – in de afgrond geworpen voor eeuwig. Maar omwille van hun vrije wil – die 
door Mij om niet en met Liefde voor de mensheid gegeven werd, eiste Ik die nooit terug. Dus 
maakte Ik het Verbond om hun zielen terug te winnen, door Mijn Plannen om hen te 
verlossen. Zij ontvingen enorme gunsten van Mij. Ik zond profeten om hen te waarschuwen voor 
de gevaren die het ingaan op de bekoringen van de duivel meebrengen. Ik gaf hun de Tien 
Geboden om hen te leiden en te helpen om overeenkomstig Mijn Wil te leven. Ik zond hen Mijn 
enige Zoon, genomen van Mijn Eigen Vlees, om hen te bevrijden van de Hel. Zij zouden dat 
niet aannemen, maar Zijn dood op het Kruis was het keerpunt in Mijn Plan van het Laatste 
Verbond.  
Het Boek der Waarheid is het laatste deel van Mijn Tussenkomst, vóór de Laatste Dag, 
wanneer Ik al Mijn kinderen verzamel en terugbreng naar het Paradijs, dat Ik voor hen in de 
eerste plaats schiep. Zij die naar de Waarheid luisteren en trouw blijven aan Mijn Heilig Woord, 
zullen grote begunstiging vinden bij Mij. Zij die dat niet doen zullen ook gunsten vinden bij Mij, 
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door de levens die zij leiden, de liefde die zij anderen betuigen en de zuiverheid van hun ziel. Ik 
zal hen verwelkomen, eens zij toegeven dat zij de Hand van Barmhartigheid aanvaarden, die hen 
zal aangereikt worden door Mijn Zoon.  

De Laatste fase van de vervulling van Mijn Verbond zal pijnlijk zijn. Door de invloed van 
Satan en zijn demonen, zullen vele mensen ertoe verleid worden hem te vereren en al zijn 
dienaren, die onder jullie rondwandelen. Ik zal het lijden van zielen verdragen en de tegenspoed 
die vele onschuldige mensen zullen verduren, maar slechts voor een korte tijd. Dan zal Ik mijn 
vijanden van het Aardoppervlak wegvegen. Ik beloof jullie, lieve kinderen, dat Ik jullie pijn, smart 
en angst zal verzachten, door jullie te begunstigen met krachtige Genaden en Zegeningen. Jullie 
zullen beschermd worden door de cirkel van Mijn Hiërarchie van Engelen.  

Om Mij te vragen jullie angst en verdriet te doen verdwijnen en jullie bevrijding te verlenen van 
vervolging, bid alstublieft dit gebed.  

Kruistochtgebed (140)   
Bescherming door de Hiërarchie van Engelen.  

“Liefste Vader, God van heel de Schepping, God de Allerhoogste, verleen mij de Genade en 
Bescherming door Uw Hiërarchie van Engelen.  

Stel mij in staat mij alleen te concentreren op Uw Liefde voor elk van Uw kinderen, ongeacht hoezeer 
zij U beledigen.  

Help mij het nieuws te verspreiden van het Laatste Verbond om de wereld voor te bereiden op de 
Tweede Komst van Jezus Christus, zonder vrees in mijn hart.  

Verleen mij Uw bijzondere Genaden en Zegeningen om boven vervolging uit te stijgen, die mij door 
Satan, zijn demonen en zijn handlangers op Aarde wordt toegebracht.  

Sta mij nooit toe Uw vijanden te vrezen.  

Geef mij de kracht mijn vijanden te beminnen en diegenen die mij vervolgen in de Naam van God. 
Amen.”  

Kinderen, jullie moeten sterk blijven in deze tijd. Luister nooit naar de haat en het venijn die de 
Aarde zullen overdekken als gevolg van de komende teistering. Wanneer jullie het zullen negeren, 
kunnen jullie Mij op de meest heilzame wijze dienen, zonder enige kwaadwilligheid in jullie harten.  

Wees voorbereid want er zal in de wereld veel woede uitbarsten, die tot Mij zal gericht zijn, God de 
Allerhoogste en tot Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Bid voor diegenen die in een vacuüm van 
leugens zullen meegezogen worden, wat hun niets dan smart zal brengen.  

Blijf in Mij, met Mij en voor Mij.  

Jullie geliefde Vader  
God de Allerhoogste  

Liefde is sterker dan haat.  
 

Woensdag, 14 maart 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik omhels je dicht tegen Mijn borst omdat jij deze pijn in vereniging met Mij 
verduurt.  

Mijn kinderen en vooral Mijn volgelingen, voelen een tederheid voor elkaar die zij niet kunnen 
uitleggen.  
Zij mogen vreemd zijn voor elkaar en leven aan het ander eind van de wereld, maar de liefde die zij 
voelen is Mijn liefde.  

Zij hebben elkaar lief zoals natuurlijke broers en zussen in een liefhebbende familie doen.  

Ik ben het licht dat die spontane liefde schept en die zielen samenbrengt.  

Het is Mijn Heilige Geest die al Gods kinderen samenbrengt als één familie.  
Jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn familie.  
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De Heilige Drie-Eenheid staat aan het hoofd van de familie en wanneer jullie liefde zuiver en nederig is, 
maken jullie automatisch deel uit van deze heilige familie.  

De Liefde van de Vader komt doorheen Mij.  
Wanneer jullie Mij liefhebben zal Ik jullie in de armen van Mijn Vader plaatsen die het zegel van 
bescherming rond jullie en jullie familie zal plaatsen*.  
Mijn Hart wordt week wanneer Ik met vreugde de liefde zie die jullie voor elkaar hebben.  

Jullie geven Mij zoveel troost voor de kwelling die Ik moet doorstaan omdat Mijn arme kinderen in 
door oorlog verscheurde landen vervolgd worden.  
Verenig jullie nu met Mij zodat Mijn familie van toegewijde volgelingen zich als één zal verenigen, 
ongeacht wat hun achtergrond is of uit welk land zij komen, om zo de haat in de wereld te bestrijden.  

Liefde is sterker dan haat.  
Haat verzwakt wanneer hij met liefde wordt beantwoord.  

Wanneer iemand jullie onrechtvaardig behandelt, moeten jullie antwoorden met liefde en dan zal Satan in 
elkaar duiken van pijn.  

Indien jullie je geneigd voelen om weerwraak te nemen op hen die jullie gekwetst hebben dan moeten 
jullie voor hen bidden, hen vergeven en hun in de plaats liefde betonen.  

Liefde die zich door Mijn familie op aarde verspreidt, is een zeer sterke kracht.  

Jullie moeten nooit, zelfs niet voor één ogenblik, denken dat haat de liefde kan verslaan.  

De macht die de haat uitoefent, al is die lelijk en pijnlijk om te zien, kan door de macht van de liefde 
overwonnen worden.  

Hoe kan liefde de haat in de wereld van vandaag verzwakken? Gebed is het antwoord.  

Bemin Mij.  

Luister naar Mij.  

Beantwoord de verzoeken van Mijn geliefde Moeder en van Mij, Haar Zoon, door de verschillende 
gebeden die jullie gegeven werden.  

Hier is een speciaal Kruistochtgebed voor de eenmaking van Gods kinderen.  
Het zal liefde verspreiden in alle delen van de wereld en de haat verdrijven die elke dag aanzwelt.  

Deze haat, veroorzaakt door Satan als gevolg van de zwakheden van de mensheid, en die 
gruwelijkheden voortbrengt zoals marteling, moord, abortus en zelfmoord, kan afgewend worden door dit 
Kruistochtgebed (37): Voor de eenmaking van al Gods kinderen.  

Kruistochtgebed (37)   
Eenmaking van al Gods kinderen.  

“O lieve Jezus, verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde, opdat wij de Waarheid van Uw Belofte met 
betrekking tot Eeuwige Redding kunnen verspreiden doorheen de hele wereld.  

Wij bidden dat die lauwe zielen die bang zijn om zichzelf met geest, lichaam en ziel aan U te offeren, hun 
harnas van trots zouden laten vallen en hun harten zouden openen voor Uw liefde en deelgenoten worden 
van Uw heilige familie op aarde.  

Omarm al deze verloren zielen, lieve Jezus, en sta onze liefde toe, als hun broers en zussen, om hen uit de 
wildernis op te tillen om hen mee te nemen in de Boezem, Liefde en Licht van de Heilige Drie-Eenheid.  

Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde in Uw Heilige Handen.  

Wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen zodat wij kunnen helpen om meer zielen te redden. 
Amen.”  

Ik bemin jullie, kinderen.  

Jullie moeten nooit ontmoedigd geraken wanneer jullie de verdorvenheid rondom jullie zien.  

* Zie zegel van bescherming – Kruistochtgebed 33.  
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Jullie gebeden kunnen die boosaardigheid afzwakken.  

Jullie liefde zal haar verslaan.  

Jullie liefhebbende Redder  
Jezus Christus  

Dit kwaadwillig gebaar tijdens de Goede Week zal gezien worden door hen 
die hun ogen open houden.  

 
Donderdag, 14 maart 2013, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, welk lijden ervaren Mijn geliefde heilige dienaren, zo na aan Mijn Hart, 
die de Waarheid kennen en die getuige moeten zijn van de gruwel in Mijn Kerk op aarde.  

Er zal een bijzondere belediging plaatsvinden, die Mijn Heilige Naam zal toegebracht 
worden, in een poging om Mij, tijdens de Goede Week, te ontheiligen. Dat kwaadwillig gebaar 
tijdens de Goede Week zal gezien worden door hen die hun ogen open houden en dat zal één van 
de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon zit in Mijn Kerk op 
aarde, niet van Mij komt.  

Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieën die aan de wereld gegeven zijn – als 
waarschuwing voor de tijd waarin de macht binnen Mijn Kerk zal gegrepen zijn door hen die trouw 
zijn aan het beest – nu voltrokken worden. Die tijd is nu.  

Onthoud dat zij die het uiterlijk teken van nederigheid trots tentoonstellen, schuldig zijn aan 
hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.  

Zij die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, dat de leer van Mijn Kerk bij de tijd 
moet gebracht en die zeggen dat, door haar te moderniseren, meer mensen haar zullen 
aanvaarden, weet het volgende.  

Diegenen onder jullie die beweren dat zij Mijn Leer volgen, maar die wetten willen 
veranderd zien om daden te vergoelijken die zondig zijn in Mijn Ogen, verlaat nu Mijn Kerk. 
Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis binnen 
te gaan. Toch is het dat wat zal gebeuren. Jullie en al diegenen die vragen om veranderingen die 
door de seculiere wereld aangenomen worden, zullen tevreden zijn, want de valse profeet zal jullie 
verleiden in zijn voordeel en jullie zullen hem op elk moment van zijn kortstondige ambtsperiode 
toejuichen. Maar het zal niet Ik, Jezus Christus, zijn die jullie volgen. Jullie zullen een valse leer 
volgen, die niet van God komt.  

Velen zullen het rijk van de valse profeet in de armen sluiten en Mij aan de kant schuiven met 
blijdschap in hun hart. Wanneer nadien de dwalingen van zijn wegen zichtbaar zullen worden, 
zullen Mijn arme gewijde dienaren zich nergens naartoe kunnen wenden. Hun smart zal omslaan 
in vrees en hun vrees in wanhoop. Zij zullen niet meer weten wie te vertrouwen, maar zij moeten 
het volgende begrijpen. Mijn Lichaam, Mijn Kerk, kan gegeseld en ontwijd worden, maar Mijn 
Geest kan nooit geraakt worden, want Hij kan nooit sterven.  
Tot diegenen die Mijn Woord nu afwijzen en ook de Waarheid die jullie gegeven wordt, als een 
bijzonder Geschenk van de Hemel, Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten 
totdat jullie naar Mij zullen terugkeren. Ik zal nooit opgeven totdat Ik jullie armzalige zielen kan 
redden.  

Mijn Kerk, waar Mijn Leer en Sacramenten ongeschonden blijven, zal leven en kan nooit 
sterven. Zij heeft geen stenen en mortel nodig om te overleven, want Ik ben het, Jezus 
Christus, Wiens Lichaam de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, toegewijde dienaren 
en volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn verenigd met Mijn Lichaam om Mijn Kerk op aarde 
te vormen. Daarom moeten jullie leren om sterk te zijn, moedig en trouw aan Mijn Heilig Woord, 
ongeacht welke tegengestelde argumenten jullie worden voorgeschoteld.  

De tijd dat het schisma aan het licht komt is nabij, en reeds wordt men in Rome een 
verschrikkelijk onbehagen gewaar. Wanneer de Heilige Geest botst met de geest van de boze, 
zal er een scheidingslijn in het midden vallen zodat twee kanten te voorschijn komen. De grote 
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verdeeldheid zal snel nederdalen. Dan zullen velen onder diegenen die door de leugenaar misleid 
werden terug in Mijn Heilige Armen lopen voor bescherming.  

Ik leid jullie tijdens deze droevige tijden en vraag dat jullie allen Mij jullie tranen geven en Ik zal 
jullie geestelijk troosten.  

Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.  

Jullie geliefde Jezus  

Moeder van Verlossing: Bid mijn Rozenkrans voor allen die in Rome het 
bestuur uitoefenen.  

 
Vrijdag, 15 maart 2013, 22:30 u.  

Mijn lieve kind, dit is een tijd van grote smart, niet alleen voor jou, maar voor allen die Mijn Zoon 
beminnen.  

Ik moet jullie dringend verzoeken, lieve kinderen, om sterk en trouw te blijven aan het Heilig Woord 
van God, in het belang van Mijn Zoon. Hij, Mijn geliefde Zoon, laat Zijn Hoofd hangen in 
doodsstrijd terwijl Hij de verschrikking gadeslaat van Zijn Kerk die voor Zijn ogen 
uiteenvalt.  
Bid alstublieft voor hoop en reciteer Mijn Heilige Rozenkrans elke dag voor al diegenen die 
in Rome het bestuur uitoefenen. Jullie moeten bidden voor al diegenen die de Katholieke Kerk 
leiden. Alstublieft, sluit ook de man in die in de Stoel van Petrus zit, want hij heeft jullie gebeden 
hard nodig.  

Bid opdat hij de Waarheid van de dood van Mijn Zoon op het kruis zal erkennen en dat hij zijn hart 
zal openstellen voor de smeking van Mijn Zoon om barmhartigheid voor al Gods kinderen.  

Hoe hard deze tijden ook zijn, in de Rooms-katholieke Kerk, kan noch zal het kwaad de overhand 
krijgen tegenover de Macht van God.  

Mijn taak als Middelares van alle Genaden zal spoedig uitgevoerd worden, en als de Vrouw 
die uitverkoren is om bekleed te worden met de stralen van de zon, is Mijn tijd aangebroken 
om Mijn Zoon bij te staan in Zijn beslissend plan van verlossing.  

Ik koester al Gods kinderen, ook diegenen die Hem grote schande en leed brengen. Bid opdat 
Mijn gebeden die aan Mijn Zoon gericht zijn en aan Hem voorgelegd worden in bemiddeling voor 
jullie, kunnen helpen om het lijden te verzachten, dat op komst is binnen de Katholieke Kerk.  

Mijn liefde, als Moeder van al Gods kinderen, omsluit allen en Ik zal nooit ophouden ernaar te 
streven om jullie hoop te brengen, lieve kinderen.  

Jullie gebeden zullen in de Hemel gehoord worden en jullie mogen nooit de hoop opgeven want de 
Barmhartigheid van Mijn Zoon is groter dan jullie voor mogelijk kunnen houden.  

De Liefde van God is Almachtig. Vraag en jullie zullen grote zegening ontvangen, vermits de 
voorbereidingen volkomen klaar zijn voor de Grote Dag van de Heer.  

Wacht af met geduld, liefde en vertrouwen want al deze beproevingen zullen gauw voorbij 
zijn en dan zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde als één geheel versmelten. Dit is 
het enige waarover jullie zich moeten bekommeren – de voorbereiding van jullie ziel en van 
diegenen die jullie gebeden het meest nodig hebben. Alleen dan zullen jullie in staat zijn het Licht 
van God te aanvaarden en het Nieuwe Paradijs op aarde binnen te gaan.  

Wees in vrede en concentreer jullie alleen op Mijn Zoon en Zijn buitengewoon verlangen om de 
zielen te redden van alle levende wezens.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de 
antichrist Mijn Kerk binnentreden.  
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Zaterdag, 15 maart 2014, 20:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de afvalligheid door Mijn Kerk kabbelt, zal in haar 
schoot de grootste test van alle plaatsvinden voor al diegenen die Mij dienen. De crisis 
binnen Mijn Kerk op Aarde zal betekenen dat veel priesters aan een vreselijk dilemma zullen 
lijden. Het geloof van velen van hen werd reeds dooreen geschud en ze zullen moeten 
kiezen of ze een nieuwe plaatsvervangende doctrine willen aanvaarden, die het Woord zal 
vervangen, of trouw blijven aan het Ware Geloof. Zelfs de meest vromen onder hen zullen door 
de luide stemmen van de bedriegers overweldigd worden en zij zullen beginnen om het belang 
van Mijn Onderrichtingen in de wereld van vandaag in vraag te stellen, waar de zonde niet langer 
van enige betekenis zal worden verklaard.  

De weg wordt voorbereid om de zaden te zaaien en de zoon van Satan zal binnenkort klaar zijn 
om de nieuwe valse kerk te omarmen. Mijn Kerk zal een periode van verschrikkelijke 
duisternis lijden en Mijn Kruisiging zal doorstaan worden door elke ziel die Mij trouw blijft. 
Mijn vijanden zullen verwoestende en radicale uitspraken doen, eisend dat alles wat beledigend is 
voor Mijn Heilige Naam, aanvaardbaar wordt verklaard in de ogen van Mijn Kerk. Zeer weinigen 
van de geestelijkheid zullen tegen de ontheiliging vechten als gevolg van de zonde van 
lafheid, maar weet dit. Indien zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse 
onderrichtingen, die zij dan zullen proberen op te dringen aan Mijn trouwe volgelingen, zal Ik ze 
niet langer geschikt achten om voor Mij op te komen.  

Een groot deel van de schade die zal worden toegebracht aan de gewone mensen, zal gebeuren 
door de handen van diegenen die Mijn Kerk door valse middelen zijn binnengedrongen. Wanneer 
ze jullie vertellen dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysieke Lichaam, weet dan 
dat de heilige communie, die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen hen 
nooit in staat stellen om de betekenis van de Heilige Eucharistie te veranderen. Alleen 
wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de antichrist Mijn Kerk 
binnentreden en haar overnemen. Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de wereld van de 
politiek zal versmelten met Christelijke kerken overal en dat Ik niet langer in hen Aanwezig zal zijn. 
Mijn Kerk echter kan nooit sterven en zo zal het Mijn Restkerk zijn die Mijn Licht zal laten schijnen 
en Mijn Aanwezigheid zal levend houden en velen zullen moeten zoeken naar verborgen Kerken 
en naar die gewijde dienaren van Mij die, bij de Genade van God, erin slagen om Mijn Kerk intact 
te houden.  

Veronderstel nooit dat de zoon van Satan, de antichrist, agressief of als een kwaadaardige 
dictator zal verschijnen, want dat zal zijn stijl niet zijn. In plaats daarvan zal hij veel 
vrienden hebben. Hij zal geliefd worden door veel overheden, evenals door de vijanden binnen 
Mijn Kerk, die elke beweging luidruchtig zullen toejuichen, totdat hij een ere-positie binnen Mijn 
Kerk krijgt. Kardinalen, bisschoppen en andere leden van Mijn Kerk zullen voortdurend over hem 
spreken en zullen hem in hun preken prijzen. Zijn verleidingskracht zal zo groot zijn dat zij 
hypnotisch zal zijn. Hij zal, door de bovennatuurlijke macht van Satan, al diegenen aantrekken die 
beslissingen nemen in Mijn Kerk, tot zij mettertijd voor hem zullen buigen alsof hij Mij zou zijn.  

Het zal door ambitieuze leden van de clerus zijn, gevallen in hun geloof, maar die niettemin nog 
steeds gezegend zijn met de Gave van de Heilige Wijdingen, dat de antichrist extra kracht zal 
winnen. Hij zal uit deze arme misleide verraders van Mij het laatste segment van de macht putten 
van binnenin Mijn Kerk, totdat het voor hem klaar is om haar als de nieuwe leider binnen te treden. 
Gedurende heel deze periode van duisternis zullen Mijn vijanden, op een rustgevende en 
charmante manier, een buitengewoon vermogen hebben om leugens te presenteren als zijnde de 
Waarheid. Alleen diegenen die blijven bidden voor bescherming en die Satan aanklagen op elke 
manier die zij hebben geleerd, zullen in staat zijn om te ontsnappen aan de klauwen van de 
antichrist.  

Jullie Jezus  

Huwelijk tussen (mensen van) hetzelfde geslacht is een zware zonde.  
 

Vrijdag, 16 maart 2012, 22:20 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die hulpeloos moeten toezien 
hoe nieuwe wetten Mijn leer tegenspreken, bereiken in de wereld nooit geziene hoogten.  

Jullie moeten niet enkel getuigen zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten ook nog toezien hoe de 
zonde jullie gepresenteerd wordt alsof ze gewoon menselijk is en waarbij jullie gedwongen worden dat te 
aanvaarden.  

Ik verwijs naar één zonde in het bijzonder, het huwelijk tussen (mensen van) hetzelfde geslacht, dat 
voorgesteld wordt als een natuurlijk recht.  

Dan wordt er van jullie verwacht deze gruwel te aanvaarden wanneer hij voltrokken wordt in een kerk 
voor de troon van Mijn Vader.  

Het is voor deze mensen nog niet voldoende om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te verschonen 
van de kant van de wet, zij willen bovendien God de Vader dwingen om hen Zijn zegen te geven. Dat zou 
Hij nooit kunnen doen, omdat het in Zijn ogen een zware zonde is.  

Hoe durven deze mensen denken dat het aanvaardbaar is om met deze afschuwelijke daad in de kerken 
van Mijn Vader te paraderen?  

Kinderen, Ik bemin elke ziel.  

Ik bemin de zondaars.  

Ik verafschuw hun zonde, maar bemin de zondaar.  

Seksuele handelingen tussen (mensen van) hetzelfde geslacht zijn niet aanvaardbaar in de ogen van 
Mijn Vader.  

Bid voor deze zielen, want Ik bemin hen maar kan hen niet de genaden schenken die zij verlangen.  

Zij moeten weten dat hoezeer zij ook proberen om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te vergoelijken, 
zij niet het recht hebben om deel te nemen aan het sacrament van het huwelijk.  

Een sacrament moet van God komen. De regels voor het ontvangen van sacramenten moeten teruggaan 
op de leer van Mijn Vader.  

Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen Zijn Zegeningen te schenken of toegang te 
verlenen tot Zijn heilige sacramenten tenzij zij geëerbiedigd worden op de wijze waarop zij bedoeld zijn.  

Zonde wordt nu in de wereld voorgesteld alsof het iets goeds is.  
Zoals Ik vroeger al gezegd heb, staat de wereld op zijn kop.  
Goed wordt voorgesteld als kwaad en de mensen die proberen te leven naar de wetten van God de 
Vader worden bespot.  
Kwaad, hoe jullie het ook aankleden, kan niet omgedraaid worden in een goede daad in de ogen van Mijn 
Vader.  

Mijn Vader zal diegenen straffen die met hun zonden voor Hem blijven pronken.  

Neem deze waarschuwing ter harte want jullie zonden die begaan worden terwijl jullie weigeren God te 
gehoorzamen, zullen niet en kunnen niet vergeven worden.  

En dat is zo omdat jullie weigeren om de zonde te erkennen voor wat zij is.  

Jullie Redder   
Jezus Christus  

Mijn doodsstrijd wordt gevoeld door al de engelen en heiligen in de Hemel, 
want de tijd van de Apocalyps is nabij.  

 
Zaterdag, 16 maart 2013, 12:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, welke woede, welke boosheid en welke angst worden er gevoeld bij 
diegenen die Mijn Beker van Lijden thans weigeren te aanvaarden.  

De razernij van Satan, tegen deze boodschappen, zal snel toenemen en men zal zijn uiterste 
best doen om jou aan te klagen, Mijn dochter.  
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Het lijden moet door jou aanvaard worden, omwille van jouw vrijwillige overgave aan Mijn Heilige 
Wil. Dus moet jij, Mijn dochter, zwijgzaam blijven terwijl het geschreeuw aanhoudt van het beest 
en van die arme zielen die hij gebruikt om jou aan te vallen. Ik zeg dit tot al Mijn geliefde trouwe 
leerlingen – blijf vastberaden. Houd jullie hoofden gebogen in nederige dienstbaarheid en offer 
jullie lijden voor die zielen die het Geschenk van Waarheid niet zullen aannemen.  

Zij die verantwoordelijk zijn voor het infiltreren van Mijn Kerk op aarde kiezen doelbewust 
de vastenperiode uit om Mij, hun Jezus, die in ondraaglijke pijnen stierf om hun zielen te 
redden, te beledigen.  
Zo verziekt zijn zij, diegenen die in de gangen van Rome rondzwerven, dat het grootste teken zal 
gezien worden in de chaos die zal volgen wanneer zij vastzitten aan het bevel van de 
bedrieger. Chaos, wanorde, verdeeldheid en tegenstrijdigheid zullen overal in Rome gezien 
worden. Deze wanorde komt van Satan want het kan niet van God komen.  
Woede komt van de boze en zijn razernij is tastbaar wanneer Mijn Licht zich onder Gods kinderen 
verspreidt. Maak bekend dat wanneer aanvallen van dergelijke gemene aard tegenover andere 
personen plaatsvinden, in Mijn Naam, dat het Mijn Tegenwoordigheid is die zo’n reactie uitlokt.  

Alleen Ik, Jezus Christus, en Mijn volgelingen kunnen het doelwit zijn van dergelijke beledigingen 
en wanneer het derhalve ondraaglijk voor jullie wordt, zeg dan alstublieft dit korte gebed:  

“Ik deel deze pijn met U, lieve Jezus, en vraag dat U mijn vijanden en diegenen die U geselen, zegent 
met de Gave van de Heilige Geest. Amen.”  

De onenigheid zal aanhouden en Mijn doodsstrijd wordt gevoeld door al de heiligen en engelen in 
de Hemel, want de tijd van de Apocalyps is nabij.  

Houd jullie vast aan Mij, jullie Jezus, en leg al jullie vertrouwen in Mij terwijl Ik Mijn Restleger 
opbouw, in voorbereiding op de lastige strijd om zielen die nakend is.  

Jullie Jezus  

Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mensen zullen vechten 
voor voedsel terwijl hongersnoden de mensheid in hun greep krijgen.  

 
Zaterdag, 16 maart 2013, 15:25 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de getijden zullen losbarsten en de vernietiging, door vele oorlogen 
veroorzaakt, zal beginnen zoals voorzegd.  

Het tijdstip van de aankomst van de valse profeet zal samenvallen met oorlogsverklaringen 
over heel de wereld. Deze oorlogen zullen ogenblikkelijk uitbreken en de mensen zullen 
ineenkrimpen van vrees wanneer de implicaties duidelijk worden. Oorlogen zullen voet aan de 
grond krijgen en zich uitrollen als stormen in de woestijn, waar ze aan stootkracht zullen winnen 
en, als een dief in de nacht, allen zullen grijpen die dachten dat hun vrede verzekerd was.  

Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Spoedig zal de 
antichrist zichzelf doen kennen in het midden van de slachting. Verwarring, vrees en het 
verlies van de oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het Derde Zegel 
geopenbaard worden wanneer de mensen zullen vechten voor voedsel terwijl hongersnoden de 
mensheid in hun greep krijgen. Hunkerend naar voedsel, geestelijk uitgehongerd en snakkend 
naar hulp zal de mensheid naar alles en om het even wie grijpen die uitstel te bieden heeft.  

Het toneel zal klaar gezet zijn voor de antichrist om zijn opwachting te maken en zichzelf aan de 
wereld aan te kondigen. Op dat ogenblik zal de mensheid zo opgelucht zijn omwille van de man 
van vrede, die zo veel hoop aanbiedt, dat zij zijn gewillige slaven zullen worden. Zij zullen zich 
laten meeslepen door zijn met zorg voorbereid en uitgewerkt plan om de wereld te herstructureren 
en alle naties samen te brengen. Er zal hun verteld worden dat dit plan ten voordele zal zijn van 
iedereen en bedoeld om de wereld te bevrijden van terrorisme. De vijanden die hij zal beweren 
te bevechten en waarover hij controle wil uitoefenen, zijn onschuldige slachtoffers die hij 
zal benutten in de misleiding die hij de wereld zal voorleggen.  
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Wanneer de vrede, of dat wat zal gelijken op een (tijdelijk) bestand, hersteld is, dan komt de 
volgende fase, de samenvoeging van alle naties, alle religies, alle landen tot één geheel. Dat 
gebeurt wanneer de verbintenis tussen de valse profeet en de antichrist zal duidelijk worden.  

Diegenen aan wie de Waarheid zal geschonken zijn en wier namen opgetekend staan in het Boek 
van de Levenden, zullen weten wat er gaande is. Anderen die blind zijn voor de Waarheid van 
Mijn Leer, zullen niet zo gelukkig zijn. Het zal dan zaak zijn om te wachten. Mijn geduld betekent 
dat Ik zal trachten om diegenen te redden en te beschermen die niet in staat zullen zijn om de 
Waarheid te onderscheiden.  

Mijn Geduld en Mijn Barmhartigheid zullen een Goddelijke Tussenkomst op grote schaal tot 
gevolg hebben om alle kinderen van God te redden uit de greep van het beest, wiens enig 
doel erin bestaat de zonde aan te moedigen. Want er is één zaak die jullie moeten weten, 
achter de aantrekkelijke charme van de antichrist zal het plan schuilgaan om de zonde te 
stimuleren, zodat de mensheid de uiteindelijke keuze maakt om naast het beest te staan in de 
opstandigheid tegenover God. Wanneer dat ogenblik is aangebroken en nadat Ik elke poging heb 
ondernomen om de zielen te redden, zal alles voorbij zijn.  

Alleen de uitverkorenen zullen meegenomen worden in Mijn Koninkrijk.  

Jullie Jezus  

Het Paradijs dat Mijn Vader geschapen heeft voor Zijn kinderen, moet 
uiteindelijke aan hen teruggegeven worden in al zijn oorspronkelijke Glorie.  

 
Zondag, 16 maart 2014, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, toen het Woord door Mijn geboorte Vlees werd, betekende dat dat het 
Heilig Woord van God zich materialiseerde, zoals voorspeld werd in Mijn Vaders Boek.  

Het Woord van God is zeer duidelijk en het verandert niet. Het zal voor eeuwig standhouden. Om 
het even wie het Woord van God uiteen trekt en het aanpast om hem – of anderen – goed uit te 
komen, is schuldig aan ketterij. Toen Ik in de wereld kwam, kenden Gods kinderen – en in het 
bijzonder Zijn geleerde dienaren in Zijn Tempels op Aarde – de profetieën die in Mijn Vaders Boek 
stonden. Het was geen geheim dat Mijn Vader Zijn Messias zou zenden om de mensheid te 
verlossen en dat feit werd in de tempels onderricht en in elke lezing van de Heilige Schriften 
ingesloten. Alles wat van Mijn Vader komt, is de Waarheid. Hij liegt niet. Het Woord van God staat 
in steen gegrift. Wat Mijn Vader zei in het begin zal gebeuren. Wat Hij beloofde zal volbracht 
worden, ongeacht of de mensheid dat feit aanvaardt of niet.  

Mijn Vader gaf aan de wereld Zijn Woord, vervolgens Zijn Vlees, door Mijn geboorte – Zijn enige 
Zoon Jezus Christus – en dan beloofde Hij de mens Eeuwige Verlossing. Elk Woord dat 
opgetekend staat in de Heilige Bijbel, zoals die gegeven werd in zijn oorspronkelijke vorm, 
inclusief het Boek der Openbaring, is de Waarheid. Daarom mag de Belofte van Mijn Vader aan 
de wereld dat Hij Zijn Zoon zou terugzenden – deze keer echter om de levenden en de 
doden te oordelen – nooit verworpen worden. De periode vóór die Grote Dag zal woelig zijn 
en details over de aanlooptijd naar Mijn Tweede Komst, zijn vervat in het Boek der 
Openbaring, zoals door de Engel van God aan Johannes gedicteerd werd.  
Zeggen dat men een gedeelte van Mijn Vaders Boek aanneemt en een andere deel niet, komt 
neer op het ontkennen van het Woord van God. Men kan niet een deel van de Waarheid 
aanvaarden en de rest van het Woord van God verklaren als zijnde een leugen. Het Boek van 
Waarheid werd voorzegd aan Daniël en dan in delen gegeven aan Johannes de Evangelist. 
Veel van wat er in het Boek der Openbaring staat moet nog worden geopenbaard. Veel 
mensen zijn bang van de inhoud, en daarom proberen zij hem te ontkennen, omdat de Waarheid 
een te bittere pil is om door te slikken. En toch is de Waarheid, wanneer zij aanvaard wordt, iets 
dat veel gemakkelijker kan begrepen worden omdat er met haar ook meer klaarheid komt. 
Klaarheid wil zeggen dat men zich gemakkelijker kan voorbereiden en met vrede in jullie ziel en 
vreugde in jullie hart, omdat jullie weten dat Ik wederkom om de wereld te vernieuwen. Jullie zullen 
weten dat het Paradijs dat door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen werd, uiteindelijk aan 
hen moet teruggegeven worden in al zijn oorspronkelijke Glorie.  
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Niemand kan het Boek der Openbaring echt begrijpen, omdat niet elke gebeurtenis in detail 
of in volgorde opgetekend staat, en dat is ook de bedoeling niet. Maar weet dit. Jullie kunnen 
er zeker van zijn dat dit de periode is waarin Satans rijk sterft en omdat zijn einde nadert, zal hij 
Mij alle mogelijke aanvallen doen ondergaan. Hij zal dat doen door Mijn Kerk op Aarde van 
binnenin te infiltreren. Hij zal zielen van Mij stelen en Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie, 
ontheiligen. Maar Ik Ben de Kerk en Ik zal Mijn volk leiden. Satan kan Mij niet vernietigen, want dat 
is onmogelijk. Toch kan Hij vele zielen vernietigen door hen te misleiden en hen te doen geloven 
dat hij Mij is.  

Net zoals de wereld voorbereid was op Mijn Eerste Komst, zo wordt hij nu voorbereid op Mijn 
Tweede Komst. Diegenen die Mij bestrijden, in Mijn Pogingen om zielen te redden en die Mijn 
vijanden in de armen sluiten, weet dit. Jullie zullen nooit de Macht van God overwinnen. Jullie 
zullen het Woord nooit vernietigen. Jullie zullen Mijn Lichaam nooit ontheiligen en daarbij staande 
kunnen blijven.  

Wanneer de profetieën, die opgetekend staan in het Boek der Openbaring, zich ontvouwen, 
moeten jullie nooit wanhopen, want wees er zeker van dat de Liefde van God voor Zijn kinderen 
betekent dat Hij hard zal optreden tegen Zijn vijanden en zal streven om al Zijn kinderen die Mij, 
Zijn enige Zoon erkennen, in Zijn Goddelijke Haven van Vrede te brengen. En terwijl de vijanden 
van God de zielen van velen zullen stelen, door een vernislaagje van charme en bedrog, zullen 
vele mensen schimpen op het Ware Woord van God.  

Voor diegenen die gezegend zijn met inzicht, vrees Mijn vijanden niet, maar wel de Toorn van 
God, omdat die neerkomt op diegenen die de zielen trachten te stelen van diegenen die niet in de 
gaten hebben wat er gaande is.  

Gods Liefde is Almachtig en Zijn Trouw tegenover het overleven van elke persoon is oneindig. 
Maar Zijn Bestraffing voor Zijn vijanden is net zo intens als definitief.  

Jullie Jezus  

Een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die hun 
leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst.  

 
Zondag, 17 maart 2013, 18:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die 
hun leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst.  

Mijn geliefde dienaren, Ik verlang dat jullie gehoorzamen aan de Wetten van de Kerk en aan 
diegenen aan wie jullie gehoorzaamheid verschuldigd zijn in Mijn Heilige Naam.  

Jullie mogen nooit jullie plichten tegenover de Kerk verzaken en jullie moeten Mij blijven dienen 
zoals altijd. Alstublieft, bedien al de Sacramenten zoals voorheen, maar met nog meer 
toewijding. Zet jullie in, zoals altijd, voor jullie heilige plichten. Jullie plicht gaat uit naar 
Gods kinderen en jullie moeten je kudde leiden. Blijf altijd trouw aan Mijn Leer.  
Mijn dierbare dienaren, jullie zullen het niet zijn die Mijn Kerk op aarde zullen verlaten. Het zal niet 
door jullie toedoen zijn dat Wetten binnen Mijn Kerk zullen veranderd worden om zo nieuwe 
leerstellingen in te sluiten.  

Jullie zullen trouw blijven aan de diensten van Mijn Kerk en jullie plichten nakomen tot op de 
verschrikkelijke dag. Dat zal de dag zijn waarop Mijn Heilige Mis onherkenbaar zal veranderd 
worden. Het zullen Gods vijanden zijn, die in Mijn Kerk op aarde zijn binnengedrongen, die jullie 
van Mij zullen wegduwen.  

Wanneer zij de nieuwe Mis zullen voorstellen, zal jullie geen keuze gelaten worden, want jullie 
zullen dan weten dat het Allerheiligste Misoffer niet langer wordt opgedragen. Op dat ogenblik zal 
eindelijk de Waarheid aan jullie geopenbaard worden, al zullen jullie voordien al de tekenen 
opgemerkt hebben.  

Die tekenen zullen vreemde nieuwe manieren bevatten om gebeden aan te passen; Satan zal niet 
langer afgekeurd worden en met de Sacramenten zal geknoeid worden om andere gezindten te 
kunnen opnemen. Jullie zullen verontrust zijn maar toch zullen jullie je verplicht voelen om trouw te 
blijven aan Mijn Kerk.  
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Het zal dan zijn dat het Bestaan van Mijn Kerk op aarde jullie enige middel van overleven zal zijn 
indien jullie trouw blijven aan Mijn Leer. Wanneer Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn Heilige Mis 
veranderd zijn, moeten jullie niet bedrogen uitkomen. Indien jullie niet vasthouden aan Mijn 
Wetten, dan zullen jullie Mij verraden.  

Wat betreft andere Christelijke kerken, Ik waarschuw jullie dat die besmetting zich ook in 
jullie kerken zal verspreiden. Met de tijd zal het moeilijk worden voor jullie om Mijn Leer na te 
komen zoals die aan de wereld gegeven werd. Alle Christenen zullen lijden onder het bestuur van 
de valse profeet en zijn trawant, de antichrist, wiens gezicht weldra over heel de wereld zal stralen 
als de meest invloedrijke leider van alle tijden.  

Jullie Jezus  

Aardbeving in Europa & Wereldoorlog.  
 

Vrijdag, 18 maart 2011, 12:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vanavond om met grote liefde met jou te communiceren. Want Ik ken 
de kwelling die je geleden hebt. Het lijden dat je nu opgeofferd hebt voor de zielen betekent dat zij met 
verdoemenis zouden geconfronteerd geweest zijn, had jij dat niet met vreugde gedaan.  

Mijn dochter, deze boodschappen zijn authentiek, maar jij moet enkel met Mij communiceren tijdens het 
gebed of na het gebed. Dat is belangrijk omdat de Bedrieger soms kan proberen te onderbreken tenzij jij 
in rustig gebed bij Mij bent.  

Wereldoorlog  
Mijn dochter, de profetieën waarvan Ik gesproken heb staan nu op het punt te gebeuren. Mijn geliefde 
Plaatsvervanger heeft niet veel tijd meer over in het Vaticaan, uitgaande van de gebeurtenissen die in 
maart plaatsvonden. Er zullen nu nog andere gebeurtenissen gezien worden door de mensheid inclusief 
een aardbeving in Europa die velen zal schokken. Maar deze zuivering zal ervoor zorgen dat mensen 
zich verenigen wat voor iedereen goed zal zijn. Andere wereldgebeurtenissen met inbegrip van 
vulkaanuitbarstingen zullen zich nu voordoen* terwijl oorlog in het Midden-Oosten andere landen zal 
betrekken. De andere landen van het Westen zullen een reactie uitlokken van Rusland en China. Dat 
alles zal eindigen in een wereldoorlog.  

Gebed zal de hevigheid van deze gebeurtenissen afzwakken  
Intussen zal De Waarschuwing binnenkort plaatsvinden. Dat zal bekering meebrengen. Bekering zal, 
door het gebed, de schaal en de hevigheid van deze gebeurtenissen afzwakken.  

Lijden zal Nederigheid brengen – Nederigheid zal zielen redden  
Mijn dochter, naargelang de wereld deze ontstellende gebeurtenissen blijft ervaren, zullen zij die lijden 
nederig worden. Door nederigheid kunnen zij gered worden. Dat alles is nodig om de wereld voor te 
bereiden op Mijn Tweede Komst. Die tijd is niet veraf. Dat zal een dag van grote heerlijkheid zijn voor 
gelovigen. Houd deze dag op de voorgrond van jullie gedachten want alle voorgaande lijden dat jullie in 
Mijn naam doorstaan hebben zal dan vergeten zijn.  

Alle profetieën die voorzegd zijn in het Boek der Openbaring doen zich nu aan de wereld kennen. 
Diegenen die de betekenis begrijpen van deze gebeurtenissen, alstublieft, alstublieft, leg aan anderen het 
belang uit om aan God vergeving te vragen die nodig is om hun zielen te reinigen.  

Twijfel omtrent Mijn Boodschappen  
Mijn dochter, luister altijd, altijd naar Mijn boodschappen met je hart. Je weet dat ze van Mij komen, jouw 
Goddelijke Verlosser, toch zullen anderen je er soms van overtuigd hebben dat zij niet van Mij komen. 
Dat kwetst Mij zo diep. Ik begrijp dat vele van je eigen twijfels voortkomen uit een bezorgdheid dat jij 
mensen in geen geval wil misleiden. Jij moet nu eindelijk al die gedachten opgeven.  

                                                      
* Details omtrent plaats en maand bekend bij de zieneres.  
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Geef je Wil over aan Mij  
Mijn dochter, jij zou sterker zijn indien een priester je de geestelijke steun zou geven die je nodig hebt. 
Helaas, niet één van hen zal Mijn kelk gepast aannemen – iets wat Ik zeer beledigend vind. Zodoende 
moet jij Mij nu volledig vertrouwen. Geef je wil eindelijk aan Mij over en alles zal er veel duidelijker uitzien. 
Bid elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans zoals Ik je eerder al gevraagd heb en ook de 
Heilige Rozenkrans. Ga ook minstens eens per week naar een kerk voor Aanbidding (van het 
Allerheiligste Sacrament). Al die kleine geschenken voor Mij zullen je dichter bij Mij brengen. Hoe dichter 
je komt hoe gemakkelijker en eenvoudiger je taken zullen zijn.  

Verdedig deze boodschappen  
Eerbiedig dit Allerheiligste Schrift. Verdedig het. Aanvaard dat het zal aangevallen en verscheurd worden 
vooral door diegenen die beweren deskundigen te zijn en die stukken zullen zoeken waarvan zij zeggen 
dat ze Mijn leerstellingen tegenspreken. De enige tegenspraak zal hun eigen gebrekkige interpretatie zijn 
van Mijn leerstellingen. Dat is waar zij Mijn Heilige Woord verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd hebben 
omdat het hun beter uitkomt dat te doen.  

Belangrijk om in staat van genade te blijven  
Mijn dochter, Ik heb jou en je intieme communicatie met Mij vanuit het hart gemist. Vraag Mij om de 
genade om sterk te blijven en ze zal je gegeven worden. Ik heb plannen met jou, Mijn dochter. Ze zijn 
zeer belangrijk. Daarom is het belangrijk dat jouw ziel gezuiverd wordt en dat jij altijd in staat van genade 
blijft. Terwijl jouw definitieve omvorming plaatsvindt naar geestelijke volmaaktheid, zul jij lijden, Mijn 
dochter. Maar Ik zal je hierop voorbereiden. De mening van anderen moet je niet raken. Zij die niet in het 
licht zijn en je van streek maken – negeer hen. Maar bid voor hen. Weet echter dat zij je zo ver van Mij 
kunnen wegtrekken, zonder dat jij je daarvan bewust bent, dat jij tijdens zo’n periode je hart voor Mij zal 
gesloten houden.  

St.-Augustinus en St.-Benedictus werken samen met jou. Roep hun hulp in en je zal alles veel 
gemakkelijker vinden. Mijn werk doen, de opdrachten uitvoeren die Ik van jou verlang, is moeilijk. Bij elke 
stap op de weg zullen pogingen ondernomen worden om je te doen struikelen. Boosheid, frustratie en 
argumenten zullen op je afkomen en toenemen. Allen zijn ze bestemd om de wil te verzwakken als je ze 
toestaat.  

Je moet je huis zegenen en altijd de Rozenkrans, een Benedictuskruis en Wijwater bij je hebben. Wees 
moedig nu. Vertrouw op Mij ten volle, laat eindelijk los. Offer Mij nu je vrije wil en Ik zal al de genaden in 
jou uitstorten die nodig zijn om Mijn werk volmaakt uit te voeren.  

Ik bemin je, Mijn uitverkoren dochter. Ik zal je blijven sterker maken dan je bent. Ik zal je leiden. Maar 
opdat dit werkelijk doeltreffend kan zijn, moet jij je aan Mij overgeven met lichaam, ziel en geest. Maar 
het offer moet van jou komen als een kostbare gave voor Mij. Ik kan hem niet zomaar van jou wegnemen, 
omdat jouw vrije wil een bijzondere gave is van God, Mijn Eeuwige Vader.  

Ga nu in vrede, Mijn dochter. Geef Mij je zorgen en bekommernissen. Maak je geest, lichaam en ziel vrij. 
Dan, wanneer jij jouw vrije wil opgeeft, zal je eindelijk met Mij verenigd worden. Die gave aan Mij zal 
ervoor zorgen dat Mijn woord effectiever in de hele wereld gehoord wordt.  

Je Liefhebbende Verlosser van de Mensheid   
Jezus Christus   
Rechtvaardige Rechter  

Ik zal op de wolken komen, omringd door al de engelen en heiligen in de Hemel. 
 

Zondag, 18 maart 2012, 16:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, 
in het feit ligt dat men niet langer het verschil kent tussen goed en kwaad.  

Zonder Mijn licht dat elke ziel vult, inclusief die van de zondaars, zou de wereld ophouden te bestaan.  

Het is Mijn licht dat de wereld in leven houdt.  
Vele van Mijn volgelingen die zichzelf toewijden om in vereniging met Mij te lijden, helpen ook om dit licht 
levend te houden.  
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Net voor Ik terugkom zal Mijn licht voor een periode van drie dagen in de wereld verdwijnen.  
Dat zal gebeuren op het allerlaatste ogenblik en mag niet verward worden met De Waarschuwing.  

Tijdens deze drie dagen zal er geween zijn en tandengeknars en mensen zullen zich verdringen om 
Mijn licht te zien, hoewel zij Mij verwierpen. Dat zal het moment van de waarheid zijn.  
Mijn volgelingen moeten deze drie dagen niet vrezen, want al zouden jullie je niet bewust zijn van Mijn 
tegenwoordigheid, Ik zal bij jullie zijn.  

Dan, na die drie dagen zal Ik op aarde terugkeren op precies dezelfde wijze als Ik naar de Hemel ben 
opgestegen.  

Ik zal komen in grote heerlijkheid gezeten op de wolken en omringd door al de engelen en heiligen 
in de Hemel.  
Hoe mooi en vreugdevol zal die dag zijn wanneer Ik zal komen om over de aarde te regeren 
overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.  

Niemand zal er aan twijfelen dat Ik het ben.  

Noch zal men enige twijfel hebben omtrent zijn toekomst.  

Dat zal de dag zijn dat Ik kom om te oordelen.  
Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die Mij beminnen en diegenen die Mij haten.  

Zij die Mij verwierpen en eer betuigden aan alle slechte dingen zullen verbannen worden in de eeuwige 
vuren van de Hel.  

De anderen zullen met Mij komen en leven in het Paradijs samen met de verrezen rechtvaardigen.  

Dat is het doel waar elke ziel moet naar uitkijken, het moment waarop Ik zal wederkomen zoals Ik jullie 
beloofd heb.  

Tot de Christenen zeg Ik dit. Weet dat deze grote en glorievolle gebeurtenis spoedig zal plaatsvinden. 
Jullie generatie zal getuige zijn van Mijn glorievolle wederkomst.  
Ik zal de dag nooit openbaren want alleen Mijn Vader kent die, maar Ik kan jullie ervan verzekeren dat het 
ogenblik van Mijn Tweede Komst nabij is.  

Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dat het jullie plicht is om Mijn volk voor te bereiden, die zielen waarvoor 
jullie verantwoordelijke zijn, opdat zij mogen opgenomen worden in het boek van de levenden.  
Ik smeek jullie om hard te werken door de kracht van communicatie en gebed om zo de wereld voor te 
bereiden op Mijn Tweede Komst.  

Jullie Liefhebbende Redder   
Jezus Christus   
Verlosser van heel de Mensheid  
 

Moeder van God: De verdeeldheid in de wereld, die zal teweeggebracht 
worden door Gog en Magog, zal families in tweeën splijten.  

 
Maandag, 18 maart 2013, 19:35 u.  

Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze Missie of toestaan dat de aanvallen die 
tegen jou gericht zijn jouw aandacht afleiden van Mijn geliefde Zoon.  

Het is omwille van Mijn Zoons Liefde en Barmhartigheid dat Hij aan de wereld de plannen van de 
Boze openbaart die zielen wil grijpen voor de tijd van het einde. Dit slinkse plan werd reeds zeer 
lang geleden beraamd en zal Gods kinderen worden toegebracht vanwege krachten uit de 
Vrijmetselarij die trouw zijn aan de Boze.  

Laat er bij niemand enige twijfel bestaan omtrent de profetieën die door Mij, jullie Moeder, 
doorheen de eeuwen geopenbaard werden aan visionairs en zieners. Kinderen, jullie moeten niet 
bevreesd zijn. Integendeel, jullie zouden hoopvol moeten zijn en jullie verheugen want de tijd voor 
de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde is nabij en dan zullen Gods kinderen eindelijk bevrijd zijn 
van het kwaad, waarvan jullie allemaal gedurende heel jullie leven getuige geweest zijn.  
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Deze tijd werd in Mijn Vaders Boek voorzegd, en omwille daarvan, moeten jullie de Waarheid 
aanvaarden die opgetekend staat in het Boek der Openbaring. Als jullie het Boek der 
Openbaring, dat aan Johannes gegeven werd, niet aanvaarden, dan kunnen jullie evenmin 
zeggen dat jullie de rest van het Boek – de Allerheiligste Bijbel – aanvaarden.  
Veel van wat er moet komen zal moeilijk en pijnlijk zijn, want de verdeeldheid in de wereld, die 
zal teweeggebracht worden door Gog en Magog, zal families in tweeën splijten. Het 
boosaardig intrigeren en de bedrieglijke plannen, beraamd door de valse profeet en de 
antichrist, zullen de grootste misleiding zijn sinds de Farizeeën Mijn Zoon verloochenden. 
Toen dezen, de Farizeeën, Mijn Zoon verloochenden, verhinderden zij dat de Waarheid aan Gods 
kinderen werd bekendgemaakt. Dat verminderde het aantal volgelingen van Mijn Zoon tijdens zijn 
verblijf op aarde en verhinderde hen om Christenen te worden. Hetzelfde zal gelden voor deze 
twee die het toonbeeld van goedheid zullen meedragen, maar die veel van Gods kinderen 
op een dwaalspoor zullen brengen. Zij zullen velen verblinden voor de Waarheid omdat de 
ingrijpende veranderingen, die zij zullen doorvoeren gedurende hun bestuur, de mensen zullen 
losmaken van de Wetten van God.  

Aan Gods kinderen zal verteld worden dat het kwaad aanvaardbaar is en dat sommige zonden 
God niet beledigen. Mensen zullen hen geloven met als resultaat dat zij God de rug zullen 
toekeren.  

Bid, bid, bid opdat hun rijk kort zou zijn en dat de Waarheid zal zegevieren zodat de Kerk van Mijn 
Zoon op aarde ongeschonden kan blijven.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Het is veel beter om in Mijn Naam pijn te verdragen, dan om verheerlijkt te 
worden door zondaars omwille van het begaan van zonden in Mijn Ogen.  

 
Dinsdag, 18 maart 2014, 16:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging die hij eventueel 
ondergaat omdat hij Mij als een Christen verdedigt. Jullie moeten nooit bang zijn voor vervolging in 
Mijn Heilige Naam, want wanneer jullie vinden dat jullie bekritiseerd worden voor het spreken van 
de Waarheid, weet dan dat jullie een ware dienaar van Mij zijn.  

Alleen diegenen die in Mij en met Mij zijn, lijden door spot of haat in Mijn Naam. Diegenen onder 
jullie die echt van Mij zijn en die hun wil overgeven zodat hij van Mij wordt, zullen het meest te 
lijden. Jullie moeten altijd begrijpen dat wanneer de haat tegen gelijk welke geliefde 
volgeling van Mij op zijn sterkst is, jullie er zeker van kunnen zijn dat dan ook Mijn 
Aanwezigheid het sterkst is. Het is veel beter om in Mijn Naam pijn te verdragen, dan om 
verheerlijkt te worden door zondaars omwille van het begaan van zonden in Mijn Ogen.  

Liefste volgelingen van Mij, laat Mij jullie geruststellen dat Mijn Hand jullie elke dag begeleidt 
bij deze Missie, Mijn laatste op Aarde. Mijn Woord zal jullie ziel beroeren en de zielen van al 
die miljarden die jullie zullen volgen – want spoedig zal de wereld Mijn Stem horen. Laat 
geen obstakels in de weg staan wanneer jullie van Mij spreken, wanneer jullie mensen aan Mijn 
Onderrichtingen herinneren en wanneer jullie Mijn heilige dienaren herinneren aan hun 
verplichting om trouw te blijven aan Mijn Woord, vervat in de Heilige Evangeliën.  

Wanneer jullie wordt gevraagd om Mij op te zeggen, hetzij door middel van de Heilige Eucharistie 
of door middel van een gewijzigde versie van de Heilige Bijbel, moeten jullie weigeren om dat te 
doen, openlijk en zonder schaamte. Jullie moeten het Woord verdedigen door te weigeren om 
leugens in Mijn Naam te aanvaarden. Om jullie te beschermen tegen de vervolgers, die 
wandaden zullen toebrengen aan Mijn Kerk en aan al diegenen die trouw blijven aan het 
Woord van God, alstublieft bid dit Kruistochtgebed.  

Kruistocht Gebed (141)   
Bescherming tegen vervolging.  

“Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd om trouw te blijven aan Uw Woord tegen elke prijs. Bescherm 
mij tegen Uw vijanden. Bescherm mij tegen diegenen die mij vervolgen omwille van U.  
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Deel in mijn pijn. Verlicht mijn lijden. Verhef me in het Licht van Uw Gelaat, tot de Dag dat U 
wederkomt om Eeuwige Redding aan de wereld te brengen.  

Vergeef diegenen die mij vervolgen. Gebruik mijn lijden om voor hun zonden te boeten, zodat zij 
vrede in hun hart kunnen vinden en U kunnen verwelkomen met wroeging in hun ziel op de laatste 
Dag. Amen.”  

Ga en vind vertroosting in de hoop dat Ik al Mijn vijanden en diegenen die iemand van jullie in Mijn 
Naam vervolgen, zal opnemen in de Schuilplaats van Mijn Grote Barmhartigheid.  

Jullie Jezus  

Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij 
zichzelf zullen tegenspreken.  

 
Dinsdag, 19 maart 2013, 22:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, door deze Boodschappen verspreidt Mijn Woord zich op dit moment als 
een hevige wind over de hele wereld.  

Velen zullen Mijn Stem horen, of zij het nu willen of niet, omdat Zij zal weerklinken als de donder 
voor de storm. Sommigen zullen de Heilige Geest herkennen terwijl Hij hun zielen overspoelt. 
Anderen helaas niet, maar tot hen zeg Ik het volgende. Jullie hebben Mijn Stem gehoord. Zij 
heeft jullie ziel beroerd, toch blokkeren jullie Mij. Toch keren jullie Mij de rug toe. Het kan zijn 
dat jullie Mijn Stem vrezen, daar deze overweldigend kan zijn, maar wat jullie niet kunnen doen is 
Mij negeren.  

Mijn Heilige Geest is zo machtig dat Hij jullie ziel zal aanraken, of jullie dat nu willen of niet. 
Aan diegenen van jullie die weglopen, jullie verbergen of doen alsof Ik niet Tegenwoordig Ben, 
jullie zouden moeten weten dat jullie niet in staat zijn om Mijn Tegenwoordigheid te ontkennen, 
hoe hard jullie ook proberen.  

Sommigen onder jullie zullen zich verzetten tegen de Waarheid omdat het jullie aan geloof 
ontbreekt in Mijn Belofte om jullie eeuwig leven te schenken. Velen onder jullie vinden dat 
vreeswekkend en zouden ervoor willen kiezen dat de Grote Dag van de Heer niet tijdens jullie 
leven zou plaatsvinden. En aldus sluiten jullie de ogen, stoppen jullie je oren dicht en zoeken jullie 
vertroostingen in andere dingen.  

De zekerheid die jullie voelen bij jullie pogingen om vrede te vinden waar zij kan gevonden 
worden, zal van korte duur zijn. Weldra zal het Woord van God jullie ontzegd worden. 
Woorden die jullie gewoon waren te horen zullen uit de homilieën verdwijnen en uit de 
brieven van jullie bisschoppen en kardinalen die gericht zijn aan jullie en al die 
nietsvermoedende volgelingen van Mij.  
Sekten van de vrijmetselarij infiltreren de Kerk in Rome. Vergis jullie niet – er kan slechts één paus 
zijn zolang hij leeft.  

Vele van Mijn volgelingen zullen Mijn Heilig Woord, de Waarheid, nu verwerpen, net zoals zij 
deden tijdens Mijn proces op aarde. Jij, Mijn dochter, zal als een ketter verworpen, bespot en 
belasterd worden. Je zult een doorn worden in de zijde van de valse profeet. Maar spoedig, zullen 
allen de subtiele handelingen en de sluwe gebaren van die valse bedriegers zien die nu de 
leiding in handen hebben van Mijn Troon in Rome, omdat zij op heiligschennis zullen 
uitdraaien.  
Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij zichzelf zullen 
tegenspreken en diegenen die gezegend zijn met het door Mij verleende inzicht over hen, zullen 
zich bewust worden van de gruwel die zich aan het ontrafelen is.  

Het Beest is nu klaar en stelt een seculiere kring samen, waaronder enkele wereldleiders, 
als één in vereniging met al wat tegen het Koninkrijk van God is. Demonische geesten, die 
deze arme zielen binnendringen, zullen zich wegens hun hoogmoed en arrogantie, voor allen 
zichtbaar profileren door hun gebaren, die zorgvuldig zullen onderzocht en bevraagd worden 
totdat bij diegenen die gezegend zijn met de Gave van Onderscheiding, de beslissende 
antwoorden duidelijk zullen worden.  
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Vertrouw Mij. Vertrouw in deze Gave van Vertrouwen. Laat Mij jullie vasthouden en leiden 
doorheen deze jungle van boosaardige schepsels die jullie zielen willen verslinden.  

Jullie Jezus  

Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden.  
 

Woensdag, 19 maart 2014, 16:05 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, als Ik naar Mijn vijanden verwijs, dan bedoel Ik altijd diegenen die 
door sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen. Ik verwijs, in het bijzonder, naar 
diegenen die de schijn van heiligheid gebruiken om vrijwillig zielen te misleiden in zonde. Wanneer 
iemand een ander probeert te verleiden om onwaarheden omtrent Mijn Heilig Woord te geloven, 
dat aan de wereld gegeven werd door Mijn Vaders Boek, dan is hij een vijand van Mij.  

De meeste pijn heb Ik te verduren vanwege diegenen die belijden trouwe volgelingen van 
Mij te zijn en die prat gaan op hun kennis over Mij. Wanneer deze mensen anderen proberen 
te kwetsen en er niet aan denken om hen in Mijn Naam te waarschuwen, dan is dat voor Mij aller 
pijnlijkst. Ik vind zielen die Mij zeer na zijn en Ik trek hen op vele wijzen naar Mij toe en Ik sluit niet 
alleen diegenen in die reeds deel uitmaken van Mijn Kerk op Aarde. Ik loop altijd diegenen na die 
verdreven werden, die verloren zijn en die aanvankelijk niet kunnen zien. Dat zijn de eerste zielen 
die Ik uitzoek en zij zijn het die, in de verkeerde handen, kunnen en zullen misleid worden.  

Ik vraag jullie om altijd die naties, die religies, diegenen zonder geloof in Mij – altijd – in jullie 
gebeden te gedenken. Alstublieft verwelkom hen, net zoals Ik dat zou doen. Tracht hen nooit jullie 
meningen op te dringen of hen in Mijn Naam te intimideren. Reik hen steeds de hand met liefde en 
edelmoedigheid, want zij zijn voor Mij net zo belangrijk als de vroomste onder jullie. Het is van 
geen belang wie jullie bereiken, weet dat niet een onder jullie waardiger is dan de ander, want 
jullie zijn allen zondaars.  

Al Gods kinderen zullen, binnenkort, getuige zijn van de beslissende Waarheid van Zijn Plan om 
Zijn Verbond te vervullen. Iedereen zal de Waarheid kennen en dan zullen zij gemakkelijker Mijn 
Hand van Barmhartigheid kunnen aanvaarden. Op die Dag zullen mensen van alle religies, 
gezindten, huidskleur en nationaliteit het bewijs van Mijn Bestaan zien. Zij die de hindernissen 
opruimen, die zij tussen zichzelf en hun Schepper plaatsten, zullen wenen van dankbaarheid, want 
eindelijk zullen zij getuige zijn van Gods Liefde. En terwijl jullie plannen en voorbereidingen treffen 
voor de komende tijden, weet dat om het even welke hindernissen op jullie weg geplaatst worden 
in deze mars naar Eeuwige Verlossing, dat Mijn vijanden uiterst streng zullen behandeld worden.  
Zij die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden. Zij die het Plan van Mijn Vader bestrijden om 
zielen te redden, zullen overwonnen worden. En zij die Gods kinderen vervolgen en in de 
weg van de Heer staan, zullen zelf vervolgd worden door de dienaar aan wie zij hun trouw 
schonken. Niets zal in Mijn Weg staan, want dat is onmogelijk. Door Gods Macht zal elke vijand 
vernietigd worden en al diegenen die de woorden, daden en handelingen van de antichrist 
verkondigen, zullen afgewezen worden en dan zal Gods Koninkrijk gereed zijn.  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die in gevaar is om uit Rome 
verbannen te worden.  

 
Dinsdag, 20 maart 2012, 20:30 u.  

Mijn kind, er heerst een kalmte zoals de stilte voor de storm, terwijl de Katholieke Kerk weldra in een 
crisis zal gedompeld worden.  
Ik roep al Mijn kinderen van overal op om te bidden voor Paus Benedictus XVI die in gevaar is om uit 
Rome verbannen te worden.  
Hij, de hoogheilige Vicaris van de Katholieke Kerk, wordt gehaat in vele kringen binnen het 
Vaticaan.  
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Een boos plan dat meer dan een jaar geleden gesmeed werd, zal weldra voor de hele wereld zichtbaar 
worden.  

Bid, bid, bid voor al Gods gewijde dienaars in de Katholieke Kerk die zullen vervolgd worden vanwege 
van de grote verdeeldheid binnen de Kerk die weldra de kop zal opsteken.  

Het grote schisma zal door de hele wereld gezien worden maar het zal niet onmiddellijk als dusdanig 
herkend worden.  

De valse paus maakt zich op om zichzelf aan de wereld bekend te maken.  
Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van Godswege komen.  

De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste, die zal heersen vanuit de 
Hemel.  

Grote verantwoordelijkheid zal rusten op al die gewijde priesters, bisschoppen en kardinalen die Mijn 
Zoon innig liefhebben.  

Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs 
te leiden.  

Elke inspanning die door deze heilige leerlingen zal geleverd worden om zielen voor te bereiden op de 
Tweede Komst van Mijn zeer geliefde Zoon, zal door de andere duistere zijde tegengewerkt worden.  

Ik roep al Mijn kinderen dringend op om te bidden voor de nodige sterkte wanneer de Antichrist en zijn 
partner, de Valse Profeet, meer bekend zullen worden.  

Jullie moeten Mij, de Moeder van Verlossing, om gebeden vragen om te verzekeren dat de Katholieke 
Kerk zal gered worden en dat het ware woord van Mijn Zoon in veiligheid is.  

De waarheid van de belofte van Mijn Zoon, om in grote heerlijkheid weer te komen, zal 
gemanipuleerd worden.  
Mijn lieve kinderen, er zal jullie een serie van onwaarheden gegeven worden die jullie geacht zullen 
worden te eren en te aanvaarden in de Heilige Naam van Mijn Zoon.  

Mijn Kruistochtgebed (38) moet volgende maand elke dag gebeden worden om ervoor te zorgen dat 
Gods heilige priesters niet zullen vallen voor de zondige misleiding die door de Valse Profeet en zijn 
volgelingen gepland wordt.  

Kruistochtgebed (38)   
Gebed van redding voor de Katholieke Kerk.  

“O Gezegende Moeder van Verlossing, bid alstublieft voor de Katholieke Kerk in deze moeilijke tijden en voor 
onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten.  

Wij vragen u, Moeder van Verlossing, om Gods gewijde dienaren te omhullen met Uw Heilige Mantel, opdat 
hun de genaden gegeven worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen waar zij 
tegenover staan.  

Bid ook opdat zij zouden waken over hun kudde in overeenstemming met de Ware Leer van de Katholieke 
Kerk.  

O Heilige Moeder van God, geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van leiderschap opdat wij zielen kunnen 
helpen leiden naar het Koninkrijk van Uw Zoon.  

Wij vragen u, Moeder van Verlossing, om de misleider weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon, in 
hun streven hun zielen te beschermen, opdat zij geschikt zouden zijn om de Poorten van het Nieuwe Paradijs 
op Aarde binnen te gaan. Amen.”  

Ga, kinderen en bid voor de vernieuwing van de Kerk en voor de veiligheid van die gewijde dienaars die 
voor hun geloof zullen lijden onder het bestuur van de Valse Profeet.  

Maria, Moeder van Verlossing  

De tijd voor het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten je nu 
voorbereiden.  
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Dinsdag, 20 maart 2012, 21:20 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zou al Mijn leerlingen en volgelingen op dit moment in Mijn armen willen 
sluiten.  

Ik heb jullie troost nodig, kinderen.  

Ik heb jullie vertroosting nodig in Mijn lijden, nu Ik tranen ween voor Mijn Kerk op aarde.  
Sommige van Mijn gewijde dienaars zijn zo ver afgedwaald, dat velen (van hen) niet meer in Mijn 
Tweede Komst geloven.  
Die priesters, bisschoppen en kardinalen die wel geloven, worden opzij geschoven en gedwongen tot 
stilzwijgen.  

Hoe ween Ik voor deze arme dierbare leerlingen van Mij die hun leven plechtig aan Mij hebben toegewijd 
en aan de verspreiding van Mijn leer aan de mensheid.  

Weldra zullen zij moeten opletten wat zij zeggen over Mijn Heilig Woord, want zij zullen gedwongen 
worden om de leer van een leugenaar te verkondigen wiens ziel niet van het licht komt.  

Verenig Mijn Kinderen, Mijn geliefde priesters en al diegenen die van Mij houden en help Mij om zielen te 
redden.  

Om dat te doen mogen jullie geen enkel moment verspillen. Jullie moeten anderen vertellen over de grote 
heerlijkheid die te wachten staat voor jullie allen bij Mijn Tweede Komst.  

Die grote en luisterrijke gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je eindelijk met Mij zullen verenigen, 
jullie dierbare Jezus, die jullie allen zozeer bemint.  

Jullie, Mijn geliefde volgelingen moeten altijd waakzaam zijn.  

Jullie zullen verleid worden om Mij te verloochenen, Mijn ware leer af te keuren en gedwongen 
worden om de wolf in schaapskleren te eren en te gehoorzamen.  
Zo vele arme zielen zullen niet enkel vallen onder de betovering van de valse paus – de Valse Profeet die 
al zolang voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten bezit.  

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten nu voorbereid zijn.  

Verenig jullie als één.  

Houd elkaar vast.  

Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad volgen en hulde bewijzen aan de 
Valse Profeet.  
Er is veel gebed nodig, maar als jullie doen wat Ik jullie vraag, kunnen jullie vele zielen redden.  

Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen de Restkerk vormen op aarde en geleid worden door die dappere 
gewijde dienaars die de Valse Profeet zullen herkennen voor wie hij werkelijk is.  

Vrees niet, daar Ik genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding uitstort over ieder van jullie die Mij 
dat vragen te doen door dit gebed:  

“O Jezus, help mij om altijd de waarheid van Uw Heilig Woord te zien en om trouw te blijven aan Uw leer 
ongeacht hoezeer ik ook gedwongen word U te verwerpen. Amen.”  

Sta op nu en wees moedig jullie allen, want Ik zal jullie nooit in de steek laten.  

Ik zal met jullie op de doornige weg lopen en jullie veilig begeleiden naar de poorten van het 
Nieuwe Paradijs.  
Al wat jullie te doen hebben is Mij volledig te vertrouwen.  

Jullie geliefde Redder  
Jezus Christus  

Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van 
Rome zijn die kunnen zien, maar die de Waarheid weigeren te erkennen.  
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Woensdag, 20 maart 2013, 19:15 u.  

Mijn geliefde dochter, Mijn Kruisiging wordt helemaal opnieuw doorleefd en elk deel ervan 
staat in verbinding met de tijd van de aanloop naar Mijn Tweede Komst.  
Nu Mijn Lichaam – Mijn Kerk – de geseling heeft ondergaan, gedurende zo vele jaren, door de 
geest van het kwaad, vindt de Kroning met Doornen nu plaats bij de leiders van Mijn Kerk.  

Toen de derde doorn Mijn Rechteroog doorstak, kon Ik daar niet langer door zien. Alleen door Mijn 
ander Oog kon Ik de verschrikkelijke pijn zien, die Mijn Moeder onderging. Nu de Kroon van 
Doornen het Hoofd van Mijn Kerk in Rome doorboort, zal slechts één helft getuigenis afleggen van 
de Waarheid omtrent de voorzegde profetieën. De andere helft zal blind zijn en geen oog hebben 
voor de schade die aan elk deel van Mijn Lichaam – Mijn Kerk – in elke natie in de wereld 
toegediend wordt.  

Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van Rome zijn die kunnen 
zien, maar die de Waarheid weigeren te erkennen. De Waarheid zal zo pijnlijk zijn, dat het voor 
die gewijde dienaren van Mij gemakkelijker zal zijn de inschikkelijke weg te nemen. 
Lafaards, zij zullen eerder het pad van de ontheiliging kiezen dan voor Mij hun kruis op te 
nemen.  
Dan zullen er diegenen zijn die Mij liefhebben en deze verdeeldheid zal hen niet afhouden van het 
plan Mij te helpen zielen te redden van een gewisse dood. Deze dappere zielen, vol van de 
genade van de Geest van Vuur, zullen vechten om Mijn Allerheiligste Sacramenten in stand te 
houden. Dat zijn de geestelijken die Mijn kudde tijdens de vervolging zullen voeden. Elke genade 
zal zulke zuivere zielen verleend worden en zij zullen, op hun beurt, Mijn restleger leiden naar de 
poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.  

Het vergt grote moed om het Woord van Gods profeten te aanvaarden. Het is nooit 
gemakkelijk om naar de Woorden van de profeten te luisteren, wier woorden het binnenste van de 
ziel als met een tweesnijdend zwaard doorboren. Hun waarschuwingen zijn pijnlijk om te 
horen, maar zoet omwille van de vruchten die zij oogsten, want wanneer het Woord van God 
als een Geschenk gegeven wordt, biedt het redding aan. Grijp Mijn Heilig Woord, want Het is jullie 
reddingslijn. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn beschermd door het Zegel van de Levende God 
en dus moeten jullie nooit vrezen.  

Jullie vijanden zullen jullie uitschelden, beledigen, en kunnen jullie vervolgen, maar Ik 
zal het zijn, Jezus Christus, die met jullie zal wandelen. Jullie, Mijn uitverkoren minderheid, 
die Mijn Oproep beantwoorden, door jullie lijden, zal een groot deel van de mensheid gered 
worden, in Mijn Ogen. Ik zegen jullie. Ik geef jullie vrede en sterkte, zodat jullie Mij kunnen 
volgen zonder vrees in jullie harten.  

Jullie Jezus  

Er zal een verschrikkelijk leger oprijzen, zoals er voordien nog nooit een 
gelijkaardig gezien werd.  

 
Donderdag, 20 maart 2014, 21:42 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen en deze zullen veel 
weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. Het zal tijdens definitieve 
vredesonderhandelingen zijn, die zullen plaatsvinden na veel slachting en vernietiging, dat veel 
mensen zich hulpeloos, alleen, angstig en zonder enig echt leiderschap zullen voelen. Het zal een 
gevolg zijn van de zwakke schakels in de politieke wereld, waardoor de wereld op zijn meest 
kwetsbaar zal zijn. Daardoor zal er een verschrikkelijk leger oprijzen, zoals er voordien nog 
nooit een gelijkaardig gezien werd. Evenals de wereld in stukken zal breken, zo zullen ook 
vele kerken dat doen. Dan zal wanneer alles hopeloos lijkt, een verenigde groep tot stand 
gebracht worden, bestaande uit politieke leiders en Christelijke Kerkleiders, onder een één-
wereld-organisatie – waaruit een nieuwe gruwel zal ontkiemen – een nieuwe één-wereld 
religie.  
Al deze gebeurtenissen zullen in fasen plaatsvinden. Jullie verplichting is tot Mij, Mijn geliefde 
volgelingen, aangezien Ik jullie leid, want er is maar één weg naar vrede en veiligheid en dat is 
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door Mij, Jezus Christus. Ik zal jullie door de doornen, de pijn en de verschrikkingen van de gruwel 
der verwoesting leiden. Jullie zullen veilig zijn wanneer jullie je aan Mij vastklampen.  

Wees sterk, Mijn geliefde dochter, gedurende deze moeilijke beproevingen, want het zal door jouw 
kracht en moed zijn dat Ik in staat zal zijn om de Weg van de Waarheid te tonen, wanneer de 
wereld binnenstebuiten wordt gekeerd, vanwege de boosheid veroorzaakt door de liefde voor 
macht en corruptie, die zal leiden tot deze oorlogen en vervolgens tot de Grote Oorlog.  

Beweeg snel en zorg ervoor dat jullie je leven aan gebed wijden en voor de bescherming 
van Mijn Kerk op Aarde. Mijn Gaven zullen ieder van jullie beschermen en Ik zal altijd 
reageren op diegenen die Mij zoeken, in deze komende tijd van grote onrust. Wanneer deze 
gebeurtenissen zich ontvouwen, zal Mijn Leger op Aarde aanzwellen. Diegenen die zich 
verzetten tegen deze Missie zullen Mij volgen, want tegen die tijd zullen ze niet langer in staat zijn 
om de Waarheid te ontkennen – wanneer ze ondervinden dat ook zij de vervolging zullen lijden 
waarmee Christenen overal worden geconfronteerd, wanneer ze het bewind van de Draak moeten 
verdragen. Hun enige hoop zal zijn om Mij te volgen, hun Jezus, in dat stadium, want alleen door 
Mij zullen ze in staat zijn om naar Mijn Vaders Koninkrijk te komen.  

Jullie Jezus  

Bid voor hen die je pijn doen.  
 

Maandag, 21 maart 2011, 23:00 u.  

Mijn dochter, jij voelt vanavond een vrede zoals je die in lange tijd niet meer gevoeld hebt. Mijn dochter, 
je bent gekweld geweest door de Bedrieger maar nu, door de genaden die Ik in je heb uitgestort, voel jij 
niet langer de effecten van zulke aanvallen.  

Ik heb je een zuivere ziel gezonden, vervuld van liefde, om jou te helpen begeleiden. Hij zal jouw hand 
vasthouden en je naar Mij en de waarheid leiden. Mijn geliefde dochter, nu weet jij wat het is te lijden in 
Mijn naam. Jij weet wat het is om publiekelijk bespot te worden, achter je rug belachelijk gemaakt te 
worden, onterecht beschuldigd te worden van verkeerd te handelen. En dat alles in Mijn naam. Verheug 
je, Mijn dochter, want dat wil zeggen dat jij nu dichter met Mij verenigd bent. Zoals jij eindelijk begrijpt, zal 
het gebed je in staat van genade en vrede bewaren.  

Mijn dochter, vel geen oordeel over hen die je pijn doen. Bid voor hen. Vergeef hun. Maar dat heb jij al 
gedaan, niet? Nu begrijp je de waarheid van Mijn onderrichtingen. Ik zal je sterker en sterker maken, Mijn 
dochter. Vrees nooit. Zoals Ik je vroeger al gezegd heb, zal de Bedrieger nooit jouw ziel ontstelen. Ik 
houd je stevig in Mijn armen en beloof je, dat mocht jij afdwalen, Ik je altijd terug naar Mij zal trekken.  

Jij moet nu in kracht en moed toenemen om Mijn Goddelijke boodschappen aan de mensheid mee te 
delen. Het is dringend. Jij weet wat te doen. Roep Mij in je hart elke minuut van de dag. Ik bemin je, Mijn 
moedige, dierbare dochter. Ik ben trots op je door de manier waarop jij rustig de waarheid verdedigd hebt 
en deze heilige boodschappen niet hebt verloochend. Omdat jij de waarheid kent.  

Jouw geliefde Verlosser  
Jezus Christus  

Zeg de mensheid dat alles nu in Mijn Allerheiligste Handen ligt.  
 

Woensdag, 21 maart 2012, 20:30 u.  

Vanavond kom Ik tot jou, Mijn innig geliefde dochter, om de mensheid te zeggen dat alles nu in Mijn 
Allerheiligste handen ligt.  

Ik verwijs naar de plannen die onderweg zijn vanwege de wereldgroep welke de controle wil bekomen 
over jullie geld, jullie gezondheidszorg en jullie soevereiniteit.  

Het zal hun niet toegestaan worden om jullie te overheersen en de hand van Mijn Vader zal prompt 
(op hen) neerkomen mochten zij proberen jullie te schaden, kinderen.  
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Alle gelovigen die het zegel van Mijn Eeuwige Vader dragen, het Zegel van de Levende God, zullen 
geen kwaad ondervinden.  
Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, er onmiddellijk voor moet zorgen dat zoveel mogelijk kinderen 
van God direct toegang krijgen tot dit (zegel) in iedere hoek van de aarde.  

Jullie gebeden, kinderen, zijn zeer krachtig geweest en vooral die (gebeden) van jullie die dagelijks Mijn 
Kruistochtgebeden, Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans en de heilige Rozenkrans reciteren.  

Zij hebben reeds een nucleaire oorlog uitgesteld en vermeden, miljoenen zielen gered voor de 
vuren van de Hel alsook vele aardbevingen voorkomen.  
Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die jullie sterkste wapen vormen tegen het kwaad.  

Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, heeft zich verspreid omwille van jullie trouw aan Mij.  

Jullie, kinderen, zijn Mijn leerlingen van deze tijd en aan jullie werden nu de machtiging en de gave van 
de Heilige Geest geschonken om Mijn Allerheiligste Woord te verspreiden.  

Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie Mijn hulp inroepen zodat jullie te allen tijde 
de waarheid spreken wanneer jullie Mijn Heilig Woord verkondigen.  

Kruistochtgebed (39) wordt nu aan jullie geschonken zodat jullie te midden van al Gods kinderen kunnen 
wandelen en hen helpen om hun zielen voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst.  

Kruistochtgebed (39)   
Help zielen zich voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs.  

“O Jezus, mijn geliefde Verlosser, ik vraag U om mij te bedekken met Uw Heilige Geest, opdat ik met gezag 
Uw Allerheiligste Woord kan spreken om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.  
Ik smeek U, Heer Jezus, om al de Genaden die ik nodig heb opdat ik de hand kan reiken aan alle 
geloofsovertuigingen, gezindten en nationaliteiten waar ik ook ga.  

Help mij om te spreken met Uw Tong, arme zielen te troosten met Uw Lippen, en alle zielen te beminnen met 
de bijzondere Goddelijke Liefde die voortkomt van Uw Heilig Hart.  

Help mij om zielen te redden, zo dicht aan Uw Hart, en sta mij toe om U te troosten, liefste Jezus, wanneer 
verloren zielen Uw Barmhartigheid blijven verwerpen.  

Jezus, ik ben niets zonder U, maar met Uw milde hulp zal ik strijden in Uw Naam om de hele mensheid te 
helpen redden. Amen.”  

Mijn leger, dat ontsproten is uit Mijn heilige boodschappen, heeft reeds zevenhonderdduizend zielen 
bereikt.  
Help Mij om meer kinderen van God te bekeren zodat niet één ziel in de handen van Satan valt op het 
moment van het Oordeel.  

Ik zal jullie sterk houden in al jullie werk voor Mij, kinderen.  

Ik bemin jullie, Mijn dierbare Restkerk.  

Jullie geliefde Jezus  

De tijd voor de verdeeldheid komt spoedig en jullie moeten je voorbereiden.  
 

Donderdag, 21 maart 2013, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart breekt omwille van het verdriet dat gevoeld wordt door zielen 
die in verwarring zijn door de vlucht van Mijn laatste paus, Mijn geliefde Benedictus.  

Jullie, Mijn geliefde zielen, zijn zo verbijsterd en ietwat eenzaam. Ik voel jullie pijn en jullie moeten 
vurig bidden om Mijn Hand van Barmhartigheid, zodat Ik haar kan uitsteken om jullie droevige 
harten te troosten.  

Dit zal een tijd van verraad zijn voor jou, Mijn dochter, wanneer velen van diegenen die deze 
Heilige Missie hebben bijgestaan, zullen weggaan. Jij moet de tijd die je doorbrengt in 
Eucharistische Aanbidding tot zeven dagen per week uitbreiden en alleen dan zal je in staat zijn 
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om alleen en zonder vrees verder te gaan om de taken die Ik je zal geven te volbrengen, vele 
daarvan zullen uiterst moeilijk zijn.  

Jullie allen moeten sterk blijven, in deze tijd. Jullie moeten niet luisteren naar de stemmen 
van veroordeling, die op jullie zenuwen zullen gaan werken en die in grote mate zullen 
aangroeien naar de Goede Week toe.  
Elke belastering, elke leugen, elke hatelijke tegenwerping tegen Mijn Heilige Boodschappen 
voor de wereld, zal jullie kruis zijn om te dragen gedurende de volgende tien dagen. Geen 
moment zal jullie toegestaan worden, Mijn volgelingen, om te rusten, te bidden, of Mijn 
Allerheiligste Woord te overwegen.  

Wees jullie ervan bewust dat jullie, zonder de bescherming van de Heilige Rozenkrans, die 
dagelijks moet gebeden worden, jezelf openstellen voor twijfels die niet van Mij komen.  

De tijd van de verdeeldheid komt spoedig en jullie moeten je voorbereiden. Ik wil jullie een 
bijzondere genade schenken om jullie te helpen weerstand te bieden aan de vervolging en aan de 
druk die op jullie zal gezet worden om jullie aan te zetten jullie verder van Mijn boodschappen te 
onthouden. Het zal groot geloof en vertrouwen vergen en stalen zenuwen om jullie aandacht 
gevestigd te houden op Mijn Heilig Woord en daarom moeten jullie dit kruistochtgebed (102) vanaf 
nu, eens per dag, bidden.  

Kruistochtgebed (102)   
Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschappen voor de wereld te versterken.  

“Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, monter mij op.  

Wanneer ik twijfel, verlicht mij.  

Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw Liefde.  

Wanneer ik kritiek uit, help mij om te blijven zwijgen.  

Wanneer ik een ander openlijk beoordeel, verzegel mijn lippen.  

Wanneer ik lasterlijk spreek in Uw Naam, verlos mij en breng mij terug onder Uw bescherming.  

Wanneer het mij aan moed ontbreekt, geef mij het zwaard dat ik nodig heb om te strijden en de 
zielen te redden die U verlangt.  

Wanneer ik Uw Liefde weersta, help mij om mijzelf over te geven en mij volledig in Uw Liefdevolle 
zorg te laten opnemen.  

Wanneer ik afdwaal, help mij om het Pad van Waarheid te vinden.  

Wanneer ik Uw Woord in vraag stel, geef mij de antwoorden die ik zoek.  

Help mij om geduldig, liefdevol en vriendelijk te zijn, zelfs tegen hen die U vervloeken.  

Help mij om diegenen die mij beledigen te vergeven en geef mij de genade die ik nodig heb om U te 
volgen naar de uiteinden der aarde. Amen.”  

Ga, Mijn dierbare volgelingen, en onthoud dat jullie plicht geldt tegenover Mij, jullie Kerk en Mijn 
Leer. Neem het Zwaard van Redding en vecht daarmee samen met Mij om elke afzonderlijke ziel, 
met inbegrip van diegenen die tegen Mij zondigen, in Mijn Koninkrijk op te nemen.  

Jullie Jezus  

De tegenstand tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.  
 

Donderdag, 22 maart 2012, 23:00 u.  

Mijn innig geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden in volle vereniging met Mij. Hoewel dit zeer 
moeilijk voor jou zal zijn zal het je ook veel vreugde en veel nieuwe genaden schenken.  

Ik verleen jou nu de gave om in de zielen te kunnen lezen. Ik geef deze bijzondere gave om twee 
redenen. De eerste is om je de bescherming te bieden die je nodig hebt wanneer je in contact zal 
beginnen komen met sommige van Mijn volgelingen.  
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De tweede is om die verharde harten te bekeren die tegenover jou zullen staan wanneer zij Mijn 
Allerheiligste Woord uitdagen.  

Je moet dit nieuw lijden dat je ervaart aanvaarden en weten dat het sterker wordt omwille van de 
toenemende boosaardigheid in de wereld.  

Jij, Mijn dochter, en vele van Mijn andere uitverkoren zielen ervaren nu allen zowel lichamelijk als 
inwendig lijden tegelijkertijd.  
Dat komt door het lijden dat Mijn Zeer Heilige Plaatsvervanger ook ervaart dezer dagen wanneer 
hij zijn grootste beproeving tegemoet zal treden.  
Aanvaard Mijn beker, Mijn dochter, en voor hen die Mijn Heilig Woord aanvaarden, door deze 
boodschappen, weet dat jullie edelmoedigheid van geest elke dag miljoenen zielen redt.  

Geen minuut van jullie lijden gaat verloren.  

Ik besef, Mijn kinderen, dat wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mij volgen, jullie als gevolg daarvan 
zullen lijden.  

Maar weet, dat jullie Mij daardoor helpen om het grootste deel van de mensheid te redden. Jullie zullen 
Mij ook helpen in Mijn rijk op aarde wanneer de Bedrieger verbannen is en Mijn Nieuwe Paradijs op 
Aarde te voorschijn komt.  

Weet ook dat jullie die met Mij lijden, door Mijn pad naar het Paradijs te volgen, jullie dezelfde weg naar 
Calvarië zullen gaan als toen Ik voor de eerste keer kwam.  

Christenen vandaag kunnen geloven dat wanneer Ik opnieuw een tweede keer zou komen, Ik nooit 
opnieuw zo gruwelijk zou behandeld worden. Wel, zij hebben het mis.  

Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.  
Mijn Heilig Woord zal belachelijk gemaakt worden en in vraag gesteld en dat gebeurt nu al.  
Mijn kinderen, vooral diegenen met een onbuigzaam en standvastig geloof, slagen er niet in te begrijpen 
dat Mijn profeten net zoals vroeger door de meerderheid klaarblijkelijk zullen verworpen worden.  

Mijn Woord dat jullie in deze tijd gegeven wordt, wordt reeds genegeerd in vele delen van de Kerk en 
verworpen, net zoals dat het geval was bij de Farizeeën tijdens Mijn tijd op aarde.  
De waarheid van Mijn leer, die nooit veranderd is, zal als leugen beschouwd worden.  

Waarom is dat? Ik zeg jullie dat dit komt omdat zo velen de waarheid van Mijn leer verdraaid hebben in 
zo’n mate dat zij niet langer geloven in doodzonde.  
Zo velen kozen ervoor de waarheid te negeren die vervat is in de Heilige Bijbel.  
Waarom ontkennen jullie bijvoorbeeld het bestaan van de 1.000 jaren van de Nieuwe Hemel en 
Aarde?  
Die openbaring is zeer duidelijk en de waarheid staat daar voor allen te lezen.  

Toch wordt Mijn Heilig Woord betwist.  

Het Boek der Openbaring, net zoals de profetieën in het Boek van Daniel, is jullie enkel in 
gedeelten gegeven. Velen onder jullie zijn verward.  
Maar dat komt omdat de inhoud die aan deze beide profeten geopenbaard werd, gesloten en 
verborgen werd tot het einde der tijden.  
Alleen Ik, Jezus Christus, het Lam van God, heb de autoriteit om de inhoud ervan aan de 
mensheid te openbaren.  
Hoe kunnen jullie er aanspraak op maken alles te weten omtrent Mijn Tweede Komst, wanneer 
jullie slechts gedeelten kennen? Terwijl die nog niet geopenbaard zijn?  
Jullie moeten naar Mijn Heilig Woord luisteren want het wordt jullie gegeven om jullie zielen te redden.  

Mochten jullie Mijn woord blijven verloochenen, nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden, terwijl 
Mijn boodschappen aan de wereld zullen ontvouwd blijven worden, dan zullen jullie schuldig zijn aan de 
verwerping van Mijn Hand van Barmhartigheid.  
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Ongeacht hoezeer jullie in Mij geloven, of beweren Mij te kennen, jullie zullen de zonde begaan Mij te 
verloochenen. Zodoende zullen jullie voor Mij verloren zijn en ongeschikt om de poorten van het Paradijs 
binnen te treden.  

Het is Mijn plicht, uit pure liefde en medelijden met jullie, dat Ik nu probeer jullie voor te bereiden op het 
einde der tijden.  

Alstublieft verwerp Mij niet – deze tweede keer – wanneer Ik kom om de mensheid te redden van de 
eeuwige verdoeming en jullie de sleutels aanbied voor de eeuwige redding.  

Het is omdat Ik jullie bemin dat Ik streng moet zijn en jullie naar de waarheid leiden.  

Wacht niet tot op Mijn Dag van het Oordeel om de waarheid te ontdekken.  

Kom nu met Mij mee en help Mij om de zielen te redden van heel de mensheid.  

Jullie Leraar en Verlosser  
Jezus Christus  

Ik verlang dat Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht nemen vanaf 
maandag a.s. (25 maart 2013) tot op Goede Vrijdag 15.30 u.  

 
Vrijdag, 22 maart 2013, 21:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat al Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht 
nemen vanaf maandag a.s. (25 maart 2013) tot op Goede Vrijdag 15.30 u.  

Zelfs een kleine blijk van vasten zal voor ieder van jullie een inzicht verwerven in Mijn Plan van 
Verlossing en hoe jullie Mij kunnen helpen de zielen van alle zondaars te redden.  

Het is door te vasten dat jullie weer ongeschonden zullen worden. Door jullie lichaam te 
zuiveren zal jullie geest vernieuwd worden. Ik verlang ook dat jullie het Sacrament van de Biecht 
zouden ontvangen, of de wijze van verzoening voor jullie beschikbaar is. Alstublieft, indien jullie 
niet in staat zijn dit Sacrament te ontvangen, aanvaard dan het Geschenk van Mijn Volle Aflaat die 
Ik jullie een tijdje geleden (op dinsdag 31 januari 2012, 21.30 u.) gegeven heb.  

Jullie moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden om het geschenk van volledige 
absolutie te ontvangen en de Kracht van de Heilige Geest.  

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).  

“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.”  
Vervolgens verlang Ik dat jullie in een geest van vereniging met Mij zouden deelnemen aan 
Mijn Laatste Avondmaal samen met Mijn apostelen, alsof jullie er zelf bij waren. Jullie zullen 
samen met Mij het ongedesemde brood delen en samen met Mij aan Mijn tafel eten. Jullie, Mijn 
volgelingen, kunnen uit eigen vrije wil Mijn Beker van Lijden met Mij delen, mochten jullie Mijn offer 
aanvaarden.  
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Indien jullie dat kunnen aanvaarden, zullen jullie in boetedoening voor de zonden van de sterfelijke 
mensen, miljoenen zielen redden. Ik zal Genade verlenen aan de meest verharde zondaars, in 
ruil voor jullie gave van lijden.  
Hier is het Kruistochtgebed (103) voor jullie indien jullie verlangen Mijn Beker van Lijden te delen. 
Bid dit, drie maal, indien mogelijk, maar bij voorkeur tijdens elke vastentijd.  

Kruistochtgebed (103)   
Om met Christus de Beker van Lijden te delen.  

“Ik leg mij voor Uw voeten neer, lieve Jezus, om te doen wat U van mij wil voor het goed van allen. Laat 

mij Uw Beker van Lijden delen.  

Neem dit geschenk van mij, zodat U die arme zielen kan redden die verloren zijn en zonder hoop.  

Neem mijn lichaam, zodat ik Uw Pijn kan delen.  

Houd mijn hart in Uw Heilige Handen en breng mijn ziel in vereniging met U.  

Door mijn geschenk van het lijden, sta ik Uw Goddelijke Tegenwoordigheid toe mijn ziel te omarmen, zodat U 
alle zondaars kan verlossen en al Gods kinderen voor altijd en eeuwig kan verenigen. Amen.”  

Dit offer van jullie kant, geschonken aan Mij, Jezus Christus, Verlosser van heel de 
mensheid, zal Mij in staat stellen Mijn Grote Barmhartigheid over de hele wereld uit te 
storten.  
Belangrijker nog, Ik zal zelfs diegenen redden die Mij haten. Jullie gebeden en offer zijn hun enige 
reddende genade, want zonder dat zouden zij door de Boze vernietigd worden.  

Indien jullie dit lijden niet willen doorstaan, zal Ik jullie grote zegeningen verlenen en vraag 
jullie om met Mij te blijven op Mijn tocht om de wereld uit zijn sluimering te wekken en zodat Ik de 
sluier van bedrog die hem bedekt, kan verwijderen.  

Jullie Jezus  
 
Eens een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal zij voor altijd bestaan.  

 
Zaterdag, 22 maart 2014, 14:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden, indien jullie Mijn dood op het 
Kruis aanvaarden. Dood is enkel een overgangsmoment van deze wereld naar het Huis van 
Mijn Vaders Koninkrijk. De dood vrezen staat gelijk met het ontkennen van Mijn Barmhartigheid, 
want Ik zal elke ziel redden die Mij erkent en die Mij vergiffenis vraagt voor haar zonden.  

Eens een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal zij voor altijd bestaan. Zij zal Eeuwig Leven 
hebben, indien de ziel Mij zal toestaan dat op te vorderen. Anders, indien de ziel Mij zou 
ontkennen terwijl zij weet Wie Ik Ben, zal zij verloren gaan aan Satan.  

De dood van een ziel op aarde is even natuurlijk als een geboorte. Wanneer een ziel het lichaam 
verlaat en naar Mij toekomt zal zij overvloedig vervuld worden van Genaden en omhuld 
worden door Mijn Vaders Familie – Zijn Koninkrijk, dat vol is van verheven liefde, vreugde 
en geluk, die op Aarde nooit kunnen bereikt worden. Velen onder jullie die liefde, vreugde en 
geluk ervaren hebben in hun leven, hebben slechts een petieterig deeltje ervaren van hoe het 
Eeuwig Leven smaakt. Jullie moeten altijd met vreugde in jullie harten streven naar het moment 
dat jullie Mijn Vaders Koninkrijk zullen binnengaan, want het moet verwelkomd worden – niet 
gevreesd.  

Indien jullie moeten sterven of een geliefde moet sterven, richt jullie dan altijd tot Mij, jullie 
Jezus, om hulp. Als jullie dat doen zal Ik jullie opbeuren, jullie tranen afwissen, alle vrees uit jullie 
harten wegnemen wanneer jullie dit gebed bidden.  

Kruistochtgebed (142)   
Voorbereiding op de dood.  

“Mijn liefste Jezus, vergeef mij mijn zonden.  

Zuiver mijn ziel en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.  
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Verleen mij de Genaden om mij voor te bereiden op mijn eenmaking met U.  

Help mij elke vrees te overwinnen.  

Verleen mij de moed om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden, zodat ik passend voor U kan staan.  

Ik bemin U. Ik vertrouw op U. Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel voor de eeuwigheid. Moge 
Uw Wil de mijne zijn en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring. Amen.”  

Ik verwelkom zonder uitzondering alle zielen die dit gebed bidden. Mijn Barmhartigheid is 
uitgebreid, in het bijzonder voor zielen die stervende zijn, maar niet in Mij geloven, wanneer zij dit 
gebed driemaal per dag bidden, in hun laatste dagen.  

Jullie Jezus  

Moeder van God: het Lichaam van mijn Zoon was aan flarden gescheurd.  
 

Zaterdag, 23 maart 2013, 23:45 u.  

Mijn kind, velen begrijpen mijn rol van Mede-Verlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.  

Toen Ik de oproep beantwoordde om de Moeder van God te worden, werd Ik deelgenoot van het 
Verbond van Gods Verlossing voor de Mensheid.  

Toen Ik mijn Zoon ter wereld bracht, voelde Ik dezelfde liefde die elke moeder voelt voor haar kind. 
Dit zuivere, mooie kleine jongetje was een deel van mij, mijn eigen vlees en bloed. Toch was Ik er 
mij ook van bewust dat Hij niet zomaar een kind was. Zijn Geest drong mijn ziel binnen van zodra 
Ik naar Hem keek. Hij en Ik waren onafscheidelijk met elkaar verstrengeld terwijl Ik elke Emotie, 
Vreugde, Pijn en de Liefde voelde die door Hem stroomden. Ik wist ook dat Hij Goddelijk was en 
dat Ik als zodanig slechts Zijn dienares was, hoewel Hij mij nooit dat gevoel gaf.  

Als baby placht Hij Zijn Goddelijk Hoofdje dicht tegen mijn borst te leggen en Liefdeswoordjes te 
prevelen met zo’n emotie dat het mijn Hart verzadigde en Ik het gevoel had alsof het zou barsten 
van geluk. Hij, dat Kleine Kindje van mij, werd alles waarvoor Ik leefde. Elke aanraking vulde mij 
met zo’n ongelofelijke tederheid en vreugde. Allen die Hem zagen, zelfs als baby, zegden mij altijd 
hoe bijzonder Hij was. Zijn doordringende Ogen beroerden hun ziel en velen wisten niet waarom 
dat zo was.  

Deze speciale band tussen mij en Mijn geliefde Zoon kon nooit verbroken worden. Ik wist dat Ik 
alleen geboren was om Zijn Moeder te worden. Die rol was de enige reden voor mijn bestaan.  

En dus beantwoorde Ik aan elk van Zijn noden en Hij, met zoveel Liefde en Medeleven, stelde al 
mijn noden vóór de Zijne. Aan Zijn verlangens werd altijd tegemoet gekomen door mij, Zijn 
Moeder, Zijn nederige dienstmaagd.  

Wanneer men niet geloofde dat Hij de Mensenzoon was, toen Hij de Waarheid verkondigde en 
deed wat Zijn Vader verlangde, weende Ik bittere tranen. Hoe verscheurde het mij toen Ik getuige 
moest zijn van Zijn vervolging.  

Ik onderging Zijn pijn, niet zoals elke moeder – wier kind pijn wordt aangedaan – Zijn pijn werd de 
mijne, en de mijne die van Hem.  

Zij dwongen Hem te gaan, de handen vooraan vastgebonden en met koorden rond Zijn Middel, 
wat meebracht dat Hij slechts kon schuifelen, en met kleine pasjes. Terwijl het Kruis op Zijn 
verscheurde en totaal uitgeputte Lichaam gesmeten werd, was mijn pijn zo folterend, dat Ik 
voordurend bezweek.  

Mijn pijn was niet enkel lichamelijk; mijn verdriet doorboorde mijn Hart en scheurde het in 
twee. Tot op de dag van vandaag is mijn Hart met dat van mijn Zoon verstrengeld, zodat Ik 
tijdens de Goede Week de pijn, marteling en kwelling helemaal opnieuw beleef samen met 
mijn Zoon.  
Kinderen, jullie kunnen zich onmogelijk de wreedheid voorstellen die mijn Zoon te verduren kreeg; 
zo hatelijk was de geseling. Het Lichaam van mijn Zoon was aan flarden gescheurd.  

Vergeet nooit dat Hij de Mensenzoon was, gezonden om elke ziel op aarde te redden, met 
inbegrip van hen die vandaag leven. Hij stierf in een verschrikkelijk doodsstrijd, om ieder 
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en elk van jullie afzonderlijk vandaag te redden. Zijn Lijden eindigde niet op de Calvarieberg. 
Hij zal dat blijven ondergaan tot de Grote Dag van Zijn Tweede Komst.  

Zij die deze waarschuwingen van de Hemel negeren zijn vrij om dat te doen. Zij zullen omwille van 
deze verwerping niet geoordeeld worden. Maar, indien zij verder afdwalen van de Waarheid van 
deze Hemelse openbaringen, zullen zij tot zonde verleid worden. De zonden, waarmee zij zullen 
verleid worden, zullen diegene zijn die niet langer als zonde zullen beschouwd worden door de 
vijanden in de Kerk van mijn Zoon op aarde.  

Bedankt, kinderen, dat jullie je geest, hart en ziel openstellen voor deze Hemelse oproep, die jullie 
gezonden wordt omwille van de Liefde, die God al zijn kinderen toedraagt.  

Jullie Geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  
 

Wat voor goeds is het voor Mij indien een man weerspannig en tegen zijn wil 
voor Mij gebracht wordt? Het is nutteloos.  

 
Zondag, 23 maart 2014, 11:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie heeft voor je familie, 
buiten jullie huis uit te breiden. Ik roep jullie allen op om te zien naar diegenen die jullie 
kennen, diegenen die jullie niet kennen, jullie vijanden, evenals diegenen die dicht bij jullie 
zijn, net zoals jullie zouden doen indien zij jullie natuurlijke bloedverwanten zouden zijn. 
Zoveel mensen zijn vergeten hoe anderen lief te hebben, net zoals Ik jullie heb liefgehad. Het is 
niet gemakkelijk om vreemden lief te hebben, maar Ik zeg jullie – wees aardig voor anderen en 
toon hen respect, zelfs als ze jullie afwijzen. Boven alles moeten jullie hun naastenliefde betuigen. 
Jullie moeten je bekommeren om de behoeften van anderen, alsof Ik jullie gezonden heb om 
rechtstreeks voor hen te zorgen.  

Toen Ik jullie Mijn Woord gaf, was het Mijn Wens dat alle zielen gered worden. Om gered te 
worden, mogen jullie niet egoïstisch zijn en alleen jullie eigen ziel verzorgen. Jullie, Mijn geliefde 
volgelingen, hebben de plicht om de Gaven die Ik jullie nu breng, door deze Boodschappen, 
met anderen te delen. Deel Mijn Liefde met anderen en vooral met jullie vijanden. Bid voor al 
diegenen die Mijn Tussenkomst nodig hebben. Behandel hen met geduld. Wanneer jullie hun 
Mijn Gaven, Mijn Gebeden en het Zegel van de Levende God ter Bescherming geven, dan 
moeten jullie je terugtrekken en hen de tijd gunnen om zich tot Mij te wenden.  
Ik geef jullie geen opdracht om mensen te dwingen om het Boek der Waarheid te aanvaarden. 
Door hun vrije wil zal het hun eigen keuze zijn of ze al dan niet naar Mij wensen te luisteren. 
Verzeker die mensen dat geen Tussenkomst te veel is voor Mij, Jezus Christus, om hun ziel te 
winnen. De zwaksten onder hen zullen, op een bepaalde manier, op Mijn Oproep reageren. 
Diegenen die in hun ziel haat voelen voor Mij zullen, op een gegeven moment, een verzachting 
van hun hart gewaar worden zonder te begrijpen waarom dat zo is. Dus jullie moeten Mij altijd, 
door liefde en geduld, zielen brengen.  

Wat voor goeds is het voor Mij indien een man weerspannig en tegen zijn wil voor Mij gebracht 
wordt? Het is nutteloos. De Kruistochtgebeden, die Ik de wereld heb gegeven, zijn zo 
krachtig, dat door Gods Liefde aan de zielen van al diegenen voor wie jullie bidden, grote 
Liefde, Mededogen en Barmhartigheid door Mij zullen betoond worden. Het enige wat jullie 
hoeven te doen is hun de Gebeden te geven en Me dan te vragen om deze zielen tot Mij te 
trekken. Want Ik wijs nooit de zondaar af die Mijn Barmhartigheid het meest nodig heeft.  

Jullie Jezus  

Betekenis en Kracht van het Gebed.  
 

Donderdag, 24 maart 2011, 23:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik Mij vanavond opnieuw met jou verenig. Jij bent 
nu vervuld met de genade van onderscheiding en weet nu zeer duidelijk hoe de rechte weg te volgen.  
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Nu jij je eindelijk hebt overgegeven en in vereniging bent met Mij, nu ben jij vrij. Vrij van twijfels, zuiver 
van geweten, sterker dan voorheen en klaar om aan de wereld Mijn belofte te openbaren. Mijn woord zal 
de dringendheid duidelijk maken voorbereid te zijn om jullie harten te openen voor het moment waarop 
allen hun zonden zullen zien.  

Door voorbereid te zijn en vooraf gewaarschuwd kunnen veel en veel meer zielen gered worden. Hoe 
groter de bekering hoe zwakker de vervolging die dan zal volgen. Mijn dochter, word nooit 
zelfgenoegzaam, noch moet je beangstigd zijn voor de komende gebeurtenissen. Alles zal voorbijgaan 
en in de plaats daarvan zal een gelukkiger wereld oprijzen met meer liefde overal.  

Boodschappen om allen gewoon te herinneren aan Gods Bestaan  
Zeg Mijn volk overal dat deze boodschappen gewoon bedoeld zijn om al Gods kinderen eraan te 
herinneren dat Hij bestaat. Zij moeten zich ook realiseren dat hun zielen het belangrijkste zijn van hun 
menselijke wezen. Zorg voor hun zielen is van levensbelang om te kunnen delen in de prachtige 
toekomst die allen wacht. Mensen moeten zichzelf de Tien Geboden weer in herinnering brengen en ze 
eren. Dan hoeven zij alleen maar Mijn leerstellingen te volgen en hun leven leiden zoals Ik hun gezegd 
heb.  

De reden waarom Ik profetieën geef is om Mijn volgelingen te bewijzen dat er een goddelijke 
tussenkomst plaatsvindt. Daardoor hoop Ik dat zij hun harten zullen openen opdat de waarheid er kan 
binnenkomen.  

Goddelijke Liefde brengt Vrede  
Veel mensen bewijzen Mijn onderrichtingen slechts lippendienst. Anderen vinden ze saai en vervelend. 
Zij zijn bang omdat ze denken dat zij door Mij na te volgen de vertroosting zullen missen van materiële 
dingen in hun leven. Wat zij niet begrijpen is dat de enige echte vertroosting die zij mogelijks kunnen 
ervaren, de Goddelijke Liefde is. Die liefde kan alleen in jullie leven binnen komen door via het gebed 
dichter bij Mij en Mijn Eeuwige Vader te geraken. Eens jullie die vrede ervaren zullen jullie bevrijd zijn van 
zorgen en stress.  

Zelfs een berg van valse stimulansen kan niet tippen aan de euforie die tot stand komt wanneer jullie 
dichter bij Mijn Hart komen. Want die liefde doordringt niet enkel jullie gehele lichaam, geest en ziel, maar 
zij stelt jullie ook in staat een vrijer leven te leiden. Jullie zullen een diepe tevredenheid ervaren die jullie 
tot dan toe onbekend was. Wanneer jullie dan achterom kijken zullen jullie merken hoe weinig de wereld 
van materiële luxe jullie nog aanspreekt. Jullie zullen de interesse in deze dingen verliezen en dat zal 
jullie verbazen.  

O kinderen, konden jullie al maar proberen om dichter bij Mij te komen, dan zullen jullie eindelijk vrij 
worden. Jullie zullen dan niet langer een lege wanhoop in jullie zielen voelen. In de plaats daarvan zullen 
jullie rustiger zijn, minder gehaast, meer tijd hebben om aandacht te besteden aan anderen en in vrede 
zijn. Dat zal van jullie uitstralen. Anderen zullen als vanzelfsprekend naar jullie toegetrokken worden. 
Jullie zullen verbaasd zijn waarom. Wees niet bang, want dat is de genade van God die aan het werk is. 
Wanneer jullie vol genade zijn dan werkt dat aanstekelijk en dat verspreidt zich door de liefde naar de 
anderen, zo gaat de cyclus verder.  

Onthoud alstublieft kinderen, om die reden, het belang van het gebed. De kracht die het geeft en de 
snelheid waarmee het reist om al die begunstigde zielen te omhullen die in deze wolk van liefde 
getrokken zijn.  

Satans Web van Bedrog veroorzaakt angst  
Net zoals gebed en liefde voor elkaar stuwkracht bekomen, zo doet ook de haat die door Satan 
uitgespuwd wordt. De Bedrieger verspreidt zijn bedrog door die mensen die geen geloof hebben of die 
ploeteren in duistere geestelijke spelen. Zijn web van haat vangt zelfs diegenen aan de verste uiteinden 
die menen dat zij een redelijk goed leven leiden. Dat subtiele web kan ieder vangen die niet voorzichtig 
is. De ene gemeenschappelijke noemer die al diegenen voelen die gevangen zijn, bestaat uit onrust, 
opwinding, wanhoop en vrees. Die angst gaat heel snel over in haat.  

Loop allen vlug naar Mij. Wacht niet tot jullie leven helemaal ondersteboven is door onnodige kwelling. 
Want Ik ben altijd daar en kijk toe. Wachtend. Hopend dat ieder van jullie zijn trots zou laten vallen zodat 
Ik kan binnenkomen en jullie omhelzen. Ga jullie kerk binnen en bid tot Mij. Spreek thuis tot Mij. Op jullie 
weg naar het werk. Waar jullie ook zijn, roep Mij. Jullie zullen vrij snel weten hoe Ik antwoord.  



 

 

58 

Word wakker – Open jullie gesloten harten  
Word wakker, kinderen. Weten jullie nu nog niet dat jullie Mij nodig hebben? Wanneer zullen jullie nu 
eindelijk jullie gesloten harten openen en Mij binnenlaten? Voor jullie eigen goed en dat van jullie families, 
verkwist geen kostbare tijd. Ik ben Liefde. Jullie hebben Mijn liefde nodig om een eind te maken aan jullie 
uitgedroogde en ondervoede zielen. Eens jullie Mijn liefde ervaren, zal jullie geest zich verheffen en het 
jullie mogelijk maken weer echte liefde te voelen. Die liefde zal jullie geest dan openen voor de waarheid 
– de beloften die Ik voor eenieder van jullie gedaan heb toen Ik voor jullie zonden op het kruis gestorven 
ben. Ik bemin jullie, kinderen. Alstublieft, toon Mij de liefde die Ik van jullie verlang. Blijf niet verloren voor 
Mij. Er is nog maar weinig tijd, kinderen, om terug te komen naar Mij. Stel niet uit.  

Jullie liefhebbende Verlosser   
Jezus Christus  

Jullie hebben niet veel tijd voordat Ik kom om te Oordelen.  
 

Zaterdag, 24 maart 2012, 11:45 u.  

Ik kom vandaag tot jou, Mijn innig geliefde dochter, om de wereld in te lichten omtrent Mijn Grote 
Barmhartigheid.  

Ik wil de wereld ook van Mijn Gerechtigheid informeren.  

Kinderen, jullie hebben niet veel tijd voor dat Ik kom om te oordelen.  
Het is de periode tussen nu en Mijn Dag van het Oordeel welke zal plaatsvinden bij Mijn Tweede Komst, 
die jullie met wijsheid moeten gebruiken om jullie zielen voor te bereiden.  

Als jullie Goddelijke Redder, is het Mijn plicht jullie te geleiden, jullie te onderwijzen en de wegen te 
openbaren waardoor jullie je kunnen verzekeren geschikt te zijn om Mijn Paradijs binnen te komen.  

Verwerp Mijn profeten niet. Ik richt Mij nu in het bijzonder tot Mijn gewijde dienaars.  

Jullie moeten Mij met nederigheid en zuiverheid van ziel vragen jullie met de Heilige Geest te omhullen 
voor onderscheiding.  

Wanneer jullie dat doen zal Ik jullie de waarheid onthullen van Mijn Allerheiligste Woord dat jullie nu door 
deze profeet gegeven wordt.  

Daarna zal het jullie plicht zijn om ervoor te zorgen dat al die zielen die uitkijken naar jullie voor 
leiding, geholpen worden om hun zielen op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.  
Wees nooit bang de uitdrukking ‘De Tweede Komst van Christus’ te gebruiken, want velen van Mijn 
kudde weten niet wat dat betekent.  

Zo weinigen onder hen werd geleerd over die grote en luisterrijke gebeurtenis, noch over het 
belang om hun zielen voor te bereiden zodat zij in staat van genade zijn.  
Wees nooit bang om te prediken over het Vagevuur of de Hel. Het is jullie verantwoordelijkheid om 
Mijn volk de waarheid te vertellen.  

Kijk uit naar Mijn leiding door dit Kruistochtgebed (40): Gebed voor de clerus om de zielen voor te 
bereiden op de Tweede Komst.  

Kruistochtgebed (40)   
Gebed voor de Clerus om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus.  

“O mijn Jezus, ik ben maar een nederige dienaar en heb Uw leiding nodig opdat ik zielen kan voorbereiden op 
Uw Glorierijke Tweede Komst.  

Help mij om zielen te bekeren en ze voor te bereiden overeenkomstig Uw Heilige Wil, zodat zij geschikt 
zouden zijn om binnen te gaan in de Nieuwe Hemel en Aarde die U beloofde aan heel de mensheid door Uw 
dood op het  
Kruis.  



 

 

59 

Geef mij de Genaden die ik nodig heb opdat ik Uw Woord kan meedelen aan dorstige zielen en dat ik nooit 
afzie van mijn plicht tot U, lieve Jezus, aan wie ik mijn plechtige trouw beloofde door mijn Heilige Geloften. 
Amen.”  

Ga nu, Mijn gewijde dienaars en aanvaard de rol waarvoor jullie gekozen werden.  

De uitdaging zielen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst is de grootste ooit in jullie geestelijke 
ambt en jullie moeten dit aanvaarden met liefde en vreugde in jullie harten.  
Aanvaard ook de gave als een gewijde dienaar uitverkoren te zijn in deze eindtijd, wanneer de Nieuwe 
Hemel en Aarde als Mijn Nieuwe Paradijs verschijnt.  

Jullie zijn gezegend om te leven in deze tijden.  
Maar jullie zullen gekweld en gehinderd worden op elk gedeelte van jullie reis wanneer jullie helpen 
om Mijn zielen op aarde te redden, (met name) door de Misleider en al diegenen die hij verlokt om hun 
harten af te keren van Mij, jullie Goddelijke Redder.  

Geef nooit op in jullie Heilige Missie en weet dat Ik, jullie Jezus, met jullie elke stap op de weg 
meega.  
Jullie geliefde Jezus  

Mijn Missie is niet om jullie een nieuwe Bijbel te schenken, want dat is 
onmogelijk, aangezien Mijn Vaders Boek de hele Waarheid bevat.  

 
Zondag, 24 maart 2013, 18:06 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, als zij die Mij liefhebben jou vragen wat het doel van jouw Missie 
is, moet jouw antwoord zijn – jullie zielen te redden. Wanneer je bespot wordt, gehoond en 
gevraagd wat jou het recht geeft om het Woord van God te verkondigen – dan is het antwoord, 
zodat Jezus jullie zielen kan redden. Als vervolgens diegenen die Mijn Heilig Woord reeds 
verkondigen en Mijn Leer volgen, jou beschuldigen van ketterij – dan luidt het antwoord tot hen als 
volgt. Jullie, die trouw zijn aan Christus, geloven jullie niet dat ook jullie in de Ogen van God 
zondaars zijn? Willen ook jullie niet je zielen redden?  

De zonde zal altijd tussen jullie en God staan. Geen enkele ziel, noch van de meest verharde 
zondaar, noch van diegenen onder jullie die uitverkoren zielen zijn, zal ooit geheel vrij van 
zonde zijn, totdat Ik wederkom. Jullie kunnen wel verlost zijn telkens jullie je zonden biechten, 
maar jullie zielen zullen slechts voor een korte tijd gereinigd blijven.  

Heb nooit een gevoel alsof jullie het Voedsel des Levens niet nodig hebben. Mijn Licht trekt jullie 
nu tot Mij door deze zeer bijzondere Missie. Ik geef jullie grote zegeningen en buitengewone 
genaden wanneer jullie Mijn Oproep beantwoorden, terwijl Ik jullie wenk naar Mijn Nieuw 
Koninkrijk – Mijn Nieuwe Paradijs.  

Het kan zijn dat jullie geloven dat God het niet nodig heeft om nog een andere profeet te zenden, 
dat de mensheid uit de wurggreep van Satan bevrijd werd na Mijn dood op het Kruis, dat jullie 
reeds de Waarheid ontvangen hebben door Mijn Leer, en dat de Waarheid in Mijn Vaders Boek, 
de Allerheiligste Bijbel staat. En jullie zouden gelijk hebben, maar alleen wat dat betreft. Er is nog 
meer dat jullie moeten weten omdat de profetieën die in het Boek der Openbaring staan door jullie 
niet gekend zijn. Jullie stoten het Boek der Openbaring af en hebben geen enkel verlangen om het 
te begrijpen.  

Mijn Missie is niet om jullie een nieuwe Bijbel te schenken, want dat is onmogelijk, 
aangezien Mijn Vaders Boek de hele Waarheid bevat. Mijn Taak, in een wereld, die zich in het 
heidendom gestort heeft, is enerzijds om weer de Waarheid in herinnering te brengen en 
anderzijds is het Mijn Verlangen om jullie zielen voor te bereiden op de tijd van Mijn Tweede 
Komst.  

Velen onder jullie zeggen Mij te eren, maar velen zijn ontrouw geworden aan de Waarheid. Velen 
geloven niet in Satan of in het bestaan van de hel, en dus nemen zij de zonde niet ernstig. Jullie 
verdraagzaamheid tegenover de zonde heeft jullie in een ernstige dwaling gebracht. En nu zullen 
de zwaarste dwalingen geschieden, doorheen alle Christelijke Kerken, wanneer de zonde aan de 
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kant geschoven zal worden. Jullie zullen geleid worden in een doctrine van bedrog. Dat is een 
plan dat door de Boze beraamd werd om jullie van Mij weg te leiden.  

Omdat Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid, Mijn Lichaam en Mijn Bloed, aanwezig is in elk 
Tabernakel in de wereld – zijn jullie in staat geweest om tegen de zonde te vechten. Maar nu, 
wanneer het plan om de Heilige Eucharistie te verwijderen zal uitgevoerd worden, zullen jullie 
hulpeloos zijn.  

Dat is de reden waarom Ik jullie de Waarheid meedeel over wat te gebeuren staat, zodat Ik jullie 
kan voorbereiden. Het is alleen omdat Ik jullie Bemin dat Ik jullie nu oproep.  

Wanneer de misvattingen aan het licht komen, zullen jullie beseffen hoeveel jullie te leren hebben 
en hoe de hoogmoed jullie verhinderde om Mijn Hand van Barmhartigheid te aanvaarden en hoe 
jullie niets zijn zonder Mij.  

Jullie Jezus  

God de Vader: De hongersnood die de wereld zal treffen wanneer het Derde 
Zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot gebrek aan voedsel.  

 
Maandag, 24 maart 2014, 15:33 u.  

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in haar greep zal houden wanneer het Derde 
Zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot het gebrek aan voedsel voor het lichaam. De 
hongersnood waarover Ik spreek zal het verhongeren van de geest zijn, daar elk spoor van 
de Waarheid zal uitgewist worden door de vijanden die infiltreren in de Kerk, die op Aarde 
gesticht werd door Mijn Zoon, Jezus Christus, in vereniging met Zijn Lichaam.  
Weldra zal de Waarheid verwarrend worden en de Heilige Geest zal door de geest van het 
kwaad vervangen worden. Diegenen die de nieuwe vorm van valse evangelisatie verspreiden 
zullen verantwoordelijk zijn voor het weerhouden van het Voedsel van Leven voor Mijn Kinderen. 
Wanneer jullie gebrek lijden aan de Waarheid, zullen jullie maar weinig hebben om jullie zielen 
mee te voeden en dan, met de tijd, zullen jullie vervallen in heidendom. Ik Ben bezig tussenbeide 
te komen bij elke stap van het proces waardoor jullie in dwaling zullen geleid worden. Ik zal geen 
enkele moeite sparen en Ik zal, door Mijn Zoons Barmhartigheid, vele van Zijn gewijde dienaren 
de Genaden schenken die zij nodig hebben om de Waarheid van fictie te onderscheiden.  

Wanneer Ik jullie wegtrek van de vijand, zullen velen het moeilijk hebben om trouw te blijven aan 
het Woord van God. Jullie zullen gekweld worden door twijfels, gebrek aan moed om vast te 
houden aan het Heilig Woord en de schrik om als een vijand van de Kerk beschouwd te 
worden. De strijd om zielen zal net zo intens zijn als tijdens Mijn Zoons Tijd op Aarde. De grootste 
moeilijkheid zal veroorzaakt worden door de nalatigheid vanwege Mijn Zoons gewijde dienaren om 
het bedrog binnen hun eigen rangen op te sporen. En zo zullen zij, omwille van hun lauwe geloof 
en gebrek aan onderscheiding, velen van hun medegeestelijken in ernstige dwaling leiden, zoals 
voorzegd.  

Ik zeg jullie dat de tijd kort is. Er zal jullie niet de nodige tijd verleend worden om al Mijn kinderen in 
de Barmhartige Armen van Mijn Zoon te trekken. Van diegenen die het voorrecht gegeven 
werd van de Genade om de Gave van het Boek van Waarheid te erkennen, zal daarom veel 
verwacht worden. Door jullie geloof en vertrouwen in Mij, jullie geliefde Vader, zullen jullie helpen 
Mijn kinderen terug te brengen, zodat zij zonder aarzelen de Interventie van De Waarschuwing 
zullen aanvaarden, wanneer Mijn Zoon de wereld zal omhullen binnen de Stralen van Zijn Grote 
Barmhartigheid.  
Die tijden staan jullie nu te wachten en het is tijd om jullie wapenrusting op te nemen en te strijden 
om het Ware Woord – de Waarheid – te handhaven. Zonder de Waarheid is er geen leven.  

Jullie Vader  
God de Allerhoogste  

Zelfs De Waarschuwing zal niet alle Ongelovigen bekeren.  
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Zondag, 25 maart 2012, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik dringend al Mijn volgelingen om hun tijd toe te wijden aan 
het gebed voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, geloven noch in de eeuwige redding.  

Deze zielen liggen Mij na aan Mijn Hart en zijn diegenen die moeten bekeerd worden zodat zij eerst 
kunnen verlost worden.  

Degenen die blind zijn, kunnen niet zien dat hun leven op aarde niet eindigt.  

Velen aanvaarden niet dat zij voor eeuwig zullen bestaan.  

Deze zielen verwonden Mij ten zeerste en Ik voel ontzetting wanneer Ik toezie hoe zij in dit bestaan op 
aarde het leven in hun zielen verwoesten.  

Zelfs De Waarschuwing zal velen van hen die beweren atheïsten te zijn, niet bekeren.  

Hun enige redding ligt in de gebeden en het lijden van offerzielen.  

Ik roep jullie dringend op om te bidden voor deze zielen door dit Kruistochtgebed (41): Voor de zielen van 
de ongelovigen.  

Kruistochtgebed (41)   
Voor de zielen van de ongelovigen.  

“O mijn Jezus, help Uw arme kinderen die blind zijn voor Uw Belofte van Redding.  

Ik smeek U, met de hulp van mijn gebeden en lijden, om de ogen van de ongelovigen te openen zodat zij Uw 
tedere Liefde kunnen zien en in Uw Heilige Armen lopen om bescherming.  

Help hen om de Waarheid te zien en vergiffenis te vragen voor al hun zonden zodat zij kunnen gered worden 
om als eersten de Poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.  

Ik bid voor deze arme zielen inclusief mannen, vrouwen en kinderen en smeek U om hun vergeving te 
schenken voor hun zonden. Amen.”  

Ga nu, Mijn dierbaar leger en focus op Mijn arme verloren kinderen. Help Mij, jullie Jezus, om hun zielen 
te redden.  

Jullie geliefde Verlosser   
Jezus Christus  

De grootste verschrikking waarvan Ik gedurende Mijn Tijd in de Hof van 
Olijven getuige was, was de gesel van zonde in de eindtijd.  

 
Maandag, 25 maart 2013, 14:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking waarvan Ik gedurende Mijn Tijd in de 
Hof van Olijven getuige was, was de gesel van zonde in de eindtijd. Gedurende het visioen 
dat Satan Mij liet zien, zag Ik de afvalligheid van de sterfelijke mensen aan Gods geboden. 
Hij, de Boze, toonde Mij verschrikkelijke beelden; bracht Mij in verzoeking met elke reden 
waarom Ik Mij van de Wil van Mijn Vader zou moeten afkeren. Hij wilde Mij kwellen en dus 
toonde hij de macht die hij toch nog zou hebben, ondanks Mijn dood op het Kruis.  

Mij werd de uiteindelijke verwoesting van Mijn Kerk op aarde getoond; de machtsgreep in 
haar door sekten van vrijmetselaars; de verdorvenheid van de mens; het gebrek aan 
schaamte vanwege Gods kinderen, terwijl zij zich zouden inlaten met verachtelijke zonden 
van het vlees; de moord op onschuldigen en de dwalingen van hen die pretenderen in Mijn 
Naam te spreken.  
Satan is zo machtig dat hij twijfels in Mijn Geest zaaide omtrent Mijn wezen van Mensenzoon. Ik, 
in Mijn Goddelijkheid, kon niet in zonde vallen, maar Ik zeg jullie dit, opdat de mensheid zou 
verstaan hoe het kwaad jullie kan bekoren om jullie van Mij weg te trekken.  

Satan stelt het kwade niet voor op de meest voor de hand liggende manieren. Integendeel, hij 
vermomt het kwade alsof het goed is. Hij is sluw en hij kan zelfs de heiligste onder jullie misleiden 
en hem doen geloven dat een leugen de Waarheid is.  
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Als mensen Mijn Leer in de steek laten zullen zij gewillig en met begeerte in hun hart de zonde 
omarmen. Zonder leiding zullen zij altijd uit de genade vallen. Wanneer Mijn Naam van de 
aardbodem is weggevaagd, dan zal de mens niet in staat zijn God te vinden.  

Welke religie jullie ook aanhangen, het speelt geen rol omdat jullie enige weg naar God langs Mij, 
Zijn enige Zoon, gaat. Door Mijn dood op het Kruis, redde Ik jullie – inclusief elke man, vrouw en 
kind die in de wereld van vandaag leven – van de vuren van de Hel. Indien jullie dat niet 
aanvaarden, kunnen jullie de Poorten van het Paradijs niet binnengaan. Alleen door de Zoon 
kunnen jullie aan de Vader worden voorgesteld. Verwerp Mij, Jezus Christus, en jullie verwerpen 
je eigen redding.  

Hoe weinig hebben jullie geleerd over de zonden en de wijzen waarop zij jullie van God scheiden. 
De verspreiding van de zonden is nog nooit zo algemeen heersend geweest sinds God de 
wereld schiep. Jullie, zondaars, hebben nieuwe diepten bereikt die Mij doen walgen. Jullie 
hebben zelfs de kleinen, die aan jullie zorgen werden toevertrouwd, ertoe verlaagd zich als 
demonen te gedragen. Het ontbreekt jullie aan naastenliefde, liefde en medeleven voor elkaar en 
toch zijn er velen onder jullie die te koop lopen met hun gelovig handelen om door de wereld te 
worden gezien en geprezen. Net zoals de Farizeeën de Wetten van God oplegden, maar ze zelf 
niet in praktijk brachten noch enige nederigheid toonden, zo ook zullen diegenen onder jullie die 
beweren in Mijn Naam te komen, ten prooi vallen aan de zonde van hoogmoed.  

Jullie moeten nog zoveel leren omtrent Mijn Stem en Mijn Leer, die nog steeds in dovemans oren 
vallen. Dan zijn er nog diegenen die al hun tijd steken in het verkondigen van hun kennis van God, 
zeggen dat zij de profetieën kennen die nog moeten geopenbaard worden, maar (in feite) niets 
weten. Ware het niet omwille van Mijn grote Barmhartigheid dan zouden jullie niet geschikt zijn om 
Mijn Koninkrijk binnen te gaan.  

De tijd is gekomen voor al diegenen die er aanspraak op maken Gods kinderen te leiden, op 
de wegen van de Heer, om Mij, Jezus Christus, te smeken om de Gave van Nederigheid. Het 
is tijd voor jullie om naar de Waarheid te luisteren, aangezien zij jullie gegeven werd, want er rest 
jullie niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn Ogen te redden.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Vraag mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht 
te geven om door te gaan en om de Missie van Verlossing te beschermen  

 
Dinsdag, 25 maart 2014, 15:30 u.  

Mijn lieve kinderen, wanneer God mij als de Moeder van Zijn eniggeboren Zoon koos, was het zo 
dat ik eer kon geven aan God door Hem te dienen om de langverwachte Messias aan de wereld te 
geven. Ik was toen gewoon een nederige dienares, net zoals ik nu ben.  

Onthoud altijd dat wanneer jullie God dienen, in Zijn plan om Eeuwig Heil aan de wereld te 
brengen, jullie gewoon Zijn dienaar zijn. God te dienen vereist een diep gevoel van nederigheid. 
Het kan niet op een andere wijze. Deze missie, de laatste bekrachtigd door mijn Vader in Zijn 
Plan om de uiteindelijke redding aan Zijn kinderen te brengen, zal miljoenen zielen 
aantrekken om Hem te dienen. Ze zullen uit alle hoeken van de Aarde komen. Velen zullen 
zich niet bewust zijn van hun roeping, totdat ze de Kruistochtgebeden bidden. Het zal door de 
overweging van de Kruistochtgebeden zijn dat de Heilige Geest deze zielen zal vervoeren en dan 
zullen ze klaar zijn om het Kruis van mijn Zoon te dragen.  

Wanneer jullie echt mijn Zoon dienen en Hem te hulp komen, zodat Hij redding kan brengen 
aan elke zondaar, dan moeten jullie het gewicht van het Kruis aanvaarden. Wanneer jullie 
mijn Zoon dienen, maar dan later aanstoot nemen aan het lijden dat het jullie zal brengen, zal dit 
ervoor zorgen dat de barrière breekt die jullie tegen de boze beschermt.  

Satan zal nooit diegenen lastigvallen die valse visionairs of hun aanhangers volgen, omdat hij 
weet dat zij geen vrucht dragen. Hij zal echter in het geval van authentieke missies, met 
onverbiddelijke wreedheid aanvallen. Hij zal zwakke zielen gebruiken die aangetast zijn door de 
zonde van hoogmoed, om ware discipelen van mijn Zoon aan te vallen. Voor diegenen die 
reageren op mij, de Moeder van Verlossing, zal zijn haat het duidelijkst zijn wanneer mijn Medaille 
van Verlossing over de hele wereld beschikbaar wordt gesteld.  
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De Medaille van Verlossing zal miljarden zielen bekeren en daarom zal alles in het werk 
worden gesteld door de boze om ze te stoppen. Jullie zullen door dergelijke aanvallen het pure 
vergif zien dat de boze en elk van zijn agenten zal uitstorten, want hij wil niet dat deze Medaille 
aan Gods kinderen gegeven wordt. Kinderen, jullie mogen nooit buigen voor de druk of de 
goddeloosheid, die zal uitgaan van diegenen die mijn Zoon zijn afgevallen. Dat te doen is 
toegeven aan Satan. In plaats daarvan moeten jullie mij, jullie geliefde Moeder, vragen om jullie de 
kracht te geven om door te gaan en om de Missie van Verlossing te beschermen in deze tijd van 
de verjaardag van de Annunciatie (Maria Boodschap).  

Jullie moeten dit Kruistochtgebed (143) bidden   
Om de Missie van Verlossing te beschermen.  

“O Moeder van Verlossing, bescherm deze Missie, een Gave van God, om Eeuwig Leven te brengen 
aan al Zijn kinderen overal. Kom alstublieft tussenbeide tot bemiddeling voor ons, door uw geliefde 
Zoon, Jezus Christus, om ons de moed te geven onze taken uit te voeren en God te allen tijde te 
dienen en vooral wanneer we als gevolg daarvan lijden.  

Help deze Missie om miljarden zielen te bekeren, in overeenstemming met de Goddelijke Wil van God 
en om de harten van steen te veranderen in liefdevolle dienaren van uw Zoon.  

Geef ieder van ons die Jezus in deze Missie dienen de kracht om de haat en de vervolging van het 
Kruis te overwinnen en om het lijden dat daarmee gepaard gaat te verwelkomen, met 
edelmoedigheid van hart en volledige aanvaarding van wat er in de toekomst kan komen. Amen.”  

Mijn lieve kinderen, laat nooit toe dat vrees om God te dienen in de weg staat van jullie 
verkondiging van Zijn Heilig Woord. Angst komt van Satan – niet van God. Moed en kracht, 
gecombineerd met nederigheid en het verlangen om zich aan de Wil van God te houden, kunnen 
alleen van God komen.  

Ik dank vandaag, op deze de verjaardag van de Annunciatie, mijn geliefde Vader, God de 
Allerhoogste, voor de Gave die Hij de wereld gaf toen Hij mij vroeg om Zijn geliefde Zoon te baren 
om de mensheid te verlossen en om de wereld in Zijn Eeuwig Koninkrijk te brengen.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  
 

Jullie moeten de ogen openhouden tegenover alles wat Mijn Goddelijkheid 
beledigt.  

 
Dinsdag, 26 maart 2013, 21:17 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld. Zij is bestemd voor Christenen 
van alle gezindten, voor de Joden en al die religies die Mijn Almachtige Vader, de Allerhoogste 
God, verkondigen.  

Deze Boodschap is eveneens voor diegenen die niet geloven in God de Vader, of in Mij, Zijn 
eniggeboren Zoon. Zij is ook voor diegenen die zich weinig bekommeren over welk leven hun te 
wachten staat en wier onverschilligheid betekent dat zij het Bestaan van God niet kunnen 
erkennen.  

Door deze Boodschappen worden jullie gewaarschuwd voor het gevaar met betrekking tot jullie 
toekomstig leven en jullie welzijn, zodat Ik jullie allemaal naar het Nieuwe Paradijs kan brengen, 
dat voor jullie geschapen werd wanneer Hemel en Aarde in elkaar zullen versmelten. Dat 
Koninkrijk is voltooid en de poorten zullen voor ieder van jullie openstaan. Dit mooie Geschenk, 
waar jullie zullen leven in volmaaktheid van lichaam, geest en ziel, komt van de Almachtige God, 
Die de wereld schiep.  

De tijd van jullie ballingschap op aarde is bijna voorbij. Jullie zullen niet langer de pijn moeten 
doorstaan van de zonden, die verwoesting aanrichten in elk deel van de wereld. Haat, die door de 
besmetting van Satan in de wereld in leven wordt gehouden, zal niet langer bestaan. Wanneer de 
haat verbannen is, zal het kwaad niet langer de volmaakte Schepping van God bezoedelen. Zijn 
Planeet, Zijn Geschenk van de Natuur, Zijn Bescherming en Zijn Liefde zullen vernieuwd worden 
om jullie een eeuwig leven te geven waarin geen dood mogelijk is.  
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Het leven op de aarde, zoals het nu is, zal jullie nooit bevredigen zolang Satan regeert. Zijn 
rijk loopt reeds op zijn einde maar diegenen die hij besmet zullen doorgaan de zonden te 
verspreiden door de onschuldige en niet zo onschuldige zielen aan te zuigen naar de diepten van 
de wanhoop. Deze teistering zal voortgaan tot zo veel mogelijk zielen gegrepen zijn en 
aangeboden aan het Beest dat hen zal verslinden.  

Ik zal spoedig, op het einde, voor de tweede maal komen zoals voorspeld werd, om jullie de 
definitieve verlossing te brengen en jullie de Sleutel van Mijn beloofde Koninkrijk aan te 
bieden. Mijn Koninkrijk zal uit de hemelen neerdalen, zichtbaar voor de wereld voor de laatste 
bazuin schalt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen alleen diegenen meegenomen worden die Mij 
toestonden hen te redden en diegenen die trouw bleven aan het Woord van God. Daarom mogen 
jullie in deze tijd de hoogmoed niet toestaan jullie te verblinden voor de Roep van God. Deze 
Missie werd voorbereid vanaf de allereerste profetieën die God aan de mensheid gegeven heeft. 
Wees dankbaar dat jullie, door de Barmhartigheid van God, dit Grootse Geschenk ontvangen 
hebben. Sta nooit toe dat trots jullie blind maakt voor Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid want dat 
is precies wat jullie van Mijn Barmhartigheid zal scheiden.  

Ik bereid jullie nu daarom voor opdat Ik de hele mensheid kan redden en niet alleen de 
uitverkorenen die Mij met grote nederigheid dienen. Ik wil jullie allemaal, ongeacht wat jullie 
geloven. Mijn Vader heeft deze Missie gepland met de bedoeling jullie harten te openen zodat de 
Waarheid jullie tijdig kan getoond worden, voor de Grote Dag waarop Ik kom om te Oordelen.  

De Gave van de Heilige Geest blijft over deze Missie uitgestort worden om alle zielen te 
overdekken, in het bijzonder diegenen die koppig hun rug naar Mij keren. De strijd om de zielen 
speelt zich af tussen Mijn Koninkrijk en de verschrikkelijke afgrond waarover het Beest heerst. 
Jullie moeten jullie ogen openhouden tegenover alles wat Mijn Goddelijkheid beledigt. Het 
maakt niet uit vanwaar die beledigingen komen, maar jullie mogen ze nooit aanvaarden in Mijn 
Heilige Naam.  

Nu is de tijd van het grote bedrog en Ik vraag jullie dringend om tot God te bidden voor de wijsheid 
om te begrijpen wat waarlijk van Mij komt en wat niet.  

Jullie Jezus  

Zij zijn van Mij. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen 
allemaal. Zo eenvoudig is dat.  

 
Woensdag, 26 maart 2014, 14:52 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen over de gehele wereld op om zich als 
één man met Mij te verenigen, om voor de zielen van diegenen die zich van Mij hebben 
afgescheiden te bidden. In het bijzonder roep Ik Mijn Kruistochtgebedsgroepen, van overal, 
op en allen die Mijn Oproep beantwoord hebben, door het Boek van Waarheid, om elkaar te 
beminnen zoals Ik jullie bemin. Zet jullie verschillen opzij, mochten die voorkomen, negeer 
verdeeldheid, mocht die oprijzen en sla geen acht op de haat die Satan en de zielen die hij misleid 
heeft jullie betonen, want dit is Mijn laatste Zending in voorbereiding op Mijn Tweede Komst.  

Jullie moeten het doel begrijpen van Mijn Plan om de wereld te redden door het Boek der 
Waarheid. Het gaat om de redding van alle zielen, overal, ongeacht wie zij zijn, waarin zij geloven, 
hoezeer zij zondigen, wat zij elkaar aandoen en om het even welke inzichten zij mogen hebben. 
Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd zo zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat. 
Het kan niet anders zijn.  

Telkens wanneer jullie in Mijn Naam vervolgd worden, stijg daar dan altijd boven uit en bid voor de 
zielen die jullie vervloeken, want Mijn Hart breekt om hen. Ik lijd verschrikkelijk voor zulke zielen. 
Breng ze tot Mij, zodat zij hun harten kunnen openen voor Mijn Liefde voor hen. Help mij hun 
smartvolle en gebroken zielen en hun verharde harten te bereiken, want zonder Mij en 
zonder Mijn Tussenkomst, zullen zij wegkwijnen en sterven. Dat is niet Mijn Verlangen. Kom, 
jullie allen. Ik doe een oproep tot diegenen die in Mij en met Mij zijn. Ik doe een oproep tot 
diegenen die Mij niet echt kennen, waar die denken van wel. Ik doe een oproep tot al diegenen die 
Mijn Leer ontrouw zijn. Ik doe een oproep tot diegenen die deze Zending verwerpen en zeggen dat 
ze vals is. Laat Mij niet in de steek, want Ik heb jullie niet verlaten. Vrees Mij niet, want Ik Ben jullie 
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vijand niet en Ik verlang jullie ziel, zodat jullie deel kunnen uitmaken van Mij en dan zullen jullie 
vrede vinden in jullie hart.  

Nu is het Mijn Tijd en terwijl Ik jullie leid, open jullie harten en herinner jullie de Waarheid van Mijn 
Woord dat nooit verandert. De Tijd voor Mijn Komst is nabij en het is belangrijk dat jullie je ziel 
voorbereiden en diegenen waarmee jullie in contact komen. Mijn komst zal plotseling gebeuren 
en jullie zullen geen voorafgaande waarschuwing krijgen. Verwaarloos jullie zielen niet, want 
jullie moeten klaar zijn om het Licht van Mijn Gelaat te aanschouwen en wel zo dat jullie voor Mij 
staande kunnen blijven, indien jullie Mijn Koninkrijk willen binnengaan.  

Ik zal altijd van jullie houden wanneer jullie Mij dienen met heel jullie hart. Ik zal altijd van jullie 
houden wanneer jullie Mij verwerpen, Mijn Zending afkeuren of anderen in Mijn Naam belasteren, 
want jullie weten niet wat jullie doen. Als de Dag komt, roep Ik jullie op, één voor één, en neem Ik 
jullie in Mijn Armen om jullie de vertroosting te geven die jullie zullen nodig hebben. Want op die 
Dag zal Ik allen die Mij beminnen verenigen en zal Ik de Poorten voor geopend verklaren om 
toegang te verlenen aan al Gods kinderen, van over de hele wereld, ook diegenen die gestorven 
zijn en die zullen verrijzen – als één in Mij. Dan zal eindelijk de Wil van Mijn Vader volbracht zijn.  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om 
de wereldmunt te voorkomen.  

 
Dinsdag, 27 maart 2012, 18:00 u.  

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal tijdens de Goede Week nog 
toenemen.  

Dit is de week waarin de Misleider zoveel van Gods kinderen als hij kan zal verwonden door oorlogen, 
vervolging en geweld.  

Het is op dit moment dat hij groot lijden toedient net zoals Mijn dierbare Zoon doorstond tijdens zijn 
passie op het kruis.  

Mijn kind, jij moet zeggen aan al diegenen die overal zielen hebben aangemoedigd om elke vrijdag 
tot Pasen Mijn Heilige Rozenkrans te bidden, dat Ik ten zeerste verheugd ben.  
De zielen die zij redden samen met het lijden van hun eigen naties worden allemaal geholpen door deze 
devoties.  

De liefde van Mijn Zoon wordt nu gevoeld door meer mensen over de hele wereld in tijden van groot 
lijden.  

Hij verzacht hun pijn met Zijn bijzondere genaden en troost hun zielen door de kracht van de Heilige 
Geest.  

Kinderen, jullie gebeden die jullie zo liefdevol aanbieden in de Hemel, worden verhoord.  
Jullie moeten altijd de hulp van Mijn Zoon en Mijn Eeuwige Vader vragen. Elk klein gebedje, ongeacht 
hoe kort, wordt gehoord en beantwoord in overeenstemming met de wil van de Allerhoogste God.  

Mijn kind, vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om te voorkomen dat de 
ene wereldmunt zou worden geïntroduceerd. Jullie gebeden en vasten kunnen dat bereiken.  
Van zodra dit gebed gedurende jullie vasten gezegd wordt, zal Mijn Eeuwige Vader deze mensen 
tegenhouden om de beperkingen op te leggen die ze gepland hebben om jullie te kunnen controleren.  

Diezelfde mensen willen het Christendom vernietigen, het is dus belangrijk dat jullie dit stoppen door 
bijzondere offers. Kruistochtgebed (42): Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen.  

Kruistochtgebed (42)   
Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen.  

“O Allerhoogste God, ik offer U mijn vasten opdat U de greep van het kwaad in de wereld zal stoppen dat 
gepland is om mijn land te laten verhongeren met inbegrip van het Brood des Levens.  
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Aanvaard mijn offer en luister naar mijn smeekbeden voor andere naties om hen te sparen voor het lijden 
dat gepland wordt door de antichrist.  

Red ons, lieve Heer, van de boosaardigheid en bescherm ons geloof zodat wij U kunnen eren met de vrijheid 
die wij nodig hebben om U te beminnen en te aanbidden, voor eeuwig en altijd. Amen.”  

Mijn kind, een dag van vasten op Goede Vrijdag zal voor de naties veel bevrijding van de Boze 
meebrengen en van al diegenen die zijn verdorven verlangens volgen om de controle te hebben over de 
financiën van alle naties.  

Jullie geliefde Moeder   
Moeder van Verlossing  
Moeder van God  

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuwe Paradijs zal pijnloos zijn, 
ogenblikkelijk en zo onverwacht dat jullie nauwelijks in staat zullen zijn te 
ademen.  

 
Woensdag, 27 maart 2013, 23:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, kom jullie allen en verenig jullie met Mij in herinnering aan de dag dat 
jullie de grote Gave van de Verlossing werd geschonken.  

Goede Vrijdag moet herdacht worden als de dag waarop de Poorten van het Paradijs eindelijk 
geopend werden om Gods kinderen te verwelkomen uit hun ballingschap van Hem. Mijn dood 
verzekerde voor jullie een toekomst die jullie nooit zouden gekend hebben indien Mijn Vader Mij 
niet als de Messias zou gezonden hebben.  

Mijn Lichaam werd gekruisigd maar Mijn dood bracht jullie leven. In deze tijd van Mijn Tweede 
Komst, zal Mijn Lichaam dezelfde kruisiging ondergaan – alleen zal het nu Mijn Kerk zijn, 
Mijn Mystiek Lichaam, dat zal lijden. Jullie moeten weten dat Ik nooit zou toestaan dat de 
kruisiging van Mijn Kerk het geloof van Gods kinderen vernietigt. Dus nu doe Ik een oproep tot 
elke persoon, elke geloofsovertuiging, elke kleur en elk volk om naar Mij te luisteren.  

Jullie zullen spoedig al de tekenen op aarde ervaren, die jullie zullen bewijzen dat jullie de 
Schepping van God zijn. Jullie zullen weldra weten dat jullie nooit zullen sterven als jullie de hulp 
inroepen van Gods Barmhartigheid. De toekomst van ieder van jullie, die aanvaardt dat je een 
geliefd kind bent van God, is stralend. Ik nodig jullie, jullie familie en vrienden uit om deel te nemen 
in Mijn Koninkrijk en te eten van Mijn Tafel.  

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuwe Paradijs zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en 
zo onverwacht dat jullie nauwelijks in staat zullen zijn te ademen voordat haar schoonheid 
jullie geopenbaard is. Alstublieft, vrees Mijn Tweede Komst niet, indien jullie God beminnen. God 
bemint jullie. Ik bemin jullie. De Heilige Drie-eenheid zal de aarde omarmen en al diegenen die 
Mijn Hand van Barmhartigheid aanvaarden en die berouw tonen over hun zondige leven, zullen 
veilig zijn.  

Diegenen onder jullie die een sterk geloof hebben, zullen vlug worden meegenomen. De tijd 
voor hen die achterblijven, door gebrek aan geloof en die het onmogelijk vinden om zich 
voor Mij open te stellen, zal langer duren.  
Jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen de zwakken en diegenen die verloren zijn moeten helpen. 
Mijn Barmhartigheid is zo groot dat Ik al die zielen de tijd zal geven die nodig is om hen op te 
nemen in het eeuwig leven dat Ik allen beloofd heb. Voel jullie nooit ontmoedigd wanneer alles 
hopeloos lijkt, als de zonden de zielen van de zwakken blijven verslinden. We moeten 
samenwerken om diegenen te redden die zo ver van Mij verwijderd zijn dat weinig in staat is hen 
te verlokken naar Mijn Armen. Door jullie liefde voor elkaar zullen wonderen gebruikt worden om 
die verloren zielen te redden. Dat is Mijn Belofte aan jullie. Gebed, veel gebed zal een deel zijn 
van jullie plicht tegenover Mij om die zielen te redden van het verschrikkelijk einde, dat door Satan 
gepland is tegen Gods kinderen die hij haat. Die zielen mogen hem niet gegeven worden.  

Mijn Oproep geldt voor iedereen. Deze Boodschappen sluiten geen enkele godsdienst uit. 
Integendeel, zij worden gegeven aan elk kind van God met grote Liefde, omdat jullie allen in 
Zijn Ogen gelijk zijn.  
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Wees in vrede en vertrouw op de Liefde van God.  

Jullie Jezus  

Door zich te laten terroriseren door de heidenen, zullen ze als heidenen 
worden.  

 
Donderdag, 27 maart 2014, 14:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Wens dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van 
alle denominaties, momenteel meer tijd in Mijn Gezelschap doorbrengen.  
Het maakt niet uit hoe dicht jullie geloven dat jullie bij Mij zijn, de boze zal elke inspanning doen 
om jullie te verleiden tot elke soort van ongerechtigheid. Niemand van jullie is zo sterk in het geloof 
dat jullie de invloed kunnen weerstaan van de geest van het kwaad. Jullie moeten ernaar 
streven om meer tijd door te brengen in gebed, dagelijks, en deze tijd gebruiken om het 
harnas om jullie heen te bouwen dat nodig is om jullie te beschermen, indien jullie trouw 
willen blijven aan Mij. Het verzuim om met Mij te spreken, door gebed en de sacramenten, 
zal jullie zwak maken, onzeker van jullie liefde voor Mij en dan zullen jullie jezelf 
openstellen voor twijfels over Mijn Onderrichtingen, Mijn Beloften en Mijn Macht. De 
beproevingen die jullie zullen tegenkomen, veroorzaakt door de terreur die toegebracht wordt aan 
ware volgelingen van Mij, die intens trouw zullen blijven aan het Heilige Woord van God, zullen 
zeer moeilijk zijn.  

God gaf jullie de vrije wil als jullie natuurlijke geboorterecht en toch zullen die bedriegers, die Mijn 
Kerk zullen binnenvallen, proberen om hem van jullie af te nemen. Jullie zullen gedwongen 
worden om onwaarheden aan te nemen, die jullie zullen aangeboden worden onder het 
mom van nieuwe vertolkingen van de Heilige Evangeliën en indien jullie deze durven in 
vraag te stellen, zullen jullie in ongenade worden verdreven. Zo velen van jullie zullen, door 
lafheid, blindheid en een misplaatste toewijding aan diegenen die jullie geloven Mijn kudde te 
leiden, merken dat jullie zelf een valse leer omarmen.  

De valse leer, die zal worden geïntroduceerd, zal zorgvuldig worden gecamoufleerd met 
liefdevolle woorden. De manier om te herkennen dat ze niet van Mij afkomstig is zal drieledig 
zijn.  

- Ze zal de behoeften van de zondaars op de eerste plaats zetten, door te verklaren dat 
jullie moeten bidden om de rechten van de mens om te zondigen voor de Heer te 
bevorderen.  

- Ten tweede zal jullie worden gevraagd om te verklaren dat de zonde een natuurlijk iets is 
en dat jullie nooit bang moeten zijn voor de gevolgen ervan in de toekomst – dat God nooit 
een zondaar zal verwerpen en dat al Zijn kinderen het Paradijs zullen binnengaan.  

- Ten derde zal jullie worden verteld dat de Sacramenten moeten worden aangepast vanuit 
hun oorsprong in het Christendom om aantrekkelijk te zijn voor de heidenen die het 
verdienen dat met hun mensenrechten rekening gehouden wordt in de Ogen van God.  

Wanneer die zaken gebeuren, zal dat slechts een ding betekenen. De mens zal overal voor de 
altaren van Mijn Kerken, zijn interpretatie naar voren schuiven van welke door God vastgestelde 
Regels hem passen en welke niet. Hij zal dan van God verwachten te buigen voor zijn eisen. Hij 
zal in feite de wet voorschrijven aan God omdat hij zal geloven groter te zijn dan Mij.  

Ik zal deze zielen van Mij weg werpen, want zij zullen niet langer in staat zijn om zichzelf 
Christenen te noemen. Door zich te laten terroriseren door de heidenen, zullen ze als heidenen 
worden. Er is geen plaats in Mijn Koninkrijk voor diegenen die zich niet aan Mij geven op de 
manier die Ik hen leerde, toen Ik op Aarde rondliep. Jullie zullen het moeilijk vinden, in de 
komende jaren, om trouw te blijven aan Mijn Onderrichtingen, omdat diegenen die beweren 
Mij te vertegenwoordigen jullie tot ernstige dwaling zullen meevoeren, zoals voorspeld. 
Weest voorzichtig. Let op wat jullie zal worden gevraagd om te aanvaarden, als een substituut 
voor Mijn Heilig Woord. Diegenen met echt onderscheidingsvermogen, hun gegeven door de 
Kracht van de Heilige Geest, zullen onmiddellijk weten wanneer deze dingen gebeuren. Anderen 
zullen niet gezegend zijn, omdat ze geen aandacht hebben besteed aan alles wat Ik hun leerde. 
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Zij zullen zich in een zeer donkere en eenzame plek bevinden, zonder Mijn Aanwezigheid om de 
weg van de Waarheid te Verlichten. Die tijd komt zeer heel dichtbij.  

Jullie Jezus  

Het gevaar voor het Bestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie duidelijk 
worden.  

 
Donderdag, 28 maart 2013, 21:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, je begrijpt nu hoezeer deze Missie wordt verafschuwd door de 
Boze. Je moet nochtans de wrede hindernissen overstijgen die voor jou geplaatst worden om Mijn 
Werk te vertragen.  

Het gevaar voor het Bestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie duidelijk worden door de 
arrogantie van diegenen in Mijn Kerk, wier plan om de Waarheid te veranderen in alle ernst 
is begonnen.  
Het is niet van belang dat velen onder jullie spotten met Mijn Missie om de zielen voor te bereiden 
op de Grote Dag. Mettertijd zullen jullie weten dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, Die tot 
jullie komt om jullie te dienen.  

Ik Ben jullie Meester en jullie Dienaar. Jullie, Mijn gewijde dienaars, moeten aan jullie rol denken 
en ze nooit vergeten. Als dienaars kunnen jullie niet tegelijk meesters zijn. Want indien jullie een 
meester zijn, dan kunnen jullie Mij niet dienen. Velen van jullie binnen Mijn Kerk hebben vergeten 
wat hun onderwezen is. Jullie hebben het Woord van God uit het oog verloren.  

Mijn Belofte is jullie te voorzien van het Voedsel des Levens – Mijn Lichaam en Bloed – en toch 
zullen jullie Mij opnieuw verloochenen. Jullie zullen dat doen door de Heilige Eucharistie te 
verwijderen uit de Tempel van God en die te vervangen door een lijk. Het vervangmiddel zal 
nauwelijks merkbaar zijn en het zal een poos duren vooraleer jullie de boosaardige daad kunnen 
ontdekken die jullie zal opgedrongen worden.  

Aangezien Mijn Lichaam jullie, door de Heilige Eucharistie, staande houdt, zal de dood van 
Mijn Lichaam, Mijn Kerk, de dood meebrengen voor de zielen die zich van Mij ontdoen.  
De tijd voor de gruwel is zeer nabij. De tijd om te kiezen tussen Mijn Pad, of die van de valse 
profeet, is bijna daar. Wees waakzaam, nu, aangezien de Waarheid door de bedrieger zal 
verdraaid worden. Zie hoe hij zichzelf zal ophemelen in Mijn Schoenen, maar zal weigeren om het 
pad van de Waarheid in te slaan als een dienaar van God.  

Jullie Jezus  

Jezus openbaart details van Zijn Kruisiging.  
 

Donderdag, 29 maart 2012, 13:15 u.  

Mijn innig geliefde dochter, Mijn tijd voor meer lijden zal plaats vinden wanneer Mijn Passie op het kruis 
zal herdacht worden.  

Niemand begrijpt de omvang van Mijn lijden gedurende Mijn kruisiging noch de manier waarop Ik 
gegeseld werd.  

Mijn geseling was het ergste. Ik werd door tien mannen barbaars geslagen en elk stukje van Mijn 
vlees was kapot.  
Het vlees van Mijn rug was afgerukt en Mijn schouderbladen waren zichtbaar.  

Ik kon nauwelijks staan en één oog was gekwetst en dichtgezwollen.  

Ik kon alleen zien door Mijn linkeroog.  
Op het moment dat zij Mij voor Pontius Pilatus brachten en een doornenkroon op Mijn hoofd plaatsten, 
kon Ik amper rechtop staan.  
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Toen trokken zij Mij de kleren uit alvorens een kort rood kledingstuk over Mijn hoofd te trekken en dan 
plaatsten zij een palmtak in Mijn rechterhand.  

Elke doorn was zo scherp als een naald. Één van die dorens doorstak eveneens Mijn rechteroog 
zodat Ik nauwelijks in staat was te zien.  
Ik verloor zoveel bloed dat Ik braakte en Ik was zo duizelig dat toen Ik Mijn weg naar Calvarië begon, Ik 
het kruis niet kon vasthouden.  

Ik viel zo dikwijls dat het uren duurde voordat Ik de top van de berg bereikte.  

Bij elke stap onderweg werd Ik gegeseld en afgeranseld.  

Mijn lichaam was bloederig van kop tot teen en overdekt met een dikke zweetlaag tengevolge van 
een verschroeiende zon. Enkele keren viel Ik flauw.  

Hoe pijnlijk en martelend dit ook was, het meest angstwekkende was de haat die Mij betoond werd, niet 
enkel door volwassenen langs de weg, maar door jonge kinderen die Mij stampten omdat zij het 
voorbeeld van hun ouders volgden.  
Het geschreeuw dat uit hun mond kwam en de haat waren niets in vergelijking met de angst die zij voor 
Mij hadden.  

Want achter dat alles, waren zij nog altijd niet zeker of Ik nu wel of niet in feite de Messias was die zij al 
zolang verwachtten.  

Daarom was het gemakkelijker om Mij te haten, Mij aan te klagen eerder dan Mij te aanvaarden 
want dat zou betekend hebben dat zij hun manier van leven hadden moeten veranderen.  
Mijn meest hartverscheurende moment was toen Ik op de grond lag op Mijn zijde, na opnieuw in Mijn rug 
te zijn gestampt, en Mijn geliefde Moeder naar Mij zag kijken.  

Zij was overmand door verdriet en moest door twee van Mijn leerlingen ondersteund worden.  

Ik kon haar enkel gewaar worden door het ene overblijvende oog maar het zien van haar kwelling 
kon Ik niet verdragen.  
De beschimpingen, het geschreeuw en gebrul van de menigte van honderden kon gevoeld worden van 
op de grond waarop Ik lag en er waren zeshonderd soldaten nodig om de kruisiging van Mij en zes 
anderen te organiseren en toezicht te houden.  
Ik was het hoofddoel van hun aandacht en de anderen leden niet zoals Ik leed.  

Wanneer Mijn polsen, bij de wortel van Mijn duimen, aan het kruis vastgenageld werden, kon Ik niet 
langer voelen.  

Mijn lichaam was zo toegetakeld en gekneusd dat Ik in shock was geraakt.  

Mijn schouders waren ontwricht en Mijn armen waren uit hun gewrichtsholte getrokken.  
De ergste lichamelijke schade was aan Mijn lichaam toegebracht voor Ik aan het kruis genageld werd.  

Ik liet geen kreet.  

Geen protest.  

Alleen een fluistering.  

Dat maakte Mijn beulen woedend omdat zij een reactie verlangden om hun innerlijke drang te 
bevredigen.  

Ik heb Mij nooit met hen ingelaten want dat te doen zou betekend hebben dat Ik Mij had moeten inlaten 
met Satan en zijn demonen die hun zielen besmeurden.  

Daarom was hun boosaardigheid tegenover Mij zo intens.  

Ik hing vijf uren aan het kruis.  
De zon was verschroeiend zonder wolken die het branden van Mijn huid konden helpen verminderen.  

Van zodra Ik Mijn laatste adem nam, zond Mijn Vader zwarte wolken alsook donder en bliksem.  

De storm die plaatsvond was van zo’n angstaanjagende grootte en zo plots, dat Mijn toeschouwers op 
dat ogenblik achterbleven, zonder enige twijfel (beseften) dat Ik inderdaad de Redder was die door God 
de Vader was gezonden.  
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Ik openbaar dit aan jou, Mijn dochter, als een geschenk aan jou in ruil voor de enorme lijdensdaad die jij 
aan Mij gegeven hebt.  

Zeg aan Mijn kinderen dat Ik Mijn Passie op het Kruis niet betreur.  
Wat Ik wel betreur is dat Mijn offer vergeten wordt en dat zo velen ontkennen dat Mijn kruisiging 
daadwerkelijk plaatsvond.  

Velen hebben geen idee hoe zeer Ik heb moeten lijden omdat vele van Mijn apostelen geen 
getuigen waren van Mijn klim naar de Calvarieberg.  
Wat Mij vandaag zo kwetst is dat velen Mij nog altijd ontkennen.  

Mijn verzoek aan jullie, Mijn volgelingen, is om niet toe te staan dat Mijn Kruisiging verloren gaat.  

Ik stierf voor ALLE zonden, met inbegrip van de zonden die vandaag begaan worden.  

Ik wil en Ik moet zelfs diegenen redden die Mij ook vandaag nog verloochenen.  

Jullie geliefde Verlosser  
Jezus Christus  

Vandaag zal Mijn Kerk op aarde Gekruisigd worden. Vandaag luidt het begin 
in van de veranderingen.  

 
Vrijdag, 29 maart 2013, 12:15 u.  

Eerste Boodschap voor Goede Vrijdag  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal Mijn Kerk op aarde Gekruisigd worden.  
Vandaag luidt het begin in van de veranderingen, die snel zullen plaatsvinden en die zullen 
gebeuren om het aanschijn van de Katholieke Kerk in de wereld te veranderen.  

In haar kielzog zal het samensmelten van alle geloofsovertuigingen plaatsvinden, dat gezien zal 
worden in elk openbaar teken en vrijwillig gedemonstreerd zal worden met de bedoeling om 
daarvan een publiek getuigenis te brengen.  

Let op, nu alles wat Ik jullie gezegd heb aan het licht zal komen. Ik daag diegenen onder jullie 
uit om de afschuwelijke waarheid te verwerpen, wanneer jullie gedwongen worden een leugen te 
slikken.  

Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mijn Sacramenten beschermen en waakzaam zijn. Jullie, Mijn 
gewijde dienaars, zullen spoedig op de proef gesteld worden, wanneer Mijn Goddelijkheid zal 
uitgedaagd worden. Gods Wetten zullen aangepast worden en van zodra er geknoeid wordt 
met Mijn Heilige Eucharistie, zal de Hand van God met zo’n kracht neerkomen dat jullie, 
onmiddellijk, zullen weten dat deze Boodschappen van de Hemel komen.  
Mijn Smart zal jullie smart worden. Jullie verdriet, omdat jullie de Waarheid kennen, zal het jullie 
onmogelijk maken de heiligschennissen te aanvaarden, die men jullie zal opdragen in de armen te 
sluiten.  

Zelfs dan, indien jullie Mijn profeet en de Woorden die Ik haar geef niet aanvaarden, zal Ik jullie 
nog steeds tijd geven. Want zeer spoedig zal jullie door die leiders onder jullie gevraagd 
worden jullie geloften te vernieuwen. Men zal jullie vragen jullie leven te verpanden door 
een bevestiging onder ede van de heidense wetten. Indien jullie dat doen, zullen jullie onder de 
invloed van de Boze staan en daardoor de strijd aangaan met God.  

Jullie moeten volharden en Mij trouw blijven en Mij smeken om leiding in een tijd waarin de man 
die op de Stoel van Petrus zit, die weigert in diens voetstappen te treden of zijn schoenen te 
dragen, jullie getrouwheid aan God zal vernietigen.  

Wanneer jullie nu getuige zijn van de Kruisiging van Mijn Kerk op aarde, zal Ik jullie oproepen om 
de Waarheid van God te verkondigen. Ik zal jullie blijven roepen om jullie te beschermen. Ik zal 
ervoor zorgen dat Mijn Kerk, door hen die Mijn Leer, Mijn Sacramenten en het Woord van God 
aanhangen, blijft voortleven dankzij de overblijvende getrouwen die Mij nooit zullen verlaten.  

Er zullen er onder jullie zijn die Mij vandaag verraden. Anderen onder jullie zullen spoedig Mijn 
Sacramenten opgeven, omdat jullie te zwak zullen zijn om het Woord van God te verdedigen. 
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Diegenen onder jullie die de waarheid al wantrouwen en die proberen Mijn Woord te verspreiden, 
zullen lijden omdat zij niet de moed zullen hebben op te staan voor de Waarheid. Toch zullen jullie 
Mij trouw blijven omdat jullie weten dat jullie niet zonder Mijn Liefde kunnen leven.  

Luister naar Mijn Stem. Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn Schouder en sta Mij toe om Mijn Armen 
om jullie heen te slaan in deze tijd. Ik zal jullie altijd beschermen.  

Jullie Jezus  

Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus Gods kinderen leiden vanuit zijn 
plaats van ballingschap.  

 
Vrijdag, 29 maart 2013, 08:45 u.  

Tweede Boodschap voor Goede Vrijdag  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie 
herdacht wordt, zal deze in werkelijkheid de Kruisiging voorstellen van de Katholieke Kerk.  

In de dagen naar de aanloop van Mijn verraad in Mijn Tijd op aarde, streden de priesters van die 
dagen op elke mogelijke manier in hun betrachting om te bewijzen dat Ik schuldig was aan ketterij.  

Zij namen wat Ik onderricht had – het Woord van God – en verdraaiden het. De geruchten die 
zij nadien verspreidden bevatten leugens en zij beweerden dat Ik het volk probeerde weg te 
trekken van de Ware Leer van de Kerk. Zij preekten in de Tempels om de mensen te 
waarschuwen van Mij weg te blijven, opdat ze de hogepriesters beledigden. Zij werden 
gewaarschuwd dat indien zij Mijn Boodschappen bleven verspreiden zij, zoals melaatsen, uit de 
Heilige Tempel zouden weggejaagd worden. In sommige gevallen, werd Mijn leerlingen gezegd 
dat zij lichamelijke straffen zouden ondergaan en dat zij zouden gevangen genomen worden.  

Terwijl zij tegen de Heilige Geest lasterden – ontkenden zij dat Ik de Waarheid sprak en 
zegden dat Mijn Woord van Satan kwam – zij bleven God in de Tempels vereren. Gekleed in 
gewaden van Koningen, vochten zij voor hun plaats aan het altaar in de Tempel. Alle lagere 
dienaren moesten uren rechtstaan terwijl zij op hun stoelen zaten, die ontworpen waren voor 
Koningen. Het altaar stond zo vol Kerkelijke leiders dat de gewone mensen verward waren. 
Zij werden verplicht om eer te brengen aan God door gedwongen eer te brengen aan de 
hoogstgeplaatste dienaren van God. De hogepriesters eisten respect van de bezoekers van de 
Tempel. Zij spreidden al de uiterlijke tekenen ten toon van liefde en nederigheid, die van hen 
verwacht werden, en toch kleedden en gedroegen zij zich als meesters in het Huis van Mijn Vader, 
in plaats van als dienaren die zij hadden moeten zijn.  
De mensen waren bang de Farizeeën te beledigen door Mij te volgen. Priesters werden 
geïntimideerd en verwittigd dat indien zij niet stopten met het verspreiden van Mijn Woord, zij van 
hun titels zouden beroofd worden. Gewone mensen wisten dat wanneer zij zouden gepakt worden 
bij het verspreiden van Mijn Onderrichtingen, hun eigen lot veel erger zou zijn.  

De Kruisiging van Mijn Lichaam op aarde voltooide het eerste deel van het Verbond met Mijn 
Vader om de mensheid te redden.  

De Kruisiging van Mijn Mystiek Lichaam – Mijn Kerk op Aarde – begint vandaag, het begin van de 
laatste vervolging, terwijl het Vrijmetselaarsplan om Mijn Huis te ontwijden nu zal zichtbaar worden 
voor allen die de Waarheid kennen.  

De geschiedenis zal zich nu herhalen, maar de Waarheid zal niet verloochend worden. Zij die Mij 
zullen verloochenen, zullen echter met de tijd naar Mij terugkeren. Zij die weten dat de voorzegde 
profetieën – dat Mijn Kerk het uiteindelijk doel zal zijn om alle sporen van Mij, Jezus Christus, uit te 
wissen – nu plaatsvinden, zullen Mij volgen in Mijn Restleger. Zij zullen trouw blijven aan Mij en 
Mijn Leer tot het einde van de tijd.  

Niemand kan de verspreiding van het Ware Woord van God tegenhouden. Niemand. Het bestuur 
in het Huis van Petrus zal kortstondig zijn en weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus Gods 
kinderen leiden vanuit zijn plaats van ballingschap. Petrus, Mijn Apostel, de stichter van Mijn Kerk 
op aarde, zal hem leiden in de laatste moeilijke dagen, wanneer Mijn Kerk vecht voor haar Leven.  

Jullie Jezus  
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Niet aan Mijn Voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn Voeten zijn die 
zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.  

 
Vrijdag, 29 maart 2013, 19:00 u.  

Derde Boodschap voor Goede Vrijdag  

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Iskarioth Mij verraadde, nam hij Mijn Hoofd en kuste Mij op 
de wang. Wanneer zij die Mijn Kerk leiden zeggen Mij te beminnen, en Mij dan verraden, zullen 
jullie duidelijk hun kus van verraad zien.  

Niet aan Mijn Voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn Voeten zijn die zij kussen, 
maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.  
Bezorgdheid tonen voor de noden van de evenmens is bewonderenswaardig. Maar wanneer jullie 
in de behoeften van de mensen het lichamelijk welbehagen boven hun geestelijke noden plaatst, 
dan volgen jullie niet Mij, Jezus Christus.  

Humanisme is geen Christendom. Christen zijn wil zeggen alles aan Mij overgeven, jullie zelf in 
volle nederigheid aan Mijn Voeten overleveren. Het wil zeggen dat jullie Mij toestaan jullie te 
leiden. Het wil zeggen gehoorzaam te zijn aan Mijn Wetten en alles te doen wat mogelijk is om het 
voorbeeld te tonen van Mijn Liefde voor jullie allen. Vandaag werd Ik verraden.  
Het kan en zal niet lang duren dat jullie misleid worden want eens het Huis van God van binnenuit 
aangevallen wordt, kan niets anders dan wanorde het gevolg zijn. Jullie moeten jullie Kruis 
opnemen en Mij volgen want spoedig zullen jullie geblinddoekt zijn en jullie zullen strompelen en 
vallen in het donker.  

Zonder het Licht van God zullen jullie niet in staat zijn om te zien.  
Jullie Jezus  

De mannen van de wetenschap zullen in de komende twee jaren elke 
inspanning leveren om het Bestaan van God te weerleggen.  

 
Zaterdag, 29 maart 2014, 14:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de mannen van de wetenschap zullen in de komende twee jaren elke 
inspanning leveren om het Bestaan van God te weerleggen. Zij zullen valselijk beweren dat de 
mens kan leven op andere planeten, los van de Aarde. De Aarde is het enige levende deel van 
het universum dat door God geschapen werd voor Zijn kinderen. Maar dat is niet de enige 
reden waarom deze beweringen zullen geuit worden om te bewijzen dat God niet Bestaat. Zij 
zullen de grootheid van de mens loven, zijn intelligentie en zijn vooruitgang op het gebied 
van de wetenschap, om zo de idee te verdrijven dat de mens door God werd geschapen. De 
grootste belediging zal zijn wanneer zij beweren dat de mens door een wonder van de 
wetenschap werd geschapen. Zij zullen grote moeite doen om te bewijzen dat de mens 
onoverwinnelijk is, toch, zullen zij geen antwoord kunnen geven op de vraag wat er gebeurt na de 
fysieke dood van het lichaam, die elke mens moet doorstaan. Dat deel zal door diegenen die 
liegen en God afwijzen, genegeerd worden.  

Zij zullen diegenen belachelijk maken die geloven in het Bestaan van de Hemel of in hun Ware 
Schepper, God de Allerhoogste. En tijdens al deze openlijke verklaringen, tegen de Waarheid, 
zal er niet een woord gesproken worden door diegenen die beweren Mijn Kerk te leiden. In 
de laatste dagen zal religie een heidens concept worden, wanneer de bewieroking van de Aarde, 
de zon, de maan en de sterren de vervangmiddelen zullen worden om God eer te bewijzen.  

Het grootste deel van de wereld zal zich tot het heidendom keren en hun zielen de dood brengen. 
Ondanks elke Tussenkomst vanwege Mijn Vader, zullen zij toch de andere kant opgaan. Dat is de 
reden waarom Mijn Vader het Boek der Waarheid aan de wereld beloofde, de ontrafeling van het 
Boek der Openbaring, om jullie erbarmelijke zielen te redden. De mens is koppig. De mens is 
hoogmoedig, ijdel en hoe meer vooruitgang hij in de wetenschap maakt hoe minder hij weet en 
hoe meer hij zich van de Waarheid verwijdert.  
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Luister nu naar Mijn Woord, want spoedig zal al datgene wat Ik jullie leerde, geleidelijk, stap voor 
stap herroepen worden door Mijn Kerken op Aarde. Het Woord zal jullie ontnomen worden, maar 
Ik zal jullie nooit verlaten, want Ik zal altijd bij jullie blijven, jullie leiden, jullie onderrichten en jullie 
vervullen met Mijn Liefde. Jullie zullen altijd in Mijn Hart zijn en het zal omwille van jullie liefde voor 
Mij zijn dat Ik in staat zal zijn om diegenen die verloren zijn te redden. Jullie, Mijn geliefde 
volgelingen, zijn Mijn verbinding naar Gods kinderen en door jullie gebeden, zal Ik trachten 
om de wereld te verenigen. Daarom moeten jullie nooit wanhopen, zelfs niet wanneer alles 
hopeloos lijkt.  

Jullie Jezus  

Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nogmaals.  
 

Vrijdag, 30 maart 2012, 15:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld 
te redden van de eeuwige verdoeming.  

Satan, die vanaf de val van Adam en Eva geregeerd heeft in de harten van de mensen, heeft gemeend 
dat hij met succes zielen gestolen had.  

Het grootste deel van de mensheid zou het woord van God niet aanvaarden, vooral de (Tien) Geboden 
die hen door Mozes gegeven waren.  

Bijgevolg werd Ik gezonden om te garanderen dat de mensheid de waarheid gegeven werd in de 
hoop dat de wereld die zou aanvaarden en naar de Vader zou terugkeren.  
Terwijl velen Mijn Allerheiligste Woord wel aanvaardden, weigerde de meerderheid Mij als de Messias te 
erkennen.  

De waarheid is dat zij niemand zouden aanvaard hebben, evenmin de profeten, omdat zij er genoegen in 
vonden te leven in de zonden waarin hun ziel gevangen zat.  

Indien zij Mij zouden aanvaard hebben dan zou Ik op aarde geregeerd hebben en heel de 
mensheid zou genoten hebben van eeuwige zaligheid.  
In plaats daarvan werd Ik verworpen.  

De Joden, Mijn eigen volk, verachtten Mij.  

De Farizeeën keken op Mij neer, maar wanneer zij Mijn Heilig Woord hoorden konden zij Mij niet 
gewoonweg negeren.  

Dat komt omdat Mijn woorden in hun zielen een licht liet ontvlammen dat zij moeilijk uit hun gedachten 
konden verdrijven.  

Daarom bleven zij steeds weer naar Mij toekomen om Mij te ondervragen.  
Vandaag is hetzelfde gaande. Diegenen onder jullie die beweren Mijn woord te ontkennen dat door 
Mijn profeet gesproken wordt, kunnen niet gewoon maar weg wandelen.  
Ondanks jullie aanspraken van verwerping, komen jullie steeds weer terug.  

Mettertijd zullen jullie Mijn woord aanvaarden dat vandaag tot jullie gesproken wordt.  

Jullie moeten niet dezelfde fout maken als diegenen die Mij niet alleen verwierpen maar die Mij 
kruisigden.  

Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nogmaals.  

Sta Mij toe om jullie naar verlossing te leiden door nu naar Mij te luisteren, nu Ik jullie vanuit de hemelen 
oproep om jullie voor te bereiden op verlossing en Mijn Nieuwe Paradijs.  

Jullie geliefde Jezus  

De Maagd Maria: Ik ben de bemiddelaarster. Door Mij zal Ik jullie gebeden voor 
Mijn Dierbare Zoon brengen.  
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Vrijdag, 30 maart 2012, 23:45 u.  

Mijn kind, je moet weten dat vermits de boodschappen van Mijn Zoon aan jou veranderen en 
gebeurtenissen openbaren zowel uit het verleden als in de toekomst, jij meer aangevallen zal worden.  

Het Heilig Woord van Mijn Zoon zal altijd verworpen worden door diegenen die weigeren naar Hem 
te luisteren.  
Menselijke opinies zijn niet belangrijk.  

De mededelingen van Mijn Zoon aan de wereld op dit moment zijn te belangrijk om diegenen die 
deze boodschappen bestrijden, toe te laten jou op te houden en je van dit werk af te leiden. Nu is 
het de tijd voor nederige beschouwing over de Passie van Mijn Zoon op het Kruis.  

Mijn kinderen moeten het offer dat Hij bracht voor de hele mensheid eren door zelf hun eigen offer 
te brengen voor Hem tijdens de Goede Week.  
Bid, bid, bid kinderen voor vrede in de wereld.  

Bid ook voor de bescherming van de Paus gedurende deze tijd van hevig verzet tegen de 
Katholieke Kerk.  
Gebed, nederigheid en eenvoudige trouw tegenover Mijn Zoon zijn nodig voor jullie om dicht bij het hart 
van Mijn Zoon te komen.  

Ik ben de bemiddelaarster. Door Mijn bemiddeling zal Ik jullie gebeden voor Mijn dierbare Zoon 
brengen.  
Door Mij zal Ik jullie helpen Hem meer te beminnen en Hem de troost te schenken die Hij nodig heeft op 
dit moment waarin de wereld Zijn Dood op het Kruis herdenkt.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De Verrijzenis van mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste Geschenk, 
omdat het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven kan gegeven 
worden.  

 
Zaterdag, 30 maart 2013, 20:40 u.  

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste Geschenk, omdat het 
betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven kan gegeven worden.  

Door te verrijzen uit de dood, vernietigde Mijn Zoon de dood. Indien jullie het verlangen, heeft de 
dood niet langer macht over jullie. Het leven dat jullie gegeven werd, zal spoedig veranderen, 
omdat er slechts één Leven in God zal zijn.  

Wanneer de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde samensmelten zal er alleen eeuwig leven zijn. 
Dood van het lichaam, van de geest en van de ziel zal niet meer bestaan. Jullie moeten nooit dit 
nieuwe Leven vrezen, want het zal jullie vrijmaken. Veel liefde zal weldra over de wereld 
snellen, uitgestort door de Barmhartigheid van Mijn Zoon. Deze grote, grote, genade zal de 
volgende stap zijn, door God ondernomen om Zijn kinderen te redden van de dood van de 
ziel. De dood van het lichaam zal niet langer meer bestaan wanneer Mijn Zoon nederdaalt met het 
Nieuwe Jeruzalem.  

Jullie moeten veel moed tonen tijdens deze verderfelijke tijden, want deze beproevingen zullen 
spoedig voorbij zijn. Concentreer jullie enkel op het geweldig Leven dat jullie wacht en bid opdat 
alle zielen dit Wonderbaar Geschenk zullen aanvaarden.  

Die zielen, die de Waarheid van het Eeuwig Leven weigeren te aanvaarden, zullen in plaats 
daarvan kiezen voor de eeuwige verdoeming. Er zijn slechts twee keuzemogelijkheden en toch 
geloven vele van deze zielen dat er nog een derde is. Zij die de sekten volgen, in het leven 
geroepen door de macht van de Boze, geloven verkeerdelijk in een ander mystiek leven waar hun 
grote macht zal gegeven worden. Zij geloven in valse engelen. Zij verafgoden valse engelen, en 
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jammer genoeg bestaan er daar veel van, maar zij zijn geen engelen van God. Zij kwijnen weg in 
ketens in de afgrond van de Hel en toch slagen zij erin Gods kinderen te misleiden die geloven dat 
zij engelen van het Licht zijn. Het enige Licht dat jullie moeten volgen is het Licht van God – de 
Waarheid.  

Het Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs, dat jullie wacht, is dat wat jullie door God beloofd werd en 
waarover Mijn Zoon zal regeren.  

Aanvaard de Hand van Mijn Zoon en jullie zullen het Paradijs binnengaan.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van God  
Moeder van Verlossing  

Wee diegenen door de Heer gekozen om Hem te dienen in de laatste dagen, 
want zij zullen zich niet bewust zijn van Mijn Oproep.  

 
Zondag, 30 maart 2014, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn Woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, 
want zij zijn aan jou gegeven als een Daad van Grote Barmhartigheid. Ze zijn niet aan de wereld 
gegeven omdat de mens waardig is, maar eerder omdat hij hongert naar het Woord.  

Elke Gave aan de mens, gegeven op voorspraak van Mijn Moeder sinds Mijn dood aan het 
Kruis, was bedoeld om alle zondaars te helpen zich voor te bereiden op de Grote Dag. Mijn 
Moeder reageerde op de Goddelijke Wil van Mijn Vader toen ze beviel van Mij, de Redder en 
Verlosser van de wereld. Zij, op haar beurt, werd aangesteld als bemiddelaar tussen de mens en 
de Goddelijke Gerechtigheid van God. Het is haar taak om te bemiddelen ten behoeve van 
zondaars, om hen te waarschuwen en om hen voor te bereiden om Mij, haar Zoon, te 
verwelkomen op de laatste dag.  

Elke verschijning van Mijn geliefde en Heilige Moeder, die in de wereld plaatsvond, was 
door de Machtiging van Mijn Vader. Alles wat zij voorzegde zal nu gaan gebeuren en al wat zij 
verklaarde is vergeten door de meeste van Mijn gewijde dienaren, die ervoor gekozen hebben om 
haar waarschuwingen te negeren.  

Oh wee diegenen door de Heer gekozen om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen 
zich niet bewust zijn van Mijn Oproep. Doof en blind zullen zij een verwaterde versie van Mijn 
Vaders Boek volgen en in plaats van de vruchten voort te brengen waartoe zij geroepen zijn, 
zullen alleen verrotte vruchten uit hun mond te voorschijn komen. Hooghartig en arrogant hebben 
zij Mijn Moeders bemiddeling verloochend, evenals haar verschijningen en haar oproep om hen te 
verzamelen, met de bedoeling hen in de wijsheid van de hemelse hiërarchie te brengen, waar de 
Waarheid regeert als Koning. De Waarheid is hun ontglipt en in plaats van zichzelf ter aarde te 
werpen in naakte nederigheid voor de Troon van God, volgen zij de regels van de mens – de 
feilbare mens – die de Waarheid niet kent van de Beloften door God aan Zijn volk gedaan.  

De wereld van vandaag kan grote vooruitgang gemaakt hebben in de geneeskunde, in de 
technologie en in kennis, maar ze hebben de wijsheid verhandeld van wat nodig is om Mijn 
Koninkrijk binnen te treden in ruil voor geld, rijkdom en macht. Alle dingen van deze wereld – 
geld, macht, bezittingen, machtsposities in regeringen – betekenen niets in Mijn Ogen. Ik kan ze 
wegvagen met slechts een veeg van Mijn Hand. Respect voor de menselijke kennis en 
vooruitgang in de wetenschapen zijn waardeloos, want ze komen niet van jullie – ze zijn 
talenten vanwege God aan de mens geschonken omwille van Zijn Liefde voor Zijn kinderen. 
Indien Hij ze zou wegnemen, samen met al het materieel comfort dat jullie hebben, wat zouden 
jullie dan nog overhebben? Niets.  

Diegenen die Mij echt kennen, zouden zich over niets zorgen maken, omdat ze weten dat 
wanneer ze van Mij zijn, ze alleen maar opluchting zullen krijgen als ze volledig in Mij 
vertrouwen, omdat ze weten dat Ik hen nooit zou verlaten om voor zichzelf te zorgen. 
Waarom dan gaan jullie op zoek naar dingen die niet van Mij zijn – dingen die jullie nooit zullen 
bevredigen? Hoe meer jullie Mij afwijzen en op zoek gaan naar loze beloften, hoe meer jullie je 
geïsoleerd zullen voelen, aangezien de tijd voor Mij komt om het kaf van het koren te scheiden.  
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De enige keuze die jullie kunnen maken is om een waar kind van God te worden, zonder 
Wie jullie niets zijn. Het is niet wie jullie zijn, welke positie jullie in dit leven bekleden, welke rol 
jullie spelen dat telt. Het is alleen omdat jullie door God geliefd zijn dat jullie zullen gered worden. 
Geen mens is geschikt om vóór Mij te staan. Geen mens is zo zuiver van ziel dat hij heiligheid kan 
bereiken. Niemand onder jullie kan tot Mijn Koninkrijk worden verheven op basis van jullie 
verdiensten. Het is alleen door Mijn Barmhartigheid dat jullie waardig zullen worden gemaakt om 
Eeuwig Leven te leven. 
 
Jullie Jezus  

Mijn nieuwe wonderen zullen aan de wereld getoond worden.  
 

Zaterdag, 31 maart 2012, 11:00 u.  

Mijn innig geliefde dochter, jij moet dapper blijven doorheen je lijden en niet toelaten dat er angst je hart 
binnenkomt.  

In vereniging, waarlijk met Mij, valt jouw lijden samen met de week waarin Mijn Dood op het Kruis wordt 
herdacht.  

Dat is geen toeval. Want het lijden dat jij en andere zulke uitverkoren zielen deze week doormaken, 
zal miljoenen zielen redden van de vuren van de Hel.  
Net zoals Ik pijn, marteling en dood onderging om de mensheid te redden van de eeuwige verwerping, zo 
redden ook offerzielen andere zielen zodat hun de gave van eeuwig leven kan gegeven worden.  

Ongeacht hoe moeilijk en beangstigend dit lijden ook is, denk altijd aan het geschenk dat het voor 
de mensheid betekent.  
Kinderen, als de Goede Week begint, alstublieft beschouw dan Mijn Passie op het Kruis.  

Mediteer niet alleen het lijden maar (ook) het geschenk van vrijheid dat zij de hele mensheid aanbiedt.  

Niet één ziel, zelfs niet de wrede en verstokte zondaar die onder invloed staat van Satan, zal worden 
uitgesloten van Mijn Barmhartigheid.  

De barmhartigheid, die mogelijk gemaakt is door het geschenk dat Mijn geliefde Vader aan de wereld 
gegeven heeft.  

Toen Hij Mij zond, Zijn ene en enige Zoon, bracht Hij het grootste offer van al.  

Dat offer, bewijs van Zijn vurige liefde voor al Zijn kinderen, wilde zeggen dat het mogelijk is om Satan 
voor goed en altijd te vernietigen.  

Omwille van de vrije wil die Mijn Vader aan de mensheid gegeven heeft, zal aan elke mens de keuze 
gegeven worden.  

Je zal ofwel voor ofwel tegen Mijn Vader zijn.  

Je zal ofwel voor het Paradijs van Eeuwig Leven kiezen of voor de horror van de Hel.  

Satan zal, nu zijn dagen bijna ten einde zijn, niet stil zitten terwijl op dit moment Mijn nieuwe wonderen 
aan de wereld geschonken worden.  

Hij zal niet enkel deze verduisterde zielen aanvallen om hen mee te voeren in nog grotere duisternis en 
dichter bij zijn domein, (ook) vrome Christenen zullen zijn doelwit zijn.  

De wonderen waarover Ik spreek zijn in de eerste plaats Mijn boodschappen door jou, Mijn 
dochter. Mijn stem wordt gehoord en bekering vermenigvuldigt zich.  
Miljoenen zielen worden nu door Mij opgeëist door middel van deze boodschappen.  

De andere wonderen bevatten de grote gave van Mijn Barmhartigheid die Ik weldra in de wereld 
breng wanneer De Waarschuwing plaatsvindt.  
Voor de eerste keer zal aan elke man, vrouw en kind het bewijs gegeven worden dat niet alleen God de 
Vader bestaat, maar dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon, ook besta.  



 

 

77 

Dat wil zeggen dat alle godsdiensten, inclusief het Joodse volk, Mijn uitverkoren volk waaruit Ik 
voortkwam, de waarheid zullen beseffen.  

Het wonder van een wereldwijde bekering zal Satan woest maken die zelfs dan niet zal opgeven. Die 
arme zielen, die nu reeds in verschrikkelijke zonde verkeren, zullen het zeer moeilijk vinden om van hem 
weg te trekken.  

Andere mirakels zullen te maken hebben met wereldwijde gebeurtenissen waaronder ecologische 
wonderen die door Mijn Vader zullen geschonken worden uit liefde voor Zijn twee getuigen, de 
Christenen en de Joden.  
Aan deze twee religies zal macht gegeven worden wanneer zij vervolgd worden.  
Hun vijanden zullen lijden omdat zij hun een verschrikkelijke straf opleggen.  

En dan zal er Mijn Tweede Komst zijn, het grootste wonder sinds Mijn verrijzenis.  
Dat zal de dag zijn waarop Ik de levenden en de doden kom oordelen.  

Dat is de dag waarop Ik Mijn familie kom verzamelen zodat wij één zullen worden.  
Dat zal het begin zijn van Mijn rijk, wanneer Hemel en aarde samensmelten om één te worden voor 1.000 
jaren.  

Op dit moment zullen allen leven door de Goddelijke Wil van Mijn Vader.  
Jullie geliefde Jezus  

Vandaag breng Ik grote Genaden over de wereld.  
 

Zondag, 31 maart 2013, 18:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote Genaden over de wereld, omdat Ik Mij 
verheug omwille van het geloof dat bestaat, ondanks de beproevingen en ellende die Gods 
kinderen in deze tijd te verduren hebben.  

Ik vernieuw vandaag het aanschijn van de aarde en vul met Mijn Heilige Geest de zielen van hen 
die geloven in Mij, hun geliefde Jezus Christus, Verlosser van heel de mensheid. Verheug jullie en 
negeer de kwellingen die door Satan zijn losgelaten. In plaats daarvan, verneder jullie voor Mij en 
stel al jullie vertrouwen in Mijn Barmhartigheid en Ik zal jullie tegen kwaad beschermen.  

Weet dat alle Macht Mij toebehoort. De Boze en diegenen die hij tot slaven maakt hebben geen 
macht over Mij. Maar hun beïnvloeding zal velen van diegenen die zichzelf openstellen voor de 
misleiding van het beest vernietigen.  

Mijn Koninkrijk wacht op jullie in al zijn Glorievolle Pracht, en die tijd is bijna daar.  

Verspreid jullie, Mijn volgelingen, vermenigvuldig jullie in groepen en verkondig het Woord 
van God, de Waarheid, die in de Heilige Bijbel staat. Jullie moeten nu teruggrijpen naar de 
Evangeliën en mensen herinneren aan de inhoud ervan, want daarin ligt het Woord van God 
vervat.  

Vele nieuwe wetten zullen in jullie naties geïntroduceerd worden, waardoor het onmogelijk zal 
worden toegang te krijgen tot Mijn Vaders Boek. Jullie mogen die wetten nooit aanvaarden want zij 
ontkennen Mij. Wanneer jullie geen toegang hebben tot Mijn Leer, zullen jullie kinderen Mij niet 
kennen. Wanneer Mijn Onderrichtingen, de Wetten van God, verbannen worden, dan zullen jullie 
beseffen dat jullie regeringen door Satans hand geleid worden.  

Jullie moeten niet toestaan dat jullie als slaven behandeld worden. Jullie mogen niet bezwijken 
voor onzinnige wetten die jullie je vrije wil ontzeggen. Vergeet nooit dat jullie geboren zijn met de 
gave van een vrije wil – een Geschenk van God.  

Gelijk welke mens die jullie vrije wil wegneemt, ontkent God. Elke regering of natie, die jullie je 
vrije wil ontzegt om van God te getuigen, wordt door Satan geleid. Jullie, Mijn geliefde volgelingen 
zijn bedrogen geworden door satanische invloeden in die landen die jullie banken, jullie regeringen 
en jullie toegang tot voedsel onder controle hebben.  
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De tijd zal komen dat zij jullie, nog meer dan nu het geval is, zullen doen lijden, maar plots en 
onverwacht zal een strenge kastijding komen, die deze regeringen en hun macht nutteloos 
zullen maken. Gods tussenkomst zal snel plaatsvinden en de leden van die boosaardige sekten 
zullen op handen en knieën voortkruipen, schreeuwend in panische angst om de straf die over hen 
zal neerkomen omwille van hun slechte daden.  

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten Mij vertrouwen en sterk blijven. Vandaag zegen Ik jullie 
met een bijzondere gave – de Gave van Volharding. Jullie zullen weten dat jullie deze Gave 
ontvangen hebben want jullie geduld zal onwankelbaar zijn. Jullie vastberadenheid om Mijn 
Heilige Wil te doen zal zelfs jullie zelf verbazen, en wanneer de tijd komt om openlijk van Mijn 
Tweede Komst te getuigen, zullen jullie geen vrees meer hebben. Integendeel, de liefde voor Mij 
zal zichzelf kenbaar maken als een buitengewone liefde voor jullie broeders en zusters. Jullie 
zullen hen nu zien zoals zij gezien worden door de Ogen van Mijn Vader, als kleine kinderen. 
Jullie hart zal zwellen van liefde en dat zal jullie van de wijs brengen want jullie zullen in je hart 
zelfs liefde voelen voor die vijanden die jullie naties besturen onder bevel van het beest.  

Die liefde zal de zielen bekeren van hen die vol haat zitten in hun eigen ziel. Jullie gebeden voor 
dergelijke zielen zal hen vrijstelling verlenen van de straf die zij anders zouden moeten ondergaan 
op de dag van de bestraffing, wanneer Ik kom om te Oordelen.  

Deze Gave van Volharding, die Ik jullie vandaag geef, zal zielen redden, want elke Gave die Ik 
schenk heeft slechts één doel en dat is alle zielen te redden opdat wij ons samen als één Heilige 
Familie kunnen verenigen in het Nieuwe Paradijs op aarde.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen.  
 

Maandag, 31 maart 2014, 14:00 u.  

Mijn liefste dochter, de tijd is gekomen dat de mens, die gezondigd en zichzelf in Mijn Ogen 
bezoedeld heeft, en dat al zo lang, nu in de beslissende diepten van verdorvenheid zal 
zinken, wanneer hij ernaar zal streven om al wat voor Mij heilig is te vernietigen.  
Alle leven komt van Mij. Het leven van de ziel is van Mij. Het leven van het vlees is ook van Mij. 
Laat niemand bij geen van beide tussenkomen – opdat zijn eigen leven niet door Mij zou worden 
weggenomen. Daarvan kunnen jullie zeker zijn. Elke vorm van leven dat door Mijn Hand tot stand 
kwam, zal gedood worden door de handen van boosaardige mensen. Zij zullen het leven 
ontnemen van diegenen die zich in de moederschoot bevinden en beweren dat dit een vorm van 
menselijk recht is. Jullie, Mijn kinderen, hebben het recht niet om het leven van Mijn kinderen 
te vernietigen – noch voor noch nadat zij geboren zijn – en wanneer jullie dat toch doen, 
zullen jullie een verschrikkelijke bestraffing te verduren hebben. Zonder verzoening en bij 
gebrek aan berouw voor deze weerzinwekkende zonde, zal Ik jullie vernietigen, evenals die 
landen die dit kwaad aanmoedigen. Wanneer jullie je eigen leven doden, beledigen jullie Mij, 
want het behoort jullie niet toe en Ik alleen heb het recht om te geven en terug te nemen, op Mijn 
Tijd. Door met het leven van het vlees te knoeien, bemoeien jullie je met Mijn Goddelijkheid en Ik 
zal Mij nooit op de achtergrond houden tegenover zulk een belediging jegens Mijn Schepping noch 
haar negeren.  

Wanneer het doden van het leven niet genoeg is, zal de mens op sluwe wijze het leven van de ziel 
aanvallen, door Mijn Heilig Woord te doden, waarop hij zal trappelen totdat hij elk deeltje 
verbrijzeld heeft zodat het als grind wordt onder zijn voeten. Vervolgens zal er een man, 
arrogant en vol van zijn eigen pervers inzicht over zijn bekwaamheden, proberen om een 
nieuwe planeet te zoeken om een nieuwe thuis te vinden voor de mensheid, hoewel dat 
onmogelijk is. De Gave van de ware bodem, waarop Ik de mensheid plaatste, zal als 
onvoldoende beschouwd worden voor de noden van de mens. En zo zal het verdergaan – deze 
mars naar zelfvernietiging. De mens zal de auteur zijn van zijn eigen dood. Hij zal systematisch 
alles wat voor Mij heilig is verwoesten.  

De Gave van het leven, aan elk schepsel door Mij geschonken, zal van Mij gestolen worden door 
de mens, zonder een greintje berouw. Hij zal elk deel van zijn moordzuchtig voornemen 
goedpraten, door te verklaren dat het doden van het leven een goede zaak is. Dood, door abortus, 
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is de grootste belediging van alle en Ik waarschuw de mensheid voor Mijn Gerechtigheid, want Ik 
zal jullie niet langer toestaan Mij op die manier te vervloeken.  

Aardbevingen zullen jullie steden treffen en voor elke natie die het doden van het leven toestaat, 
zullen jullie de nasleep van Mijn Toorn voelen, wanneer Ik jullie snode en haatvolle harten 
tref. Zij die berouw tonen voor deze wandaden zullen gespaard blijven, maar weet dat geen 
enkele natie onder jullie aan deze kastijding zal ontsnappen.  
De dood van Mijn Kerk zal niet geduld worden, wanneer de mens, samen met de valse leiders die 
hij slaafs zal volgen, de Sacramenten zal vernietigen om ze te herscheppen, zo dat zij zullen 
verdwijnen. Ik zal jullie tempels en jullie kerken neerhalen wanneer jullie de ontwijding van Mijn 
Zoons Lichaam blijven voortzetten. Jullie geselden Hem, bespotten Hem en vervolgden Zijn 
volgelingen – totdat jullie Hem barbaars vermoordden toen jullie Hem kruisigden. Jullie hebben 
nog steeds niets geleerd. Jullie gebrek aan nederige dienstbaarheid jegens Hem Die jullie het 
leven schonk en jullie Verlossing bracht en Die nu probeert om jullie voor te bereiden op de Grote 
Dag, doet Mij walgen.  

Ik Ben Bedroefd. Ik Ben Verdrietig en Ik Ben Boos, want jullie zijn er uiteindelijk in geslaagd 
elke vorm van leven dat Ik jullie gaf, te doden. Ik verwijs hier zowel naar het leven van het 
vlees als naar het leven van de ziel. Het leven dat Ik jullie gaf is niet langer voldoende, dus zal Ik 
het op de Laatste Dag terugnemen van diegenen die het naar Mij teruggeworpen hebben. Terwijl 
jullie oorlog voortduurt tegen Mij, de Schepper van de Wereld, van al wat is, zal Ik enkel toestaan 
dat jullie gemene daden van vernietiging nog maar een zeer korte tijd zullen duren.  

Ik geef jullie nu de tijd om de zonden van de mensheid tegen alles wat Ik heilig acht, te 
onderzoeken, zodat jullie boete kunnen doen voor de zonden van de wereld. De laatste strijd is 
begonnen en veel leven – de Gave van het leven door Mij geschapen – zal door de mens 
vernietigd worden. En daarvoor zal Ik de wereld straffen.  

Jullie Vader  
God de Allerhoogste  

 


