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Gebed kan disharmonie in de wereld afwenden.  

 
Vrijdag, 1 juli 2011, 23:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, gebed en liefde tot Mij zijn zoals water geven aan een dorstige mens. Als je 
gebrek hebt aan water zal je dorst voortduren zodat je zonder water misschien zal sterven. Voor 
diegenen die Mij kennen, Mij beminnen en hun toewijding tonen tegenover Mij, jullie moeten één ding 
begrijpen. Als jullie niet doorgaan met Mijn Lichaam te ontvangen en regelmatig tot Mij te bidden, dan 
zullen jullie vrij snel jullie verlangen naar Mij verliezen. Zonder dat verlangen zullen jullie je van Mij 
verwijderen totdat jullie hoofden weggedraaid zijn door de verleiding tot zonde die Satan heimelijk in jullie 
geest binnenbrengt. Zonder Mij werkelijk aanwezig te hebben in jullie leven, zijn jullie niets, Mijn kinderen.  

Wees altijd waakzaam. Gebed beschermt jullie tegen de zonde. Jullie devotie tot Mij zal wel de Misleider 
aantrekken die jullie vaker zal tergen. Hoe dan ook zullen jullie, zonder een regelmatige toewijding aan 
Mij, doelloos in deze wereld rondwandelen.  

Gelovigen begrijpen dat gebed veel disharmonie in de wereld kan afwenden. Nu al heeft het gebed van 
deze zieneres en van andere zieners het onmiddellijke gevaar afgeremd dat Paus Benedictus loopt, 
maar niet voor al te lang. Gebed tot Mijn Gezegende Moeder kan bergen verzetten, de impact van 
boosaardige wreedheden afzwakken, inclusief degenen die voorspeld zijn, en kan zondaars bekeren.  

Onthoud deze les, Mijn dochter, gebed is jullie harnas tegen de Misleider. Jij, het meest van allen, moet 
de noodzakelijkheid leren om regelmatig in jouw zending te bidden. Jij moet meer tijd besteden aan stille 
overweging met Mij. Want als jij dat niet doet, wordt jouw onderscheiding betreffende Mijn boodschappen 
zwakker en kunnen er fouten in voorkomen. Wees voorzichtig, Mijn dochter, bij het verwijzen naar data 
van profetieën die Ik jou gegeven heb. Als Ik zeg, maanden, kan dan eender wanneer zijn in een jaar. 
Verwar nooit menselijke interpretatie met die van de tijdeloosheid door Mij aan jou gegeven. Ik heb jou 
geen bijzondere specifieke data voor gebeurtenissen gegeven, enkel richtlijnen. Deze profetieën zullen 
plaatsvinden, maar alleen door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Vertrouw Mij meer. Jouw gebeden en 
die van Mijn volgelingen kunnen helpen om te vertragen, of in sommige gevallen, rampen af te wenden. 
Onthoud dat altijd.  

Bid, bid, bid. Want, wanneer je bidt met het hart dan worden jullie gebeden verhoord. Bid vooral voor die 
wereldleiders wier leven weldra zal eindigen door hatelijke boosaardige daden. Zij en diegenen met 
verharde harten die schuldig zijn aan de misdaden van onmenselijkheid, hebben het meest jullie gebeden 
nodig. Bid altijd voor zondaars, want Ik bemin al Mijn kinderen en Ik heb jullie gebed nodig om hen te 
redden van de vuren van de Hel.  

Jullie eeuwig barmhartige  Jezus Christus  

De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige 
Eucharistie moeten behouden blijven.  

 
Zondag, 1 juli 2012, 15:45 u.  

Mijn innig geliefde dochter, hoe verpletteren de zonden Mij op dit moment en hoe lijd Ik onder de kwelling 
van de verwerping.  

Mijn hoofd wordt ingedrukt zoals de doornen in Mijn kroon net zoals het hoofd van Mijn Kerk, Mijn heilige 
Plaatsvervanger op aarde, lijdt door de vervolging die hij ondergaat vanwege zijn vijanden.  

Mijn Kerk op aarde, Mijn Lichaam op aarde, zijn één. De Kruisiging is in voorbereiding.  

De leerstellingen van Mijn Kerk zullen binnen korte tijd stukgescheurd worden, net zoals Mijn 
onderrichtingen op aarde in stukken gereten werden door de Farizeeën en door diegenen die 
dachten dat zij het woord van Mijn Vader beter kenden dan Ik.  
Jullie moeten allemaal bidden voor Mijn Kerk op aarde. Herinner jullie altijd dat er geen andere doctrine 
bestaat dan diegene die Ik tijdens Mijn tijd op aarde verkondigde.  
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Al wat de waarheid is zal nooit veranderen en wanneer dat toch gebeurt dan zullen jullie 
gedwongen worden leugens te slikken.  
Mijn dochter, laat nooit toe dat diegenen die Mijn Woord blijven verwerpen jou of Mijn volgelingen op dit 
moment ontmoedigen, om Mij te helpen Mijn Kerk op aarde te redden.  

Zodra de vijand Mijn Kerk aanvalt moeten jullie de rangen sluiten en verzekeren dat de Evangeliën 
verspreid worden tot de uiteinden der aarde.  

De Sacramenten van de heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten 
behouden blijven. Zelfs die zullen moeilijk toegankelijk gemaakt worden.  
Mijn gewijde dienaars die van Mij houden moeten nu voorbereidingen treffen. Zeer spoedig zal het jullie 
verboden worden dergelijke gaven aan Gods kinderen aan te bieden.  

De voorbereidingstijd is begonnen.  

Sta Mij toe om jullie te onderrichten, te leiden en te helpen om Mijn Restkerk naar de poorten van het 
Paradijs te brengen.  

Jullie geliefde Jezus  

Moeder van Verlossing: Wat Ik als getuige zag kan nooit op papier 
neergeschreven worden, zo gemeen waren de wreedheden die Zijn 
Goddelijk Lichaam werden toegebracht.  

 
Maandag, 1 juli 2013, 16:43 u.  

Mijn dochter, wanneer je lijdt voor Mijn Zoon, mag je het uitschreeuwen van pijn omdat je nu 
eenmaal maar een mens bent. Toen Ik getuige was van de geseling van Mijn Zoon en dan van 
Zijn afschuwelijke Kruisiging, was Ik buiten mezelf van smart. En terwijl Ik zag hoe Zijn 
deerniswekkend Lichaam doorstond wat geen enkel dier in een slachthuis zou kunnen 
verdragen, viel Ik zo dikwijls flauw van de hevige emotie dat Ik nauwelijks overeind kon 
blijven.  
Hoe erg Hij leed, zal nooit iemand weten, want wat Ik als getuige zag kan nooit op papier 
neergeschreven worden, zo gemeen waren de wreedheden die Zijn Goddelijk Lichaam 
werden toegebracht. Daarom is er zo weinig beschreven van de vernederende beledigingen 
die zij Hem aandeden, want dat zou zo schokkend zijn dat het Zijn Heilige Naam zou 
onteren door het neer te schrijven.  
Jij lijdt, Mijn kind, maar zo’n klein beetje van Zijn pijn. Je moet weten dat wanneer je lichamelijke 
pijn lijdt, dat Mijn Zoon alleen toelaat dat Zijn lijden zich manifesteert in diegenen die Hij heeft 
uitverkoren. Wanneer Hij dit toelaat, helpt Hem dat om de macht van het kwaad te trotseren, te 
overwinnen en te vernietigen door de gave van jouw vrije wil aan Mijn dierbare Zoon. Door zo te 
handelen, wijd jij je ziel toe, evenals je lichaam, en dit is voor Hem een zeer bijzondere gave – een 
gave, die Hem mogelijk maakt om anderen te redden.  

Begrijp dus alstublieft dat wanneer Mijn Zoon jouw lijden vermeerdert en wanneer Hij echt in jou 
lijdt, dat dit een Genade is, die jij niet moet weigeren. Omhels ze. Je zult spoedig begrijpen hoe 
machtig dit is. Wanneer Mijn Zoon Zijn wonden toont in het lichaam van een uitverkoren ziel, 
brengt dat een vreselijke vervolging mee. Dat gebeurt wanneer de Boze in een ernstige en 
gewelddadige razernij aanvalt. Je zal eerst bevreesd zijn, maar nu je het begrijpt, zal je dit 
aanvaarden en jezelf gewoon beschermen door het bidden, minstens drie maal per dag, van de 
Allerheiligste Rozenkrans.  

Mijn kind, zorg er alstublieft voor dat angst je niet wegtrekt van dit Werk, want dat is wat de Boze 
wil. Je moet standhouden, ondergaan en rustig blijven, wanneer de haat tegen jou toeneemt.  

Deze beproevingen zijn te verwachten bij een Missie van deze omvang. Wees in vrede en weet 
dat al de engelen en heiligen met je zijn en je begeleiden.  

Jouw geliefde Moeder  
Moeder van God  
Moeder van Verlossing  
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Jullie geloof zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren.  
 

Dinsdag, 1 juli 2014, 20:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die uitstraalt van Mijn leerlingen die Mij in deze tijd 
volgen, omringt alles. Zij is het Licht, dat brandend onder jullie Mijn Liefde ondersteunt, en dat 
overal wordt waargenomen waar Ik vereerd word. De Heilige Geest blijft uitgestort worden over 
Mijn Kerk op Aarde terwijl zij opbokst tegen de beproevingen en de rampspoed die haar 
dagelijks belagen.  
De geest van duisternis echter blijft zwaar wegen op de naties omdat de handlangers van de Boze 
al het mogelijke doen om elk spoor van Mij, Mijn Woord en Mijn Ware kerk, van het oppervlak van 
de aarde te verdrijven. Wees ervan overtuigd, hoe zwaar jullie lasten ook zijn, dat Ik met jullie Ben, 
naast jullie loop en bij elke stap op jullie weg hulp bied om tegenspoed te overwinnen. Jullie 
geloof zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren. Jullie moed zal jullie van tijd tot tijd in 
de steek laten, jullie volharding zal tot het uiterste getest worden en jullie aanvaarding van de 
Waarheid in twijfel getrokken. Men zal jullie eruit pikken, bespotten en belachelijk maken; de 
oorzaak van dat alles schuilt in de gemene daden van diegenen die Satan gebruikt om Mij, 
Jezus Christus, te bestrijden. Maar niets zal Mijn Kerk en Mijn ware volgelingen klein 
krijgen.   
Diegenen die gehoorzaam blijven aan het Woord van God zoals dat al zo lang bestaan heeft, 
zullen voortgaan met Mij te vertegenwoordigen op de Aarde. Mijn Bescherming zal jullie 
bedekken als een onzichtbaar omhulsel en jullie geloof zal nooit verzwakken, eens jullie 
strijden met het Zwaard van God.   

Blijf Mij trouw en Mijn Licht zal verder schijnen over het menselijk ras. Mijn Belofte is dat Mijn 
Kerk behouden zal blijven, zij het kleiner van omvang dan nu, tot de Grote Dag van de Heer 
aanbreekt.   
Jullie Jezus  

De strijd van Satan om deze boodschappen in diskrediet te brengen verhevigt. 
 

Zaterdag, 2 juli 2011, 10:00 u.  

Mijn geliefde dochter, deze periode gaat moeilijk worden voor jou terwijl de boodschappen in de wereld 
doordringen. Meer personen zullen deze boodschappen aanvallen: negeer ze wanneer ze dat doen.  

Mijn Heilig Woord wordt verspreid zoals Ik gezegd heb. Vanaf nu wil Ik de hoofdzaken van Mijn 
boodschappen nog verder verkondigen. Je weet al hoe dat moet gebeuren dus begin er vandaag mee. 
Wat Ik je vraag is een uitdaging maar je zal verder hulp ontvangen om dat te volbrengen.  

Intussen zal je anderen nodig hebben om voor jou te bidden want de strijd van Satan om deze 
boodschappen in diskrediet te brengen verhevigt. Jij moet bidden om bescherming tegen de krenkingen 
die hij jou door andere mensen zal aandoen. Aanvaard dat deze reeks beproevingen onontbeerlijk is om 
jou in een staat van nederigheid te bewaren. Besef dat jij Mijn stem bent voor de wereld. Propageer Mijn 
stem en doe het zo gauw als je kan.  

Ik bemin jou, Mijn dochter. Verlaat je helemaal op Mij en Ik zal je hier doorheen dragen.  

Jouw liefhebbende Verlosser   
Jezus Christus  

Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord verdedigen want het staat in 
steen gegrift.  

 
Maandag, 2 juli 2012, 18:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig blijven.  
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De toekomst moet nooit overhaast worden.  

De plannen die Mijn Eeuwige Vader heeft vastgelegd zullen zich van nature ontvouwen door de 
Goddelijke Voorzienigheid.  

De tijd die jullie wordt toegemeten om Mij te helpen de mensheid voor te bereiden op Mijn Grote 
Barmhartigheid, is zeer kostbaar. Het is een tijd waarin velen zullen gered worden door jullie gebeden.  

Hoop, geloof en liefde tot Mij, jullie geliefde Jezus, zal jullie ondersteunen bij jullie missie.  

Wanneer jullie getuige zijn van de gruweldaden voor je, wanneer alles vernietigd wordt dat ter ere van Mij 
bestaat, dan zullen jullie weten dat de tijd dichterbij komt.  

Herinner jullie dat die dingen moeten plaatsvinden en dat het jullie plicht is als onderdeel van Mijn leger, 
om de vijand te bestrijden en te weerstaan.  

Mijn Leger zal toegerust worden met Goddelijke Gaven en het zal diegenen die in duisternis verkeren met 
zich meesleuren.  

Voorbereiding vraagt tijd. Gebeden brengen jullie dichter bij Mijn Heilig Hart en overspoelen jullie zielen 
met de nodige zuurstof om de komende strijd te overleven.  

Terwijl jullie sterker worden met de genaden die Ik jullie geef, zal het zeer gemakkelijk worden om jullie 
vijanden te identificeren die alles haten waar Ik voor sta. Dat zal bij jullie pijn, krenking en boosheid 
veroorzaken maar jullie moeten te allen tijde waardig blijven in Mijn Naam.  

Indien jullie uitgedaagd worden in Mijn Naam moeten jullie met liefde antwoorden. Tracht nooit Mijn 
Boodschappen te analyseren want dat hoeven jullie niet te doen.  

Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord verdedigen want het staat in steen gegrift.  
Wie ook Mijn Woord tracht te breken of te belasteren, zal daarin falen want ze staan machteloos 
tegenover Mijn Heilig Woord.  
Nu jullie Mijn Stem kennen moeten jullie ook de pijn kennen die te verwachten is wanneer jullie Mijn 
Woord in deze tijd verkondigen.  

Vermeld Mijn Naam vandaag, zelfs onder zo gezegde Christenen en een ongemakkelijke stilte 
dient zich aan.  
Spreek openlijk over goed en kwaad en men zal jullie bespotten.  

Breng naar voren hoe de zonde jullie kinderen kan vernietigen en men zal jullie vragen – wat is 
zonde?  
Vandaag de dag weten velen niet wat zonde is. Velen aanvaarden zonde als een normaal deel van hun 
leven, een aanvaardbare gewoonte.  

Zij zijn gelukkig om zonden te vergoelijken omdat het hun de vrijheid verschaft hun pleziertjes na 
te streven, valse goden te verheerlijken en hun lusten bot te vieren.  
Zij willen niet luisteren want dat komt hen niet zo goed uit.  

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen aanzien worden als geobsedeerd door een liefde voor godsdienst 
en een liefde voor God die vandaag weinig vruchten voortbrengen in de ogen van de blinden.  

Daarom moeten jullie voorbereidingen treffen. Daarom moeten jullie sterk zijn. Precies voor deze zielen is 
het noodzakelijk dat jullie bidden en Mij helpen om te redden.  

Deze zielen toestaan om jullie te verontrusten, te kwetsen of te beledigen, is tijdverlies.  

Antwoord met liefde en een waardige stilte.  
Wees nooit bang om Mij te verkondigen maar forceer Mij nooit in zielen op zo’n wijze dat zij van jullie 
zullen weglopen. Breng hen in plaats daarvan tot Mij door jullie gebeden en opofferingen.  

Ik zegen jullie, Mijn sterk en moedig leger.  

Ik bemin jullie.  

Ik wandel mee met jullie bij elke stap die jullie gaan om Mij zielen te brengen.  

Jullie geliefde Jezus Christus  
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Moeder van Verlossing: Het zal binnenkort onwettig worden om openlijk te 
verklaren dat jullie Jezus Christus volgen.  

 
Woensdag, 2 juli 2014, 16:40 u.  

Lieve kinderen, indien de mensen getuigen zouden zijn van de Majesteit van mijn Zoon, Die 
op de Hemelse Troon zit, aan de rechterhand van de Eeuwige Vader, dan zouden ze hun 
hoofd van schaamte en wroeging laten hangen.  
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, wordt aanbeden, vereerd en overladen met grote liefde door 
de engelen en de heiligen in de Hemel. Op aarde wordt er zeer weinig respect getoond 
tegenover Hem Die een verschrikkelijke dood ondergaan heeft om de mensheid van de 
zonde te redden. Hoe wenen de Hemelen op dit moment in de geschiedenis, omdat overal 
pogingen worden ondernomen om de Aarde te ontdoen van elk teken dat naar mijn Zoon verwijst. 
Niet tevreden met het uitbannen van de Allerheiligste Kruisen in de openbare ruimte, zal het 
binnenkort onwettig worden om openlijk te verklaren dat jullie Jezus Christus volgen.  

Men zal zeer weinig verdraagzaamheid aan de dag leggen tegenover Christenen die trouw 
blijven aan het Woord en die de weg naar God volgen. Zelfs die heilige dienaren die belijden 
Jezus Christus te dienen, zullen te zwak zijn om het Christendom te verdedigen en zij zullen 
zichzelf laten dwingen om deze wetten te aanvaarden. In veel gevallen zullen de verraders 
onder hen de afschaffing van het Kruis en van de Waarheid van het Christendom 
vergemakkelijken. Na verloop van tijd zullen ze allemaal een valse leer vereren, samen met 
andere geloofsovertuigingen die niet van God komen. Omdat zij door hun eigen vrije wil het pad 
van dwaling zullen kiezen, betekent dit dat zij zullen weigeren om Gods Barmhartigheid te 
aanvaarden en zij zichzelf tot de duisternis veroordelen.   
Jullie mogen mijn Zoon nooit verraden om welke reden ook, want Hij is de Weg van de Waarheid 
en alleen Hij kan jullie Eeuwig Heil brengen.   

Jullie geliefde Moeder   
De Moeder van Verlossing  

Atheïsten en Wetenschappers zullen zeggen dat De Waarschuwing een illusie 
was.  

 
Zondag, 3 juli 2011, 18:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet vooruit gaan, kijk voor je en volg Mijn instructies. Ga niet naar de 
andere kant wanneer je elke minuut van de dag door de Boze aangevallen wordt. Focus alleen op Mij. Jij 
moet leren te begrijpen dat tijd besteed in Mijn gezelschap, en dan vooral in Aanbidding, van essentieel 
belang is om baas te blijven over deze zending. De tijdsduur van het gebed is ook belangrijk want hoe 
langer jij in nauwe communicatie met Mij doorbrengt, hoe meer genaden jij zal ontvangen. Als je nalaat 
dit te doen zou dat betekenen dat je jezelf breed openstelt voor de aanvallen van de Misleider.  

Mijn dochter, Mijn woord is genegeerd door velen die niet willen luisteren. Daarvoor zijn er vele redenen. 
Vandaag hebben veel van Mijn kinderen hun ogen gesloten voor de waarheid van hun geestelijk leven. 
Zij omhelzen de wereld en al wat hij te bieden heeft als een vervangmiddel voor het Brood des 
levens. Velen zijn ook op hun hoede voor valse profeten want dit de eeuw is waarin valse profeten overal 
zullen opduiken. Dat is de verwarring die Satan wil veroorzaken zodat de echte boodschappers van Mij 
onopgemerkt blijven. Omwille van de nederigheid die vereist wordt van Mijn uitgekozen zieners kunnen 
zij zichzelf niet in het oog van de wereld verheffen want dat ligt niet in hun natuur. De valse zieners 
zullen zichzelf in de schijnwerpers zetten. Hun focus zal op zichzelf gericht zijn. Hun boodschappen 
mogen authentiek lijken, met een bloemrijke taal en verwijzend naar stukken van de Heilige Bijbel waar 
dat gelegen komt, maar er zullen twee sleutelaspecten zijn in hun boodschappen die hen zullen 
ontmaskeren door de onwaarheden die zij meedelen. Het eerste is dat zij zelf het middelpunt zullen zijn 
van de boodschappen en zullen genieten van alle aandacht die zij krijgen. En dan zijn er de 
boodschappen zelf. Die zullen verwarrend zijn, moeilijk te lezen en geen blijvende indruk nalaten in de 
ziel. Helaas, Mijn dochter, neigt de Kerk ertoe de authentieke zieners te negeren omdat zij 
verantwoordelijkheid moet tonen in deze zaken.  
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Daarom is het voor Mijn Kerk veel gemakkelijker die boodschappen te steunen waarin uittreksels staan 
van de Heilige Bijbel en die als authentiek te verklaren. Het is voor hen niet zo gemakkelijk om de 
eenvoud te aanvaarden van Mijn onderrichtingen, vooral wanneer zich vandaag veel van de waarheid 
verbergt achter het masker van verdraagzaamheid. Evenmin gemakkelijk te aanvaarden is de 
herinnering aan het Einde der Tijden, wanneer deze Gewijde Dienaars van Mij uit angst en 
onwetendheid weigeren om Mijn kelk te nemen en verantwoordelijk te handelen.  

Dit is de belangrijkste tijd in de geschiedenis van de wereld. Alle tekens zijn gegeven geweest aan Mijn 
zieners doorheen de laatste eeuw, toch worden zij genegeerd en opzij geschoven terwijl zijn hun hoofden 
in het zand steken. Het is voornamelijk op dit moment dat Mijn gewijde dienaars moeten preken over de 
belangrijkheid van Mijn wederkomst op aarde. Zij moeten de zielen voorbereiden door hen te 
herinneren aan de gevolgen van het nalaten zichzelf te verlossen terwijl zij nog op aarde zijn. Want na 
hun dood kunnen zij geen vergiffenis meer vragen. Ik roep al Mijn Gewijde Dienaars nu op. Waarom 
willen jullie dit niet benadrukken aan jullie kudde? Waarom bespreken jullie niet metterdaad de 
onaangename gevolgen voor Mijn kinderen tijdens de grote kastijding? Weten jullie niet dat veel van Mijn 
kinderen hun zielen zullen verliezen aan de Antichrist die reeds nu op aarde is, klaar om toe te 
springen terwijl hij wacht in de coulissen. Mijn kinderen moeten begrijpen dat De Waarschuwing, al is het 
een grote daad van Barmhartigheid, toch slechts de eerste fase is van wat een zeer moeilijke en 
uitdagende tijd zal zijn voor al Mijn kinderen. Want nadien zullen die verharde zondaars en volgelingen 
van Satan Mijn bestaan loochenen.  

Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers zullen zoeken naar een 
logische verklaring, maar die zal er niet zijn. Intussen zullen Mijn volgelingen heen en weer geslingerd 
worden. Vele miljoenen zullen zich bekeerd hebben maar zij zullen verward worden door de leugens die 
verspreid zullen worden door de Boze Groep, de dodelijke Een Wereld organisatie, wiens doel het is de 
kleine mens te vernietigen voor hun eigen financieel gewin.  

Kinderen, indien onvoldoende mensen op het rechte pad kunnen blijven dan zal het niet mogelijk zijn 
om de impact van de Kastijding af te wenden. Want dan zal God de Vader ingrijpen om te verhinderen 
dat de zondaars Zijn schepping en Zijn kinderen vernietigen. Hij zal aardbevingen loslaten van een nooit 
geziene omvang, vulkaanuitbarstingen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen en de aarde zal 
opgeheven worden als een schip op wild water zonder anker om het op zijn plaats te houden.  

Alstublieft kinderen, sta De Waarschuwing toe jullie allen te redden. Geloof dat dit wonder zal helpen om 
miljoenen te redden die anders verloren zullen zijn. Maar diegenen die hun leven niet willen veranderen, 
zullen het huis van Satan kiezen. Zonder gebed is er geen hoop voor hen want zij zullen de sleutels 
van het Nieuwe Paradijs op Aarde verspelen. In plaats daarvan zullen zij branden in de vuren van de 
Hel. Indien zij wisten waar dat Slechte Pad hen naartoe leidt, denken jullie dat zij dan hun wegen 
veranderen? Kinderen, alstublieft, help hen door hen de waarheid te zeggen. Bid om hun zielen te redden 
als zij niet willen luisteren. Want dat is het enige dat jullie kunnen doen.  

Jullie liefhebbende Verlosser , 
Rechtvaardige Rechter en Koning van Barmhartigheid  
Jezus Christus  

Het ergste lijden van al is de geestelijke leegte waarin jullie geen greintje liefde 
kunnen voelen voor Mij, jullie Jezus.  

 
Dinsdag, 3 juli 2012, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend zoals geestelijke dorheid*, moet je die als 
dusdanig leren herkennen.  

Je moet ook aanvaarden dat wanneer je zulke leegte van de ziel meemaakt, dit niet zonder reden is. De 
reden is om door zulk lijden zielen te redden.  

Veel offerzielen menen dat lijden één van twee dingen is.  

Vooreerst is daar de uiterlijke vervolging die jullie zullen ondergaan omwille van jullie werk. 

 
* "De donkere nacht met zijn dorheid en leegte is het middel om God en zichzelf te leren kennen."  
Naar Johannes van het Kruis.  
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Daarnaast is er ook het fysiek lijden, dat Mij vrijwillig geofferd wordt als een gave om miljoenen zielen te 
redden.  

Tenslotte is het ergste lijden van al de geestelijke leegte waarbij jullie geen greintje liefde kunnen voelen 
voor Mij, jullie Jezus, waar zelfs geen volhardend gebed jullie bevrijdt uit die gevangenis van 
verlatenheid.  

Probeer zo jullie willen, het gebed zal een marteling zijn.  

Probeer zo jullie willen om liefde en medelijden voor Mij te voelen en jullie zullen veel moeite hebben.  

Dit is een vorm van geestelijke verlatenheid waarbij Ik zo ver weg lijk dat jullie Mij niet langer 
kunnen bereiken.  
Wat jullie niet weten is dit.  

Dit is een gave, een genade van Mij. Het verheft jullie in Mijn Ogen en de beproevingen en pijnen 
die jullie verduren worden door Mij toegestaan omwille van jullie edelmoedige en zuivere liefde 
om verduisterde zielen te redden.  
Het mag onrechtvaardig lijken, maar hoe dichter jullie bij Mijn Heilig Hart komen, hoe meer jullie Mijn 
eigen vervolging lijden omwille van de zonden van de mensheid.  

Alleen diegenen met zuivere, nederige harten, zonder enige persoonlijke bekommernis, wanneer zij Mij 
boven alles op deze aarde plaatsen, kunnen Mijn pijn doorstaan.  

Zulke zielen zijn zorgvuldig door Mij uitgezocht en zullen met Mij werken, door hun gave van lijden, om 
Mij te helpen bij Mijn Plan van Redding.  

Mijn dochter, vrees nooit dat Ik er niet zou zijn. Het mag dan zijn dat je Mijn aanwezigheid niet voelt, niet 
ziet, noch de diepe liefde voor Mij voelt zoals dat normaal het geval zou zijn, maar Ik sta aan jouw zijde.  

Vertrouw Mij altijd, Mijn geliefde volgelingen, zelfs wanneer het jullie moeilijk valt om te bidden.  

Vertrouw op Mij wanneer jullie een verlangen naar Mij voelen, dat niet kan voldaan of vervuld 
worden, hoe hard jullie ook proberen om met Mij te communiceren.  
Weet dat wanneer dit gebeurt Ik veel dichter bij jullie ben dan jullie beseffen.  
Weet dat het in deze tijden is dat Ik jullie verhef om een ware soldaat te worden, een echte strijder in Mijn 
strijd om zielen te redden.  

Ik bemin jullie. Geef nooit op. Voel jullie nooit ontgoocheld want Ik wandel altijd met jullie.  

De dag zal komen dat dit lijden zal vergeten zijn. In plaats daarvan zal er een vreugde in de wereld 
opbruisen die alleen mogelijk zal zijn omwille van jullie offer voor al Gods kinderen die jullie hulp nodig 
hebben.  

Jullie Jezus  

 
Moeder van Verlossing: Er werd niet één deur geopend om Mijn Zoon toe te 
laten met waardigheid in de wereld binnen te komen.  

 
Woensdag, 3 juli 2013, 12:57 u.  

Mijn geliefde kind, wanneer je in de wildernis gesmeten en geïsoleerd wordt omwille van deze 
Missie, dan is het belangrijk te weten waarom dat zo is. Want wanneer jij dat weet, zal het voor jou 
gemakkelijker worden om zulke wreedheid te aanvaarden.  

Toen Ik op het punt stond te bevallen, werd er niet één deur geopend om Mijn Zoon toe te laten 
met waardigheid in de wereld binnen te komen. Vermits elke deur voor het Gelaat van God 
werd dichtgesmeten, Die Zijn enige Zoon zond om de mensen van de zonde te verlossen, 
zal het juist hetzelfde zijn als God de weg nu voorbereidt voor de Tweede Komst van Zijn 
Zoon.  
Terwijl God de wereld voorbereidt op deze grote dag, zullen deuren opnieuw gesloten worden, in 
verzet, tegen het Woord van God. Jij, als de boodschapper, zal hevige tegenstand blijven 
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tegemoet treden. Velen zullen niet alleen hun deuren gesloten houden – dat zal slechts één 
belediging zijn – zij zullen verschrikkelijke schunnigheden uitschreeuwen en jou kwetsen, Mijn 
kind, omdat zij het Woord van God niet willen horen.  

De geest van het kwaad zegeviert in deze beslissende tijd van de geschiedenis van de mensheid 
en zal zelfs de heiligsten onder Gods kinderen vermorzelen. Enkel de moedigsten zullen de geest 
van het kwaad weerstaan, die miljoenen zal besmetten, zodat zij de Barmhartigheid van Mijn Zoon 
zullen verwerpen.  

Het zijn niet alleen de Boodschappen die zullen gehaat worden, maar het is de vrees, dat 
door de Barmhartigheid van Mijn Zoon, meer zielen zullen gered worden uit de greep van de 
Boze. De Boze werkt en weeft zijn weg in de harten van veel zielen, en in het bijzonder, van 
diegenen die dicht bij Mijn Zoon staan. Het zijn de toegewijde volgelingen, binnen Mijn Zoons 
Kerk, die het eerste doelwit van de Boze zijn, die in deze tijd de meesten van hen tegen Zijn 
Woord zal opzetten.  
Het Ware Woord van Mijn Zoon, Jezus Christus, werd over de eeuwen heen afgezwakt en de 
inhoud van de Heilige Bijbel wordt nu door velen verloochend, die zeggen Mijn Zoon te 
kennen. Onthoud dat de strijd voor zielen gestreden wordt door de engelen en heiligen in Mijn 
Vaders Koninkrijk, tegen de bedrieger. Jij, Mijn kind, zit er middenin vast en wordt daardoor een 
gemakkelijke prooi.  

Het is omwille van de enorme omvang van deze Missie en omdat jij een profeet bent – en geen 
zieneres – dat jij in afzondering zult werken en onder de mensen gehaat zal worden. Sta niet toe 
dat deze vervolging jou neerslachtig maakt of het gevoel geeft dat je niet sterk genoeg zult zijn, 
want dit kan niet zijn. Jij werd gezonden en je wordt beschermd en jij zult standhouden en het 
Woord van God, tot de laatste dag, blijven verkondigen. Dit werd voorzegd en wanneer de zielen 
van de wereld gered zijn en wanneer het Nieuwe Koninkrijk – het Nieuwe Paradijs – begint, zal 
niets van dit lijden van enige betekenis zijn.  

Wees blij en vrees niet. Ik, jouw geliefde Moeder, zal jou leiden en beschermen, zelfs in je 
donkerste uur, zodat het Licht van God elke dag jouw geest, lichaam en ziel zal vullen.  

Ik houd van je, Mijn kind, en je moet weten dat je gezegend bent met de Gave van Volharding. 
Alles ligt nu in de Handen van God. Je moet Hem te allen tijde vertrouwen.  

Jouw geliefde Moeder  
Moeder van God  
Moeder van Verlossing  

Er zullen weldra krachtige aardbevingen zijn in Rusland en China en zij 
zullen de een na de ander plaatsvinden.  

 
Woensdag, 3 juli 2013, 13:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer heb Ik jouw tijd gemist en hoe verheugd ben Ik dat de 
geestelijke duisternis, die jou enkele dagen bedekt heeft, nu opgetrokken is. Je moet de 
Allerheiligste Rozenkrans blijven bidden om jezelf te beschermen en alles zal in orde zijn.  

De Aarde zal beven, zoals voorzegd, en een derde ervan zal verschroeien, als een 
onmiddellijk resultaat van de zonde van de mens. Gebed kan veel van deze vlammen 
afzwakken, die op delen van de wereld zullen neerkomen, waar kwaadaardige wetten Mijn 
Vader vertoornen.  
Zonde tegen de Wetten van God zullen gedoogd worden zolang diegenen die de Waarheid 
kennen en Gods Woord aanvaarden, Hem eren. Maar thans, hebben diegenen die jullie op 
gezaghebbende plaatsen gezet hebben, hun rug naar God gekeerd. Daarvoor zullen zij gestraft 
worden door ecologische onrust. De zuivering is het enige middel om de mensheid wakker te 
schudden, doordat ze berouw zullen zoeken voor hun zielen. Andere middelen, hoewel zij 
bekering bewerken, zijn niet voldoende geweest. De mensen zullen een lange reeks van 
kastijdingen ondergaan, als zij de afgodendienst blijven omarmen en elkaar vermoorden.  

Gods Tussenkomst is noodzakelijk. Zonder dat zouden jullie verloren zijn.  
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Er zullen weldra krachtige aardbevingen zijn in Rusland en China en zij zullen de een na de ander 
plaatsvinden.  

Extreme weersomstandigheden en plotse veranderingen in temperaturen van koud tot zeer 
warm zullen gezien worden. De seizoenen zullen niet langer gezien worden op de manier 
waarop ze in het verleden waren.  
Overstromingen en zeestormen zullen in delen van de wereld voorkomen, waar die tot nu 
toe nog nooit werden ervaren. In de landen, die boosaardige wetten tegen God goedkeuren, 
zullen aardbevingen hun landen schudden en diegenen die Mij kennen zullen weten waarom deze 
plaatsvinden.  

Wanneer de kastijdingen plaatsvinden, zal er een tweede vreselijke straf opduiken, die op de valse 
kerken zal neerkomen, die doelbewust de Waarheid blokkeren. Want zij zullen het meest lijden, 
omwille van de zielen die zij van Mij gestolen hebben.  

Naargelang Ik meer over de profetieën bekendmaak, die in de Zegels vervat zijn, zullen de 
mensen tenslotte de Waarheid erkennen. En terwijl God Liefde is en tegelijk Rechtvaardig, zullen 
Zijn straffen over de mensheid neerstromen om haar te ontdoen van haar ijdelheid, ego en 
eigenliefde, zodat de mens waardig kan worden om Zijn Nieuwe Paradijs binnen te gaan. Alleen 
aan diegenen met zuivere en nederige harten zal deze Gave gegeven worden.  

Jullie Jezus  

Wanneer bitterheid naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst burgerlijke 
onrust blijven veroorzaken.  

 
Woensdag, 3 juli 2013, 23:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en beroering verspreiden zich, zoals voorzegd, als een 
lopend vuur over heel de Aarde. Zeer weinig delen van de wereld zullen gevrijwaard blijven van 
oorlogen en geruchten van onenigheid.  

Wanneer bitterheid naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst burgerlijke onrust blijven 
veroorzaken, onchristelijke wetten zullen blijven toenemen, zodat moord en abortus, net 
zoals handelingen tegen de Heilige Sacramenten, zullen goedgekeurd worden in jullie 
landen. Velen zullen door dergelijke wetten tot zonde gebracht worden, en zeer spoedig zal de 
pijn van de verduistering van de ziel zich laten voelen en weinigen zullen in staat zijn die te 
negeren.  

Waarom, zullen zij vragen, is er zo’n vreemde atmosfeer waarin het vertrouwen in elkaar 
verdwenen is? Waarom is het zo moeilijk om ons leven te leiden zoals Christus het 
voorgeschreven heeft, uit vrees om als dwaas bestempeld te worden? Het antwoord ligt in het feit 
dat jullie landen, stuk voor stuk, Mij niet alleen nogmaals veroordeeld hebben, maar bovendien de 
zonde rechtsgeldig verklaren. Wanneer dat gebeurt, maken satan en zijn leger amok.  

Zij zijn zeer machtig geworden en door al de liberale wetten, die zonde gedogen, worden zij 
waarlijk aanvaard en als resultaat daarvan zal er geen vrede meer zijn in de harten van de 
mensen. Het zal zijn alsof kinderen, gestolen van hun ouders en gevangen genomen, gevoed 
worden met lekkers om het feit te compenseren dat zij in gevangenschap verkeren. Maar al de 
geneugten die hun gegeven worden, zullen hun geen troost brengen. In plaats daarvan zullen 
deze kinderen zich rusteloos en leeg voelen en verlangen naar echte liefde, die alleen door de 
aanwezigheid van de ouders kan geboden worden.  

Gods Tegenwoordigheid is nog steeds daar in jullie landen, maar aangezien Ik, de Mensenzoon, 
snel weggestuurd word door de invoering van boosaardige wetten in jullie landen en weldra door 
jullie kerken, zullen jullie als verdwaalde wezen zijn zonder ergens jullie hoofd te kunnen 
neerleggen.  

Zonder God, is er geen vrede. Zonder Mij, Jezus Christus, Tegenwoordig door Mijn Leer, 
zullen jullie langzaam omkomen. Sta niet toe dat dergelijke wetten jullie toewijding aan Mij doen 
ophouden, want in deze tijd meer nog dan in gelijk welke andere tijd, zal Ik tot jullie komen en jullie 
de troost geven waarnaar jullie hunkeren.  
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Ik bemin jullie. Ik huil omwille van jullie verlatenheid en Ik beloof jullie dat deze vervolging 
kortstondig zal zijn.  

Jullie Jezus  

God de Vader: Ik Ben de Waarheid. Neem Mijn Hand en volg Mij. Alle Leven 
komt van Mij.  

 
Donderdag, 3 juli 2014, 16:40 u.  

Mijn liefste dochter, de mens heeft de controle over zijn eigen bestemming omdat hem de 
vrijheid van keuze gegeven werd, als een Geschenk van Mij.  
Sommigen kiezen het juiste pad naar Mijn Hemels Koninkrijk, dat is door Mijn Eniggeboren 
Zoon, Jezus Christus. Anderen kiezen onverstandig. Door de gaven van de mens, onder meer 
intelligentie, kennis en vrije wil, worden velen hoogmoedig. Anderen zoeken onwaarheden 
en grote materiële geschenken, die de wereld aanbiedt, totdat uiteindelijk enkel nog hun 
onmiddellijke verlangens belangrijk voor hen zijn. Door in te stemmen met zelfzuchtige daden 
en handelingen, door geheel vol van zichzelf te zijn en steeds te zoeken naar persoonlijke 
voldoening en dat ten koste van anderen, veroordelen zij zichzelf tot de zonden die hen tot slaaf 
zullen maken.  

Door te weigeren de Gave van Eeuwig Leven te aanvaarden, die Ik meebreng voor jullie allen die 
in Mijn Koninkrijk zullen delen, zullen jullie, lieve kinderen, voor eeuwig van Mij gescheiden zijn. Ik 
kom in deze tijd tussenbeide omdat het van zichzelf vervuld zijn in de wereld alle liefde tot Mij in 
jullie hart heeft uitgeroeid. Ik kom om jullie de Waarheid te brengen, de kennis van Mijn 
Koninkrijk en een herinnering aan de twee keuzes, die jullie zullen aangeboden worden. De 
eerste keuze is om Mijn Hand van Barmhartigheid te aanvaarden en een glorievol leven te 
leiden door te delen in het Goddelijk Leven van Mijn Nieuw Koninkrijk. De tweede keuze is 
om te kiezen voor de eeuwige duisternis en slaven te worden van de afgrond, waar Satan 
voor altijd zal verblijven.  
Zo velen onder jullie weigeren Mijn Liefde, de kennis die Ik jullie gaf door Mijn Heilig Woord, en de 
waarschuwingen die jullie door de profeten gegeven worden. Geloof niet dat de wereld van 
vandaag verschilt van de tijd op Aarde tot op heden. De mensheid is niet veranderd. De zonde is 
nog steeds jullie gesel en het is alleen door strijd te leveren tegen de vijand die jullie ellende en 
verdriet brengt, dat jullie in staat zullen zijn om het Leven dat Ik voor jullie geschapen heb, te 
aanvaarden.   

Luister nu wanneer Ik jullie herinner aan Mijn Belofte. Ik heb een Eeuwig Paradijs geschapen 
dat jullie toebehoort. Het zal jullie Eeuwig Leven schenken naar lichaam en ziel. Het wacht 
op jullie. Verkwansel jullie erfenis niet. Dat zal Mijn Hart breken als jullie dat doen en jullie zullen 
die beslissing eeuwig betreuren.   

Luister nu naar Mijn Oproep, want Ik zal elk mogelijk teken zenden, elk mogelijk Wonder en elke 
Genade, om jullie versteende harten wakker te schudden totdat Ik in jullie binnenste de kennis van 
de Waarheid opwek.   

Ik Ben de Waarheid. Neem Mijn Hand en volg Mij. Alle Leven komt van Mij.   
Jullie Eeuwige Vader  
God de Allerhoogste  

De Maagd Maria: Wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God de 
Allerhoogste, de toestand onder controle heeft.  

 
Woensdag, 4 juli 2012, 12:50 u.  

Mijn kind, zij die getuige waren van de wonderen van Mijn verschijningen op aarde zullen weten dat de 
tijd voor de geheimen en de voorzegde profetieën spoedig ontvouwd wordt.  

Kinderen, Ik heb Mijzelf gedurende een zekere periode in de wereld bekend gemaakt om jullie te 
helpen voorbereiden op de glorievolle terugkeer van Mijn Zoon.  
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Mijn Zoon is jullie allen aan het voorbereiden door de zieners en de profeten zodat jullie waardig gemaakt 
zullen worden om Zijn Gave van eeuwig leven te ontvangen.  

Jullie moeten nooit bevreesd zijn voor de toekomst als jullie geloven in Mijn Zoon want Hij is het 
Brood des Levens en jullie zullen een wonderlijke nieuwe toekomst hebben.  
Wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God de Allerhoogste, de toestand onder controle 
heeft.  

De slang heeft weinig macht tegenover Mijn Vader.  
De macht van de slang wordt alleen versterkt door diegenen die ten prooi vallen aan zonde en aan de 
verlokkingen die hij op hun weg plaatst.  

De mens wordt een gevangene wanneer hij zondigt omdat zijn kracht verzwakt om andere zonden en 
beledigingen tegenover Mijn Vader te weerstaan.  

Hij zal dan voortgaan met zondigen tot hij wegzinkt in een duisternis die zo dicht is dat hij er niet kan uit 
ontsnappen, hoe hard hij ook poogt.  

Kinderen, jullie zijn er nu toe verplicht, uit liefde voor Mijn Zoon, om deze arme zielen te helpen.  

Jullie alleen kunnen hen helpen en hen redden omdat velen niet in staat zullen zijn om zichzelf te helpen.  

Jullie zijn de strijders die Mijn Zoon op dit moment nodig heeft. Door jullie liefde voor Hem zal Hij aan 
verloren zielen genaden verlenen wanneer jullie Zijn hulp inroepen door jullie gebeden.  

Hier is het Kruistochtgebed (64) om zondaars te redden.  

Kruistochtgebed (64)   
Red mijn broeders en zusters.  

“O mijn liefste Verlosser, Jezus Christus, aanvaard mijn gave van gebed en offers om mijn broeders en 
zusters te helpen redden uit de gevangenis van duisternis waarin zij zich bevinden.  

Sta mij toe om te helpen om hun zielen in veiligheid te brengen.  

Ik smeek U om hun zonden te vergeven, en ik verzoek U om hun zielen te overspoelen met de Heilige Geest, 
zodat zij in Uw Armen zullen lopen, als de toevlucht die zij zo wanhopig nodig hebben, voor zij voor eeuwig 
verloren gaan.  

Ik offer U mijn gave van overgave, voor zulke zielen, in nederige dienstbaarheid en dankzegging. Amen.”  

Kinderen jullie zijn één met Mijn Zoon.  

Jullie liefde geeft Hem grote vertroosting en jullie offers en gebeden zullen Hem helpen om gans de 
mensheid in de veiligheid van Zijn Nieuw Paradijs op Aarde te brengen.  

Dan pas kan de Heilige Familie van de Allerhoogste God zich herenigen en in vrede leven voor eeuwig 
en altijd.  

Jullie geliefde Moeder   
Moeder van Verlossing  

God de Vader: Ik weet dat het plan tot abortus over de hele wereld geleid 
wordt. 

 
Donderdag, 4 juli 2013, 18:40 u.  

Mijn liefste dochter, Mijn Tijd is gekomen om krachtig in de wereld tussenbeide te komen, in 
een tijd van grote zonden tegen Mij.  
Mijn Geduld is op de proef gesteld en Mijn Toorn is opgewekt bij het zien van de grootste 
beledigingen die tegen Mij begaan worden.  

Als Schepper van alle levende dingen, Ben Ik de Auteur van het leven. Ik Schep het zoals Ik 
wens en Ik beëindig het overeenkomstig Mijn Heilige Wil. Het is wanneer de mens zich met 
Mijn Wil te probeert te bemoeien, dat Ik zal terugslaan, want Ik zal dergelijke boosaardigheid niet 
dulden.  
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Aan diegenen die om het even welk van Mijn kinderen doodt, jullie leven zal beëindigd worden. Ik 
zal jullie leven nemen, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Geen eeuwig leven zal, noch 
kan jullie verleend worden. Het leven dat jullie wegnemen zal jullie ondergang zijn. Een oog voor 
een oog zal jullie straf zijn.  

Let op, diegenen onder jullie die het leven in elke vorm blijven vernietigen. Ik weet wat jullie aan 
het doen zijn. Ik weet dat het plan tot abortus over de hele wereld geleid wordt door één groep 
onder jullie. Ik weet dat die landen, die zich door verderfelijke wetgeving haasten om abortus te 
rechtvaardigen, louter marionetten zijn. Zij worden aan koorden vastgehouden terwijl zij dansen op 
de toon van de Ene Wereld Groep, die slechts één meester gehoorzaamt. Hun trouw is aan het 
beest, wiens grootste plan, om honderden miljoenen levens te vernietigen, aan het slagen is, door 
de zonde van abortus. De ongeborenen zijn een gemakkelijk doelwit in hun ogen. Zij gebruiken 
abortus om Mijn Wetten te verstoren en de grote Gave die Ik de mens naliet – de Gave van het 
leven.  

De arrogantie van de mens, onscheidbaar vastgeklonken aan het beest en aan diegenen onder 
jullie die hij voor de gek houdt, maakt Mij ziek. Mijn Liefde is Machtig, maar jullie kwaadaardige 
bedoelingen om te vernietigen wat van Mij is, zal tot zo’n abrupt einde gebracht worden, dat jullie 
zullen schreeuwen voor jullie leven. Tenzij jullie Mij nu roepen door de Gave van Verzoening, zal 
jullie maar weinig Barmhartigheid betoond worden. Want eenieder van jullie die het wegnemen 
van het leven van de ongeborene vergoeilijkt, propageert of er op enigerlei wijze aan deelneemt, 
jullie zullen dezelfde straf ondergaan. Vernietig deze onschuldige levens en jullie eigen leven zal 
worden weggenomen. Ik heb, in vreselijk pijn, toegezien hoe jullie Mij al zo lang beledigd hebben. 
Jullie tijd is op, want jullie zullen nu streng gestraft worden, voor deze ernstige daad tegen Mijn 
Godheid.  

Onthoud, er rest jullie nog maar weinig tijd om jullie goedkeuring van abortus achter te laten. Mijn  
Gramschap zal spoedig over de vier hoeken van de aarde neerkomen. Het is omwille van de 
zonde van abortus, dat de mens de ergste kastijding zal ondergaan. Geen enkel land zal van 
deze straffen worden uitgesloten. Alleen diegenen die abortus niet toelaten zullen gespaard blijven 
van de vreselijke pijn die Ik over de wereld zal doen neerkomen.  

Als de Schepper van het leven, heeft niemand het recht tegen Mij in te gaan. Niemand. Hij die Mij 
durft te tarten, door Mij na te bootsen in het wegnemen van het leven, zal van alle leven beroofd 
worden.  

Jullie Vader,   
God, de Allerhoogste  

Aan Mijn volgelingen die deze boodschappen verwerpen.  
 

Dinsdag, 5 juli 2011, 14:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag want het verheugt Mij je te zeggen dat zij 
wier geloof door Mijn boodschappen versterkt is geworden, ervan overtuigd mogen zijn dat hun dagelijks 
gebed van de Goddelijke Barmhartigheid zielen redt. Mijn kinderen mogen nooit vergeten dat oprechte 
gebeden vanuit het hart, altijd verhoord zullen worden. Naar gebeden wordt altijd geluisterd en gelijk 
welke speciale intenties worden vervuld overeenkomstig Mijn Allerheiligste Wil.  

Kinderen, ga alstublieft voort met jullie gebeden omdat zij zullen helpen de periode van de Grote 
Kastijding te verzachten. Mijn Vader is nu klaar om Zijn Heilig Koninkrijk over te nemen en Zijn rijk 
opnieuw te beginnen wanneer het Nieuwe Paradijs op Aarde verschijnt.  

Juist nu is het kwaad in de wereld nog nooit zo intens geweest. Door de enorme wereldbevolking en de 
werken van de Duivel, is er overal oorlog. De haat die van mens tot mens getoond wordt, is voelbaar. Of 
deze haat nu geuit wordt als politieke hebzucht of als controle van een land over andere, het is allemaal 
hetzelfde. Satan heeft vele aanhangers. Die zijn er zich in vele gevallen niet van bewust hoe hij elke 
gedachte en handeling voortdurend en dag aan dag beïnvloedt.  

Indien Mijn kinderen maar eens het aantal demonen konden zien in zulke mensen, zij zouden er ziek 
van worden. Zij bezitten velen van Mijn kinderen en de enige zichtbare tekens daarvan zijn te zien in hun 
boosaardige daden. Bid, bid nu, Mijn volgelingen, opdat deze arme verloren zielen tijdens De 
Waarschuwing kunnen gered worden.  
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Tussen nu en De Waarschuwing zijn jullie gebeden al wat Ik van jullie vraag, kinderen, en dan vooral het 
Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Mijn Vader zal zielen redden als jullie je erop toeleggen 
om dat eenmaal per dag, liefst om 3 uur in de namiddag te bidden.  
Aan diegenen die deze boodschappen afwijzen smeek Ik om te bidden tot de Heilige Geest en te 
vragen om de gave van onderscheiding alvorens jullie Mijn Heilig Woord verwerpen. Tot diegenen 
onder jullie die Mijn zieneres en ontvanger van deze boodschappen beledigen, jullie moeten jezelf deze 
vraag stellen. Als het Satan is van wie jullie denken dat hij deze boodschappen beïnvloedt, waarom zou 
hij dan vragen om te bidden? Om vergeving te zoeken? Om de Heilige Eucharistie te ontvangen? Dan 
zullen jullie weten dat dit onmogelijk is.  

De Misleider zal Mijn volgelingen allereerst beïnvloeden om hen aan te zetten Mijn woord te 
verloochenen omdat hij weet dat het hun verwerping van Mijn Allerheiligste Woorden van liefde zal zijn 
die Mij het meest zal kwetsen.  

Verwerp Satan en zijn verdorven wegen. Keer jullie tot Mij. Ik smeek jullie want jullie mogen hem niet 
toestaan jullie op deze manier te beïnvloeden. Jullie gebeden zijn nu nodig om Mijn arme kinderen te 
redden die De Waarschuwing niet zullen overleven.  

Jullie liefhebbende Verlosser   
Jezus Christus  

God de Vader: Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de mensheid 
geschapen heb, hoezeer ze ook proberen, want dat is onmogelijk.  

 
Donderdag, 5 juli 2012, 15:30 u.  

Mijn liefste dochter, help Mij in Mijn grote zorg als Ik ween over al Mijn kinderen die weigeren te 
aanvaarden dat Ik besta.  

Hoe verlang Ik naar hen.  

Hoezeer ween Ik over hun arme zielen.  

Zo intelligent en slim op gebied van menselijk begrijpen, toch slagen zij er niet in om de waarheid te 
vatten over wie Ik Ben.  

Ik Ben het begin.  

Ik Ben de Schepper van al wat bestaat.  

Ik ben hun Vader, al verwerpen zij Mij.  

Als zij de waarheid maar konden zien.  

Als zij Mij maar konden toestaan hun harten aan te raken zodat Ik hun Mijn wonderbare en heerlijke 
plannen kon tonen die hen wachten.  

Veel van deze zielen kennen Mij niet, maar dat is niet hun eigen schuld.  

Aan deze zielen zal de Waarheid getoond worden zodat zij Mijn Pad zullen kiezen.  

Diegenen echter aan wie de Waarheid gegeven werd, maar die toegestaan hebben dat menselijk 
redeneren en verheerlijking van de menselijke intelligentie hen verblindde, zijn nu voor Mij verloren.  

Veel zulke zielen zullen zich bekeren maar velen zullen de Beker van Redding weigeren die hun door 
Mijn geliefde Zoon wordt aangeboden.  

Kinderen van Mijn Hart, Ik smeek jullie. Help Mij om Mijn dierbare kinderen te redden.  

Mijn tranen vloeien op dit moment en Ik vraag jullie hen naar Mij toe te brengen door de Goddelijke 
Barmhartigheid van Mijn Zoon.  

Zoveel van deze zielen omvatten jonge kinderen, die Mij uitdagend en openlijk afwijzen, om aan 
anderen te laten zien hoe bijdehand (knap, schrander, intelligent) ze wel zijn.  
Een overdreven respect voor het menselijke verstand is een verzoeking die in de zielen van Mijn 
Kinderen wordt overgebracht door de vijand.  
Het Beest verslindt de zielen van Mijn kinderen en zij hebben geen idee wat hij met hen uitricht.  
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Zoveel gevallen engelen overtuigen de mensheid dat menselijke intelligentie volmaakt is.  
Wanneer de mensheid gelooft, of zichzelf ervan overtuigt dat zij de Goddelijke Wet van de 
Schepping kent, dan is zij in een bedrieglijke val gelopen.  
Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de mensheid geschapen heb, hoezeer ze ook 
proberen, want dat is onmogelijk. Wanneer zullen zij leren?  

Wanneer zullen zij inzien dat Mijn kinderen met zuivere, eenvoudige en nederige zielen die Mij 
aanvaarden, de eenvoudige waarheid begrijpen?  

Zij hebben geen bewijs nodig omdat zij Mijn Liefde in hun zuivere harten voelen die zij open laten zodat Ik 
hun zielen kan bevloeien met Goddelijke Genaden.  

Ik Ben jullie God, jullie Schepper en natuurlijke Vader.  

Mijn kinderen moeten tot Mij komen door Mijn Geliefde Zoon en door hun eigen vrije wil. Ik kan hen niet 
dwingen.  

Jullie, Mijn kinderen, hebben de macht gekregen om hun zielen te helpen redden.  

Jullie allen die Mijn smeekbede beantwoorden om jullie broeders en zusters te redden door gebed en 
offer, zullen bijzondere genaden verkrijgen.  

Mijn macht is oneindig.  

Mijn wonderen, verbonden met het lijden en de gebeden van Mijn kinderen, zullen gebruikt 
worden om verloren zielen te redden van de eeuwige dood.  
Ik bemin jullie Mijn geliefde kinderen.  

Kom en help Mij om Mijn geliefde familie bijeen te brengen en help Mijn Zoon het Beest te verslaan 
voordat het nog meer van Mijn kinderen steelt.  

Jullie liefhebbende Vader   
God de Allerhoogste  

De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de Ware Drie-Ene God.  
 

Vrijdag, 5 juli 2013, 14:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, er is één religie, die Mij het grootste lijden veroorzaakt en dat is de 
valse religie, die het beest aanbidt. De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de 
Ware Drie-Ene God en diegenen die het huis van Satan toebehoren hebben zeer veel gebed 
nodig. Zij worden misleid in het geloof dat er een andere God is die van hen houdt. Hun wordt 
verteld dat de Gezegende Drievuldigheid een vervalsing is en dat Mijn geliefde Vader het kwaad 
vertegenwoordigt. Zij aanvaarden niet dat Hij hen geschapen heeft en hun hoofden zijn gevuld met 
zo veel leugens dat zij hun geest nooit zullen openen voor de Waarheid. Als gevolg van hun 
toewijding aan het occulte, zijn zij verstrikt in satanische krachten die hun zielen verslonden 
hebben, die nu met haat gevuld zijn, niet alleen tegenover God, maar tegenover al Gods kinderen.  

Zij houden alleen van zichzelf en hun begeerte naar genoegens vult hen met een 
onverzadigbaar verlangen naar meer. Geen enkele hoeveelheid van wereldse pleziertjes 
zullen hen bevredigen, en dat is waarom zij hunkeren naar andere obsceniteiten. Zij 
scheppen er genoegen in te moorden en hebben geen enkel berouw in hun ziel, voor de 
meedogenloze slachtingen waaraan zij schuldig zijn. Hun invloed verspreidt zich over de Aarde in 
elke natie en de aanhangers van de duivel mengen zich onder de rijken, zakenlieden, regeringen, 
koningshuizen, organisaties, met inbegrip van de media en de uitvoerende macht, de rechterlijke 
macht en de Kerk.  

Alstublieft, onderschat hun macht niet. Alhoewel zij klein in aantal zijn, en niet in elk onderdeel van 
jullie gemeenschappen infiltreren, zullen zij toch vreselijke schade toebrengen. Zij hebben niet 
alleen hun zielen verkocht aan de duivel, maar zij zullen andere onschuldige zielen meesleuren in 
de afgrond samen met het beest en zijn demonen.  
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Ik geef aan allen die van Mij houden de Genaden om deze duistere en machtige groep, die 
Mij elke seconde van de dag vervloekt, te verslaan wanneer jullie dit korte Kruistochtgebed 
zeggen.  

Kruistochtgebed (112)   
Om de Genade van Verlossing.  

“Liefste Jezus, ik roep U aan om de zielen van diegenen die helemaal in de greep van Satan zijn met 
Uw bijzondere Genade van Verlossing te bedekken.  

Bevrijd hun arme zielen van de boosaardige gevangenschap waaruit zij niet kunnen ontsnappen. 
Amen.”  

Deze arme zielen zullen de eersten zijn om het beest als eigen bezit op te eisen en zij zullen plat 
op hun gezicht vallen om de antichrist te aanbidden. Jullie moeten krachtig bidden, jullie allen, 
opdat de macht die Satan over hen heeft, gebroken kan worden en opdat hun harten zullen 
geopend worden voor Mijn Grote Barmhartigheid.  

Jullie Jezus  

De mens reageert op liefde met liefde, en evenzo wordt haat met haat 
beantwoord.  

 
Zaterdag, 5 juli 2014, 17:46 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij grote Zegeningen brengen aan de wereld van vandaag, 
terwijl Ik de Geest van Liefde schenk aan elke natie, door de Kracht van de Heilige Geest.  
Deze Gave van Liefde zal velen omhullen, ook diegenen die Mij niet aanvaarden en de 
wereld zal getuige zijn van grote daden van naastenliefde. Als jullie van zulke wonderen 
horen, wanneer naties andere naties die in grote nood zijn, zullen helpen, herken die dan als 
tekenen van de Hemel.   

Mijn Liefde zal velen verleiden als zij zich verspreidt via Mijn Bijzondere Tussenkomst in 
deze bijzondere tijd. Luister naar Mij, Mijn geliefde leerlingen want Ik wil dat jullie weten dat 
wanneer jullie bidden voor vrede, Ik Mijn Vrede aan jullie geef. Wanneer jullie bidden dat de liefde 
de haat overwint, zal Ik jullie Mijn Liefde geven. Wanneer jullie bidden om jullie geloof te 
versterken, dan zal Ik Mijn Liefde over jullie uitgieten en jullie geloof zal groeien. Wanneer jullie 
geloof groeit, zullen jullie Mijn Woord verspreiden door het voorbeeld. Wanneer jullie zonder 
voorbehoud liefde uitstralen naar anderen, dan wandelen jullie in Mijn Naam. Door jullie acties, 
zullen anderen jullie voorbeeld volgen.   

De mens reageert op liefde met liefde, en evenzo wordt haat met haat beantwoord. Om haat te 
overwinnen moeten jullie altijd met liefde antwoorden, want liefde verzwakt de geest van 
het kwaad. Indien voldoende mensen liefde voor elkaar zouden tonen, in elk aspect van hun 
leven, dan zou de haat niet kunnen gedijen.   

Mijn Liefde is onder jullie aan het groeien. Neem haar mee en verspreid ze, want zij zal leven 
geven aan allen, ook aan diegenen die haar het meest nodig hebben.   

Jullie Jezus  

Het belang van de sacramenten* – het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie. 
  

Woensdag, 6 juli 2011, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu hoe het geloof van Mijn kinderen begint te groeien en te bloeien. Terwijl 
er veel duisternis in de wereld is, begint het licht van Mijn volgelingen met de dag schitterender te worden 
dankzij de vlam van de Heilige Geest die over de hele wereld werd uitgestort.  

Mijn dochter, vandaag wil Ik al Mijn volgelingen herinneren aan het belang van het gebed om het lijden 
in de wereld te verlichten. Jullie gebeden zijn nu bezig vele wereldwijd voorspelde rampen te helpen 
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afwenden. Gebed is de krachtigste verzachter en wanneer het gebeden wordt in naam van anderen, 
zullen zij beantwoord worden.  

Terwijl Ik gelukkig ben met hen die een sterk geloof hebben ben Ik toch nog steeds bevreesd voor hen 
die Mijn Goddelijk Licht vijandig gezind zijn. De waarheid. Veel mensen dolen tegenwoordig op de 
wereld rond als in een toestand van verdoving. Niets brengt hun vrede. Niets geeft hun vreugde. 
Zelfs een berg materieel comfort mildert hun pijn niet. Hun lege zielen zijn verloren. Alstublieft, bid 
voor hen.  

Mijn dochter, bid alstublieft voor Mijn Plaatsvervanger Paus Benedictus, want hij wordt omringd 
door Vrijmetselaarskrachten die nu hun uiterste best doen om hem te onttronen, deze boosaardige 
krachten zijn in Mijn Kerk binnengedrongen sinds Vaticanum II en hebben Mijn leer afgezwakt. Er 
werden veel richtlijnen verspreid die Mij beledigen, in het bijzonder de uitreiking van Mijn Heilige 
Eucharistie door leken. Het gebrek aan eerbied dat Mij en Mijn Eeuwige Vader betoond wordt door 
nieuwe regels die geïntroduceerd werden om de moderne maatschappij tegemoet te komen, hebben Mij 
van verdriet doen wenen.  

De Allerheiligste Eucharistie moet ontvangen worden op de tong en niet bezoedeld worden door 
mensenhanden. Maar dat is precies wat Mijn Godgewijde bedienaars gedaan hebben. Deze regels 
werden niet door Mijn Geest ingegeven. Mijn Godgewijde bedienaars zijn afgeleid naar een pad dat niet 
in overeenstemming is met de leer van Mijn apostelen. Vandaag worden Mijn sacramenten niet zeer 
ernstig genomen, in het bijzonder zij die het Sacrament van het Huwelijk vragen en de Eerste Heilige 
Communie.  

De huwelijksbelofte is zeer ernstig want onthoud dat het een sacrament is en dat het werd aangegaan in 
de tegenwoordigheid van God de Vader. Toch gaat het voor velen slechts om materieel en uiterlijk 
vertoon. Velen die het Sacrament van het Huwelijk ontvangen erkennen nadien zijn belangrijkheid niet. 
Velen breken hun beloften zo gemakkelijk. Waarom doen zij dat? Waarom lippendienst bewijzen aan 
deze Heilige Vereniging om nadien snel weer uit elkaar te gaan? Dat is een bespotting van één van de 
belangrijkste verenigingen die door de hand van Mijn Eeuwige Vader gezegend werden. Velen 
schenken geen enkele aandacht aan Mijn Vaders wil dat niemand nadien zo’n eenmaking mag 
verbreken. Nochtans zijn er zoveel mensen die scheiden terwijl het een wet is die niet door Mijn Vader 
erkend is. Scheiden is een gemakkelijke weg om jullie verantwoordelijkheid te ontlopen. Alle huwelijken 
werden in de Hemel gesloten. Niemand kan een huwelijk vernietigen zonder Mijn Vader te beledigen. 

 Eerste Heilige Communie  
De eerste keer Mijn Lichaam ontvangen in het Sacrament van de Eucharistie is een ander voorbeeld van 
hoe Ik bespot wordt. Zoveel ouders hechten geen aandacht aan het belang voor hun kinderen om 
het Brood des Levens te ontvangen. Zij zijn meer bekommerd over de kleding van hun kinderen dan 
over dat wonderbare geschenk dat zij ontvangen. Dit geschenk zal hun naar het heil leiden. Maar al dat 
materialisme rond die gebeurtenis heeft niets van doen met hun zielen. Wat Mij nog het meest verdriet 
doet is dat men deze kleine kinderen niets over Mij verteld heeft. De liefde die Ik kleine kinderen toedraag 
is alomvattend. Wanneer zij de Heilige Eucharistie ontvangen, in de volle kennis van wat zij ontvangen, 
dan worden hun zielen zuiver. Hoe meer zij Mij op die wijze ontvangen, hoe sterker hun geloof zal zijn.  
* Het belang van de Eucharistie en hoe Jezus zichzelf zal kenbaar maken. 
Dinsdag 3 januari 2012, 12.05 u.  
Er werd me gevraagd om 2 kwesties duidelijk te maken i.v.m. ‘Jezus tot de Mensheid’ op Facebook.  
De eerste heeft betrekking op de Heilige Eucharistie en de aanwezigheid van Jezus Christus. De tweede heeft 
betrekking op hoe Jezus zich zal vertonen hetzij voor of bij Zijn Tweede Komst.  
Jezus heeft me steeds opnieuw het belang van Zijn aanwezigheid in de Heilige Eucharistie benadrukt. We moeten de 
aanwezigheid zonder twijfel aanvaarden.  
Jezus heeft ook beklemtoont dat hij zich nooit zal vertonen in een man of in een andere mens want niemand zou 
waardig zijn en dit werd ook nooit voorspeld.  
Gelieve deze twee boodschappen die Hij me in juli 2011 gaf met betrekking tot deze 2 kwesties te lezen.  

- Het belang van de sacramenten (de Heilige Communie) – 6 juli 2011  
- Iedere man die beweert dat Ik het ben, is een leugenaar, want Ik zal Mezelf nooit manifesteren in een mens –  
17 juli 2011  

Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 
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Onthoud dat jullie geloof zwak wordt zonder de sacramenten. Wanneer jullie je zielen beroven van Mijn 
bijzondere zegeningen zullen zij na een tijdje sluimeren. Met de tijd zal alle geloof in Mij en Mijn Eeuwige 
Vader verdwijnen met slechts nu en dan een kleine opflakkering van herkenning. Kom terug tot Mij door 
de sacramenten. Toon respect voor de Sacramenten zoals het behoort en jullie zullen Mijn 
tegenwoordigheid weer echt voelen.  

Onthoud dat de sacramenten er zijn met een reden want ze zijn het voedsel dat jullie nodig hebben voor 
het eeuwig leven van jullie ziel. Zonder hen zal jullie ziel sterven.  

Ik bemin jullie allen. Alstublieft, omarm Mij op de gepaste wijze door respect te tonen voor de 
sacramenten die jullie als een geschenk werden gegeven door God de Almachtige Vader.  

Jullie liefhebbende Verlosser   
Koning der Mensheid   
Jezus Christus  

Een derde van de aarde zal vernietigd worden als de engelen vuur uitgieten vanuit 
de vier hoeken van de Hemelen.  

 
Vrijdag, 6 juli 2012, 16:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, deze tijd werd gereserveerd voor Mijn heilige boodschappen aan de wereld, 
om te worden gehoord door elke ziel, jong en oud, in elke natie.  

Veel van Gods kinderen zullen zich oprichten en luisteren naar Mijn instructies wanneer zij toegang 
krijgen tot deze boodschappen.  

Weet nu dat de veranderingen al begonnen zijn zoals voorzegd, waarbij de oogsten niet langer zoals 
voorheen hun vruchten zullen opbrengen en waarin de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn.  

Deze veranderingen komen uit de Hand van Mijn Eeuwige Vader waarbij Hij nieuwe wetten op de aarde 
brengt die niemand zal kunnen ontgaan.  

Niets van wat in de wereld verloopt volgens de natuurwetten, zal blijven zoals het eens was.  

De zeeën zullen stijgen, de wateren zullen uit hun oevers treden, de aarde zal beven en de grond zal 
verdorren.  

Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verspreiding van de zonde te stoppen die voor 
Hem een bron van groot verdriet is.  
Die naties die Zijn Wetten tarten zullen veel lijden. Zij zullen spoedig begrijpen dat hun zonden niet langer 
zullen getolereerd worden en dat zij bestraft zullen worden.  

Hun straf dient om hen ervan te weerhouden andere zielen te besmetten en tenzij zij zich afkeren van 
hun boosaardige wegen, zullen zij daartoe gedwongen worden door goddelijke tussenkomst.  

Mijn dochter, je moet Mijn Woord nu vlug verspreiden omdat De Waarschuwing nadert.  

Vele landen moeten het Boek der Waarheid ontvangen zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn 
Tweede Komst.  

De tijd voor Mijn Tweede Komst zal na De Waarschuwing zijn.  
De tuchtigingen die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel worden uitgevoerd, zijn 
begonnen in fases. Deze zullen escaleren in de mate dat de zonde blijft toenemen. De strijd is begonnen 
en de aanvangfasen kunnen gezien worden in vele landen.  

Jullie zullen allen getuige zijn van klimatologische verwoesting die op aarde zal neerkomen terwijl 
zij zal kreunen van pijn omwille van de ontaarding door de zonde.  
Aardbevingen zullen toenemen en natie na natie zal lijden al naargelang de zondesmet die hun binnenste 
aantast.  

Leiders die de Antichrist volgen zullen niet aan het oog van Mijn Vader ontsnappen en zij zullen 
vernietigd worden.  
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Mijn Vader bestraft nu diegenen die verdorven regeringen leiden om zo Zijn kinderen te redden uit hun 
kwaadaardige greep.  

Hij zal niet van op afstand toekijken wanneer deze leiders, die de Antichrist volgen, die zich op dit 
moment verborgen houdt, Zijn kinderen vernietigen.  

Een derde van de aarde zal vernietigd worden als de engelen vuur uitgieten vanuit de vier hoeken van de 
Hemelen.  

Dan zullen velen weten dat er iets verkeerd gaat en dat het veroorzaakt wordt door de toorn van Mijn 
Vader.  

Toch zullen velen nog niet leren. Na De Waarschuwing zullen velen zich bekeren. Toch zullen velen zich 
nog niet bekeren, zelfs niet wanneer zij allen het bewijs van de staat van hun zielen hebben gekregen.  

Zij zullen nog steeds de valse aantrekkingskracht verafgoden die de aarde naar hun mening te bieden 
heeft. Alleen zullen hun lusten en de materiële idolen die zij vereren nog obscener en gemener worden. 
Al hun zonden, zichtbaar voor al diegenen die ze kunnen zien voor wat zij zijn, zullen zo lelijk worden dat 
maar weinigen van Gods kinderen in staat zullen zijn ze te aanschouwen.  

Elke afschuwelijke zonde zal openlijk getoond worden met minachting voor God.  

Elke handeling zal de zondaars tot zulk een diepte verlagen dat zij zich als beesten zullen 
gedragen.  
Alle respect voor het menselijk lichaam zal verdwijnen en elke boze lust zal voor de wereld tentoon 
gespreid worden zonder enige schaamte in hun zielen.  

Dat zijn Satans gevangenen. Zij zijn allemaal kinderen van God maar zij zullen hun zielen verliezen aan 
het Beest.  

Tuchtigingen maken deel uit van Gods plan om de aarde te zuiveren om zowel de zondaar te reinigen als 
de grond waarop jullie wandelen.  

Alleen wanneer de aarde gezuiverd is kan Mijn Tweede Komst plaatsvinden.  
Bid, Mijn volgelingen, om moed en sterkte om met deze tuchtigingen om te gaan.  

Jullie moeten nooit bevreesd voor hen zijn, want jullie, Mijn leger, zullen bidden voor diegenen, die naties 
en helpen in de Zuivering die nodig is voor de bekering van de mensheid.  

Het Zegel van de Levende God zal ieder van jullie beschermen.  

Het is door de liefde die Mijn Vader koestert voor al Zijn kinderen dat Hij ze moet tuchtigen, want indien 
Hij dat niet doet zullen zij zonder het zelf te beseffen, verder opgaan naar de poorten van de Hel.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Ik zal nauw samenwerken met mijn dierbare Zoon, 
Jezus Christus, bij Zijn laatste handeling om de mensheid te redden.  

 
Zondag, 6 juli 2014, 14:25 u.  

Mijn kind, mijn tijd als de Moeder van Verlossing, waarin ik nauw zal samenwerken met mijn 
dierbare Zoon, Jezus Christus, bij Zijn laatste handeling om de mensheid te redden, is 
vastgelegd.  
Ik zal vanaf vandaag alles doen wat Hij van mij verlangt om Hem te steunen wanneer Hij in 
de wereldse zaken tussenbeide komt om Zijn Barmhartigheid te openbaren.  
De weg naar verlossing is een zeer moeilijke weg, omdat het nooit gemakkelijk is om de ogen van 
de blinden voor de Waarheid te openen. Niets is meer frustrerend dan getuige te moeten zijn van 
die arme zielen die niet kunnen zien omdat zij niet willen zien. De koppigheid van de mens is een 
grote hinderpaal en daarom zijn veel gebeden en offers nodig vanwege al diegenen die gezegend 
zijn met het Licht van God in hun hart. Het zal jullie edelmoedigheid zijn om jullie vrije wil aan mijn 
Zoon te geven, het geschenk dat Hij verlangt, die het de Heilige Geest mogelijk zal maken om 
neer te dalen op die zielen die grote behoefte hebben aan mijn Zoons Barmhartigheid.  
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Het kan een grote uitdaging zijn om de Waarheid te verkondigen door jullie geloof alleen. Maar 
hoewel veel mensen trouw zijn aan mijn Zoon, beschikken zij niet over de gave van inzicht. Het 
blinde geloof in God is een grote Gave en wordt gegeven aan diegenen die teder zijn van hart en 
verstoken van hoogmoed. Daarom, lieve kinderen, sta op en bereid jullie voor op de grote strijd 
om de zielen. Het zal de grootste opdracht zijn, zelfs voor de sterksten onder jullie. Sta mij toe, 
jullie Moeder, jullie in de komende tijden te leiden, want ik ben jullie Voorspreekster en 
Jezus Christus heeft mij grote Genaden geschonken die mij in staat zullen stellen jullie mee 
te nemen langs het pad naar grote Gelukzaligheid.  
Ga in vrede om God te beminnen en te dienen. Aan jullie die Hem volgen, als kleine kinderen, zal 
elke mogelijk bescherming verleend worden.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Narcisme (eigenliefde), een epidemisch kwaad in de wereld van vandaag.  
 

Donderdag, 7 juli 2011, 21:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat de wereld weet dat Mijn liefde voor de mensen Mijn hele wezen 
bezielt terwijl Ik op De Grote Waarschuwing voorbereid. Ik ben vol vreugde omdat Ik weet dat Mijn 
kinderen, vooral degenen die Mij niet kennen, tijdens Mijn Grote Daad van Barmhartigheid, eindelijk 
zullen aanvaarden dat Ik besta.  

Eén van de meest storende eigenschappen die Mijn kinderen in deze wereld heeft aangetast is die van 
het narcisme, de eigenliefde. Dit epidemisch kwaad doet zich voor in elke laag van de maatschappij 
en is één van Satans favoriete aanvallen terwijl zijn demonen de zielen van Mijn kinderen van overal 
binnendringen. Men kan zien hoe zij zich uitdossen en paraderen opdat anderen hen zouden 
bewonderen. Hun eerste liefde is alleen voor zichzelf en wanneer dat niet genoeg is, hunkeren zij naar de 
aandacht van diegenen die hen omringen om die aan te moedigen hen openlijk te bewonderen.  

Vandaag is de teistering van Satan zo groot in de manier waarop deze arme zielen zichzelf vertonen, dat 
het moeilijk te negeren is. Zij zijn zo geobsedeerd door hun uiterlijk dat zij zelfs zo ver gaan hun lichamen 
te beschadigen en om het even wat te doen wat vereist is om hun eigenliefde te bevredigen.  

De aanwezigheid van Satan in zulke zielen is gemakkelijk te herkennen. Deze mensen zitten vol ijdelheid 
en zij neigen ernaar gezien te willen worden op invloedrijke plaatsen. De zonde van narcisme zal 
intensiever worden tijdens de Eindtijden waar velen hun voorkomen, hun welzijn en zelfzucht zullen 
veilig stellen ten koste van hun eigen vrienden en zelfs van hun eigen families. In de wereld van vandaag 
wordt eigenliefde als een bewonderenswaardige eigenschap beschouwd. Die jacht naar eigen voordeel 
kan nooit bevredigen, want Satan zal ervoor zorgen dat deze mensen altijd naar meer zullen streven.  

Kinderen, de zonde van trots is er een die nu toeneemt in de wereld. Laat deze vorm van gedrag geen 
deel uitmaken van jullie alledaagse leven. Zo vele jonge mensen gebruiken deze vormen van 
zogenaamde lichamelijke perfectie als een streefdoel. Toch is hun gedrag betreurenswaardig als jullie je 
ogen openen en het zien voor wat het is. Het is een verbreking van het Eerste Gebod en indien zulke 
mensen volharden op deze weg, dan zullen zij door de Misleider meegesleurd worden in 
voortschrijdende verwarring.  

Narcisme wordt gezien in alle domeinen van het leven, inclusief politiek, mode, de media, cinema en zelfs 
binnen Mijn eigen Kerk. Nederigheid kan niet bekomen worden als jullie lijden aan Narcisme. Zonder 
nederigheid kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk niet binnengaan.  

Jullie Liefhebbende Verlosser   
Jezus Christus  

Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet hun gegeven worden.  
 

Zaterdag, 7 juli 2012, 15:30 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn Stem te luisteren, dan kwetst het 
Mij wanneer zij die Mij liefhebben zeggen dat Ik nooit op deze manier zou spreken.  

Indien zij maar zouden luisteren dan zou Mijn Hart opspringen en zoveel meer zielen zouden gered 
worden.  

De voorbereiding op Mijn Tweede Komst wordt overgebracht door Mijn Goddelijke Lippen door deze 
boodschappen.  

De voorbereiding op Mijn geboorte werd ook vooraf door profeten bekend gemaakt om Gods 
kinderen attent te maken op de komst van de Messias.  
Waarom weigeren Mijn leerlingen op aarde te aanvaarden dat Mijn Vader Zijn profeten zou zenden om 
Mijn Tweede Komst aan te kondigen?  

Hoe weinig weten zij in werkelijkheid omtrent de wijze waarop Mijn Eeuwige Vader de mensheid 
voorbereidt op grote gebeurtenissen.  

Mijn clerus, Mijn gewijde dienaars, moeten Mijn oproep nu horen want Ik heb hun hulp nodig. Velen 
echter zullen nalaten te antwoorden. Zij zullen Mij afwijzen, door Mijn boodschappen.  

Zij zullen de Waarheid beseffen maar pas wanneer het te laat is.  

Mijn dochter, wees nooit bevreesd om Mijn boodschappen te publiceren, ook niet diegenen die je vreemd 
of beangstigend vindt.  

Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet hun gegeven worden.  
Het is niet aan de mens om jou te bevelen te stoppen met het Heilig Woord van God mee te delen.  
Sluit je oren en negeer minachtende meningen want die zijn niet belangrijk.  

Tot diegenen onder jullie die zichzelf Christenen noemen en die Mijn boodschap minachten, zeg Ik dit.  

Door Mijn woord stuk te scheuren, door Mijn boodschap aanstootgevend te achten en door Mijn 
Woord belachelijk te maken, hebben jullie de koord doorgesneden die jullie aan Mijn Hart bindt.  
Jullie kunnen Mijn boodschap niet aanvaarden omdat jullie denken Mij te kennen en Mijn Woorden te 
herkennen wanneer zij gesproken worden. In plaats daarvan zijn jullie ten prooi gevallen aan de Misleider 
die jullie voor de Waarheid verblindt.  

Eens te meer roep Ik jullie allen op Mij, jullie geliefde Jezus, te aanroepen en Mij toe te staan jullie harten 
te openen.  

Laat Mij jullie vullen met de kracht van de Heilige Geest zodat jullie Mij zouden herkennen.  

Aan de priesters, Ik dring aan dat jullie begrijpen dat de tijd gekomen is voor de profetieën van Daniël om 
zich ontvouwen en voor de Zegels van het Boek der Openbaring om te worden geopend door Mij, het 
Lam van God.  

Herinner jullie Mijn belofte.  
Ik zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen.  
Mijn belofte om eeuwig leven te brengen voor al diegenen die Mij trouw zijn staat op het punt voltrokken 
te worden.  

Jullie moeten ervoor zorgen gepast voorbereid te zijn op die glorievolle gebeurtenis.  

Jullie Jezus  

Hij zal de Waarheid van God gebruiken om zich achter te verschuilen, tot op 
het geschikte moment.  

 
Zondag, 7 juli 2013, 17:35 u.  

Mijn zeer geliefde bruid, wat doet het ertoe dat zij naar je schreeuwen of je in Mijn Naam 
vervloeken? Wat doet het ertoe als al diegenen die Mijn Allerheiligste Woord verkondigen en die 
vastberaden in vereniging met Mij blijven, geketend en geslagen worden? Weten jullie niet dat 
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Mijn Macht Almachtig is en dat Ik niet gebroken kan worden, zelfs al zouden zij Mijn 
Beenderen breken.  
Wanneer een dokter vecht om het leven van een mens te redden, tegen gelijk welke prijs, zal hij al 
het mogelijke doen om daarin te slagen. Indien hij gehinderd wordt door anderen, die proberen 
hem te stoppen, dan zal hij – indien hij een toegewijde dokter is – alle protesten en aanvallen 
negeren die zijn plannen willen verstoren, wanneer hij in zijn hart weet dat hij dat leven kan en zal 
redden. En dus zal hij doorgaan totdat allen de vruchten van zijn arbeid kunnen zien. Hij zet door 
totdat dat leven gered is en dan, wanneer alles gedaan is, zal hij met liefde begroet worden door 
dezelfde mensen die, welke ook hun redenen waren, probeerden tussenbeide te komen met zijn 
inspanningen om leven te behouden. En zodoende zal alle onenigheid vergeten zijn.  

Hetzelfde is waar van deze Heilige Missie, door Mijn Vader beloofd om het leven van Zijn kinderen 
te redden in deze, de eindtijd, alvorens Mijn Tweede Komst. Verwacht bemoeiing met deze Missie, 
want indien zij niet zo’n tegenstand zou aantrekken, dan zouden jullie zeker weten dat Mijn 
Boodschappen aan jullie, nu, niet van jullie geliefde Jezus zouden kunnen komen.  

Wanneer de Waarheid verklaard wordt, wordt zij niet gemakkelijk aanvaardt, al gaat het om 
het Woord van God. Maar, wanneer leugens gepresenteerd worden, opgesmukt als de 
Waarheid, worden die veel gemakkelijker aangenomen, en in de meeste gevallen, van harte en 
met open armen onthaald. Wees gewaarschuwd omtrent de leugens, die door Mijn vijanden zullen 
gepresenteerd worden, die zichzelf als Mijn woordvoerders uitgeven. Zij zullen jullie op vele 
manieren misleiden, uit vrees dat jullie hen in hun bedrog zouden betrappen. Zij zullen hun tijd 
benutten om omgang te hebben met diegenen die de wereld kent als goede en heilige, zuivere 
dienaren – velen die nu met Mij in de Hemel zijn. Door associatie zullen zij beschouwd worden 
als trouwe leerlingen van zulke heiligen. Dan zullen zij de Waarheid van Mijn Leer herhalen 
en dat zal jullie in verwarring brengen. Jullie zullen zeggen: “Maar hoe kan dat nu?” “Deze 
man spreekt de waarheid.”  
De sluwheid van het beest gaat jullie begrip te boven, Mijn geliefde volgelingen. Hij is zeer 
voorzichtig om zichzelf nooit bekend te maken en aldus verschuilt hij zich achter de Waarheid. 
Wanneer hij aanwezig is in arme, misleide zielen, zal hij de Waarheid van God gebruiken om zich 
daarachter te verschuilen, tot op het geschikte moment. Dan zullen obsceniteiten uitgegoten 
worden tegen het Woord van God, maar voor velen zal dit niet duidelijk zichtbaar zijn. Kijk achter 
de woorden, die zorgvuldig zullen opgesteld zijn en jullie zullen de leugen ontdekken. Dat is 
het soort van kracht, waarmee Gods kinderen zullen te kampen hebben.  

De geest van het kwade is als een donkere wolk en wanneer hij volledig over de mensheid is 
neergekomen, zal het moeilijk worden om het verschil tussen goed en kwaad te onderscheiden. 
Maar Ik beloof jullie dat deze wolk zal optrekken en wanneer het Licht van God er doorheen zal 
schijnen, zullen jullie het kwaad zien in al zijn afschuwelijkheid, zoals het gezien wordt in de Ogen 
van God.  

De strijd zal voortduren onder de mensen die trouw bewijzen aan de Ene Ware God, vermits de 
Boze totale verwarring onder hen aanricht. Terwijl deze groep zich in tweeën deelt, zijn er anderen 
voor wie jullie moeten bidden. Het zijn die zielen, die zo ver van God verwijderd zijn dat zij Hem op 
geen enkel ogenblik herkennen. Zij zijn Mijn verloren zielen, aan wie Ik deze Heilige Missie wijd. 
Wanneer Ik diegenen red die volledig veloren zijn, zal Mijn Tussenkomst ook de anderen redden, 
die enkel maar verward zijn.  

Kom, verzamel jullie allen voor Mij, want Mijn Tijd is zeer nabij. Dat niemand onder jullie het uitstelt 
om te bidden voor de zielen van diegenen die jullie hulp het meeste nodig hebben.  

Jullie Jezus  

De Eeuwige Vader zal de laatste vervolging van Zijn kinderen door de Nieuwe 
Wereld Orde verijdelen.  

 
Vrijdag, 8 juli 2011, 15:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat dit werk zijn tol aan het eisen is bij jou en dat jij nog een weekje 
moet rusten, maar luister naar wat Ik je te zeggen heb.  
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Zeg Mijn kinderen nu wakker te worden en de onrust in de wereld te zien nu de financiële crisis 
overvloedig aanwezig is. Zeg hun dat terwijl de hebzucht van mensen voor een deel verantwoordelijk was 
voor hun de schulden, de bankcrisis vrijwillig gepland was door de Ene Wereld Orde.  
Velen die deze boodschap lezen zullen lachen en dit feit in vraag stellen, maar zij moeten ook weten dat 
tenzij zij opstaan en hun rechten verdedigen, zij zullen gedwongen worden om het Merkteken van het 
Beest te aanvaarden om toegang te hebben tot hun geld.  

Een Nieuwe Wereld Munt zal aangeboden worden aan een ongelovige wereld  
De Nieuwe Ene Wereldmunt die zal aangeboden worden aan een ongelovige gemeenschap is beraamd 
om jullie te controleren. Eens dat gebeurt zullen zij proberen om jullie te beroven van voedsel. Tenzij Mijn 
kinderen deze realiteit (van de wereldmunt) aanvaarden zullen zij machteloos zijn wanneer zij onder de 
controle staan van een Nieuwe Wereld Orde geleid door machten van de Vrijmetselarij. Mijn 
kinderen, bereid jullie nu voor want al zal De Waarschuwing miljoenen bekeren, zelfs diegenen die trouw 
zijn aan de Ene Wereld Orde, het zal niet voldoende zijn om die boosaardige slaven van Satan en de 
Antichrist te stoppen. Met de controle over jullie geld zullen jullie het zwaar hebben om jullie recht op 
eigendom, voedsel en gezondheid te verdedigen, de drie zaken waarvoor zij verantwoordelijke zullen 
zijn als jullie nu niet beginnen jullie tegenstand luid te laten horen. Stop jullie leiders op hun wegen. Laat 
niet toe dat ze jullie intimideren. Indien er voldoende van jullie alert zijn voor dit boosaardig monsterlijk 
plan, dan kunnen jullie anderen verwittigen.  

Plan nu jullie voedselvoorraden  
Plan nu jullie voedselvoorraden. Teel en koop zaden die jullie in leven zullen houden. Koop zilveren 
munten of goud zodat jullie kunnen kopen wat nodig is. En als allerbelangrijkste zoek locaties waar jullie 
elkaar in groep kunnen ontmoeten om het Heilig Misoffer op te dragen. Want na verloop van tijd zullen 
jullie kerken worden platgebrand.  

Satans gunstelingen zijn als mieren, zij vermenigvuldigen zich met duizenden  
Aanvaard nooit het Merkteken, de chip van het Beest. Bid, bid opdat jullie huis de bijzondere zegen 
worde gegeven om jullie te beschermen tegen het leger dat zal proberen jullie uit jullie huis te zetten. 
Satans gunstelingen zijn als mieren. Zij vermenigvuldigen zich met duizenden elk uur. Jullie, Mijn 
kinderen, moeten nu bidden en deze reeksen van gruweldaden bestrijden die gepland zijn door de 
Nieuwe Wereld Orde die kwijlt in het vooruitzicht de wereld in haar macht te hebben. Zorg ervoor 
gewijde kaarsen in huis te hebben. Leg nu een voorraad aan want zij zullen jullie in het licht van 
bescherming houden. Indien jullie geen slaaf willen worden van deze afschuwelijke doctrine, dan moeten 
jullie nu plannen.  

Koop gasfornuizen, dekens, gedroogde voedingswaren en conserven, waterzuiveringstabletten, kaarsen 
samen met religieuze afbeeldingen die jullie zullen staande houden tijdens de Grote Kastijding die zal 
volgen op De Waarschuwing.  

Gebeden zijn de impact van de Grote Kastijding reeds aan het verzwakken maar, Mijn kinderen, jullie 
moeten te allen tijde alert zijn. Door behoedzaam te zijn in jullie voorbereidingen zullen jullie in staat zijn 
het grote georkestreerde bombardement te overleven dat erger zal zijn dan wat de Joden overkwam 
onder het rijk van Satans leerling Hitler.  
Behartig deze waarschuwing rustig. Want door vooraf alles voor te bereiden zullen jullie jezelf de 
verontwaardiging besparen die gepland is door de Nieuwe Wereld Orde. Aan hen die betrokken zijn 
bij de Nieuwe Wereld Orde, luister naar Mij. Heb berouw. Neem De Waarschuwing ter harte voor wat zij 
jullie aanbiedt – een kans om Satan en de vuren van de Hel de rug toe te keren.  
Raad voor de Dienaars van de Kerk  
Gewijde Dienaars, dit is waarover Ik jullie moet inlichten. Vestig jullie ogen op Mij en bid tot de Heilige 
Geest om waakzaam te blijven zodat jullie de Valse Profeet mogen herkennen van zodra hij in jullie 
midden verschijnt. Dan moeten jullie in groepen samenkomen om er zeker van te zijn dat Mijn kinderen 
in de mogelijkheid zullen zijn om de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen tijdens de vervolging.  
De hand van Mijn Vader staat klaar om met grote kracht neer te vallen op die gemene, arrogante 
bankleiders, Westerse en Oosterse machten die in het geheim plannen maken over de manier waarop zij 
zullen trachten jullie allen in hun macht te krijgen. Mijn Eeuwige Vader zal alles in hun kielzog 
vernietigen om hen tegen te houden van de uiteindelijke vervolging die zij plannen tegen Zijn 
kinderen. Hij zal het niet dulden. Onthoud kinderen, God, de Eeuwige Vader, wil jullie allen 
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beschermen. Zijn geduld is uiteindelijk ten einde gelopen. Tot de allerlaatste minuut, zal Hij diegenen 
aanvaarden die zich tot Hem keren voor vergeving. Maar nu moet Hij die boosaardige regimes stoppen 
voor de horror die zij aan de rest van Zijn schepping toebrengen.  

Het is uit liefde voor Zijn kinderen dat Hij dit doet. Aan diegenen die zeggen dat God, de Vader niet 
kwaad kan zijn want Hij bemint ons allen, weet dit. Ja, Hij is boos en zijn boosheid is gerechtvaardigd 
omwille van de boosaardige onrechtvaardigheid die doorgedrongen is in zijn dierbare familie. 
Nogmaals zal Hij al Zijn kinderen bijeen brengen om eindelijk in vrede te leven voor alle eeuwigheid.  

Onthoud kinderen, zie de tekens rondom jullie, de veelheid van oorlogen, gebrek aan geld, gebrek aan 
eten, gebrek aan gezondheidszorg en besef dat dit het werk is van de Duivel. Dat is niet het werk van 
God de Eeuwige Vader. Hij zal dat gedrag niet langer accepteren. Wees dankbaar. Hij onderneemt actie 
want indien Hij dat niet zou doen zou Zijn Schepping vernietigd worden. En dat zal Hij niet laten 
gebeuren.  

Jullie liefhebbende Jezus   
Verlosser van de Mensheid   
Redder van de Wereld  

Wees gewaarschuwd. De Nieuwe Wereldreligie zal aan de buitenkant gelijken op 
een goede en heilige organisatie vol van liefde en medelijden.  

 
Zondag, 8 juli 2012, 17:17 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de grote apostasie waarover Ik sprak groeit nu snel in de wereld.  

Deze keer spreidt zij zich als een sluier over Mijn Heilige Kerk op aarde en verhult haar inzichten als een 
dikke mist.  

Dit is de tijd voor de grote scheiding van Mijn Kerk in twee kampen.  
Aan de ene kant zullen jullie Mijn geliefde trouwe gewijde dienaars hebben die Mijn leer volgen en die 
daar nooit van afwijken.  

Aan de andere kant zijn er die priesters en andere leiders binnen Mijn Christelijke Kerken die beïnvloed 
zijn door het moderne leven en die Mijn Wetten zullen ontheiligen.  

Zij buigen onder de druk van mensen die eisen dat zij verdraagzaamheid zouden betonen in de naam 
van God door Gods Wetten te veranderen om te voldoen aan menselijke verlangens.  

Zij zitten vol hoogmoed, arrogantie en wereldse ambities. Het maakt hen niet uit als ze de Heilige 
Sacramenten veranderen om ze geschikt te maken voor een zondige agenda.  

Neen, zij zullen het vergemakkelijken om handelingen die Mij een gruwel zijn toe te staan in Mijn 
Vaders Kerken en dat alles in de naam van burgerrechten en verdraagzaamheid.  
Zij zullen zonde vergoelijken en Mij beledigen door met zulke zonden aan te treden voor Mijn Heilige 
Tabernakels waarbij zij van Mij verwachten zulke gemene handelingen te slikken.  

Al gauw zullen zij de Sacramenten afschaffen om aan allen tegemoet te komen.  
In plaats daarvan zullen er feestvieringen gehouden worden en andere vormen van vermaak.  
Dat zal een Nieuwe Wereldkerk worden die zal bogen op een imposante building in Rome maar die 
God niet zal eren.  
Het zal gebouwd worden met geheime satanische symbolen die voor allen zichtbaar zijn en het zal 
het Beest verheerlijken.  
Elke zonde, weerzinwekkend (een gruwel) voor Mijn geliefde Vader zal openlijk in ere gehouden worden 
en miljoenen mensen zullen hun verdorven wetten aanvaarden als zijnde waardig in Gods Ogen.  

Mijn gewijde dienaars die Mij trouw blijven zullen Heilige Missen in het geheim moeten opdragen of 
gevangenschap tegemoet treden.  

Zij zullen toenemen in kracht en vervuld van de Heilige Geest zullen zij Gods kinderen blijven voeden met 
het Voedsel des Levens.  
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Zij moeten ervoor zorgen dat al diegenen die zij leiden de bescherming van het Zegel van de 
Levende God ontvangen.  
De tijd is nu zeer nabij voor de Nieuwe Tempel die zal gebouwd worden ter ere van het Beest.  

Deze zal gebouwd worden onder het bewind van de Antichrist die weldra op het wereldtoneel zal 
verschijnen als de man van vrede.  
Kom samen al Mijn volgelingen, zo spoedig mogelijk. Mijn priesters die Mijn stem herkennen, jullie 
moeten met jullie voorbereidingen beginnen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op Aarde de aanstaande 
vervolging met kracht kan doorstaan.  

Met de tijd zullen de toevluchtsoorden voor jullie klaar zijn om te gebruiken want Ik heb Mijn volgelingen 
al sinds enige tijd opgedragen ervoor te zorgen dat zij jullie zaak zullen dienen.  

Deze vervolging zal kortstondig zijn en jullie zullen er doorkomen, al zal het pijnlijk zijn.  
Wees gewaarschuwd. De Nieuwe Wereldreligie zal aan de buitenkant gelijken op een goede en heilige 
organisatie vol van liefde en medelijden.  

Zij zal een prachtig beeld uitstralen van verdraagzaamheid en zal elke zonde door God gekend 
ophemelen. Zij zal elke zonde zo verdraaien dat ze aanvaardbaar lijkt te worden in Gods Ogen.  

Maar jullie moeten weten dat zulke gruwel Mij ziek maakt en wee diegenen die dit gevaarlijk pad volgen 
naar eeuwige verwerping.  

Zonde zal altijd zonde zijn in Mijn Ogen.  
Tijd verandert dat niet. Nieuwe regels om tegemoet te komen aan de verlangens van de mens naar 
zondig gedrag, zullen nooit door Mij aanvaard worden.  

Bereid jullie nu voor op deze grote misleiding want zij zal spoedig plaatsvinden.  

Jullie Jezus  

De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet 
Mozes, worden door de mens herschreven.  

 
Maandag, 8 juli 2013, 17:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, telkens je het gevoel hebt dat er maar weinig hoop is voor de zondaars, 
herinner je dan dat Mijn Grote Barmhartigheid eindeloos is. Er is niet één ziel in de wereld die Ik 
niet verlang te omarmen en haar de Gave van Redding te brengen. Ik bemin jullie allen. Ik vergeef 
allen die Mij smeken om de Gave van Verlossing, maar dat wil niet zeggen dat Ik hen die ernstige 
zonden bedrijven niet zal straffen.  

De Tien geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door 
de mens herschreven. Zij werden uit hun verband gerukt, verdraaid en kregen een nieuwe 
betekenis, zodat de mens de zonde kan goedpraten.  

Jullie vereren valse goden en rechtvaardigen dat. Jullie leven in een verschrikkelijke leugen 
wanneer jullie Mijn Vader op die manier beledigen en toch wanneer de Waarheid aan heidenen 
getoond wordt, zullen ze zich bekeren en Ik zal aan het wachten zijn om hen te omarmen.  

Jullie vermoorden elkaar en zeggen dat jullie gewoon barmhartigheid tonen wanneer jullie dit 
doen. Jullie legaliseren moord, executie, euthanasie en abortus en zeggen dat dit goede 
dingen zijn. Dit is het kwaad op zijn ergst, wanneer jullie de Auteur van alle leven - de 
Schepper van Hemel en Aarde - uitdagen door met de Goddelijke Wetten van God te 
knoeien. Toch, wanneer jullie oprecht berouw betonen, zal Ik ook aan het wachten zijn om jullie in 
Mijn Armen te sluiten.  

Jullie plunderen wat jullie niet toekomt en jullie stelen van armen, om jullie honger naar meer te 
stillen. Jullie begaan vreselijke zonden van het vlees, die beneden de waardigheid van de mens 
zijn en jullie gedragen je als wilde beesten die in een kuil zijn losgelaten. Jullie verachtelijkheid is 
afstotelijk in Gods Ogen, maar toch, als jullie Mij roepen en smeken om Mijn Erbarmen, zal Ik er 
zijn, geduldig wachtend. Wanneer jullie God onteren door te weigeren Zijn Bestaan te aanvaarden 
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en dan proberen om Zijn kinderen met jullie mee te nemen in de afgrond samen met het beest, zal 
Ik nog steeds staan wachten tot jullie je omkeren en Mij vragen Mijzelf aan jullie bekend te maken.  

Diegenen onder jullie die de Waarheid wel aanvaarden, nemen niet langer de tijd om Mij te 
eren op Sabbatdag, omdat jullie je eigen behoeften voor de Mijne stellen. Jullie kwetsen Mij 
zo, omdat jullie reeds weten dat jullie kinderen van God zijn. Jullie hebben jullie Vaders Huis 
verlaten en jullie zullen alleen terugkomen wanneer jullie geen dak meer boven jullie hoofd 
hebben. En Ik zal wachten om jullie weer te verwelkomen.  
Jullie liefde voor God is verzwakt, net zoals jullie liefde en eerbied voor jullie ouders. Jullie harten 
zijn zo verhard dat jullie hun geen liefde of zorg betonen op de wijze waarop jullie verondersteld 
worden dat te doen.  

Dagelijks vervloeken jullie God en zweren, terwijl jullie Mijn Naam gebruiken op de meest 
oneerbiedige wijze, maar jullie willen niet met Mij spreken op de manier die Ik verlang. Wanneer 
jullie anderen belasteren, belasteren jullie Mij. Wanneer jullie andermans reputatie beschadigen, 
vernietigen jullie Mijn Liefde. En toch zal Ik jullie vergeven, wanneer jullie berouw betonen.  

Jullie hebben geen respect meer voor de instelling van het huwelijk en vatten misbruik van dit 
Allerheiligste Sacrament luchtig op. Jullie beledigen God verder wanneer jullie Zijn zegeningen 
blijven zoeken voor huwelijken, die Hij niet erkent en ook niet kan erkennen. Maar jullie blijven 
Hem beledigen.  

Jullie zijn zo geobsedeerd door de jacht op wereldse goederen en zo besmet met ongezonde 
ambities, dat jullie de mensen die jullie in de weg staan vernietigen. Desondanks zal Ik jullie 
Barmhartigheid betonen, indien jullie tot Mij terugkomen.  

Geen enkele zonde, afgezien van de zonde van laster tegen de Heilige Geest, is zo erg dat ze niet 
kan vergeven worden. Ik verzoek jullie allen dringend jullie geweten te onderzoeken en jullie 
opnieuw met Mij te verzoenen.  

Ik Ben Geduldig. Ik Ben Liefde. Ik Ben jullie Redding. Ik Ben wachtende. Kom alstublieft 
spoedig naar Mij, want Ik bemin jullie met een onpeilbare liefde. Ik zal niet rusten tot Ik jullie 
allen gered heb.  
Jullie Jezus  
 

Moeder van Verlossing: Alleen met de Liefde van God in jullie ziel, kunnen 
jullie het Woord van God verspreiden.  

 
Dinsdag, 8 juli 2014, 16:00 u.  

Mijn lieve kinderen, weten jullie niet dat het door Gods Liefde voor jullie allen is, dat Hij mij 
toestond om Zijn Allerheiligste Woord te verkondigen bij elke verschijning van mij, de 
Moeder van God, die in de wereld plaatsvond.  
Het was de wens van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat ik mijzelf bekendmaakte, zodat 
bekering naar de Waarheid zou kunnen plaatsvinden. En zo zal het zijn in al mijn 
heiligdommen, in de hele wereld, dat God de Waarheid bekend zal maken tot de Grote Dag 
van de Heer aanbreekt. Jullie moeten allen samenwerken om God eer te geven in al mijn 
heiligdommen, zodat Hij, in Zijn Barmhartigheid, grote Genaden zal uitstorten over zelfs de meest 
onwaardige zielen, want zij zijn diegenen die Hij het meest zoekt.  

Het zijn niet alleen de goed opgeleiden op het gebied van de Heilige Evangeliën die Hij, mijn 
Zoon, naar mij wil zien komen. Neen, het zijn diegenen die een leegte in hun hart voelen, 
waardoor zij niet in staat zijn innerlijke vrede te vinden hoezeer ze daar ook naar zoeken. Veel 
mensen zoeken naar geluk, vrede en vreugde in dit leven en vinden het zelden. Zij kunnen nooit 
echte vrede vinden indien ze geen liefde kunnen vinden. Alleen liefde voor anderen kan jullie dicht 
bij God brengen, want zonder liefde zullen jullie nooit Gods Tegenwoordigheid vinden.  

Ik vraag jullie, lieve kinderen, om naar mij te komen, de Moeder van Verlossing, en mij te 
vragen om te bidden, zodat God jullie met Zijn Liefde zal vullen. Wanneer jullie dit gebed 
bidden zal ik mijn Zoon vragen, om gehoor te geven aan jullie oproep. Zoek de liefde en toon 
haar, welke liefde voor anderen jullie in je hart ook hebben, en laat anderen erin delen. Wanneer 
jullie dat doen, zal mijn Zoon jullie met zo veel liefde vullen dat jullie dan klaar zullen zijn om haar 
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onder elkaar te delen. Liefde zal haat uitroeien. Indien jullie enige vorm van haat voor een ander 
mens voelen, dan moeten jullie mijn Zoon, Jezus Christus, smeken om jullie van deze infectie te 
bevrijden.  

Kruistochtgebed (159)   
Smeekbede om Gods Liefde.  

“O Moeder van Verlossing, ik vraag u om namens mij te bemiddelen als ik smeek om Gods Liefde. Vul 
mijn ziel, een leeg vat, met de Liefde van God, zodat wanneer het overvol is, het zal overlopen op de 
zielen die ik zo moeilijk mededogen kan betonen.  

Door de Kracht van God, vraag ik dat ik bevrijd word van alle gevoelens van haat die ik zou kunnen 
hebben voor diegenen die uw Zoon verraden.  

Maak mij nederig van geest en vul mij met edelmoedigheid van ziel, zodat ik de Leer van Christus kan 
volgen en Zijn Liefde kan uitbreiden in elk deel van mijn leven. Amen.”  

Men spreekt over liefde alsof zij gemakkelijk kan gevoeld worden, maar voor velen vereist dat 
grote nederigheid verstoken van alle hoogmoed. Zonder jullie zelf voor God te vernederen, zullen 
jullie Zijn Liefde niet voelen. En zonder de Liefde van God, kunnen jullie niet gedijen. Alleen met 
de Liefde van God in jullie ziel kunnen jullie het Woord van God verspreiden.  
Zonder Zijn Liefde zullen de woorden die jullie in Zijn Naam spreken, nutteloos zijn en 
beroofd van leven.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Laat Mijn Godgewijde dienaars de inhoud kennen zodat zij hun kudde kunnen 
voorbereiden.  

 
Zaterdag, 9 juli 2011, 16:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, juist wanneer je gestaag vorderingen maakt, vertrouwend op je inzicht omtrent 
Mijn boodschappen, stop je en voel je de kwelling van de twijfels. Deze twijfels in dit stadium van Mijn 
communicatie kunnen je verwarren. Uiteindelijk is elke stap achteruit die je zet een test van je geloof, 
Mijn dochter. Want niemand kan zich aanmatigen dat zij Mij altijd waardig zijn. Aanvaard dat lijden, 
Mijn dochter, want deze beproevingen zullen je altijd overvallen in dit werk. Vertrouw Mij en geef je vrije 
wil over op een bestendige basis om je te helpen sterker te worden in dit werk.  

Mijn dochter, op dit moment zijn er een aantal zieners waarmee Ik communiceer met de hulp van 
Mijn Gezegende Moeder, de Aartsengel Michael en de Heilige Drie-Eenheid, maar er zijn er minder dan 
je denkt. Sommige van de apostelen zullen verborgen zijn, hun werk zal enkel gekend zijn door de 
heiligen in de Hemel. Dan zijn er diegenen die de wereld eventueel herkent als Mijn boodschappers. Jij 
bent er daar één van. Het zal geen eenvoudige zending zijn, Mijn dochter, dat is waarom Ik je inzinkingen 
toesta, beproevingen en fouten. Het is enkel wanneer jij gewoon raakt aan deze voorvallen dat je sterker 
en sterker zal worden totdat je tenslotte, je geen zorgen meer maakt hoe anderen, zus of zo, over je 
denken. Jij wandelt elke stap van deze zending samen met Mij en dat moet jij nooit vergeten.  
Het is belangrijk dat jij ervoor instaat dat zo veel mogelijk arme zielen de waarheid van Mijn woord 
ontvangen. Jij moet Mijn Godgewijde dienaars de inhoud ervan laten kennen opdat zij hun kudde 
zouden kunnen voorbereiden vóór De Waarschuwing. Het is niet belangrijk of de Kerk deze 
boodschappen authentiek verklaart want de tijd staat niet aan hun zijde. Mijn Godgewijde dienaars, zullen 
vele, vele jaren nodig hebben om Mijn boodschappen te aanvaarden, dus ga verder.  

Mijn dochter, jij zal veel vijanden maken in Mijn naam. Dat is iets wat je zal moeten aanvaarden, laat 
daarom deze hindernissen je niet in de weg staan. Mijn boodschappen zorgen nu al voor duizenden 
bekeringen van verloren zielen. Het is dus van vitaal belang dat jij Mij altijd gehoorzaamt. Zo dat meer 
zielen kunnen gered worden.  

Ik besef dat dit werk voor jou eenzaam en beangstigend is, maar herinner je dat Ik enkel diegenen kies 
met een open hart en die sterk genoeg zijn om Mijn woord over te brengen. De sterkte die jij in ruil zal 
vinden zal snel helpen om deze boodschappen aan een groter publiek kenbaar te maken. Dus, voel je 
nooit ontmoedigd. Want, ook al streef jij ernaar om vreugde in je hart te voelen terwijl je Mijn kruis 
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draagt, toch is dat zelden het geval. Jij zal altijd lijden in Mijn naam en je zal ondervinden dat het tijd 
vraagt om de volle kracht van de vreugde te ervaren. Jouw lijden redt miljoenen zielen, dus jij moet 
daarvoor dankbaar zijn. Al de heiligen werken aan deze kant om je sterk te houden en je te beschermen 
tegen Satan die alles in het werk zal stellen om je tegen te houden. Maar daarin zal hij nooit slagen want 
de Hand van Mijn Vader zal neerkomen op hen die Mijn werk, om zo veel mogelijk zielen te redden 
door jou, proberen te saboteren. Steun op Mij en Ik zal dit werk aandrijven zodat Mijn boodschappen 
zullen gehoord worden door miljoenen, gelovigen en ongelovigen in elke hoek van de aarde.  

Jullie beminde Leraar   
Redder van de Mensheid   
Jezus Christus  

Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, voor de eerste keer in veel 
gevallen, dat hij er een heeft.  

 
Maandag, 9 juli 2012, 23:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang nu al Mijn volgelingen voor te bereiden op De Waarschuwing en dat 
op een manier die niet enkel henzelf zal helpen, maar ook hun geliefden.  

Het is niet voldoende berouw te hebben omwille van de schrik. Een boetvaardigheid (penitentie) is 
vereist.  
Tot jullie allemaal, Mijn volgelingen: luister nu naar Mijn instructies om jullie zielen voor te bereiden op De 
Waarschuwing.  

Jullie moeten beginnen met na te denken over al het verkeerde waaraan jullie schuldig zijn tegenover 
jezelf en jullie medemensen.  

Voor de Katholieken onder jullie is het nodig om het Sacrament van Verzoening (de Biecht) om de twee 
weken te ontvangen indien jullie in staat van Genade willen blijven.  

Zo zal jullie pijn tijdens De Waarschuwing mild zijn en zullen jullie de kracht hebben om jullie broeders en 
zusters te helpen die zullen lijden onder verschrikkelijke pijn en schuldgevoelens bij hun pogingen tot een 
vergelijk te komen met de verlichting van hun geweten.  

Jullie die Christenen zijn of behoren tot andere geloofsovertuigingen en geloven in deze boodschappen, 
jullie moeten het gebed bidden dat jullie gegeven werd door het Kruistochtgebed (24): Volle aflaat voor 
Absolutie.  

Jullie moeten dat gebed zeven achtereenvolgende dagen bidden en Ik, jullie Jezus, zal jullie vergeving 
schenken.  

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.”  
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Ik schenk jullie nu een speciaal gebed (65) dat jullie ook moeten bidden voor die arme zielen die wellicht 
zullen sterven van de shock tijdens De Waarschuwing en die misschien in doodzonde verkeren.  

Kruistochtgebed (65)   
Voor diegenen in doodzonde.  

“O Lieve Jezus, Redder van de mensheid, door Uw Goddelijke Barmhartigheid smeek ik U om erbarmen voor 
al die arme zielen in zonde die tijdens De Waarschuwing misschien van deze aarde worden weggenomen.  

Vergeef ze hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw Lijden smeek ik U om mij deze buitengewone gunst te 
verlenen als verzoening voor hun zonden.  

Ik offer U mijzelf met geest, lichaam en ziel, als een boetedoening om hun zielen te redden en hun het 
eeuwig leven te schenken. Amen.”  

Mijn volgelingen, De Waarschuwing zal een grote gebeurtenis van Verlossing zijn waarbij Ik de wereld 
Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal tonen.  

Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, voor de eerste keer in vele gevallen, dat hij er 
een heeft.  

Er is nog maar weinig tijd nu en jullie moeten beginnen jullie voor te bereiden.  

Vergeet Mijn richtlijnen niet om voedsel voor ten minste tien dagen in huis te hebben, gewijde kaarsen en 
heilige voorwerpen in jullie huizen.  

Vertrouw Mij en verheug jullie want vele zielen zullen gered worden.  

Ik zal geen datum kenbaar maken, maar jullie weten wat er moet gedaan worden.  

Wanneer jullie zonden geopenbaard zijn moeten jullie Mij vragen om vergeving en in nederige 
dankzegging neerknielen voor deze Goddelijke Gave die jullie paspoort is naar het eeuwig leven in het 
Nieuwe Paradijs op Aarde.  

Onthoud dat er niet één zonde is, ongeacht hoe ernstig, die niet kan vergeven worden wanneer er 
oprecht berouw getoond wordt.  

Jullie geliefde Verlosser   
Jezus Christus  
 

Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen maar niet 
gemakkelijk om na te leven.  

 
Woensdag, 9 juli 2014, 15:48 u.  

Mijn geliefde dochter, Mijn instructie aan allen die Mij vereren is: vurig bidden voor de 
beroering die weldra in de wereld zal uitbarsten. Vele gebeurtenissen zullen zich 
ontvouwen en die houden allemaal verband met verdeeldheden veroorzaakt door religieuze 
haat en hebzucht. Maar wanneer de verachting voor Mij, die reeds duidelijk is in de wereld, vanuit 
Mijn Eigen vier muren komt, dan zullen jullie weten dat de tijd nabij is. Want wanneer zij Mij 
vervloeken en diegenen die Mij liefhebben vervolgen, dan zullen zij getuige zijn van Mijn 
Tussenkomst, die als een donderslag zal plaatsvinden.  
Velen zullen Mijn vrijwillige aanvaarding van vervolging, die altijd het lot zal zijn van diegenen die 
Mij volgen, verwarren met de aanvaarding van boosaardige zaken en een bereidheid om toe te 
staan dat deze dingen gedijen. Maar dat zou onjuist zijn. Alle Liefde komt van Mij. Alle kwaad komt 
van Satan. Wanneer de twee botsen, zal grote ontwrichting zich ontplooien. Het kwaad kan niet 
gedijen wanneer Ik er tegen opsta. Zelfs Satan zelf kan zijn venijn slechts verspreiden in 
overeenstemming met Gods Wil.  

Het kwaad dat de wereld besmet, zal vernietigd worden. Twijfel daar niet aan. Jullie moeten 
echter het kwaad erkennen voor wat het is, want Satan zal het altijd voorstellen als iets goeds. Zijn 
favoriete tactiek bestaat erin een verdraaide zienswijze over Mijn Leer te geven met daarin vervat 
grote misleidingen, die enkel zullen opgemerkt worden door de zielen waarin Gods Geest Zijn 
verblijf houdt. Zo velen verspreiden verschillende versies van Mijn Leer en maken hun eigen 
interpretaties wat velen tot verwarring brengt. Wanneer diegenen die beweren Mij te kennen Mij 
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kruisigen, door hen die Mij dienen te kwellen, weet dan dat die niet van Mij zijn – want hoe 
zou dat kunnen?  

Wees in vrede, want alles wat jullie moeten weten staat in Mijn Heilig Woord. Mijn Woord is zeer 
eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen, maar niet gemakkelijk om na te leven. Leef door Mijn 
Woord en liefde zal de drijvende kracht zijn achter elk woord dat jullie spreken, elke 
handeling die jullie stellen en elk gebaar dat jullie maken. Wanneer jullie geen liefde 
gewaarworden uit de mond van diegenen die beweren heilig te zijn, dan is dat niet het 
Woord van God waarnaar jullie luisteren. Integendeel, jullie horen dan een menselijke 
interpretatie, die bedorven is.  
Al wat niet voortkomt uit Mijn Goddelijkheid, is niet van Mij.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Mensen aanvaarden zo snel nieuwe wetten, die 
beweren goed te zijn.  

 
Woensdag, 10 juli 2013, 15:26 u.  

Mijn kind, jouw gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal tussen beide komen betreffende jouw 
speciale intentie. Je moet bidden voor al diegenen in de wereld die misleid worden te 
geloven dat kwaad goed is. Dit web van bedrog heeft de mensheid in zulke mate bedekt, dat 
velen niet langer het onderscheid kunnen maken tussen de Wetten van God en de boosheid 
van de Boze wanneer die zich onder jullie kenbaar maakt.  
Mensen aanvaarden zo snel nieuwe wetten, die beweren goed te zijn - voor het welzijn van allen - 
wanneer zij, in feite, in de Ogen van God doodzonden verbergen.  

De strijd woedt tussen hen die de Wetten van God in stand houden en zij die ze schenden. Zij die 
de Wetten van God openlijk hooghouden worden als demonen voorgesteld en afgeschilderd als 
wreed en gemeen. Het bedrog en de leugens, waarvan diegenen vol zijn die beweren de 
mensheid lief te hebben, zijn duidelijk te herkennen wanneer zij doodzonden openlijk 
rechtvaardigen. Hoe sluw is de Boze. Zo weinigen begrijpen zijn invloed in hun levens of hoe hij 
hun redeneringen verdraait.  

Wees getroost, lieve kinderen, in de wetenschap dat ik, de Moeder van Verlossing, de Boze in 
jullie midden kan verslaan. Jullie moeten mijn hulp inroepen elke keer dat jullie het gevoel hebben 
overweldigd te worden door de macht die hij in jullie naties uitoefent. Ik zal zijn invloed vernietigen, 
wanneer jullie je verzoek voor mij plaatsen.  

Bid alstublieft dit Kruistochtgebed (113) om het kwaad in jullie land te vernietigen.  

Kruistochtgebed (113)   
Om het kwaad in ons land te vernietigen.  

“O Moeder van Verlossing, kom in ons midden en bedek ons land met uw bescherming.  

Verpletter het hoofd van het beest en roei zijn kwade invloed onder ons uit.  

Help uw arme verloren kinderen op te staan en de Waarheid te spreken, wanneer wij door leugens 
worden omringd.  

Alstublieft, O Moeder van God, bescherm ons land en houd ons sterk, zodat wij trouw kunnen blijven 
aan uw Zoon in onze tijd van vervolging. Amen.”  

Jullie mogen nooit argumenten aanvaarden, die toelaten om verderfelijke wetten in te 
voeren, die voorschrijven hoe jullie je leven moeten leiden, die niet in overeenstemming zijn 
met het Woord van God. Wanneer die wetten jullie landen binnensluipen, vernietigen zij zielen.  

Vertrouw op mij, de Moeder van Verlossing, om te helpen de zielen te redden van diegenen die 
jullie beminnen en tussen jullie werken. Roep mij en Ik beloof jullie dat Ik jullie natie zal bedekken 
met mijn Allerheiligste Mantel.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  
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God de Vader: De leugens waarmee jullie gevoed worden over jullie 
economie zijn beraamd om jullie iets wijs te maken.  

 
Woensdag, 10 juli 2013, 03:41 u.  

Mijn liefste dochter, oorlogen zullen overal in het Midden Oosten uitbreken en spoedig zal Mijn 
geliefde Israël een vreselijke gruwel ondergaan. Op zeer grote schaal zullen levens verloren 
gaan in dit deel van de wereld, wanneer de geest van het kwaad de levens en in vele gevallen de 
zielen van Mijn kinderen zal verslinden.  

De wederzijdse haat van Mijn kinderen zal zich verspreiden over andere landen, naarmate de 
Strijd van Armageddon (red.: plaats waar demonen zich verzamelen in de strijd tegen God / 
wereldbrand) heviger wordt en zich verbreidt, totdat hij de wereld overal overspoelt. De haat, 
veroorzaakt als gevolg van de aantasting door Satan en zijn demonen, zal als teken zo zichtbaar 
zijn dat zeer weinige zielen, ongeacht het geloof dat zij hebben in Mij, de Schepper van al wat 
bestaat, de geest van het kwaad niet zullen gewaarworden, die zich als een dodelijk virus 
verspreidt.  

Oorlogen, vele daarvan, met inbegrip van de gevechten binnen de regeringen van alle naties, 
zullen alle op hetzelfde tijdstip uitbreken. Evenals Mijn Handen reeds in milde straffen 
neerkwamen, weet dat Ik diegenen zal neerslaan die Mijn kinderen schade toebrengen. Dit is 
wanneer de strijd om de zielen zal toenemen en zich op velerlei wijzen zal verspreiden.  

De leugens waarmee jullie gevoed worden over jullie economie zijn beraamd om jullie iets wijs te 
maken en jullie te beroven van wat jullie bezitten. Bid, bid, bid dat Ik diegenen die jullie 
muntstelsels controleren zal beletten om al jullie bezittingen af te pakken. Weet dat terwijl Mijn 
Rechterhand neervalt in bestraffing van de boosaardige mensen, Mijn Linkerhand jullie zal 
opheffen en onder Mijn Bescherming zal nemen en dat Ik voor jullie zal zorgen.  

De veranderingen die voorzegd zijn in Mijn Heilig Boek komen nu over de wereld. Gevechten 
zullen woeden, levens zullen verloren gaan, landen zullen lijden onder ecologische beroering, 
oogsten zullen mislukken en velen van jullie zullen vervolgd worden door jullie regeringen. De 
ergste strijd zal spiritueel zijn waarbij elke inspanning zal geleverd worden om jullie tegen Mij op te 
zetten.  

Jullie Vader  
God de Allerhoogste  

Wees niet bevreesd, bekering zal een groot gevoel van liefde en vrede scheppen.  
 

Dinsdag, 11 juli 2011, 0:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, voor vele van Mijn kinderen die beangstigd zijn door Mijn boodschappen en 
die het tot nu toe moeilijk vinden ze onder ogen te zien, luister nu naar Mij. Het kwade dat in de wereld 
aan het escaleren is wordt veroorzaakt door de zonde van de mensen. Dat kan niet verdergaan. Wees 
alstublieft niet bevreesd want het zal de plannen van de Boosaardige Ene Wereld Groep niet 
veranderen. Mijn kinderen, jullie moeten op de hoogte gebracht worden van wat gaande is. Het is 
belangrijk dat iedereen verwittigd wordt omtrent de daden van deze Groep en hun sinistere plannen die 
zij gemaakt hebben om jullie te controleren.  

Alstublieft, verwelkom De Waarschuwing  
Mijn Waarschuwing, de Grote Akte van Barmhartigheid is zulk een grote gave van liefde, dus alstublieft 
verwelkom ze want zij zal resulteren in veel bekeringen. Bekering zal zo wijdverspreid zijn dat het een 
groot gevoel van liefde en vrede zal scheppen wanneer Mijn kinderen door deze grote gebeurtenis 
nederig zijn geworden. Dan zal er sterkte zijn door hun aantal. Hoe meer mensen in De Waarheid 
geloven hoe zwakker de impact van de Nieuwe Wereld Groep zal zijn. Veel gebed kan veel van de 
schade afwenden die zij zullen proberen aan te richten. Dus, alstublieft, vergeet nooit de Heilige 
Rozenkrans en de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans te bidden want de combinatie van deze twee zal 
veel van dat dreigend kwaad verdrijven. Ga nu, vrees niet. Kijk met enthousiasme uit naar een nieuw 
begin, een nieuwe vrede waar het kwaad voor goed zal buiten geworpen worden.  
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Dat is Mijn Belofte voor jullie, kinderen.  

Jullie liefhebbende Verlosser   
Jezus Christus  

Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn Heilig Woord het Woord 
van God tegenspreekt.  

 
Woensdag, 11 juli 2012, 19:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat op dit moment Mijn pijn daar Ik ween omwille van het 
aantal van Gods kinderen die sterven in staat van doodzonde.  

Het is zo pijnlijk dat Ik nogmaals de vreselijke wonden doorsta die Mij tijdens Mijn Kruisiging 
werden toegebracht.  
Mijn dochter, het is belangrijk dat jij begrijpt wat er met je gebeurt want je moet voorbereid zijn 
hoe om te gaan met deze zending wanneer zij je zulk een lijden veroorzaakt. De 
beschimpingen die jij in Mijn Naam doormaakt, waren te verwachten.  
Wanneer eender welke uitverkoren ziel ook Mijn Heilig Woord aan de wereld meedeelde in 
vroegere tijden, dan leden zij onder gekwetstheid net zoals jij nu. Zij werden bespot, beschimpt en 
belachelijk gemaakt, erger nog, zij werden ervan beschuldigd te bedriegen alsof zij leugens 
vertelden.  

Ook Ik werd een leugenaar genoemd. Ook Ik werd uitgelachen. Ze zeiden dat Ik een Bedrieger 
was, een misleider en tegen het Woord van God.  
Elk voorwendsel werd gebruikt om aan te tonen dat Ik een bedrieger was.  

Zij gebruikten zelfs het Heilig Woord van God, Mijn Eeuwige Vader, om te proberen te bewijzen 
dat waarover Ik sprak de Heilige Schrift loochende.  

Gelijk wie kan zeggen dat hij het Woord van God vertegenwoordigt. Weinigen die zeggen het 
Woord van God te ontvangen worden ernstig genomen. Meestal worden zij genegeerd.  

Maar zij die zeggen te spreken in Mijn Naam, maar die dat niet doen en vrijwillig leugens 
verspreiden, worden meestal toegejuicht en aanvaard door de misleidende invloed van Satan.  

In het geval van de echte profeet, is de macht van Mijn Stem dusdanig dat zij een zeer sterke 
reactie zal uitlokken. In die gevallen zullen mensen ofwel Mijn Woord omhelzen met liefde voor de 
Waarheid of zij zullen Mij volstrekt loochenen.  

Zij die Mij aanvaarden zullen voelen dat Mijn liefde hun zielen aanraakt op een wijze die hun 
harten zo zal ontvlammen dat er geen terugkeer mogelijk is.  

Zij die Mij verwerpen zullen Mij niet negeren. In plaats daarvan zullen zij Mij belachelijk maken en 
Mijn Heilig Woord belasteren met een kwaadaardigheid die in tegenspraak is met de Christelijke 
deugden die zij beweren te bezitten.  

Zij zullen Mij ontkennen door te zeggen dat Mijn Heilig Woord het woord van God tegenspreekt net 
zoals zij dat deden toen Ik op aarde rondging.  

Zij begrijpen niet waarom Mijn Woord zo’n sterke reactie oproept. Zij zijn door Satan bekoord en 
beseffen dat zelf niet. Zij zijn niet waakzaam gebleven en hebben hem toegestaan hun liefde voor 
Mij te benevelen.  

Niemand zal Mijn Woord negeren. Dat kunnen ze niet. Want hoe dan ook zal het een reactie 
oproepen ofwel een van liefde ofwel een van haat.  
Jullie Jezus  

Het zal door jullie bidden van Mijn Kruistochtgebeden zijn dat Ik hen kan 
redden.  
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Donderdag, 11 juli 2013, 13:57 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij je dicht tot Mijn Heilig Hart trekken, want wanneer jij Mij dit 
toestaat, zal Ik bijzondere Genaden in jouw ziel uitstorten. Dan zal Mijn Werk meer vruchten 
dragen, die zullen rijpen en in overvloed openbarsten over de Aarde.  

De vrucht, die van Mij komt, creëert bekering en verzacht de harten van de meest 
versteenden, wanneer zij ervan proeven. Wanneer zij ervan eten, zal hen dat met Mij 
verenigen, op een manier die hen grote vrede zal brengen. De vrede die Ik beloof aan jullie 
allen die nu naar Mij luisteren, terwijl Ik met jullie spreek, zal jullie wapenrusting zijn tegen 
de haat.  
Diegenen onder jullie, met inbegrip van die zielen die nooit van deze Boodschappen gehoord 
hebben en die Mij werkelijk beminnen, zullen vervuld worden met die vrede en jullie zullen, als 
resultaat daarvan, immuun worden voor de stemmen van hen die tot jullie schreeuwen omdat jullie 
van Mij zijn.  

Wanneer jullie één zijn met Mij, beloof Ik jullie dat voor elke belediging en pijn die jullie te verduren 
hebben omdat jullie Mijn Heilig Woord verkondigen, Ik jullie zal optillen, bewaken en beschermen. 
Jullie zullen een schitterend leven genieten in Mijn Nieuwe Paradijs, waar allen in eenheid zullen 
zingen, voor de liefde en de glorie van God.  

Jullie hebben niets te vrezen van Mij, maar Ik vraag jullie tijd door te brengen in gebed voor de 
zielen die verward zijn en in sommige gevallen, verloren. Diegenen die van Mij gescheiden zijn 
moeten tot Mij terugkomen en het zal door jullie bidden van Mijn Kruistochtgebeden zijn dat Ik hen 
kan redden.  

Ga, Mijn geliefde volgelingen, en weet dat jullie in Mijn Hart zijn en Ik Ben in dat van jullie.  

Jullie Jezus  

De Waarschuwing zal voor velen een angstaanjagende gebeurtenis zijn, als 
het zal lijken alsof de wereld aan zijn eind gekomen is.  

 
Donderdag, 12 juli 2012, 10:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de impact onderschatten die De Waarschuwing op de 
gehele mensheid zal hebben.  

De Waarschuwing zal voor velen een angstaanjagende gebeurtenis zijn, als het zal lijken alsof de 
wereld aan zijn eind gekomen is.  

Velen zullen getuige zijn van wat zal gezien worden als een catastrofale gebeurtenis wanneer 
twee kometen dicht bij het aardoppervlak zullen lijken te botsen en te ontploffen.  

De vlammen van vuur zullen er zo uitzien alsof een vulkaan in de hemelgewelven is 
uitgebarsten en velen zullen schrik hebben.  
De stralen van rood vuur zijn de Stralen van Mijn Bloed, de Stralen van Mijn 
Barmhartigheid, aan jullie allen geschonken als een gave van zo’n omvang dat niemand in 
staat zal zijn te begrijpen wat er gebeurt.  
Velen zullen een vuur in hun lichaam voelen branden alsof de hitte van de zon hen overweldigt.  

Binnenin zullen zij een brandende hitte voelen, totdat het realiteitsbewustzijn het hen mogelijk 
maakt om getuige te zijn van de aanblik van hun zielen.  

Velen zullen de aarde voelen trillen alsof er een aardbeving is.  
De grond zal schudden en kreunen en velen zullen neervallen en zich ter bescherming 
vastgrijpen aan al wat zij kunnen.  
Toch zal de grond zich niet openen en hen opslokken. Want dit is geen natuurlijke 
aardbeving maar een bovennatuurlijke.  
Alvorens dat gebeurt zullen de weerpatronen doorbroken worden.  

Na de ontploffing in de lucht zal Mijn Kruis verschijnen.  
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Velen zullen bittere tranen wenen van berouw en verdriet en zullen de pijn van de vernedering 
doorstaan omwillen van hun zonden.  

Anderen zullen schreeuwen en vloeken omdat zij door de duisternis van hun zielen niet 
opgewassen zijn tegen de verlichting van hun zielen, een goddelijk teken, en zij zullen weerstand 
bieden tegen het licht van Mijn Barmhartigheid.  

Zij zullen huilen met de pijn van de vuren van de Hel als Mijn Teken van Barmhartigheid hun het 
lot zal tonen dat hen wacht, tenzij zij zich bekeren en hun wegen veranderen.  

Die goede zielen die Mij liefhebben zullen ook lijden want velen onder hen zullen ook bezoedeld 
zijn met zonde, maar zij zullen onmiddellijke absolutie ontvangen. Ook zij zullen vernederd zijn 
wanneer zij hun zonde van hoogmoed te zien krijgen.  

Velen zullen nadien enkele dagen binnen blijven en velen zullen voor zichzelf moeten 
zorgen door gebrek aan dienstverleningen. Daarom is het nodig dat jullie voorbereidingen 
treffen.  
Het zal ook een periode van lijden zijn wanneer zielen de pijn van het Vagevuur zullen doormaken 
terwijl hun zuivering plaatsvindt. Op die wijze zullen velen de onthulling beleven van de staat van 
hun zielen en nederig worden op een manier die zij nooit eerder ervaren hebben.  

Zoveel mensen zullen aanvaarden wat er gebeurd is en zullen weten dat zij een grote Gave van 
Mijn genaden en Mijn Goddelijke Barmhartigheid ontvangen hebben.  

De bekering zal wereldwijd zijn en van een omvang zoals sinds Mijn Dood op het Kruis niet 
meer gezien is.  
Miljarden zullen tot God terugkeren omdat de Waarheid duidelijk zal worden.  
Zij zullen exact weten wat er zal gebeuren op de Dag van het Oordeel en zij zullen weten hoe 
hun zielen te redden omdat Mijn Liefde hen zal omhuld hebben.  

Zij kunnen opnieuw heel worden naar geest, ziel en lichaam.  

Mijn Kruis zal het bewijs zijn van Mijn bekendmaking van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, 
zo lang reeds aan de mensheid beloofd. Het zal in de hemelen over de hele wereld gezien 
worden.  
Een stilte zal over de hele aarde neerdalen als gevolg van deze daad van goddelijke tussenkomst, 
aan Gods kinderen gegeven om hen op te wekken uit hun sluimertoestand.  

Maar de gevallen engelen zullen al Gods kinderen aanvallen door hun hardnekkig leger dat Mijn 
Beker van Redding zal weigeren.  

Zo verbitterd, met harten van steen en bezoedeld met het brandmerk van Satan, zullen zij 
diegenen bestrijden die God beminnen.  

Hun aantal kan niet op tegen hen die de Waarheid volgen, toch zal hun haat hen inspireren om 
boosaardige daden te smeden die deze vrede en rust zullen verstoren.  

Zij zullen een plan opzetten om de wereld ervan te overtuigen dat die gebeurtenis wel degelijk een 
kosmisch ongeluk was waarvan zij zullen beweren dat wetenschappers het kunnen bewijzen. 
Velen zullen dan, spijtig genoeg, geloven dat dit het geval was en veel van Gods kinderen zullen 
terugvallen in het oude zondige leven dat zij eens leidden.  

Dan zal de strijd om de zielen beginnen en die zal een zekere tijd duren vooraleer tot de laatste 
confrontatie te komen wanneer Mijn Tweede Komst een einde zal maken aan het kwaad.  

Mijn geliefde volgelingen, laat niet toe dat deze openbaringen vrees aanjagen.  

Bereid jullie in plaats daarvan voor op die glorievolle gebeurtenis en sta jullie zielen toe haar te 
omarmen.  

Aanvaard deze wonderbare Goddelijke Handeling om jullie vastberadenheid te sterken en Mijn 
liefde onder jullie familie en vrienden verder te verspreiden.  

Wees trots op jullie banden met Mij, jullie Jezus, en help Mij om die zielen te redden die zullen 
weigeren Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.  

Ga. Maak jullie klaar. Wees blij want de tijd is nabij.  

Ik bemin jullie.  
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Jullie Jezus  

Doe een beroep op vooraanstaande personen om Mijn woord te verspreiden.  
 

Woensdag, 13 juli 2011, 16:15 u.  

Mijn innig geliefde dochter, wanneer je Mij de rug toekeert, zul je het moeilijk vinden om Mij daarna 
opnieuw terug te vinden. Ik besef dat je denkt dat Ik moeilijke dingen van je vraag, maar Mijn woord is zo 
dringend om te worden meegedeeld aan de wereld, dat je Mij moet gehoorzamen. Mijn dochter, herinner 
je dat je je vrije wil gaf aan Mij, dat was een prachtig geschenk. Dit geschenk in ere te houden is niet 
makkelijk voor je, want je blijft tenslotte een mens. Ik doe nu nogmaals een beroep op je omwille van Mijn 
oproep om meer tijd in Mijn tegenwoordigheid door te brengen. Ik wil dat je Mijn Liefde voelt, niet alleen 
de Liefde die Ik voor je voel, maar de Liefde die Ik koester voor elk kind van Mij op deze aarde.  

Ik wil dat Mijn volgelingen Mijn woord van vrede en harmonie over de hele wereld verspreiden. Ze 
moeten overal vrijwillig iedereen herinneren aan de noodzakelijkheid om Mijn boodschappen van Liefde 
te promoten. Vraag muzikanten, de media, persoonlijkheden of iemand naar wiens stem wordt 
geluisterd en gerespecteerd, te luisteren naar Mijn beden. Neem Mijn kelk van Liefde aan. Drink 
ervan want het je de redding brengen waarnaar je hunkert, niet alleen in deze wereld, maar in het 
volgende leven. Vertel het aan je eigen volk.  

Hoe je dit doet bepalen jullie zelf, want degenen die reageren op Mijn oproep wordt het geschenk der 
genaden gegeven, om dit hoogheilig werk te doen. Kinderen, hou dit voor jullie ogen. Hoe meer onder 
jullie nu opstaan om Mijn Heilig Woord te verspreiden en iedereen de waarheid vertellen, hoe 
gemakkelijker het zal worden voor Mijn kinderen om de grote straf te doorstaan evenals de 
vervolging die gepland is door de Nieuwe Wereld Orde.  

Mijn boodschap aan de mensheid moet worden gehoord, beoordeeld en vervolgens moet er gehandeld 
worden om allen eraan te herinneren dat zij hun geest moeten openen om het bestaan van God de 
Almachtige Vader, de Heilige Sterke God, te accepteren. Wanneer zij dat doen, zal er terug vrede 
heersen.  

Omwille van het offer dat Ik voor jullie allen gebracht heb door Mijn dood aan het kruis, hoor Mijn oproep 
en doe wat je kan om iedereen die je kent, te laten begrijpen dat Ik spreek tot de wereld zoals Mijn 
Vader sprak tot de profeten vóór Mijn komst op aarde. Wees sterk. Wees moedig. Bid tot Mij en Mijn 
Eeuwige Vader om hulp gedurende jullie kruistocht.  

Jezus Christus   
Koning der Mensheid  
Redder en Verlosser  

Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en dan de plagen. Toch kan 
gebed de kastijding verzachten.  

 
Vrijdag, 13 juli 2012, 16:25 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de volgorde van gebeurtenissen kennen, want 
door dat te begrijpen zullen zij met die kennis in staat zijn om de kastijding te helpen verzachten.  

De Waarschuwing vindt plaats als een laatste redmiddel vanwege Mijn Eeuwige Vader om 
het licht van God, het licht van de Waarheid, in de harten van de mensheid uit te storten.  
Zonder dat zou het grootste deel van de mensheid in de Hel geworpen worden omdat zij het 
Koninkrijk van Mijn Vader niet waardig zouden zijn.  

Dit is een Goddelijke Handeling van Grote Barmhartigheid om al Gods kinderen uit de greep van 
het kwaad te trekken en hen in hun rechtmatige erfenis te brengen.  

Omwille van de grote duisternis die op dit moment de aarde bedekt, waar het licht van God nog 
slechts een zwak schijnsel is, is deze Handeling van God noodzakelijk.  
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Het zal de goeden scheiden van hen die verdrinken in zonde, maar die hardnekkig zullen 
vasthouden aan het Beest en al de glorie die hij hun hier op aarde belooft. Het is tijdverlies voor 
zulke arme zielen omdat zij moeten weten dat hun tijd op aarde kort is.  

De aarde zal vervangen worden door een Nieuw Paradijs waarvan de toegang hun zal 
geweigerd worden indien zij Mijn Handeling van Liefde en Barmhartigheid verwerpen.  
Velen zullen in de duisternis blijven. Velen zullen zich onmiddellijk bekeren. Indien het grootste 
deel van de mensheid berouwt, dan zal de grote rampspoed niet zo moeilijk zijn.  

De wereldoorlog zal niet dezelfde impact hebben indien de meerderheid van de mensen na 
De Waarschuwing berouw zal hebben.  
Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en dan de plagen. Toch kan gebed de kastijding 
verzachten.  

Bid vurig opdat de Oorlog en de daaropvolgende kastijding kan afgezwakt en afgewend worden. 
Alleen het geloof van de mensen en de trouw aan Mij, jullie Goddelijke Verlosser, kunnen dat tot 
stand brengen.  

Mijn dochter, niet Ik, jouw Jezus, zal deze vreselijke smarten bezorgen. Zij zullen veroorzaakt 
worden door de verderfelijke zonden van de mens, wiens honger naar macht, geld en controle 
over de wereld voor het eigen voordeel onverzadigbaar is.  

Terwijl veel van Mijn volgelingen geduldig en hevig verlangend zullen wachten op Mijn Tweede 
Komst, zal er meer verwarring komen.  

Velen zullen te voorschijn komen en beweren dat zij Mij zijn, de Messias, en mensen zullen 
voor de gek gehouden worden.  
Onthoud wat Ik jullie gezegd heb, Ik zal op aarde terugkeren net zoals Ik haar verlaten heb 
toen Ik door de wolken ten Hemel ben opgestegen.  
Negeer gelijk wie die beweert Mij te zijn, in lijf en leden, want dat zal niet het geval zijn.  

Mijn volgelingen zullen sterk zijn door hun liefde voor Mij en zij moeten gefocust blijven op dat ene 
verlangen dat, indien vervuld, Mij vreugde en troost zal geven. Dat zal de zending zijn om zielen te 
redden, alle zielen, voordat Ik wederkom.  

Onthoud dat de trouw aan Mij de sleutel zal zijn tot redding en tot de toekomstige wereld die geen 
einde zal kennen, want het zal het Nieuwe Paradijs zijn dat ieder van jullie het eeuwig leven 
aanbiedt.  

Jullie geliefde Jezus  

Zo nu zou je moeten verstaan waarom jij anders bent dan visionairs. Het is 
omdat je een profeet bent, de eindtijdprofeet.  

 
Vrijdag, 13 juli 2012, 23:05 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, je moet weten dat de rol van de profeet verschillend is van die van de 
visionairs.  

Een profeet zal altijd een verschoppeling zijn, gehaat, gevreesd en geïsoleerd.  
Een profeet werkt altijd alleen alsof hij naar een woestijn verdreven is. De enige vrucht in 
die onvruchtbare woestenij zal de Stem van God zijn.  
Mijn dochter wanneer jij je alleen en verlaten voelt, weet dan dat ook de profeten in vroegere tijden 
zich zo voelden. Veel profeten voelden de zwaarte van de taak die hun was opgedragen.  

De meesten van hen wisten dat zij niet waardig waren om het heilig Woord van God te 
verkondigen maar zij aanvaardden de goddelijke oproep van de Hemelen omdat zij gezonden 
waren.  

Omdat zij in de wereld gezonden werden kenden zij instinctief de verplichtingen die ze moesten 
vervullen, maar desondanks was het niet gemakkelijk.  

Elk woord dat zij uitten werd hun terug in het gezicht geworpen.  
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Elk woord werd uiteengerukt in de synagogen en de tempels die gebouwd waren om God te eren. 
Velen werden door hun eigen volk verdreven en konden niet terugkeren naar hun geboortegrond.  

Velen werden zwervers en vonden nergens een plaats waar zij als een verloren zoon zouden 
verwelkomd worden. In plaats daarvan werkten en leefden zij en bleven eenzaam zonder iemand 
om zich naartoe te wenden.  

Maar in hun hart wisten zij dat zij door God geleid werden en zij kenden geen vrees wanneer zij 
met Zijn stem spraken.  

De genaden die zij ontvingen maakten hen sterk. Zij faalden nooit in het overbrengen aan Gods 
volk van de waarschuwingen, de profetieën en het Woord van God.  

Het maakte hun niets uit dat ze werden uitgelachen omdat zij wisten dat de Waarheid van God het 
voedsel van leven was.  

Zonder de Waarheid zouden Gods kinderen niet de mogelijkheid gehad hebben om de voorzegde 
profetieën te herkennen. Evenmin zouden zij in staat geweest zijn de Wetten te aanvaarden die 
God gegeven had tot welzijn van de mensen.  

Verworpen, belachelijk gemaakt, terzijde geschoven en als zonderling beschouwd, net zoals Ik dat 
was tijdens Mijn aardse tijd, brachten zij toch het Woord van God over. Hun woorden leven voor 
altijd. Die zullen nooit sterven omdat de profeten het Woord van de Heer, God de Allerhoogste 
spraken.  

Zo zal het ook met jou zijn. Je zal alleen blijven als een stem in de wildernis.  

Je zal genegeerd worden in vele kringen van Mijn Kerk op aarde.  
Het verschil is nu dat deze profetieën zich zullen ontvouwen tijdens jouw leven en de waarheid zal 
getoond worden aan deze generatie.  

Wanneer het bewijs van De Waarschuwing gezien wordt, dan zullen zij geloven.  

De profetieën van de Zegels, als Ik die verbreek en de inhoud aan jou bekend maak, zullen 
eveneens bewijzen dat Ik tot de wereld spreek door jou, de 7de engel, de 7de boodschapper.  

Men zal naar jou luisteren maar Ik verzoek jou dringend om de stilte te bewaren en geen 
commentaar te geven aan diegenen die jou ondervragen of jou uitdagen.  

Je begrijpt de betekenis van de boodschappen nog niet. Met de tijd zal je dat wel doen. Intussen 
beschik je niet over de autoriteit om Mijn Woord te verdedigen.  

Elke poging zal ondernomen worden om jou door list tot antwoorden te verleiden in de hoop dat je 
zal struikelen door jouw tekort aan kennis. Daarom moet je rustig blijven, geïsoleerd en anoniem 
totdat Ik jou de opdracht geef.  

Zo nu zou je moeten verstaan waarom jij anders bent dan visionairs. Het is omdat je een profeet 
bent, de eindtijdprofeet.  

Deze zending wordt door de Hemel beschermd en kan niet vernietigd worden.  

Ga in vrede en met begrip, Mijn dochter.  

Jouw Jezus  

Weten wat Ik onderwezen heb is op zichzelf niet goed, tenzij jullie elkaar 
beminnen zoals Ik jullie bemin.  

 
Zondag, 13 juli 2014, 16:27 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen kunnen vergeleken worden met de knoppen van een 
bloem. De knoppen bloeien en groeien door de voeding van de bodem waarin ze zich bevinden. 
Maar tenzij de grond vruchtbaar is, kunnen de knoppen zich niet ontwikkelen tot volgroeide 
bloemen die het oog van de toeschouwer verrukken.  

Als de bodem rijk is, zal de bloem gezond zijn. Als hij vol ongedierte zit, dan zal de bloem niet 
bloeien. Zelfs de gezonde bodem, indien besmet met gif, kan geen gezonde levende plant 
voortbrengen. Tenzij Gods kinderen naar het Woord van God luisteren, de Waarheid in zich 
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opnemen en de Geboden van God onderhouden, zullen ze leeg zijn en zonder geestelijke 
vrede. Alleen door zelf instemmend te luisteren naar wat het Woord van God belooft, 
kunnen jullie verwachten om te gedijen of vrede te vinden.  
Veel mensen, als gevolg van de leugens die satan over de hele wereld verspreidt om zielen te 
misleiden, voelen zichzelf verloren en zonder geestelijk leven. Het leven kan alleen worden bereikt 
door Mij, Jezus Christus, als jullie Redder te aanvaarden. Zelfs dat is op zich niet genoeg. Jullie 
moeten je ook in herinnering brengen wat Ik jullie heb geleerd. Weten wat Ik onderwezen 
heb is op zichzelf niet goed, tenzij jullie elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin. Als jullie trots 
verkondigen dat jullie een leerling van Mij zijn, dan zijn jullie hypocriet, tenzij jullie anderen 
liefhebben en voor anderen doen wat jullie graag zouden verwachten dat voor jullie zelf gedaan 
wordt.  

Als jullie Mij kennen, zullen jullie anderen beminnen, ongeacht aan welke zonden ze 
schuldig zijn. Jullie zullen anderen nooit beoordelen in Mijn Naam, want jullie hebben dat 
recht niet.  
Jullie Jezus  

Mijn Boodschappen zullen tranen van bekering brengen.  
 

Donderdag, 14 juli 2011, 14:30 u.  

Mijn geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat zij die spreken in Mijn Naam, zullen worden bespot, 
uitgelachen en men zal proberen hen af te schilderen als dwazen. Dit is het kruis waarover Ik sprak. 
Wees nooit ontgoocheld als het toch gebeurt.  

Velen dagen nu Mijn Heilig Woord uit. Sommigen stellen Mij vragen uit liefde voor Mij terwijl anderen erop 
uit zijn om Mijn woord te laten uitschijnen als dom en onzin. Mijn kinderen moeten beseffen dat Ik Mijn 
communicatie zal uitbreiden omwille van tijdsgebrek. Het maakt niets uit dat Mijn woord zal worden 
aangevochten maar wees blij, omdat je weet dat er tegenwerking zal ontstaan wanneer Ik met Mijn 
kinderen spreek. Dan weet je dat Ik het ben. Wanneer Mijn kinderen Mijn boodschappen lezen, zullen zij 
tranen voelen opkomen en weten dat dit tranen van bekering zijn – een geschenk aan ieder van jullie 
door de kracht van de Heilige Geest.  

Veel van Mijn kinderen voelen zich verward, want als Mijn woord wordt gegeven aan de wereld zo op 
deze manier, kan Ik hun dagelijks bestaan omver werpen. Mijn Woord zal niet iedere ziel vreugde 
bereiden, want de waarheid kan soms beangstigend zijn. Als men ongestoord toelaat dat Mijn vrede 
hen doorstroomt en wanneer ze zich onderwerpen aan Mijn Heilige Wil, zullen ze de echte vrede ervaren. 
Vertrouw Mij, kinderen. Sluit Mij niet uit. Luister zorgvuldig naar wat Ik zeg en Ik zal jullie meenemen op 
Mijn reis naar de eeuwige verlossing.  

Vergeet niet, God de Vader leidt nu Zijn Koninkrijk dat niemand kan tegenhouden. Iedere poging om 
iets dergelijks te bereiken zal mislukken. Gezien de zondaar Mij en Mijn Vader verder blijft beledigen, zal 
Zijn hand weldra neerkomen. Vanwege De Waarschuwing houdt Hij ze tegen totdat de bekering is 
bereikt. Ondertussen moeten allen die niet akkoord zijn met de waarheid, weten dat ze slechts weinig tijd 
nog hebben om hun ziel voor te bereiden.  

Bidt voor iedereen, opdat vele zielen zich nog zouden bekeren.  

Jullie liefhebbende Verlosser   
Jezus Christus   
Koning van de mensheid  

Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die Zijn Zoon 
verwerpen, verwerpen de verlossing.  

 
Zaterdag, 14 juli 2012, 15:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zo vele religies in de wereld volgen het verkeerde pad en maken het 
daarbij voor Gods kinderen moeilijk om het eeuwig leven te verwerven.  
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Het Eeuwig Leven is alleen mogelijk gemaakt door Mijn Dood op het Kruis.  
Mijn Vader die Mij, Zijn Enige Zoon, gezonden heeft als het Offerlam, maakte het voor de hele 
mensheid mogelijk om redding te bekomen en eeuwig leven.  

Eeuwig leven werd aan Adam en Eva gegeven als een geschenk. Maar omwille van zondesmet en 
ongehoorzaamheid, werd het weggenomen.  

In plaats daarvan werd de mens sterfelijk, zijn lichaam onzuiver, zijn leven in de lichamelijke staat 
onvolmaakt en de aarde werd een povere imitatie van de rijke en prachtige aarde die voor Adam 
en Eva geschapen was in de Hof van Eden.  

Dan verleende God, Mijn Eeuwige Vader, redding aan allen die Mij, Zijn eniggeboren Zoon, 
aanvaardden als de weg naar Zijn Nieuw Paradijs.  

Alleen door Mij kunnen jullie door Mijn Vader aanvaard worden.  
Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die Zijn Zoon verwerpen, 
verwerpen de verlossing.  
Vergeet niet dat er zoveel kinderen van God door onwetendheid, Mij, de Verlosser van de 
Mensheid, niet erkennen. Maar omwille van Mijn Grote Barmhartigheid, zal de Waarheid hun door 
goddelijke tussenkomst geopenbaard worden.  

In de ogen van Mijn Vader zijn zij allen gelijk en Hij wil al die zielen verenigen in Zijn boezem. Hij 
bemint hen allen.  

Wanneer zij het bewijs zien zullen zij erkennen dat God, de Allerhoogste, hun de gave van het 
eeuwig leven schonk door Mijn Offer op het Kruis. Zo zullen allen de ene God aanbidden.  

Want er is slechts één God die ieder van jullie schiep.  

Ga nu, Mijn dochter, en help ervoor te zorgen dat Mijn boodschappen aan alle gezindten, alle 
landen en elk van Gods kinderen gegeven worden.  

Ik bedoel ook de Heidenen en de mensen met een hart van steen.  

Het doet er niet toe dat zij je bespuwen, of weigeren te luisteren, jij moet hun de boodschappen 
geven.  

Elke mens of volgeling van Mij, Jezus Christus, die niet aanvaarden kan dat Ik het Heilig 
Woord van God wil openbaren aan alle religies is geen ware Christen.  
Zo velen hebben deze, Mijn boodschappen aan de wereld, verworpen omdat Ik heel de mensheid 
omhels en elke andere religie met in begrip van Atheïsten.  

Jullie hebben het recht niet ervan uit te gaan dat alleen jullie, de ware Christenen, door God, 
Mijn Eeuwige Vader, geliefd zijn.  
Jullie zijn gezegend en geliefd, maar zonder de bekering van de hele mensheid zal Mijn Vader niet 
de overwinning voltooien die Hij wenst door al Zijn kinderen te verenigen.  

Jullie, Mijn volgelingen, hebben een grote verantwoordelijkheid omwille van de Gave van de 
Waarheid die jullie gegeven is.  
Het is jullie plicht om Mijn Heilig Woord te verspreiden om zo die arme zielen, die onwetend zijn 
omtrent Mijn bestaan, in het Koninkrijk van God te brengen.  

Jullie Jezus  

Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet heel voelen.  
 

Zondag, 14 juli 2013, 23:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de Gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen 
te zien door de Ogen van God, is dit met een reden.  

Telkens jij een jong kind ziet, en Mijn Liefde door je aderen voelt opkomen, is dit Mijn Liefde voor 
hen. Wanneer je een tiener ziet wandelen en lachen met zijn vrienden en een golf van moederlijke 
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liefde voor hem voelt, weet dan dat dit de Liefde van God is die je voelt. Wanneer je oudere 
mensen ziet en nog steeds deze liefde gewaarwordt, is dit opnieuw Mijn Liefde die je voelt.  

Wanneer je kijkt naar die zielen die anderen vreselijk leed aandoen, door hun boosaardigheid, en 
je voelt medelijden met hen, besef ook dan dat dit Mijn Liefde is die door je heen stroomt. Weet 
dat diegenen die Mij op elke wijze tarten, Mij nog steeds met Liefde voor hen vullen, want 
hoe zou Ik hen kunnen verloochenen? Zij behoren Mij toe. Ik houd van hen. Ik ween om 
hen. Ik hunker naar hen. Ik Ben ziek van zorgen om hen. Hoe bezorgen zij Mij zo’n vreselijke 
pijn, maar Ik zal de Boze bevechten, tot hun allerlaatste ademhaling op deze aarde, voor deze 
beklagenswaardige zielen.  

Wat door Mijn Vader leven werd gegeven, is van Hem. Wat van Hem is, is van Mij. Ik stierf voor 
hen, zelfs als zij Mij vervloeken. En dat doen ze nog steeds. Ik hunker naar hen. Zonder hen kan 
Ik Mij niet heel voelen. Dat is waarom Ik graag en steeds opnieuw Mijn Kruisiging zou willen 
doorstaan indien Ik hen zo in Mijn Armen kon trekken.  

Hoe kan Ik rusten, Mijn dochter, zonder de zoetheid van hun bekering? Maar zij moeten tot Mij 
komen uit eigen vrije wil. Ik kan hen bedekken met Mijn Liefde en Genaden. Ik kan hun zielen met 
elke Genade overspoelen, maar om zulke Gaven te kunnen aanvaarden, zullen zij moeten 
zwichten voor Mijn Heilige Wil en zich aan Mij overgeven. Ik kan Mijn Goddelijkheid niet benutten 
om hun Mijn Wil op te leggen, maar wat Ik wel kan doen, dank zij Mijn Vaders edelmoedigheid, is 
te vragen aan Mijn uitverkoren zielen om Mijn Pijn op zich te nemen, in ruil voor deze zielen. Deze 
wonderbare tussenkomst zal een van de wegen zijn waardoor Ik het grootste deel van de 
mensheid kan redden.  

Bid tot Mij, Mijn geliefde dochter, jouw Jezus, om de kracht om Mij meer lijden aan te bieden. 
Indien jij dit bijzondere verzoek aanvaardt, beloof Ik plechtig dat Ik tientallen miljoenen zielen meer 
zal redden. Wees niet bevreesd. Jij zal sterk zijn en je zal dat deze keer doen met vreugde in jouw 
hart.  

Ga, Mijn dochter, aanvaard Mijn Verzoek. Vrees het niet, want je zal Mij de grootste vreugde 
brengen indien je Mij deze nieuwe beproevingen overhandigt. Ik zal het zijn, Die de pijn zal 
doorstaan, jij niet. Jouw pijn zal van korte duur zijn, maar door het te aanvaarden, kan Ik Mijn 
verlangen om Mijn arme kinderen te verlossen, die van Mij gescheiden zijn, volbrengen.  

Dank je om Mijn Oproep te beantwoorden. Open jouw hart voor Mijn verzoek en Ik zal je helpen bij 
elke stap op die weg. Voor jou zal dit gewoon een nieuwe beproeving zijn en spoedig, gemakkelijk 
vergeten. Voor Mij betekent het dat zielen die naar de Hel zouden gegaan zijn, van Mij zullen zijn 
in Mijn Koninkrijk.  

Jouw Jezus  

Terechtstelling, Euthanasie, Abortus en Zelfmoord.  
 

Vrijdag, 15 juli 2011, 17:30 u.  

Mijn dochter, wanneer Mijn kinderen liefde in hun hart voelen, kunnen ze er zeker van zijn dat Ik 
tegenwoordig ben in hun zielen. Mijn liefde zal Mijn kinderen sterk houden wanneer zij dat het minst 
verwachten. Dat geldt ook voor de verharde zondaars wier uitwendige bast zeer dikwijls een gevoelig 
hart verbergt.  

Elke persoon op aarde is een kind door God de Vader geschapen. Daarom is het licht in elke mens 
aanwezig al is het soms zeer zwak wanneer zielen naar de duisternis getrokken worden. Desalniettemin 
is Mijn licht nog altijd aanwezig. Want zonder dat zou er complete duisternis zijn waarin zij niet zouden 
kunnen functioneren. Wanneer zielen een vreselijke toestand van duisternis bereiken nemen zij zeer 
dikwijls hun toevlucht tot zelfmoord. Dat gebeurt wanneer Satan, als gevolg van de zwakheid van ziel 
en geest, hun zielen rooft door hen ervan te overtuigen een einde te maken aan hun leven. Vele van Mijn 
volgelingen begrijpen de gemoedstoestand niet die zo’n duisternis kan hebben op een ziel, daarom 
moeten zij veel bidden voor deze kinderen die in dergelijke staat van wanhoop verkeren.  

God, Mijn Eeuwige Vader is steeds barmhartig en zal altijd deze zielen helpen van wie velen in zulke 
mate lijden dat hun geest niet meer kan functioneren met hun volle verstand. Een doodzonde kan enkel 
begaan worden wanneer een persoon, met volle tegenwoordigheid van geest, heldere intenties heeft om 
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datgene te doen waarvan hij of zij weet dat het verkeerd is. Dus alstublieft, ga er niet vanuit dat zulke 
zielen helemaal verloren zijn want velen weten niet wat zij doen.  

Wees ervan bewust dat Euthanasie door Mijn Vader wordt afgekeurd en is niet toegelaten, want 
niemand kan willens en wetens het leven van een ander nemen. Geen enkele reden kan worden 
aangevoerd om dit in de naam van Mijn Vader te rechtvaardigen. Verdraagzaamheid samen met het 
argument van een menswaardige behandeling kunnen naar voren gebracht worden om deze daad te 
rechtvaardigen, maar niemand, buiten de Almachtige Vader, kan beslissen over het tijdstip van de dood, 
want geen mens ter wereld heeft dat recht. En hem zal nooit de toestemming gegeven worden om deze 
doodzonde te begaan.  

Elk excuus wordt door mensen aangevoerd om het leven van een ander te nemen, maar geen enkel 
daarvan zal aanvaard worden als zijnde juist in welke omstandigheid dan ook. Dat geldt voor 
terechtstelling, de zonde van abortus en euthanasie.  
Word wakker nu, jullie allen, en onthoud dat jullie streng zullen geoordeeld worden mochten jullie het 
meest heilige van al Mijn Vaders Geboden breken: Gij zult niet doden. Onthoud dat er slechts één God is 
en Hij alleen kan beslissen wanneer leven genomen wordt. Breek dit Gebod in volle kennis omtrent wat je 
doet en je zal voor Eeuwig de kwellingen der Hel ondergaan.  

Alstublieft, Ik smeek jullie, zwicht niet onder de druk van Satan die voortdurend aanmoedigt om leven te 
nemen zodat hij zielen kan stelen die anders zouden bestemd zijn voor Mijn Vaders Glorievol Koninkrijk.  

Jullie Goddelijke Verlosser   
Leraar en Redder   
Jezus Christus  

De Maagd Maria: De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal in deze tijden niet 
luisteren, toch weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.  

 
Zondag, 15 juli 2012, 15:45 u.  

Mijn kind, de pijn die Mijn Zoon en Zijn leerlingen te verduren hadden tijdens de tijd van Zijn 
zending op aarde is identiek met de pijn die zal moeten doorstaan worden door Zijn volgelingen 
terwijl Hij Zijn terugkomst voorbereidt.  

Mijn Zoon stond tijdens Zijn tijd op aarde tegenover grote hindernissen. In Zijn eigen 
gemeenschap waren zeer weinigen bereid om naar Hem te luisteren.  

De verantwoordelijken van de tempels en de synagogen behandelden Hem met verachting 
en keken op Hem neer.  
Maar de eenvoudige mensen verwelkomden Hem en Zijn woord werd aanvaard omdat zij de 
Waarheid die Hij sprak konden zien.  

Zijn Woord veroorzaakte vrees en onzekerheid in menige kringen maar weinigen konden de 
wijsheid van Zijn onderrichtingen negeren.  

Mijn Zoon bracht verdeeldheid al was dat niet Zijn bedoeling.  

Zijn eenvoudige manier van doen bracht mee dat maar weinigen het feit konden aanvaarden 
dat Hij de Zoon van God was.  
Velen vroegen zich af hoe de Mensenzoon zo’n gewone eenvoudige man kon zijn?  

Zij verloochenden Hem want zij dachten dat de Messias majestueus zou zijn, trots en de aandacht 
zou opeisen in de hoogste rangen van de eredienst.  

Mijn Zoon kon toen niet bekomen dat diegenen die de leiding van de eredienst hadden naar Hem 
zouden luisteren. Hun hoogmoed belette hen naar de Waarheid te luisteren.  

Hetzelfde zal ook nu gebeuren nu Mijn Zoon de wereld voorbereidt op Zijn Tweede Komst.  

De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal in deze tijden evenmin luisteren, maar zij weten best 
hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.  
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Deze keer zal Zijn Heilig Woord, dat aan jou, de eindtijdprofeet gegeven wordt, niet aanvaard 
worden in de Kerk van Mijn Zoon op aarde.  

De Kerk van Mijn Zoon doet alsof ze doof is voor de gave van profetie. Zij ontkennen 
profetie omdat zij niet willen luisteren.  
De leerlingen van Mijn Zoon zullen aangepakt worden door diegenen die de leiding hebben van de 
Katholieke Kerk op aarde en beschuldigd worden van bedriegerij.  

Hoewel de leer van Mijn Zoon nooit veranderde zullen zij iets aan te merken hebben op Zijn Heilig 
Woord dat nu aan hen gegeven wordt.  

Zij zullen verklaren dat deze boodschappen in tegenspraak zijn met het Woord van God.  
Kinderen, jullie moeten altijd in gedachte houden dat Mijn Zoon Zijn Kerk op Aarde nooit zou 
kunnen tegenspreken want Hij is de Kerk.  

De Waarheid is nog altijd wat zij altijd was.  

Jullie moeten het Woord van God volgen want de stem van Mijn Zoon wordt terzijde geschoven en 
genegeerd net zoals de eerste keer.  

Sta jullie zelf niet toe dat de Gave van Zijn Redding jullie ontzegd wordt, de laatste daad van Zijn 
Barmhartigheid op aarde.  

Mijn Zoon is zo geduldig geweest, gedurende zo’n lange tijd. De Waarheid werd aan de mensheid 
gegeven bij de Passie van Mijn Zoon op het Kruis.  

Zij werd door de eeuwen heen bekrachtigd door al die uitverkoren zielen die verlicht waren door de 
kracht van de Heilige Geest.  

Nu is de tijd gekomen voor Mijn Zoon om terug te komen en alleen zij die Zijn stem herkennen, 
door de Gave van de Heilige Geest, zullen zijn instructies volgen.  

De Kerk zal Zijn woord afwijzen nu Hij zich voorbereidt op Zijn Tweede Komst, net zoals zij dat de 
eerste keer deden tijdens de tijd van Mijn Zoon op aarde.  

Zij zullen er niet in slagen Hem te herkennen of Hem te aanvaarden.  

Zij hebben niets geleerd.  

Bid opdat die moedige zielen binnen de Kerk die Zijn stem wel herkennen, de moed zullen hebben 
om al Gods kinderen naar het eeuwig leven te leiden in deze beslissende tijd in de geschiedenis.  

Jullie geliefde Moeder   
Moeder van Verlossing  

God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun verdorven erediensten, hun 
valse goden, hun steden en hun naties wegvagen.  

 
Zondag, 15 juli 2012, 17:45 u.  

(Ontvangen gedurende de Aanbidding van de Heilige Eucharistie.)  

Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonden te blijven omwille van de 
vloek die door de slang op hen is neergekomen.  

Ik verwacht nooit van Mijn kinderen om altijd geheel vrij van zonden te zijn want dat is onmogelijk.  

Het is belangrijk dat ieder die de leer van de Kerk van Mijn Zoon op aarde kent, om zo vaak 
mogelijk berouw over zijn zonden na te streven.  

Door berouw zal het gemakkelijker zijn om in staat van genade te blijven en dat zal een barrière 
scheppen voor verdere bekoring.  

Mijn kinderen, jullie staan nu op hun punt om getuige te zijn van grote eeuwigdurende 
veranderingen in de wereld. Die zullen plaatsvinden na De Waarschuwing.  
Terwijl velen deze boodschappen van de Hemel zullen negeren, is het van belang dat zij die ze 
wel aanvaarden als het Woord van God, zich voorbereiden.  
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Jullie zijn de schakel in Mijn wapenrusting tegen de vijand en door jullie geloof zal Ik jullie 
verheffen en jullie beschermen tegen de vervolging.  

Het zal door jullie liefde voor Mijn Zoon, Jezus Christus zijn, de Verlosser van het universum, dat 
Ik in staat zal zijn om die kinderen te redden die niet kunnen verblijven in het Licht van God.  

Jullie toewijding van liefde, lijden en gebeden zal hun genade van redding zijn uit de vuren van de 
Hel.  

Wees niet bang voor jullie zelf maar voor diegenen die niet alleen niet kunnen zien, maar die 
weigeren de tijden te zien waarin jullie vandaag leven.  

De voorbereidingen zijn klaar en de tijd is rijp om de veranderingen te beginnen want Ik zal het 
Beest niet toestaan zielen te stelen.  

Deze tussenkomst, zo lang reeds aan de mensheid beloofd, zal zeer spoedig plaatsgrijpen en dan 
zal de strijd beginnen om Mijn kinderen te redden.  

Vrees Mijn Hand niet, want wanneer zij neerkomt zal zij gebruikt worden om diegenen te 
straffen die proberen Mijn kinderen te verdelgen.  
Ik zal hen verhinderen zielen te misleiden.  

Ik zal hun moordzuchtige bedoelingen lamleggen en Ik zal hun valse kerken, hun verdorven 
erediensten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties verdelgen indien zij de Hand die 
hen voedt blijven verwerpen.  
Zij zijn gewaarschuwd. Jullie, Mijn geliefde kinderen, zullen Mijn Zoon helpen hen te redden.  

Vrees nooit want diegenen met het Zegel van de Levende God zijn niet alleen beschermd maar 
ontvangen ook de genaden om het Woord van God te verdedigen opdat aan zoveel mogelijk 
zielen de Gave van het Leven zal geschonken worden.  

Jullie geliefde Vader   
God de Allerhoogste  

Tot priesters: De dag dat jullie gevraagd zal worden Mijn Godheid te 
ontkennen is niet meer veraf.  

 
Maandag, 15 juli 2013, 17:52 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet in contact komen met Mijn priesters, die nu beginnen te 
beseffen dat Ik tot de wereld spreek, door deze Boodschappen, op dit moment.  

Jullie moeten behoedzaam zijn. Jullie moeten aan de regels van Mijn Kerk op Aarde 
vasthouden, zolang zij blijven zoals ze geweest zijn en niet veranderd worden. Wees niet 
ontmoedigd, want jullie werden verrijkt met de Gave van de Heilige Geest. Wanneer jullie 
gevraagd wordt Mij te verloochenen, zal dat gedaan worden op een subtiele, maar dodelijke wijze. 
Er zal jullie gevraagd worden om de leer te omhelzen van alle religies buiten het Christendom. Er 
zal jullie gezegd worden dat dit voor het welzijn van allen is en dat die nieuwe, alomvattende 
benadering, een middel is tot een doel – waar de mensheid eindelijk kan verenigd worden, door 
vredevolle middelen.  

Alle andere religies, gezindten, geloofsovertuigingen en doctrines, die Mijn Vader vereren, maar 
die Mij, Jezus Christus, niet erkennen, zullen onder de vleugels van de antipaus genomen worden. 
Jullie, door de macht van het beest – zoals zijn gebruikelijke weg is – zullen overgehaald worden 
om jullie medebroeders en -zusters te omarmen. Alle geloofsovertuigingen, die God eren, zo zal 
men jullie vertellen, zijn verenigd als één in de Ogen van God. Wanneer jullie tegenwerpingen 
maken, zullen jullie uitgescholden worden. Wanneer jullie uitleggen dat de enige weg om tot God, 
Mijn geliefde Vader, te komen door Jezus Christus is, dan zal jullie het volgende gezegd worden:  

“Jij begrijpt niet dat God al Zijn kinderen liefheeft, daarom, door geen liefde en erbarmen te 
tonen voor Zijn Kerk door hen te omarmen – met inbegrip van hun geloofsovertuigingen – ben 
je een huichelaar.”  
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Nu, weet dit. Wanneer jullie aanvaarden dat alle religies als één geheel in de armen moeten 
gesloten worden – dat jullie terzijde moeten gaan staan om eerbied te tonen tegenover deze 
gezindten, die de Mensenzoon niet erkennen – dan zullen jullie schuldig zijn aan een 
vreselijke zonde. Jullie zullen Mij dan verloochenen.  
Tot diegenen die tot dat bedrog zouden gebracht worden, weet dat andere tekens zullen opduiken, 
die één ding beogen – Mijn Godheid zal niet langer verkondigd worden.  

Jullie kerken zullen nieuwe kruisen zien verschijnen waarin de kop van het beest zal 
verwerkt zijn; jullie altaren zullen veranderd worden en zullen Mij bespotten. Telkens jullie 
nieuwe en ongebruikelijke symbolen in Mijn Kerk zien, let dan zorgvuldig op want het beest is 
arrogant en hij stalt zijn boosaardigheid uit, door tekens te tonen, die hem vereren.  

Diegenen onder jullie, die niet op hun hoede zijn voor dit bedrog, jullie zullen meegezogen worden 
in praktijken die Mij niet vereren. Zij zullen de ware bedoeling vermommen, die erin bestaat eer te 
geven aan Satan en zijn kwade geesten.  

De aanwijzingen zijn begonnen. De activiteiten waarover Ik spreek moeten nog komen, maar de 
dag waarop jullie zal gevraagd worden om Mijn Godheid te ontkennen is niet meer veraf. Jullie 
moeten je ogen open houden voor diegenen die beweren in Mijn Naam te komen, maar die in 
plaats daarvan het beest vereren, want die hebben hun vleugels al uitgespreid. Zij regeren in jullie 
midden, maar zo velen onder jullie kunnen de gruwel nog niet zien. Maar, indien jullie Mij 
beminnen, zal Ik jullie de Genaden verlenen om de Waarheid te zien, want Ik zal jullie nooit in de 
steek laten. De tijd is nabij en jullie moeten je voorbereiden, want de duisternis zal spoedig 
neerdalen. Diegenen onder jullie die gezegend zijn met het Licht van God zullen lijden onder de 
handen van Mijn vijanden.  

Onthoud deze Woorden, bid ze en Ik zal jullie de Waarheid openbaren, door de Gave van de 
Heilige Geest:  

Kruistochtgebed (114)   
Voor Priesters om de Gave van Waarheid te ontvangen.  

“Mijn Heer, open mijn ogen.  

Sta mij toe om de vijand te zien en sluit mijn hart voor bedrog.  

Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.  

Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid. Amen.”  

Jullie Jezus  

De wereld heeft Mij verloochend, zoals voorspeld, en tegenover Mijn 
Lichaam is het grootste verraad gepleegd.  

 
Dinsdag 15 juli 2014, 18.00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld heeft Mij verloochend, zoals voorspeld, en tegenover Mijn 
Lichaam is het grootste verraad gepleegd.  

Mijn Woord werd aan flarden gescheurd en velen van diegenen die zeggen onderlegd te zijn in 
Mijn Leer, zullen zich niet bewust zijn van de vervolging, die Mijn Kerk zal moeten ondergaan. Net 
zoals Ik vervloekt werd gedurende Mijn Kruisiging, door diegenen die hoogmoedig 
opschepten over hun opperste wijsheid betreffende Mijn Wegen, zo zal Ik aangeklaagd 
worden bij Mijn tweede komst om Mijn Koninkrijk op te eisen.  

Ondankbare zielen, verstoken van eenvoud en nederigheid, zullen nooit de stem 
aanvaarden van diegenen die zij beschouwen als onwaardig om de Waarheid uit te spreken. 
Zij zullen de Waarheid nooit aanvaarden, want wanneer zij leugens aannemen in Mijn Naam, dan 
zal er in hun hart geen plaats meer zijn voor de Geest van God om hun zielen te overstromen. In 
plaats van de mensheid voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid – de Dag die Ik de wereld 
beloofde – zullen zij hun rug toekeren. Zij zullen de Goddelijke Tekenen niet herkennen die 
gezonden worden om hun harten te openen en gereed te maken voor Mij, omwille van hun 
hoogmoedige en verharde harten. Zij zullen ook al doen wat mogelijk is om te verhinderen dat 
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het Woord van God elke zondaar in de wereld zou bereiken en daarom zal Ik hun dit nooit 
laten vergeten.  
Wie een ziel voor Mij laat verloren gaan, verliest zijn eigen ziel. Hij die Mijn Weg blokkeert 
zal zelf niet meer weten waar naartoe. Diegene die zweert tegen de Wil van God zal 
vervloekt zijn. Wat hebben jullie werkelijk van Mij geleerd indien jullie je de Waarheid van Mijn 
Belofte om terug te komen niet kunnen herinneren? Mijn Koninkrijk zal op Aarde komen zoals het 
is in de Hemel en zij die er niet in geslaagd zijn te vatten wat Ik zei, hebben er helemaal niets van 
begrepen. Zij zullen de Genaden die Ik nu zend verkwanselen en zichzelf opsluiten in een 
gevangenis van zo’n duisternis dat zij op de Grote Dag verblind zullen zijn door Mijn Licht.  
Mijn Tijd is nabij en wat Ik nog kan doen om jullie voor te bereiden, doe Ik. Mijn Liefde blijft zo 
Groot als zij Barmhartig is, maar jullie moeten ook jezelf helpen, want het is niet gemakkelijk om 
Mijn Belofte van Redding waardig te worden. 

Jullie Jezus  

Verenig jullie families om te genieten van het Nieuwe Paradijs op Aarde.  
 

Zaterdag, 16 juli 2011, 23:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, zielen die verloren zijn, kunnen aan de buitenkant zeer vreugdevol lijken en 
hun leven ten volle leven. Toch kunnen zij verloren zijn voor Mij en dat doet Mij veel verdriet. Zo velen in 
de wereld gaan op in hun dagelijks leven, vol met dingen om te doen, zo druk bezig, dat ze vergeten dat 
deze wereld gemaakt is van klei. Dat de doorgebrachte tijd hier zo kort is. Dat persoonlijke bezittingen 
tenslotte op niets uitdraaien. Dat mensen wanneer zij sterven terugkeren tot stof en as. Maar dat hun 
zielen levend blijven en zullen nooit sterven. De ziel zal voor eeuwig blijven bestaan.  

Mijn kinderen, nu zeg Ik tot jullie, verenig jullie families en vrienden tot één geheel dichtbij Mijn Hart 
want als jullie dat doen zullen jullie, steeds verenigd, het Nieuwe Paradijs op Aarde genieten voor 1.000 
jaar. Dat is Mijn belofte aan jullie allen. Leef jullie leven op een verantwoorde wijze. Zet jullie families altijd 
op de eerste plaats voor al het andere, ook op deze aarde. Vertrouw altijd op Mij.  

Breng jullie families naar Mij. Als zij niet bereid zijn om te komen, bid dan tot Mij en Ik zal hun de 
aanmoediging geven die ze nodig hebben. Ik zal altijd de gebeden om zielen te redden beantwoorden.  

Jullie Geliefde Verlosser   
Jezus Christus  

De tijd is nabij dat de vervolging van Mijn Geliefde Plaatsvervanger, Paus 
Benedictus XVI, haar hoogtepunt bereikt.  

 
Maandag, 16 juli 2012, 15:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om al Gods priesters, bisschoppen en al diegenen die Mijn 
Heilige Katholieke en apostolische Kerk op aarde besturen, voor te bereiden.  

Want de tijd is nabij dat de vervolging van Mijn Geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, 
haar hoogtepunt bereikt.  

Zeer spoedig zal hij gedwongen worden het Vaticaan te ontvluchten. Dan zal de tijd komen 
dat Mijn Kerk zich opsplitst, de ene kant tegen de andere.  

Ik roep al Mijn gewijde dienaars op zich hun allerheiligste geloften in herinnering te 
brengen.  
Laat nooit jullie zending in de steek. Verloochen Mij nooit. Aanvaard nooit leugens in plaats 
van de Waarheid.  
Jullie moeten Mij vragen jullie te helpen in de komende moeilijke tijden. Jullie moeten opstaan, 
jullie verenigen en Mij volgen.  

Bid voor de kracht die jullie zullen nodig hebben met dit bijzondere Kruistochtgebed (66).  



 45 

Kruistochtgebed (66)   
Voor de Clerus: Help mij om Trouw te Blijven aan Uw Allerheiligste Woord.  

“O Lieve Jezus, help mij om altijd trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Woord.  

Geef mij de kracht om ook bij tegenstand de Waarheid van Uw Kerk hoog te houden.  

Vul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen op de manier waarop U ons dat 
geleerd hebt. Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens en trouw te blijven aan U zelfs 
wanneer het mij verboden wordt dat te doen.  

Bevrijd mij van de ketting van bedrog die ik mogelijks tegenkom, teneinde het Ware Woord van God te 
verkondigen.  

Overdek al Uw gewijde dienaren met Uw Kostbaar Bloed, op dit moment, zodat wij moedig, getrouw en 
vastberaden zullen blijven in onze verbintenis met U, onze geliefde Verlosser, Jezus Christus. Amen.”  

Wees niet ontmoedigd, Mijn geliefde gewijde dienaars, want de tweedracht werd geprofeteerd en 
moet geschieden in de laatste strijd om de zielen.  

Ik bemin jullie en zal met jullie zijn nu jullie met Mij de lastige weg naar Calvarië gaan zodat 
eens te meer Verlossing voor alle zielen kan bereikt worden.  
Jullie geliefde Jezus  

Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar, want Ik zal Mezelf nooit 
manifesteren in een mens.  

 
Zondag, 17 juli 2011, 15:40 u.  

Mijn innig geliefde dochter, een van de meest verwarrende tijden zullen binnenkort ontstaan wanneer niet 
alleen degenen die beweren te komen in Mijn naam, vals blijken te zijn, maar er zullen mensen komen 
die zullen beweren dat Ik het zelf ben. Mijn kinderen moeten dit begrijpen. Ik kwam de eerste maal als 
man om de mensheid te redden van de zonde. Deze keer zal Ik komen om te oordelen. Ofschoon 
velen tijdens De Waarschuwing oog in oog met Mij staan, zal Ik geen tweede keer terug keren tot de Dag 
des Oordeels.  

Ieder mens die beweert dat Ik het ben, is een leugenaar. Zulke zielen, en er zijn er velen Mijn dochter, 
hebben niet echt kwade bedoelingen. Zij zijn zo overtuigend misleid door de Bedrieger dat zij niet 
alleen goddelijke krachten hebben, maar denken dat ze de vleesgeworden Zoon van God menen te zijn. 
Dit is niet waar, want Ik zal Mijzelf nooit manifesteren in een ander mens op deze aarde. Dit kan nooit 
gebeuren. Geen mens is een dergelijke eer waardig, dit is niet voorspeld geweest.  

Velen zullen zich nu kenbaar maken en beweren dat ze Jezus Christus, de Zoon van God zijn. Omwille 
van die arme zielen openbaar Ik het aan jullie. Kniel nu en vraag God de Vader om jullie te 
beschermen tegen de Bedrieger. Hij wil jullie allen verwarren, zodat jullie, Mijn kinderen, wachtend op 
Mijn terugkeer naar de aarde, door de atheïsten belachelijk gemaakt worden. Jullie maken niet alleen 
Mijn Naam te schande, maar onwetend werken jullie in op mensen ten nadele van hun geloof in God, de 
Almachtige Vader.  

Ik wil ook degenen waarschuwen die beweren wonderen te kunnen verrichten. Iedereen die 
aanspraken maakt op dergelijke bevoegdheden, komt niet van God want er is maar één God en alleen 
Hij of Ik, Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, kan zulke dingen geven. Satan bezit anderzijds ook krachten. 
Hij kan illusies creëren. In het geval van wonderbaarlijke genezingen kan Satan, door zogenaamde 
gebedsgenezers die hun bevoegdheden zoeken in het occulte, o.a. tijdelijke wonderen bekomen. 
Maar zij blijven niet duren.  
Satan kan zogenaamde wonderen bewerkstelligen, waaronder visioenen, gezien door velen in de lucht. 
Nogmaals, ze zijn illusies en komen niet van God.  
Kinderen jullie worden, terwijl jullie proberen jullie trouw te tonen aan Mij, elke dag verleid door de 
krachten van het kwaad. Jullie moeten je alleen richten op Mij en op Mijn Eeuwige Vader. En herinner je 
dat Ik niet op deze aarde wandel als een mens. Ik kan aanwezig zijn op de aarde in de geest, maar Ik 
zal Mijzelf nooit manifesteren in een mens.  
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Bid elke dag voor leiding en voor het onderscheidingsvermogen om in staat te zijn leugens van de 
waarheid te onderscheiden.  

Jullie liefhebbende Redder 
Jezus Christus  

Jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween met de manier waarop velen van 
hen nooit de Waarheid onderwezen werd.  

 
Dinsdag, 17 juli 2012, 16:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jouw zending moet al Gods kinderen insluiten. Ik verlang in het 
bijzonder naar de zielen van de jongeren en diegenen die toestaan dat menselijke intelligentie hun 
oren afsluit voor de Waarheid van Mijn Bestaan.  

Jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween met de manier waarop velen van hen nooit de Waarheid 
onderwezen werd.  

Zij werden door hun ouders, waarvan velen niet in God geloven, in een afgrond van 
duisternis geleid.  
Het licht dat zij zoeken is dat wat hun gebracht wordt door het valse licht met al zijn glitters. Zij 
worden verleid door muziek, kleding en entertainment, alle erop gericht de zinnen te stimuleren.  

Zij kennen Mij niet. Velen hebben nog nooit van Mij gehoord noch van de hoop die Ik 
vertegenwoordig in hun zoektocht naar toekomstig geluk.  

Lucifer, de gevallen engel in de hogere Serafijnse Hiërarchie van Mijn Vader was een 
getalenteerd musicus.  
Als Satan in de wereld vandaag, bekoort hij Mijn jonge tedere zielen door muziek.  
Muziek is zijn wapen van destructie en hij gebruikt elke genre om kleine onschuldige zielen in zijn 
web van bedrog te trekken.  

Muziek is een grote Gave van God. Zij wordt ook gebruikt om de boosaardige band met het kwaad 
te maskeren door songteksten die het Beest vereren. Zeer weinig jonge zielen begrijpen de macht 
van muziek wanneer zij op de verkeerde manier gebruikt wordt.  

Alstublieft, Ik smeek jullie dringend om Mij te helpen hun kleine zielen te redden.  

Breng ze naar Mij. Dwing hen nooit. In plaats daarvan wijd jonge kinderen aan Mij toe door dit 
gebed (67).  

Kruistochtgebed (67)   
Behoed mijn kinderen voor de koning der leugens.  

“Alstublieft lieve Jezus, ik vraag U om mijn kinderen te behoeden voor de koning van de leugens.  

Ik wijd deze kinderen toe (noem hun namen) aan Uw Heilig Hart en vraag dat, door middel van de 
beschutting van Uw Kostbaar Bloed, U hun zielen wil verlichten en hen veilig in Uw Liefdevolle Armen 
wil nemen, zodat zij beschermd kunnen worden van alle kwaad.  

Ik vraag dat U hun harten opent en hun zielen overstroomt met Uw Heilige Geest, tijdens de 
Verlichting van het Geweten, zodat zij gereinigd worden van elke ongerechtigheid. Amen.”  

  

Gebed bestemd voor atheïsten tijdens De Waarschuwing  
Diegenen onder jullie die atheïst zijn, luister naar Mijn belofte. Ik bemin jullie allen en nooit zal Ik 
Mijn strijd opgeven om jullie te redden uit de klauwen van de Bedrieger, Satan, die jullie blind 
maakt voor de Waarheid.  

Wanneer de tijd gekomen is, en wanneer jullie tijdens De Waarschuwing jullie zonden voor jullie 
ogen zullen zien, zeg dan alstublieft deze woorden.  

“Jezus, toon mij de Waarheid en red mij van het kwaad.  
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Ik heb oprecht spijt over mijn zonden en ik vraag U om mij nu vast te nemen en mij het licht van Uw 
Barmhartigheid te tonen. Amen.”  

Jullie zullen nooit meer verward zijn indien jullie dat gebed zeggen. Een zware last zal van jullie 
hart worden weggenomen en jullie zullen waarlijk in vrede zijn.  

Onthoud deze woorden voor wanneer de dag komt.  

Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie vasthouden en jullie zullen Mijn liefde door jullie 
lichaam voelen stromen en dan zullen jullie het bewijs krijgen waar jullie zolang naar verlangd 
hebben.  

Jullie Jezus  

Eens De Waarschuwing plaatsvindt zal er veel verwarring zijn.  
 

Dinsdag, 17 juli 2012, 23:18 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel voorbij. Ik heb jullie allen nu al een hele tijd 
voorbereid.  

Jullie, Mijn volgelingen, weten wat jullie moeten doen. Jullie eigen belijdenis der zonden is 
belangrijk en vanaf nu moeten jullie proberen eens per week te gaan biechten.  
Wees in vrede. Ik ben tevreden met de wijze waarop jullie Mijn instructies volgen. Alstublieft ga 
door met Mijn Kruistochtgebeden en concentreer jullie vooral op de gebeden om de zielen van 
anderen te redden.  

Eens De Waarschuwing plaatsvindt zal er veel verwarring zijn.  

Mensen, overal, zullen op onnatuurlijke wijze vernederd zijn.  

Velen zullen te zeer van streek zijn om meteen terug te gaan werken. Mensen in 
machtsposities, in regeringen, zullen hun wetten in vraag stellen.  
Die moordenaars en criminelen in jullie gemeenschappen zullen een vreselijk verdriet en 
wanhoop voelen, maar velen zullen boeten voor hun zonden.  
Mijn priesters en Mijn andere gewijde dienaars zullen onmiddellijk weten dat deze boodschappen 
van Mijn Goddelijke Lippen komen.  

Dan zullen zij opstaan en Mijn trouwe volgelingen bijstaan om Mij te helpen de wereld voor te 
bereiden op Mijn Tweede Komst.  

Sommigen onder hen zullen weten dat Ik het ben die tot hen spreek, maar zullen de moed niet 
hebben om Mijn Allerheiligste Woord openlijk te verkondigen.  

Met de tijd zullen zij de genaden ontvangen om Mijn Sacramenten in ere te houden wanneer zij 
beseffen dat die geprofaneerd zullen worden. Dan zal hun het bewijs gegeven worden van deze 
profetieën.  

Vele ouders zullen vanaf dan, aan hun kinderen die ouder zijn dan 7 jaar, het belang van gebed en 
berouw moeten bijbrengen. Ouders, jullie hebben de plicht om jullie kinderen de Waarheid te 
leren.  

Hun harten zullen open staan voor Mijn Liefde na De Waarschuwing en jullie moeten hen blijven 
begeleiden in geestelijke zaken.  

Verzeker jullie ervan dat jullie vanaf nu Wijwater in jullie huizen hebben en een Benedictuskruis 
samen met het Zegel van de Levende God dat in jullie huizen hangt. Dat alles zal jullie familie 
beschermen.  

Volg Mijn instructies en alles zal goed gaan.  
Mijn dochter, ga nu en zorg ervoor dat het Boek der Waarheid zo vlug mogelijk gepubliceerd 
wordt. Het is belangrijk dat die zielen die geen computer hebben dit ontvangen.  

Vrees niet want Ik zal je leiden en je de hulp sturen om ervoor te zorgen dat het over de hele 
wereld verzonden wordt.  
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Ga in vrede. Ga in Liefde. Ik ben altijd met je.  

Ik ben elk moment bij jou om je te leiden ook al besef jij dat niet. Ik ben in jouw hart.  

Jullie geliefde Jezus  

Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te 
dragen.  

 
Woensdag, 17 juli 2013, 11:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheffen Mij thans de gebeden van al Mijn geliefde 
volgelingen. Ik Ben aanwezig in hun harten en zielen en hun zielen zijn begunstigd. Ik moet 
hen vragen om de spot te verdragen die ze zullen ontmoeten omdat zij Mijn Weg volgen en 
omwille van Mijn Kruis, dat zij dragen, want te zijner tijd zullen zij begrijpen waarom dit zo moet 
zijn.  

Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te dragen. Wanneer jullie Mij 
beminnen, is er een Licht aanwezig in jullie ziel. Dat zuivere Licht is zoals een magneet, 
aangezien het bij andere mensen het slechtste oproept. Goed menende zielen worden dikwijls 
aangevallen door de geest van het kwaad, om schade toe te brengen aan iedereen die de 
Waarheid van Mijn Leer navolgt.  

Wanneer jullie de Waarheid van God formeel uitspreken, zullen jullie gehaat worden door 
diegenen die niet van God houden. Wanneer jullie Mij volgen, zelfs in stilte, zullen jullie dezelfde 
pijn ondergaan. Deze pijn wordt veroorzaakt door diegenen – gewoonlijk mensen die jullie 
dierbaar zijn en respecteren – die jullie aanvallen, omdat jullie van Mij houden en trouw zijn aan 
Mijn Onderrichtingen.  

De tijd is voor jullie gekomen om uit te gaan en over Mijn Boodschappen te spreken. 
Priesters, evenwel, zullen dit moeilijk vinden, aangezien zij gehoorzaam moeten blijven aan 
hun oversten. Velen in Mijn Kerk zullen bevreesd zijn om te getuigen van Mijn Boodschappen, 
maar dat betekent niet dat zij de Waarheid van Mijn Heilig Woord niet kunnen verdedigen. Het 
Woord, aan Mijn Apostelen gegeven, leeft voort, al willen velen het tot zwijgen brengen. Jullie 
zullen opmerken hoe weinig Ik in het openbaar vereerd word – bijna nooit.  

Mijn Leer speelt niet langer een belangrijke rol in jullie maatschappij. Jullie moeten echter 
aandringen, tot welke Christelijke Kerk jullie ook behoren, dat Mijn dienaren niet vergeten Mijn 
Naam te noemen, wanneer zij verwijzen naar het goede, want het goede kan niet van een steen 
voortkomen. Het goede kan alleen van God komen.  

Jullie Jezus  

Het menselijk verstand is niet in staat om alles wat van Mij is te begrijpen.  
 

Donderdag, 17 juli 2014, 17:17 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste pijn die diegenen die Mij liefhebben moeten doorstaan 
is deze van de duisternis van de ziel. Hoe meer jullie je met Mij en in Mij verenigen, hoe 
meer Ik in jullie zal lijden. Want wanneer Ik in jullie ziel woon zullen jullie als gevolg daarvan 
meer pijn moeten verdragen.  
Wanneer een ziel een deel van Mij wordt in volledige vereniging, en haar wil aan Mij 
overgeeft, dan zal Mijn Tegenwoordigheid zichtbaar zijn in die personen. Zij zullen de haat 
van anderen naar zich toe trekken, zij zullen Mijn eigen verdriet ervaren omdat zij getuigen zijn 
van de oneerlijkheid, de onrechtvaardigheid en de boosheid vanwege de zonden in de wereld. 
Hun zintuigen zullen aangescherpt worden, hun begrip van geestelijke zaken – als gevolg van het 
lijden met Mij – zal vele dingen openbaren, die in hen een dieper begrip zullen doen ontstaan over 
de strijd tussen God en Satan.  

Zij zullen begrijpen wat hun ziel, hun lichaam en hun zintuigen heeft overspoeld, maar dat 
betekent niet dat zij het gemakkelijk zullen kunnen aanvaarden. Het menselijk verstand is niet 
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in staat om alles wat van Mij is of alles wat van Mij komt te begrijpen. Maar indien zij Mij zullen 
vertrouwen en erkennen dat al het goede van Mij komt, dan zullen zij Mij in staat stellen om groter 
te worden in hen, voor het welzijn van allen.  

Ik kan grote dingen tot stand brengen wanneer jullie Mij toestaan in jullie ziel te wonen. Aan 
zoveel mensen kan Mijn Gave van Barmhartigheid geschonken worden wanneer jullie Mijn Liefde 
toestaan zich op deze manier te verspreiden. Het is door de slachtofferziel dat Ik kan 
tussenkomen om de zielen van anderen te redden. Aanvaard altijd dat wanneer Ik de Gave van 
het Lijden aanbied, deze grote beloningen meebrengt voor de mensheid als geheel. Mijn 
Barmhartigheid is Mijn geschenk aan jullie. Aanvaard welwillend de verschillende manieren 
waarop Ik werk, want de pijn van de vereniging met Mij zal van korte duur zijn.  
Aanvaard Mij zoals Ik Ben, en niet zoals jullie denken dat Ik zou moeten zijn.  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: De zogenaamde verdraagzame maatschappij van vandaag 
fronst zijn wenkbrauwen wanneer men zegt in Jezus Christus te geloven.  

 
Woensdag, 18 juli 2012, 18:15 u.  

Mijn kind, Ik ween op dit moment omdat Gods kinderen bang of beschaamd zijn om hun liefde 
voor Zijn Zoon Jezus Christus openlijk uit te spreken.  

Zo velen in de wereld van vandaag die Mijn Zoon beminnen, zijn beschaamd om openlijk 
Zijn Naam in het openbaar te verkondigen uit vrees te worden berispt.  
De zogenaamde verdraagzame maatschappij van vandaag staat afkeurend wanneer men zegt in 
Jezus Christus te geloven, de Mensenzoon en dat je gelooft in Zijn Leer.  

Toch zijn er velen die nooit twee keer nadenken bij het gebruiken van Zijn Heilige Naam en dat 
vele keren per dag, bij het uiten van godslasteringen.  

Zijn Naam wordt zeer vaak uitgesproken maar niet op de wijze waarop het zou moeten.  

Zo velen zijn bang om rechtuit te zijn omtrent hun liefde voor Mijn Zoon in een wereld die neerkijkt 
op het Christendom.  

Het Christendom wordt door twee derde van de wereld veracht.  
Christenen worden geïntimideerd, bespot en dikwijls vervolgd als geen andere religie ter wereld.  

Gods uitverkoren volk, de Joden, lijden eveneens en werden op de meest onmenselijke manier 
vervolgd omwille van wie zij zijn. Een uitverkoren ras, zij zullen spoedig bekeerd worden en de 
Messias verwelkomen deze tweede keer, hoewel zij Hem de eerste keer niet aanvaardden.  

Kinderen, jullie moeten nooit bang zijn om jullie liefde voor Mijn Zoon uit te spreken.  

Wanneer jullie openlijk en zonder angst jullie liefde voor Hem uitdrukken zullen veel mensen 
luisteren. En hoe meer jullie Zijn Heilig Woord verkondigen hoe zekerder jullie zullen worden.  

Dan zullen jullie meer genaden ontvangen die jullie de kracht geven om de volgende stap te 
zetten.  

Na een tijdje zal het jullie niet meer uitmaken wat anderen van jullie denken. Maar velen zullen 
onder de indruk zijn van jullie oprechtheid en velen zullen meer willen weten over Mijn Zoon.  

Nu is het de tijd om tot zoveel mogelijk mensen als jullie kunnen te spreken over de 
Barmhartigheid van Mijn Zoon.  

Ze moeten verteld worden over Zijn Goddelijke Barmhartigheid, de grootste Gave van De 
Waarschuwing, die weldra door de hele wereld zal gezien worden. Daarna zullen zij de Waarheid 
kennen en veel meer zullen deze boodschappen vanuit de Hemel willen horen.  

Dank je, Mijn kind, om Mijn oproep te beantwoorden.  

Jullie geliefde Moeder in de Hemel   
Moeder van Verlossing  
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Moeder van Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de Gave van 
Bekering aan.  

 
Donderdag, 18 juli 2013, 19:14 u.  

Mijn kind, ik verlang bekend te maken dat ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de 
laatste titel, die Mij door mijn Zoon op aarde gegeven werd. In deze, de laatste Missie, moet men 
zich altijd tot Mij wenden, als Moeder van Verlossing.  

Mijn Beeltenis moet ontworpen worden en een Medaille geslagen waar, op de ene kant, ik 
geplaatst moet worden met de zon achter mijn hoofd en waar twaalf sterren verweven in 
een kroon van doornen op mijn hoofd staat. Aan de achterkant van de Medaille, verlang ik 
het Heilig Hart van mijn Zoon afgebeeld te zien met de Twee Zwaarden van Verlossing, die 
gekruist moeten zijn aan elke kant.  
De Zwaarden van Verlossing zullen een tweevoudig doel hebben. Het Eerste Zwaard zal het beest 
dodelijk slaan en ik heb de macht gekregen om dat te doen op de Laatste Dag. Het andere 
Zwaard zal de harten doorboren van de meest verharde zondaars en zal het Zwaard zijn waardoor 
hun zielen zullen gered worden.  

Deze Medaille moet massaal ter beschikking gesteld worden en dan, wanneer zij in handen zijn 
van diegenen die ze afhalen, moeten zij door een priester gezegend en gratis aan anderen 
uitgedeeld worden. De Medaille van Verlossing biedt het Geschenk van Bekering, en Redding, 
aan.  

Al diegenen die de Medaille van Verlossing ontvangen moeten dit Kruistochtgebed (115) bidden 
voor de Gave van Bekering:  

Kruistochtgebed (115)   
Voor de Gave van Bekering.  

“O Moeder van Verlossing, bedek mijn ziel met uw tranen van Verlossing. Bevrijd 

mij van twijfels.  

Verhef mijn hart, opdat ik de Tegenwoordigheid van uw Zoon zal voelen.  

Breng mij vrede en vertroosting.  

Bid opdat ik werkelijk mag bekeerd worden.  

Help mij om de Waarheid te aanvaarden en open mijn hart om de Barmhartigheid van uw Zoon, Jezus Christus, 
te ontvangen. Amen.”  

Mijn kind, alstublieft zorg ervoor dat deze Medaille ontworpen en geslagen wordt. Ik zal je bij elke 
stap van de weg begeleiden en vervolgens moet je ervoor zorgen dat ze beschikbaar gemaakt 
wordt over de hele wereld.  

Ga in vrede om mijn Zoon te dienen.  

Je Moeder  
Moeder van Verlossing  

God de Vader: Wanneer Mijn Wil gevestigd is, zal vrede heersen.  
 

Vrijdag, 18 juli 2014, 15:52 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is van Mij en Ik behoor al Mijn kinderen toe. Ik Ben van 
jullie.  
Mijn kroost zal een grote omwenteling meemaken wanneer Ik Mijn engelen zend om Mijn 
getrouwen bekend te maken en spoedig alle kwaad zal verbannen zijn. Mijn vijanden zal Ik 
vermorzelen totdat elk spoor van pijn en smart, dat de mensheid ondergaat, is weggeveegd. Geen 
tranen meer, geen smart, geen lijden, want alle Macht behoort Mij toe.  
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Mijn Plan is zich al aan het ontvouwen, ofschoon weinig mensen zich daarvan bewust zijn. Maar Ik 
zeg jullie dit. Veeg jullie tranen weg. Vrees Mijn Tussenkomst niet want het is Mijn Wil die 
samengevoegd wordt bij die van Mijn kinderen – weldra. Wanneer Mijn Wil gevestigd is, zal 
vrede heersen, niet alleen in jullie harten maar op Aarde zoals in de Hemel. Vertrouw op Mij.  

Vrees Mijn Hand niet, want alleen diegenen die Mij volledig verwerpen zullen lijden. Ik wens geen 
wraak en Ik zal zelfs de harten doordringen van diegenen die Mij vervloeken. Mijn 
Barmhartigheid betekent dat zeer weinigen van Mij zullen willen scheiden, wanneer Ik 
Mijzelf laat kennen door Mijn Zoon, Jezus Christus. De zwakken zullen sterk worden. De 
bangeriken zullen moedig worden en zij wier hart vol haat is, zullen van Mijn Liefde doordrongen 
worden.   

Ik bemin en verlang naar al Mijn kinderen en daarom zal Ik Mijn Koninkrijk herwinnen met zo 
weinig mogelijk lijden.  

Alstublieft, vertrouw op Mij, volledig. Want de dag is nabij waarop alleen het Licht van Mijn 
Goddelijkheid op Aarde zal heersen en alle vrede zal jullie toebehoren.  

Jullie Eeuwige Vader 
God de Allerhoogste  

Je wapen is de keuze van je liefde voor Mij.  
 

Dinsdag, 19 juli 2011, 23:45 u.  

Mijn innig geliefde dochter, gelukkig ben je nu teruggekeerd in een geroutineerd leven na een kleine 
pauze te hebben genomen. Als gevolg daarvan zul je sterker worden, maar herinner je dat je altijd 
beschikbaar moet zijn voor Mij.  

Mijn Liefde voor al Mijn kinderen is zeer krachtig en is heel anders dan de Liefde waar men over spreekt 
in deze wereld. Mijn kinderen voelen Mijn Liefde wanneer ze de deur openen voor Mij wanneer Ik klop. 
Wanneer Ik dan aan hun deur sta, hebben ze twee keuzes. Ze kunnen de deur openen en Mij binnen 
laten of ze sluiten Mij buiten. Wanneer ze Mij toestaan om in hun zielen binnen te treden zal Mijn Liefde 
hen doordringen. Het is een Liefde die ze vinden en maken dat ze zich verrassend zwak voelen, maar zo 
intens van vreugde, dat ze niet kunnen ophouden het goede nieuws aan anderen te vertellen.  

Mijn beminde volgelingen die Mij liefhebben, weten dat. Vanwege jullie liefde en toewijding tot Mij, sta Ik 
toe dat jullie Mijn Liefde uitstralen zodat die aanstekelijk wordt en zich omarmend uitbreidt naar 
andere zielen. Eens jullie toestaan dat Ik in jullie hart kom, zal Ik jullie vervullen met de genade van de 
Heilige Geest, zodat jullie iedereen kunt vertellen wat het is dat Ik jullie nu meedeel.  

Allereerst bemin Ik jullie met een diepe tederheid in Mijn Hart. Ten tweede, door Mijn liefde zal Ik nu het 
kwaad in de wereld uitroeien zodat Ik al Mijn kinderen terug kan brengen in de omhelzing van jullie 
immer liefhebbende Schepper, God de Vader.  

Alstublieft, niemand van Mijn toegewijde volgelingen, mag toestaan dat angst in jullie hart opkomt omdat 
De Waarschuwing wekelijks dichterbij komt. Want als deze grote akte van Mijn Barmhartigheid plaats 
vindt, zullen jullie verheugd zijn. Mijn geschenk aan jou is dat je dichter bij Mijn Hart komt dan ooit te 
voren. Dit zal je zo sterk maken, dat je doorreist zonder aarzeling in de richting van het Nieuwe Paradijs 
op Aarde, zo zacht zal de overgang zijn.  

Mijn liefde is nu krachtiger dan ooit. Mijn geliefde volgelingen, doe alles wat jullie kunnen om Mijn woord 
te verspreiden. Gebruik welke middelen ook om mensen te vertellen om zich voor te bereiden op De 
Waarschuwing. Jullie zijn moedig, Mijn kinderen, en jullie brengen vreugde en geluk in Mijn bedroefd 
Hart dat elke seconde verlangt om al Mijn verloren zielen te redden.  

Ik reken op jullie opdat jullie nu zoveel als mogelijk, bidden voor de zondaars die niet bestand zullen 
zijn tegen de beproeving van De Waarschuwing. Ga nu, Mijn sterk liefdevol leger. Je gekozen wapen 
is jullie liefde voor Mij. Jullie zullen het weten in jullie hart dat Ik het ben die spreek en nu klop op je deur. 
Jullie moeten nu op de deuren kloppen van Mijn heilige dienaars over de hele wereld en ervoor 
zorgen dat ze Mijn Heilig Woord lezen.  

Jullie geliefde Redder en Verlosser   
Jezus Christus  
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Mijn armen werden uit de gewrichtsholten getrokken tijdens Mijn Kruisiging 
en de afbeelding op de Lijkwade van Turijn toont dat ook zo.  

 
Donderdag, 19 juli 2012, 7:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, een groot plan is beraamd om het bewijs van Mijn bestaan te 
vernietigen, en zo Gods kinderen te misleiden.  

Weldra zullen velen naar voren treden, zich voordoend als Mijn toegewijde dienaars, met de 
betrachting om het geloof in Mij, jullie geliefde Jezus, te vernietigen.  

Zij zullen beginnen met Mijn geboorte in vraag te stellen, de zuiverheid van Mijn Moeder en 
Mijn Opstanding uit de dood.  
Zij zullen al deze zaken demoniseren als zijnde vals en zullen dan een zogenaamd bewijs 
voorstellen om te verzekeren dat zo veel mogelijk Christenen gaan twijfelen over Mijn Leven op 
aarde.  

Zij zullen leugens verspreiden over Mijn Kruisiging en beweringen uiten over Mijn moreel karakter.  

Dan zullen zij de relikwieën aanpakken, ze in vraag stellen en trachten ze voor te stellen als niets 
meer dan bijgeloof in de hoofden van de Christenen.  

Vervolgens is er de Lijkwade van Turijn, de linnen doek die Mijn dood lichaam bedekte in het graf. 
Ze zullen uiteindelijk ontkennen dat het origineel is en leugens rondstrooien.  

Mijn armen zijn te lang, zullen ze zeggen, en dat feit in vraag stellen. Maar zij slagen er niet in de 
marteling te begrijpen die Mijn Lichaam tijdens de Kruisiging diende te doorstaan. Mijn armen 
werden uit de gewrichtsholten getrokken tijdens Mijn Kruisiging en de afbeelding op de Lijkwade 
van Turijn toont dat ook zo.  

Vervolgens zullen zij proberen te bewijzen dat de Verrijzenis nooit plaats vond. Allemaal leugens, 
zullen ze beweren, zo wanhopig zijn ze om elk spoor van Mij uit te wissen.  

Dan zullen ze proberen om al diegenen die zich bekeren tijdens De Waarschuwing te beroven van 
de Heilige Sacramenten en de Heilige Bijbel.  

Zij zullen de Bijbel uit de meeste plaatsen verbannen.  
Dan zullen zij een nieuw vals boek in circulatie brengen waarvan ze zullen beweren dat het de 
belangrijkheid van de naastenliefde zal verkondigen.  

Zij zullen gebruik maken van de liefde die Christenen in hun hart dragen, een Gave van God, om 
hen te manipuleren tot aanvaarding van een boodschap van zogenaamde liefde.  

Houd van elkaar zullen ze zeggen. Houd van andermans religie. Voeg jullie samen tot één 
godsdienst en betoon werkelijke liefde voor jullie broers en zusters.  

Eigenliefde zal de onderliggende boodschap zijn.  

Houd eerst van jezelf en je zal het gemakkelijker vinden om van jouw naaste te houden zal hun 
boodschap zijn en tegelijk de grootste leugen die zij jullie, Mijn volgelingen, zullen dwingen te 
slikken.  

Eigenliefde vóór de liefde tot anderen beledigt God.  

Dat is egoïstisch. Luister niet naar de leugens. Helaas zullen zij zo overtuigend zijn dat velen 
zullen geloven wat hun verteld wordt en de leider van deze Ene Wereld Religie volgen als 
lammeren naar de slachtbank.  

Door te infiltreren in zo veel naties zal de Nieuwe Wereld Religie door veel regeringen 
vergoelijkt worden.  
Zij zullen de Christelijke Wetten meedogenloos uitroeien.  

Zij zullen vervolgens nieuwe wetten ontwerpen om alle godsdiensten uit te bannen, in het 
bijzonder het Christendom.  
Zij zullen straffen opleggen aan diegenen die niet op hun eisen ingaan.  

Het Communisme zal al dat kwaad sturen.  
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Het is niet dat Communisme het Atheïsme promoot. Het zal zo zijn omdat het vastbesloten 
de haat tot God wil verspreiden.  
Rusland en China zullen de macht hebben in vele naties, te beginnen met Europa.  

De Europese Unie, het beest met de tien horens, zal verslonden worden door het tweede beest, 
meedogenlozer en machtiger.  

Daarna zal het Communisme de leiding nemen alvorens zich overal te verspreiden.  

Die periode zal niet lang duren. Zij zal kort zijn.  

Jullie gebeden zullen de impact afzwakken maar dit is voorzegd geweest en zal ook gebeuren.  

Bid, bid, bid voor de bekering van de gehele wereld tijdens De Waarschuwing.  

Indien de meerderheid van de zielen zich bekeert dan kan en zal veel van de Grote 
Beproeving verzacht worden.  
Jullie Jezus  

De laatste profeet is nu gezonden dus verwerp alstublieft deze Gave niet.  
 

Vrijdag, 19 juli 2013, 15:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd en onbemind voelt, omwille van deze Missie, 
moet je weten dat de Heilige Geest je altijd sterk zal houden. Jij zal nooit in staat zijn om 
onwaarheden te verkondigen, aangezien dit niet wordt toegestaan door Mijn geliefde Vader. Jij 
bent de profeet van de eindtijd en terwijl Ik weet dat dit jou beangstigt, weet het volgende.  

Ik verleen, door de Liefde van Mijn Vader, grote Barmhartigheid aan de wereld. De laatste profeet 
is nu gezonden dus verwerp alstublieft deze Gave niet, want het is het verlangen van Mijn Vader 
om al Zijn kinderen vast te grijpen en hen te beschermen tegen het kwaad in de wereld. Dit is de 
Gave om jullie definitieve redding te brengen van een vreselijke bestraffing.  

Verwerp deze Gave van profetie niet, de laatste tussenkomst van de Hemel, om jullie te 
redden van het kwaad.  
Zij die Mijn Vader niet eren en die heidense goden vereren, jullie landen zullen van het aanschijn 
van de aarde weggeveegd worden indien jullie je niet tot de Ene Ware God keren. Jullie, die valse 
goden aanbidden, die jullie een schitterende toekomst beloven en jullie ijdelheid aanspreken, jullie 
zullen van Mij weggejaagd worden en jullie zullen verdrinken in een eindeloze leegte – een 
afgrond waaruit jullie nooit meer zullen terugkeren.  

Luister nu, jullie allen. Ik doe een oproep tot de mensheid vanuit de Hemel. Mijn profeet zal 
gewoon doen wat Ik haar zeg. Zij gehoorzaamt Mij, de Zoon van God, de Mensenzoon, zoals 
voorzegd. Zij heeft geen stem. Haar woorden zijn Mijn Woorden. Haar gehoorzaamheid is cruciaal 
volgens het Gebod van God. Haar gehoorzaamheid betekent dat zij haar mond niet mag openen 
om het Woord van God te verdedigen.  

Alle voorzegde gebeurtenissen zullen snel plaatsvinden. Negeer deze waarschuwing vanuit 
de Hemel en jullie zullen meer lijden dan nodig. Belaster deze Woorden uit de Hemel en jullie 
zullen in al jullie schande aan de hele wereld getoond worden omdat jullie Mij vervolgen.  

Mijn Woord is Waar. Mijn Woord is concreet. Mijn Woord wordt gegeven om jullie te beschermen 
en jullie te redden van het beest, dat jullie levens vernietigt door zijn besmetting. Wees alstublieft 
sterk en loop weg van de boosaardige leugens die hij jullie vertelt. Indien jullie hart zwaarmoedig 
is, kom tot Mij en Ik zal het verlichten. Indien jullie hart droevig is, zal Ik jullie omsluiten en vrede 
brengen zodat de dood jullie nooit meer zal beangstigen.  

Indien jullie van woede vervuld zijn, die overgaat in haat jegens deze Boodschappen, weet dan dat 
jullie aangevallen zijn door de koning van de leugens. Jullie zullen in jullie hart weten dat indien 
deze Boodschappen jullie pijn en lijden veroorzaken, dat zij van Mij komen.  

Jullie Jezus  
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Het is zijn plan om de zielen te verlokken in een web van bedrog door aan 
hun harten te trekken.  

 
Vrijdag, 19 juli 2013, 20:54 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil uitleg geven omtrent het Restleger. Het Restleger is nu over de 
hele wereld aan het groeien. Velen, die geen weet hebben van deze Boodschappen, verzamelen 
zich reeds, aangezien de kern van Mijn Kerk op Aarde in gevaar is om opgeslokt te worden.  

Velen kennen de Waarheid en kunnen de pogingen zien, die gedaan worden om Mijn Allerheiligste 
Woord af te zwakken. Al diegenen die begunstigd zijn met het Licht van de Heilige Geest 
zullen de geest van het kwaad herkennen naarmate die Mijn Kerk overspoelt. De geest van 
het kwaad komt gekleed onder een laagje vernis van nederigheid. Zijn plan is de zielen te 
verlokken in een web van bedrog door aan hun harten te trekken.  
Herinner je, het plan van Satan is zielen te stelen. Weet bijgevolg welke zielen hij afbakent om 
eerst in zijn netten te verstrikken. Hij zal altijd trachten om diegenen die Mij liefhebben te 
vernietigen. Hij zal diegenen negeren die hij reeds besmet heeft, want hij heeft hen reeds 
vernietigd.  

Geloof nooit dat het kwaad zichzelf laat zien op de meest voor de hand liggende wijze. De geest 
van het kwaad zal zielen verlokken door een nederig, zacht en hartelijk voorkomen te tonen, 
want hoe zouden goede zielen anders van leugens kunnen overtuigd worden.  
Ik Ben de Verlosser van de mensheid en Ik kom nu tussenbeide om jullie de Waarheid te brengen. 
Niets zal Mij tegenhouden, maar elke boosaardige daad zal op deze Missie om de wereld van 
verwoesting te redden gelegd worden.  

Net als jullie, Mijn geliefde volgelingen, vooruit gaan, zullen jullie achteruit gesleurd worden door 
diegenen die geloven dat jullie lasteren tegen het Woord van God. Dan, wanneer jullie je in stilte 
terugtrekken en niet in de valkuilen van de demonen trappen, die zij zullen opzetten om jullie aan 
te moedigen Mijn Woord te verdedigen, zullen zij jullie beschimpen.  

De Genaden die aan Mijn Restleger zullen gegeven worden zullen nauwelijks merkbaar zijn, 
maar machtig, en met de hulp van de Moeder van Verlossing, zullen zij het Beest en zijn 
trawanten afmaken.  
De strijd om zielen zal niet prettig zijn, want vergis jullie niet, de ware vaandels van de vijanden 
van God, die zeggen in Zijn Naam te komen, zullen met de tijd bekend worden, voor wat zij zijn. 
Helaas, voor velen, zullen zij verblind zijn voor de Waarheid en, tegen dan, deelnemen aan 
satanische rituelen waarvan zij geen weet hebben, omdat zij zo zorgvuldig gecamoufleerd 
zullen zijn.  
Mijn Stem zal onder jullie bulderen en weergalmen, want Ik zal nooit stoppen met Mijn Plan om 
jullie het Eeuwig Leven te brengen. Geen enkele opeenstapeling van menselijk redeneringen, die 
uitmonden in het veroordelen van Mijn Heilig Woord dat door deze Boodschappen spreekt, kan de 
Macht van God afzwakken.  

Jullie haat voor Mij zal toenemen en de woede die jullie ziel zal overstromen komt van Satan, maar 
jullie zullen geloven dat het van God komt. Hoe kunnen jullie zo blind zijn? Welk bederf heeft in 
jullie zitten zweren, dat jullie ertoe aanzet te proberen om anderen te schaden? Bid opdat jullie je 
naaste niet van Mij vervreemden. Bid opdat jullie de Waarheid uitzoeken, voordat de duivel jullie 
ziel in bezit neemt. Hij is zeer machtig en diegenen wier zielen verzwakt zijn door de zonde van 
hoogmoed zullen gewillige vaten worden, waarin Satan en zijn gevallen engelen zullen verblijven.  

Word wakker, jullie allen. De tijd voor het openen van het Boek der Waarheid is aangebroken. 
Jullie moeten niet alleen de pagina’s openen, jullie moeten je harten openen.  

Jullie Jezus  

Jullie bevinden je nu in het midden van de Verdrukking – Laatste half einde van 
2012.  
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Woensdag, 20 juli 2011, 23:00 u.  

Mijn dochter, je bent zoals je weet, de meest onaanzienlijkste visionaire wegens je gebrek aan kennis 
over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapster. Je moet begrijpen dat je onbekwaam bent 
om Mijn boodschappen te verdedigen met echte autoriteit, dus daarom bewaar het stilzwijgen wanneer je 
gevraagd wordt om Mijn boodschappen nader te verklaren.  

Je zal uitgedaagd worden en geprovoceerd om je in te laten met theologische en in het bijzonder 
eschatologie argumenten, maar je mag niet meer antwoorden of je eigen interpretatie geven. Vanwege 
dit werk zal je niet geliefd worden. Spirituele jaloezie zal ontstaan onder Mijn volgelingen, vooral 
theologen en degenen die heel hun leven de Bijbel bestudeerd hebben. Zwijg dus want je beschikt niet 
over de nodige kennis, noch zoals Ik je al eerder heb gezegd, het gezag om dat te doen.  

Volg alleen Mijn instructies en hou je op afstand. Reageer wel op gebedsintenties en op 
hulpaanbiedingen van Mijn volgelingen en toegewijden die hun steun hebben toegezegd om samen dit 
werk te doen.  

De tijd is kort nu. Alles gaat nu snel gebeuren. De Waarschuwing is nu kort bij, dus er is niet veel tijd 
meer om te bidden voor die arme zielen die verloren zullen gaan. Door het bidden van het Kroontje 
van de Goddelijke Barmhartigheid zullen vele miljoenen zielen gered worden.  

Jullie bevinden je nu, Mijn kinderen, in het midden van wat genoemd wordt de Verdrukking, zoals het 
voorspeld is in Mijn Heilig Boek. Het tweede deel, de Grote Verdrukking, zal beginnen zoals Ik al 
eerder zei, vóór het einde van 2012. Dit is niet bedoeld om je angst aan te jagen, Mijn dochter, maar 
om je bewust te maken van de dringendheid te bidden om Mijn hulp voor Mijn kinderen.  

Reeds door de gebeden van Mijn visionairs over de hele wereld, begint de macht van de Nieuwe 
Wereld Orde, gedreven door Vrijmetselaarskrachten, te verwateren en te ontwarren voor jullie 
ogen. Veel meer van deze op macht beluste wereldwijde organisaties zullen in nederigheid op hun 
knieën gebracht worden wanneer ze verantwoording afleggen voor hun slechtheid, niet alleen tegenover 
God de Vader, maar ook aan degenen voor wie zij verantwoordelijk zijn op deze aarde.  

Zie, hoe de vele machtige groepen proberen elkaar te overtreffen, hun eigen zonden toedekken en de 
waarheid verbergen voor hen die ze vrezen op hoog niveau. Gebed, Mijn kinderen, bewerkt dit. God de 
Vader treedt nu op om deze mensen te straffen eer ze het boze plan dat ze voorbereiden kunnen 
uitvoeren om Mijn kinderen te controleren.  

Dit is een pijnlijk moment, kinderen. Satans invloed is nog nooit zo krachtig geweest als in deze 
laatste dagen van zijn heerschappij op aarde. Bestrijd zijn slechte wegen, kinderen – jullie allen. Kijk 
maar naar de ravage die hij veroorzaakt wanneer hij broeder tegen broeder opzet, land tegen land, haat 
laat ontstaan onder jullie allen en gebrek aan respect veroorzaakt voor elkaars leven. En dan is er de 
pure haat die hij in Mijn kinderen zaait voor Mij, hun geliefde Zaligmaker. De haat die hij opzweept tegen 
Mijn Vader heeft epidemische proporties aangenomen. De machtigste vorm van haat van de mens 
betoond aan Mijn Vader is te ontkennen dat Hij bestaat.  
Hoe moet je niet de angst voelen kinderen, die jullie heden in de wereld moeten zien. Niemand kan 
voorbijgaan aan de diepe verontrustende beroering veroorzaakt door Satan en zijn miljoenen demonen, 
die wereldwijd geïnfiltreerd zijn. Mijn liefde zal nu worden bewezen aan jullie allen. Door middel van ‘Mijn 
Waarschuwing’ kom Ik nog een keer om jullie te redden door de genade van God de Vader. Geloof in Mij 
en Mijn Eeuwige Vader, en jullie zullen niets te vrezen hebben. Negeer wat er gebeurt en jullie zullen je 
onvoldoende kunnen voorbereiden.  

Jullie beminnende Verlosser   
Jezus Christus  

De wereld zal spoedig kennismaken met de bedrieglijkste leugen die 
onmogelijk in deze fase door de mensheid kan herkend worden.  

 
Vrijdag, 20 juli 2012, 17:46 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de resterende drie en een half jaar in de periode van kastijding begint 
in december 2012.  

Dat is de periode waarin de Antichrist als een militaire held zal naar voren treden.  
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Zijn ziel werd aan Satan overgeleverd die elk deel van hem bezit.  

De krachten waarover hij zal beschikken betekenen dat hij tijdelijk niet alleen zal gezien 
worden als de man van vrede, maar de mensen zullen denken dat hij Mij is, Jezus Christus, 
de Verlosser van de mensheid.  
Zij zullen ook, mettertijd, geloven dat de Antichrist gezonden is om De Tweede Komst aan te 
kondigen.  

Zoveel arme zielen zullen daarom gewillig zijn teken aanvaarden, het Merkteken van het Beest. 
Want hij is het Beest in elk opzicht door de wijze waarop Satan zichzelf zal manifesteren in zijn 
lichaam.  

Hij zal wonderen bewerken aan de hemel.  

Hij zal mensen genezen.  

Hij zal de Nieuwe Wereldreligie leiden en hij, samen met de Valse Profeet die zich aan het 
hoofd zal stellen van het lege omhulsel van de Katholieke Kerk op aarde, zullen nauw 
samenwerken om al Gods kinderen te bedriegen.  
De wereld zal spoedig kennismaken met de bedrieglijkste leugen die onmogelijk in deze fase door 
de mensheid kan herkend worden.  

Diegenen onder jullie die het Boek der Waarheid ontvangen hebben met Mijn Heilige 
boodschappen om de mensheid voor deze dingen te waarschuwen, besef het volgende.  

Zo geraffineerd zal hun plan zijn dat velen misleid zullen worden door de liefdevolle en menselijke 
uiterlijke schijn dat zij aan de wereld zullen presenteren van hun boosaardig plan.  

De Antichrist en de Valse Profeet zijn onderling de plannen voor hun kwaadaardige 
machtsuitoefening al aan het afronden en het eerste dat zij zullen veroorzaken is de escalatie van 
de oorlog in het MiddenOosten.  
De Antichrist zal de belangrijkste man zijn die in de achtergrond aan de touwtjes trekt. Dan zal hij 
naar voren treden en gezien worden om een vredesplan te bewerken.  
Het zal dan zijn dat de wereld in zijn ban zal geraken.  
Intussen zal de Valse Profeet de macht grijpen binnen de Katholieke Kerk.  

Zeer spoedig zal zij meegezogen worden in de Nieuwe Wereldreligie, een dekmantel voor 
Satanische verering. Zelfaanbidding is het fundamentele doel van deze gruwel en de invoering 
van wetten die neerkomen op twee zaken.  

De afschaffing van de sacramenten en de afschaffing van de zonde.  

De Sacramenten zullen uitsluitend waarachtig ter beschikking zijn door die priesters en andere 
Christelijke Geestelijkheid die trouw blijven aan Mij. Zij zullen deze Sacramenten aanbieden in 
speciale toevluchtskerken.  

De afschaffing van de zonde zal ingevoerd worden door de introductie van wetten die 
gezien zullen worden als bekrachtiging van de verdraagzaamheid.  
Zij bevatten abortus, euthanasie en gelijkgeslachtelijke huwelijken. Kerken zullen gedwongen 
worden gelijkgeslachtelijke huwelijken toe te staan, priesters zullen gedwongen worden die te 
zegenen in Mijn Ogen.  

Gedurende die tijd zullen zij voortgaan met hun eigen versie van de Heilige Mis. Hun offergave 
van de Heilige Eucharistie, terwijl ze de Hostie ontwijden, zal gehouden worden in Katholieke 
Kerken.  

Mijn Tegenwoordigheid zal niet alleen in zulke Missen ontbreken maar ook in die kerken waarin zij 
Mij onteren.  

Al deze zaken zullen zeer angstaanjagend zijn voor Mijn volgelingen. Jullie zullen niet langer in de 
mogelijkheid zijn baat te vinden van de Sacramenten behalve bij de priesters van Mijn Restkerk op 
aarde.  

Daarom verleen Ik jullie nu gaven zoals de volle aflaat tot vergeving van jullie zonden. Voor 
katholieken is die niet bedoeld om de biecht te vervangen.  

Dat zal een manier zijn waardoor jullie in staat van genade kunnen blijven.  
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Al zullen miljarden mensen zich bekeren tijdens De Waarschuwing, toch zullen deze profetieën 
zich voltrekken. Maar vele ervan kunnen afgezwakt worden door gebeden om het lijden en de 
vervolging te verminderen.  

Jullie, Mijn volgelingen, denk eraan, zijn op elk moment beschermd door het Zegel van de 
Levende God.  
Jullie moeten het Zegel verspreiden en aan zo veel mogelijk mensen bezorgen.  

Alstublieft, begrijp dat Ik jullie deze zaken vertel om jullie voor te bereiden zodat jullie voor zoveel 
mogelijk zielen kunnen voorkomen dat zij het Merkteken van het Beest aanvaarden.  

Satan zal de kracht van de bezetenheid uitoefenen op die zielen die het Merkteken 
aannemen en het zal zeer moeilijk zijn om hen te redden.  
Jullie, Mijn volgelingen, zullen doorheen deze zending bij elke stap richtlijnen ontvangen.  

Laat geen vrees toe in jullie harten want Ik zal jullie vullen met moed, sterkte, 
weerstandsvermogen en vertrouwen om op te staan, het hoofd hoog geheven, wanneer jullie 
opmarcheren in Mijn Leger.  

Herinner jullie dat Satan deze strijd niet kan winnen want dat kan nooit het geval zijn.  

Alleen zij met het Zegel van de Levende God en zij die standvastig en trouw blijven aan God, 
kunnen winnen.  

Jullie Jezus.  
 

Moeder van Verlossing: De twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat 
velen op een dwaalspoor zullen gebracht worden.  

 
Zaterdag, 20 juli 2013, 12:45 u.  

Mijn kind, terwijl de verwarring binnen het Christelijk geloof toeneemt, zullen er nog altijd diegenen 
zijn die trouw blijven aan mijn Zoon en die, door de kracht van hun geloof, het Heilig Woord van 
God zullen bewaren en beschermen.  

De twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor zullen gebracht worden 
en zich onopzettelijk van mijn Zoon, Jezus Christus, zullen afkeren. Zij zullen in dwaling vallen 
omdat zij nieuwe leerstellingen zullen aanvaarden die niet van God komen. Bid, bid, bid voor 
diegenen binnen de Christelijke kerken die in de val zullen trappen leugens te geloven die hun 
worden aangereikt door diegenen die voorwenden door mijn Zoon gekozen te zijn om Zijn Woord 
te verkondigen.  

Al deze dingen werden eeuwenlang voorzegd aan zieners en toch zijn er velen onder jullie die 
weigeren om deze profetieën te erkennen. Ik heb de mensheid gewaarschuwd voor deze donkere 
dagen die op til zijn omdat mijn Zoon wenst dat jullie op je hoede zijn voor de gevallen engelen die 
Zijn Kerk op aarde zullen teisteren. Mijn tranen vallen overvloedig omdat zo veel gewijde dienaars 
binnen de Kerk mijn verschijningen ontkennen. Deze verschijningen werden door God toegestaan 
om de mensheid bewust te maken van de gevaren die de zielen bedreigen, opdat hun vooraf de 
Waarheid zou meegedeeld worden.  

De profetieën aan jullie te La Salette en Fatima gegeven zijn van grote betekenis. Waarom 
negeren zo velen die beweren van Mij, hun moeder, te houden wat Ik de wereld meedeelde? 
Jullie hebben niet geluisterd en jullie hebben jezelf toegelaten misleid te worden.  
Het is tijd om zich te herinneren dat de duisternis, die mijn Zoons Kerk op aarde omhult, 
veroorzaakt wordt door de Boze die velen misleid heeft. Deze duisternis kan niet van mijn Zoon 
komen, als zodanig, blijft Zijn Mystiek Lichaam – Zijn Kerk – onaangetast. Diegenen die 
trouw blijven aan Zijn Mystiek Lichaam zullen niet afwijken van de Waarheid. Diegenen die 
mijn Zoons Kerk verraden en Zijn Leer verwerpen door nieuwe praktijken aan te nemen, die 
beledigend zijn voor Jezus Christus, snijden zichzelf af van Zijn Barmhartigheid.  

Jullie moeten weten dat wanneer beslist wordt om het Kruis van mijn Zoon er anders te laten 
uitzien, en wanneer het Offer van de Mis veranderd wordt in naam van de moderniteit, jullie dan 
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het gebrek aan respect voor mijn Zoon zullen zien in de wijze waarop deze zaken voorgesteld 
worden.  

Jullie moeten nooit mijn Zoon verraden. Hij heeft zo veel geleden en toch zullen sommigen binnen 
Zijn eigen Kerk in dwaling vallen en Hem opnieuw kruisigen. Wanneer jullie deze gebeurtenissen 
zullen waarnemen zullen jullie weten dat de tijden veranderen en dat de laatste strijd tussen God 
en het beest gaande is.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

De door mensen gemaakte leer zal jullie ziel niet voeden.  
 

Zondag, 20 juli 2014, 16:45 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld onder de geest van de duisternis vertoeft, wordt het 
heel moeilijk voor diegenen die geloven in Mij, Jezus Christus, om trouw te blijven aan Mijn 
Woord. Wanneer Mijn Kerk wankelt, dan zullen de gelovigen zich gedesillusioneerd voelen 
bij alles wat Ik leerde en ze zullen worstelen in hun geloof.  
Het is niet Mijn verlangen dat jullie je aandacht afleiden van het Woord van God en wanneer jullie 
dat toch doen, zullen jullie Mij niet Aanwezig vinden. Wanneer Mijn Woord niet wordt nageleefd, 
en wanneer jullie jezelf toestaan om in een vals gevoel van veiligheid te worden 
meegenomen – wanneer de zonden als onbelangrijk terzijde geschoven worden – dan 
zullen jullie het moeilijk vinden om trouw te blijven aan Mijn Onderrichtingen.  
Sta op, jullie allemaal, en luister naar Mijn Stem nu Ik jullie dit vertel. Alles wat Ik jullie geleerd 
heb, als zijnde Heilig, zal uiteen gerukt worden. Velen van jullie zullen het verwarrend vinden 
wanneer zoveel Onderrichtingen die Ik aan Mijn Kerk gaf, binnenkort zullen worden afgewezen als 
niet meer bedoeld voor deze tijd. De tijden waarmee jullie zullen geconfronteerd worden 
zullen veel angst meebrengen, want de richtlijnen waarop Mijn Kerk werd gebouwd zullen 
aan jullie niet langer verstrekt worden. Het bouwwerk zal instorten, het geloof van Mijn 
gewijde dienaren zal, boven jullie begripsvermogen, verzwakt worden en alle Waarheid zal 
worden omvergeworpen. De door de mens gemaakte leer zal jullie ziel niet voeden. Alleen Ik, 
Jezus Christus, kan jullie met het Geloof voeden, dat jullie geschikt maakt om Mij te volgen. Wat 
jullie ook verteld wordt, jullie moeten altijd trouw blijven aan Mij, want Ik zal altijd trouw 
blijven aan jullie.  

Wanneer jullie van Mij scheiden, zal Ik voortdurend dicht bij jullie staan, proberend om jullie terug 
naar Mij te trekken. En terwijl jullie kunnen wegwandelen en jullie leven afstemmen om leugens te 
aanvaarden, zal Ik jullie nooit in de steek laten. En wanneer jullie helemaal verloren zijn, zal Ik 
jullie vinden en jullie terugbrengen in Mijn Rijk. Ik zal jullie nooit in de steek laten hoewel jullie 
Mij willen verloochenen.  

Jullie Jezus  

De Liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die Mijn Vader vragen de 
Antichrist te stoppen bij het aanrichten van verschrikkelijk lijden onder de 
mensheid.  

 
Zaterdag, 21 juli 2012, 15:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, voor diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken 
omtrent de komende tijden, weet dat alle macht in de Handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.  

Zijn enige wens is om al Zijn kinderen te redden uit de klauwen van het Beest.  
Helaas wordt het Beest, Satan, door de niet-gelovigen afgedaan als een verzinsel van de 
verbeelding.  
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Hij en zijn leger van demonen zijn overal om Gods kinderen te verleiden tot zonde in hun 
gedachten, handelingen en daden, elke seconde van de dag.  

Mijn Vader verlangt niet enkel de zielen te redden van elk van Zijn kinderen afzonderlijk, Hij wil 
hen beschermen tegen de vervolging van de Antichrist.  

De macht om deze beproevingen af te wenden, te verzachten en te bedaren ligt in jullie handen, 
Mijn volgelingen.  

Jullie gebeden kunnen veel van dit lijden verlichten dat door Satans leger gepland wordt voor de 
komende jaren.  

Diegenen die zich opnieuw bekeren tot het volgen van de wegen van de Heer, de Allerhoogste 
God, zullen de genaden ontvangen om veel van dit afschuwelijk en kwaadaardig plan te helpen 
stoppen dat gepland wordt door die boosaardige groep en gericht is tegen hun naaste broeders en 
zusters.  

De Liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die Mijn Vader vragen om de Antichrist te 
stoppen bij het aanrichten van verschrikkelijk lijden onder de mensheid.  

Jullie moeten vurig bidden dat hij vlug wordt neergeveld samen met de Valse Profeet.  
Jullie, Mijn volgelingen, zullen bijzondere Kruistochtlitanieën ontvangen om zijn macht te 
verbreken en te verzwakken.  

Deze moeten dagelijks gebeden worden na De Waarschuwing en liefst tijdens de Aanbidding van 
het Heilig Sacrament.  

Deze litanieën, ontworpen om de Antichrist en zijn leger te vernietigen, zullen een krachtdadige 
macht hebben en indien voldoende zielen zich toeleggen op het bidden van deze gebeden, zullen 
die behulpzaam zijn om veel van de plannen te ontwrichten die door de Antichrist en de Valse 
Profeet gepleegd worden.  

De eerste litanie zal jullie weldra gegeven worden.  

Blijf sterk en heb vertrouwen in Mijn liefde voor jullie want het is niet Mijn verlangen jullie te zien 
lijden.  

Al wat Ik wens is de eenmaking van heel de mensheid in het Nieuwe Tijdperk van Vrede dat op 
komst is.  

Dit is alles waarop jullie je moeten focussen. Alle lijden zal uitgeroeid worden en vergeten zijn 
wanneer dit Nieuw Tijdperk aanbreekt.  

Wees geduldig. Vertrouw op Mij en weet dat de liefde die Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen 
heeft onoverwinnelijk is en jullie begripsvermogen te boven gaat.  

Bemin en heb vertrouwen in Zijn grote liefde en weet dat de macht van Mijn Goddelijke 
Barmhartigheid zo sterk is dat wanneer zij de hele mensheid omhult miljarden zich zullen bekeren.  

Dat zal geschieden wanneer de kracht van de Heilige Geest, die door de meerderheid van de 
zielen van Gods kinderen zal stuwen, een ondraaglijke last zal worden voor de Antichrist.  

Hij zal het moeilijk vinden om doorheen het pantser (wapenrusting) van Gods leger te dringen.  

Daarom is het dat jullie nooit de hoop moeten opgeven. De strijd om de zielen zou kunnen verkort 
en verlicht worden indien voldoende zielen zich bekeren en doen wat Ik hen opdraag.  

Ik bemin jullie allen en Ik hoop dat jullie altijd op Mij vertrouwen.  

Jullie Jezus  

Zij bereiden de antichrist nu voor, voor zijn grote intrede.  
 

Zondag, 21 juli 2013, 18.05 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een belangrijke Boodschap voor de wereld, voor hen die in 
Mij geloven, voor hen die dat niet doen, voor hen die niet in Mijn Vader geloven, zowel als voor 
hen die niet erkennen dat alle dingen van Mij komen.  
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Toen het beest tegen Mij samenzwoer, stelde hij een duivels plan op voor het einde der 
tijden, dat ontworpen is om de wereld met de grootste leugen voor de gek te houden, opdat hij 
hen (de mensen) met zich kan meeslepen in de vuren van de Hel.  

Weet dat Ik reeds dat plan aan de wereld geopenbaard heb, maar er is een geheim dat bekend 
gemaakt moet worden, zodat jullie de Waarheid verstaan. Zoals bij elke strijd, neemt de vijand 
stelling in en dat wordt meestal zeer zorgvuldig gepland, zodat het in het geheim gebeurt, opdat 
het doelwit niet zou weten waar de vijanden staan.  

In deze, de laatste strijd om de zielen, hebben Satan en zijn trawanten stelling ingenomen 
tegen Gods twee getuigen. Dat heeft vele jaren van organisatie gevergd, maar Gods kinderen 
moeten eerst weten wie de twee getuigen zijn, alvorens zij begrijpen hoe het plan werd beraamd.  

De vijand heeft nu positie genomen in Mijn Kerk. Hij doet dit zoals de vijand verborgen binnen een 
Trojaans paard. De vijand – en weet dat er veel zijn en dat zij allen eer aan het beest brengen – 
heeft zich ook gevestigd in het Midden Oosten. Het werkelijke doelwit is Israël, het vaderland van 
de tweede getuige.  

De twee getuigen zijn de Christenen en het Huis van Israël. Het Christendom is het eerste 
doelwit, omdat het van Mij kwam. Israël is het tweede doelwit, omdat Ik geboren werd als Jood en 
het is het land van het uitverkoren volk van God – het vaderland van Jeruzalem.  

Het is geen toeval dat Satan deze twee wil vernietigen, want hij haat hen en, door al hun sporen 
uit te wissen, legt hij de grootste verklaring af – dat hij boven God staat. Hoezeer zullen deze 
twee getuigen lijden in de Naam van God. Zij zullen niet sterven, maar het zal erop lijken dat 
zij beroofd zijn van alle leven.  
De Sacramenten zullen het eerst zijn om vernietigd te worden – dan de Mis – dan de Bijbel en alle 
sporen van Gods Woorden. Gedurende deze tijden, zullen velen strijden om het Woord van God 
te verkondigen. Het zal gedurende deze perioden zijn dat Mijn Genaden overal zullen uitgestort 
worden, door de Kracht van de Heilige Geest, zodat God nooit vergeten wordt.  

De antichrist  
Zeer spoedig zal de antichrist zichzelf bekend maken als de man van vrede, die het meest 
ambitieuze vredesplan voor het Midden Oosten zal ontwerpen.  

Zij bereiden de antichrist nu voor, voor zijn grote intrede. Intussen gaat het duivels plan verder om 
de onwetenden te bedriegen, door hun in Mijn Naam leugens bij te brengen. Tot diegenen onder 
jullie die de Waarheid niet zullen aanvaarden, besef dat jullie deze tijden nu beleven. Indien jullie 
de Waarheid nu niet kunnen aanvaarden, maar Mij toch oprecht beminnen, dan zal Ik jullie de 
Genaden schenken om te onderscheiden.  

Zo velen kunnen dit boosaardig plan, dat zo zorgvuldig geheimgehouden werd, niet zien, 
maar, wat zich voor jullie ogen ontvouwt, zoals voorzegd. De Heilige Schrift liegt nooit. Mijn Woord 
is de Waarheid. De Waarheid is jullie levenslijn naar redding. Indien jullie de leugens aanvaarden, 
die jullie in Mijn Kerk gegeven worden, door diegenen die niet in Mijn Naam komen, dan zullen 
jullie in grote duisternis vallen en door zo’n verdorvenheid opgezogen worden, dat mochten jullie 
aan zulke occulte praktijken deelnemen – jullie aangeboden in Mijn Naam – jullie voor Mij verloren 
zullen zijn.  

Zeer binnenkort, wanneer de valse vrede tot stand gekomen is, zullen de plannen beginnen om de 
Joden te vernietigen. Terwijl het beest zich op Israël stort, zal de valse profeet Mijn 
Tegenwoordigheid verwijderen en niet enkel de Katholieken, maar alle Christenen, alle religies, 
misleiden, om het beest te verafgoden onder het mom van de Ene Wereld Religie.  

Indien deze Boodschap jullie zielen vrees inboezemt, weet dan dat het Mijn intentie is om niets 
voor jullie verborgen te houden, dat jullie zou kunnen vernietigen. Al wat belangrijk is, is dat jullie 
trouw blijven aan Mijn Leer en bidden om Mijn Bescherming. Wanneer jullie je aan Mij overgeven, 
jullie Jezus, en Mij vragen jullie te leiden, zal alles goed zijn.  

Ik zal jullie binnen Mijn Bescherming houden – al diegenen onder jullie die niet van de Waarheid 
afwijken.  

Jullie Jezus  
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God de Vader: Wees moedig, Mijn kindjes, want Mijn Heerlijk Koninkrijk zal 
spoedig van jullie zijn.  

 
Maandag, 21 juli 2014, 14:23 u.  

Mijn lieve kinderen, toen Ik de wereld schiep, deed Ik dat om Mijn Bestaan te delen met ieder 
van jullie. Mijn Liefde werd dan gedeeld en het was toen dat de wereld één werd in Mij. Mijn 
engelen verblijdden zich in Mijn nieuw gestichte Koninkrijk en Mijn Liefde verspreidde zich verder 
dan Mijn Rijk, omdat Ik wenste dat het zo zou zijn.  

Terwijl Mijn Liefde afgekeurd werd, wist Ik dat Mijn Verdriet nog zou toenemen wanneer Ik de 
Aarde vernieuwde om een einde te stellen aan de zonde. Mijn Tijd is nabij, waarin allen zullen 
leven in overeenstemming met Mijn Wil. Mijn Heilige Wil zal Tegenwoordig zijn in de harten 
van Mijn kinderen. Allen zullen weer vreugdevol zijn. Tot die Grote dag zullen de mensen veel 
leed moeten dragen omdat de zonde een grote afscheiding van Mij veroorzaakt heeft.  

Zolang de zonde bestaat, zal de mens te lijden hebben onder de beproevingen die hem 
aangedaan worden door hem die Mij haat. Hij, de duivel, zal zichzelf voordoen alsof hij jullie 
liefheeft, alsof hij om jullie geeft en hij zal ieder van jullie blijven beïnvloeden, totdat Ik Mijn Zoon 
zend om jullie in Zijn Heilige Armen te verzamelen. Wees moedig, Mijn kindjes, want Mijn 
Heerlijk Koninkrijk zal spoedig van jullie zijn en jullie zullen, samen met jullie families, leven 
in Mijn Heilige Wil. Wanneer Mijn Goddelijke Wil Zich onder jullie vervuld heeft, zal de 
wereld, die de Hemel en de aarde omvat, één worden. Wanneer Wij één zijn, zal er geen pijn 
of verdriet meer zijn, omdat de zonde volledig zal uitgeroeid zijn.  
Jullie Eeuwige Vader  
God de Allerhoogste  

Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren alvorens 
de Nieuwe Wereld, zonder einde, zal oprijzen.  

 
Zondag, 22 juli 2012, 19:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vele uitverkoren zielen beleven op dit moment een groot lijden 
aangezien hun harten verstrengeld zijn met het Mijne, omwille van de gesel van zonde.  

Die versmelting van lijden, die nu door vele visionairs, zieners en offerzielen ervaren wordt, dient 
om de zielen te redden van hen die tijdens De Waarschuwing zullen sterven in staat van 
doodzonde.  

Het is een lijden als geen ander en zal helpen om de vijand tijdens De Waarschuwing te verslaan.  

Mijn dochter, je moet Mijn boodschappen blijven publiceren al is dat op dit moment moeilijk voor 
jou.  

De onrust in de wereld zal vlug escaleren en er zullen niet alleen oorlogen uitbreken, maar 
de Wereldbank zal proberen om de controle te grijpen over vele wereldvaluta’s.  
Er zal chaos heersen en ecologische rampen zullen opdoemen vermits de Hand van Mijn 
Vader zal neerkomen om de mensheid te straffen voor haar zwakheid en slaafsheid 
tegenover de zonde.  
Mijn volgelingen, jullie gebeden hebben vele rampen afgewend die steden en naties zouden 
verwoest hebben.  

Geef nooit het bidden op. Doorzetting en trouw aan Mij, jullie Jezus, zal de situatie verlichten.  

Jullie moeten sterk blijven tijdens deze tijd van strijd want zeer spoedig zal alles veranderen.  

Ondanks de kwaadaardigheid van Satans leger, zal het groeiende geloof van Mijn Leger stand 
houden en hen stoppen in hun pogingen om Mijn Kerk te verwoesten.  

Voel jullie nooit ontgoocheld in dit werk ook al lijkt het soms hopeloos. Mijn Barmhartigheid is 
groot. Mijn liefde bedekt al Gods kinderen.  
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Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren alvorens de Nieuwe Wereld, 
zonder einde, zal oprijzen.  

Dit is jullie toekomst, de toekomst van de wereld waarvoor jullie moeten vechten. Satans 
dagen zijn bijna voorbij.  
Verheug jullie want weldra zal het lijden vergeten zijn.  

Jullie Jezus  

Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid van jullie 
glorieuze toekomst.  

 
Maandag, 22 juli 2013, 19.09 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep het tot alle jonge mensen in de wereld, van alle gezindten en 
alle geloofsovertuigingen.  

Ik Ben Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, en Ik zal Mijzelf weldra aan jullie 
bekendmaken. Eens dat gebeurt, gedurende een bovennatuurlijke gebeurtenis, die over de 
hele wereld op hetzelfde moment zal ervaren worden, zullen jullie de Waarheid kennen.  
Het kan zijn dat jullie Mijn Oproep nu niet aanvaarden. Het kan zijn dat jullie Mij niet verwelkomen 
in jullie dagelijks leven, maar wanneer jullie Mijn Liefde voelen, zal niets anders voor jullie nog van 
belang zijn. De tijd voor de Tweede Komst is nabij. Deze gebeurtenis, wanneer Ik kom om 
Vrede te brengen, terwijl Ik het Nieuwe Paradijs aankondig, zal jullie overweldigen met een 
vreugde, die jullie nog nooit eerder ervaren hebben. Ik zal jullie een leven schenken dat 
jullie dromen te boven gaat – een leven dat, wanneer jullie het vluchtig gezien hebben, nog 
jullie enige verlangen zal zijn.  
De Tweede Komst moet niet gevreesd worden, aangezien het de machtigste vreugdevolle 
gebeurtenis zal zijn. Dit is Mijn Belofte. Jullie moeten je nooit zorgen maken of het gevoel hebben 
dat het leven gedaan is – dat jullie de tijd ontzegd wordt die jullie voor toegemeten houden in de 
wereld – want het leven zal dan pas beginnen. Deze keer zal er geen kwelling, pijn, woede, haat 
of verdeeldheid zijn. Alleen liefde zal er gedijen en, ermee samengaand, een leven van 
heerlijkheid, waar jullie zullen leven in grote eenheid, in liefde en vrede met jullie geliefden.  

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die geprofeteerd werd. Om 
jullie voor te bereiden – zodat in een oogwenk, de wereld voor altijd zal veranderen – moeten jullie 
tot Mij komen. Om dit leven in het Nieuwe Paradijs te ontvangen, waar jullie een volmaakt lichaam 
en een volmaakte ziel zullen behouden, moeten jullie Mij vragen jullie ziel te zuiveren. Opdat Ik dit 
zou kunnen doen, moeten jullie Mij om vergiffenis vragen voor jullie zonden. Het is zo eenvoudig. 
Ik weet dat je een zondaar bent. Je weet zelf dat je een zondaar bent, maar dat mag je nooit van 
Mij scheiden.  

Indien jullie verward of beangstigd zijn, vertel Mij dan jullie zorgen en Ik zal jullie pijn verzachten. 
Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid van jullie glorieuze toekomst. Wanneer 
de Aarde vernieuwd is en de Tweede Komst aangekondigd is, zal Ik jullie opwachten om jullie te 
begroeten. Ik zal jullie altijd beminnen, want het was voor jullie dat Ik Mijn Lichaam gaf, toen Ik hen 
toestond Mij te kruisigen. Als Ik jullie zo bemin, dan zou niets in jullie weg mogen staan om Mij 
vandaag nog te roepen.  

Ik wacht op jullie roep.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo 
schrikwekkend was het.  

 
Maandag, 22 juli 2013, 20.17 u.  
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Mijn kind, het bedrog, waarmee de wereld zal te maken krijgen, zal zo moeilijk zijn om te 
onderscheiden, dat alleen diegenen die zich overgeven aan God, en al hun vertrouwen stellen in 
mijn Zoon in staat zullen zijn de beproevingen te verduren, die op til zijn.  

Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo 
schrikwekkend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk.  

Het laatste geheim van Fatima blijft nog steeds ongekend bij Gods kinderen, hoewel een deel 
ervan aan jou geopenbaard werd op 26 januari 2012. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn hiervan 
op de hoogte. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard 
worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van mijn 
tussenkomst om zielen te helpen redden.  

De Kerk werd, van binnenuit, aangetast door vijanden van God. Zij – en er zijn er twintig van hen 
die van binnenuit controleren – hebben het grootste bedrog gecreëerd. Zij hebben een man 
verkozen, niet van God, terwijl de Heilige Vader, aan wie de Kroon van Petrus werd verleend, 
omzichtig verwijderd werd.  

De details, die Ik bekendmaakte, zijn dat er twee mannen de Kroon van Petrus zouden 
dragen in de eindtijd. De ene zal lijden omwille van de leugens die uitgebracht werden om 
hem in diskrediet te brengen en die van hem eigenlijk een gevangene zullen maken. De 
andere die verkozen werd zal verwoesting teweegbrengen, niet alleen van de Katholieke 
Kerk, maar van alle kerken die mijn Vader vereren en die de Leer aanvaarden van mijn 
Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de wereld.  
Er kan maar één hoofd zijn van de Kerk op Aarde, gemachtigd door mijn Zoon, die Paus 
moet blijven tot zijn dood. Om het even welke andere, die er aanspraak op maakt op de 
Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel, zielen uit te leveren aan 
Lucifer en er is maar weinig tijd over voor zulke zielen, die er niet wijzer op zullen worden, om 
gered te worden.  

Kinderen, jullie moeten nu slechts naar één waarschuwing luisteren. Wijk niet af van de 
Onderrichtingen van mijn Zoon. Bevraag elke nieuwe leerstelling, die jullie kan aangeboden 
worden en die voorwendt van mijn Zoons Kerk op Aarde afkomstig te zijn. De Waarheid is 
eenvoudig. Ze verandert nooit. Mijn Zoons Nalatenschap is zeer duidelijk. Sta niet toe dat iemand 
jullie oordeel verduistert.  

Weldra zullen de profetieën van Fatima steekhoudend zijn. Alles vindt nu plaats voor een 
ongelovige wereld maar, helaas, zeer weinigen zullen het begrijpen totdat het te laat is. Bid, bid, 
bid mijn Allerheiligste Rozenkrans, zo dikwijls als mogelijk, elke dag, om het effect van het kwaad 
dat jullie omringt te verzwakken. 
 
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Moeder van Verlossing: Jezus Christus, wordt niet bemind door de 
mensheid zoals Hij ooit bemind werd.  

 
Dinsdag, 22 juli 2014, 16:50 u.  

Mijn lieve kinderen, mijn Zoon, Jezus Christus, wordt niet bemind door de mensheid zoals Hij ooit 
bemind werd. De onverschilligheid voor Zijn Bestaan heeft zich ontwikkeld tot een afkeer voor al 
Wie Hij is, wat Hij vertegenwoordigt en alles wat Hij beloofde. Dat heeft mij veel pijn en verdriet 
gebracht.  

Naargelang de geloofsafval groeit en zich verspreidt zal Hij, Jezus Christus, door elke natie 
afgekeurd worden, totdat diegenen die Hem liefhebben en die Zijn Leer volgen, niet meer in 
staat zullen zijn om hun trouw aan Hem te verklaren, zonder spot, hoon en laster te 
ondergaan. Diegenen die Hem trouw zijn zullen niet in staat zijn om de Waarheid te verkondigen, 
tenzij ze tijd doorbrengen in gebed, Hem smekend om hen te helpen het hoofd te bieden aan de 
tegenstand waarmee ze elke dag zullen geconfronteerd worden.  
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Om trouw te blijven aan Jezus Christus, moeten jullie Hem onvoorwaardelijk liefhebben. 
Hem waarlijk liefhebben is een grote zegen en is ook een Geschenk van God. Aan diegenen 
wier liefde voor mijn Zoon verzwakt is, vraag ik dat jullie dit Gebed bidden.  

Kruistochtgebed (160)   
Help mij om U meer lief te hebben.  

"O mijn Jezus, Redder van de wereld, help mij om U meer lief te hebben. Help mij om te groeien in 
mijn liefde voor U. Vul mijn hart met Uw Liefde en Erbarmen, opdat ik de Genaden kan bereiken om 
U te beminnen op de manier waarop U mij bemint.  

Vul mijn ondankbare ziel met een diepe, blijvende liefde voor U en al wat U vertegenwoordigt. Door 
de Kracht van Uw Genaden, help mij om mijn naaste lief te hebben zoals U elk kind van God bemint 
en om mededogen te tonen aan mensen die behoefte hebben aan Uw Liefde en die zonder geloof 
zijn.  

Verenig mij in eenheid met U, opdat ik het Christelijke leven kan leiden, dat U ons leerde door Uw 
voorbeeld tijdens Uw Tijd op Aarde. Amen.”  

Bemin mijn Zoon, kinderen, en Hij zal Zijn Liefde verspreiden, zodat elk kind van God in Zijn Grote 
Genade zal worden getrokken.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Iedereen zal het woord van Mijn Zoon horen vooraleer de tijd komt van Zijn 
Wederkomst.  

 
Zaterdag, 23 juli 2011, 17:15 u.  

Tweede Boodschap van God de Vader  
Ik kom in de naam van Mijn welbeminde Dierbare Zoon Jezus Christus.  

Mijn uitverkoren dochter, terwijl je soms aarzelt in jouw aandacht voor de oproep van Mijn geliefde Zoon 
om Hem te horen spreken, ben jij toch in Mijn ogen opgeklommen omwille van de gift die jij Hem 
geschonken hebt. Jouw gift een offerziel te worden om zo miljoenen zielen te helpen redden doet Hem 
wenen van vreugde en opluchting. Want elke dag, elke seconde, bij elk van jouw ademhalingen, zijn er 
zoveel zielen die verloren gaan in de vuren van de Hel.  

Mijn Zoon verlangt nu jouw totale onderwerping, Mijn dochter. Aarzel niet om aan elk van Zijn bevelen te 
gehoorzamen. Jouw hart is vol liefde en medelijden, niet alleen voor Mijn dierbare Zoon, maar voor al 
Mijn kinderen. Doordat jij aangeraakt werd door de Heilige Geest zal jij nu ogenblikkelijk liefde voelen 
voor vreemdelingen in wie jij Mijn licht zal zien. Mijn dochter, aan jou werden nu de genaden gegeven om 
zowel de liefde als het kwade in allen te zien. Jij zal ook in staat zijn om vlug de zonde in arme misleide 
zielen te onderscheiden.  

Ten behoeve van dit werk moet jij jezelf omringen met alle mogelijke bescherming. Mijn dochter, Ik zal jou 
en je dierbaren beschermen, want nu zal jij veel krachtiger door de Duivel aangevallen worden. Bid en 
vraag Mij elke dag om die bescherming en jij zal gespaard worden van de hevigheid van de vervolging. 
Jij moet een beroep doen op Mij om jou te helpen deze boodschappen te verspreiden opdat de stem van 
Mijn Zoon gehoord en geëerd zou worden op de gepaste wijze.  

Mijn Boodschapper, Mijn dochter, jij begrijpt nog maar weinig omtrent wat van jou vereist wordt. Maar 
zoveel informatie kan je slechts op zijn tijd gegeven worden. Jij zal nu door Mij geïnspireerd worden en 
onder Mijn leiding zal jij de voorzegde profetieën vervullen wanneer het woord van Mijn Zoon onder de 
mensheid zal verspreid worden net zoals het Heilig Evangelie. Iedere mens zal het woord van Mijn 
Zoon horen vooraleer de tijd komt voor Zijn wederkomst. Aan jou werd deze opdracht gegeven en 
voor deze gave moet jij het hoofd buigen in dankbaarheid omwille van dit glorievolle verzoek vanuit de 
Hemelen.  

Mijn dochter, jij zal bijgestaan worden in elk opzicht, maar je moet Mijn Zoon altijd gehoorzamen. Sta nu 
op, Mijn dochter, want de mensen hebben het nodig om het woord van waarschuwing te horen dat Mijn 
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Zoon schenkt, opdat de zielen niet de kwellingen van de Hel moeten ondergaan indien zij zouden sterven 
in doodzonde, zonder dat hun eerst nog de kans gegeven werd om door Mijn Zoon te worden gered 
tijdens De Waarschuwing.  

Laat Mijn vrede nu over je ziel vloeien. Mijn Hart is bij je bij elke beweging die je maakt. Voel jezelf nooit 
alleen met dit werk want je wordt elke minuut van de dag begeleid.  

God de Vader  

Augustus 2011 is de maand van de Redding der Zielen.  
 

Zaterdag, 23 juli 2011, 17:30 u.  

Mijn geliefde dochter, je maakt Me zo blij. Jouw totale overgave betekent nu dat Ik overal meer zielen kan 
redden. De volledige betekenis van een offerziel, Mijn dochter, is voor jou nu nog niet zo duidelijk in haar 
volledige betekenis, maar zal in de tijd duidelijker worden. Tegen die tijd zul je zo sterk zijn dat lijden voor 
Mij te offeren, dat je dit vreugde zal geven en geen verdriet. Het zal dan niet eenvoudig zijn om voor Mij 
te werken, je geliefde Verlosser.  

Het was door de inspiratie van God, Mijn Eeuwige Vader, dat je aangemoedigd werd om Mij dit laatste 
offer te brengen. Dit is een zeer bijzondere genade, Mijn dochter, ofschoon in menselijke termen 
gesproken, het niet zo lijkt te zijn. Mijn genaden gaan niet altijd over het brengen van vreugde en geluk in 
je leven, ze kunnen ook lijden brengen, maar tegelijkertijd je voorzien van een duidelijk inzicht in Mijn 
Glorierijk Koninkrijk.  

Heel veel mensen in de wereld vormen Mijn kostbaar leger. Zij zullen door middel van gebed, persoonlijk 
lijden en de verspreiding van Mijn woord zielen redden. Hoe krachtiger Mijn leger is om zielen te redden, 
hoe minder de impact zal zijn van de straf.  

Ik vraag al Mijn kinderen om dagelijks gedurende de maand augustus het Kroontje van de Goddelijke  
Barmhartigheid te bidden voor de verloren zielen die De Waarschuwing niet zullen overleven. Een dag  
van vasten in de week is ook goed evenals de dagelijkse Heilige Mis en het ontvangen van Mijn 
Allerheiligste Eucharistie.  
Als er genoeg van jullie dit doen, wat Ik noem ‘de maand van de redding der zielen’, dan zullen er 
daarna miljoenen zielen gered worden over heel de wereld. Doe dit voor Mij kinderen en jullie zullen een 
deel van Mijn Glorierijk Koninkrijk worden. Jullie ziel, op het moment van de dood, zal binnentreden bij Mij 
in het Paradijs. Dat is Mijn ernstige en plechtige belofte.  

Ik bemin jullie, Mijn kinderen. Ga nu en vorm het machtigste leger ter wereld. Het Leger van Liefde. Het 
leger van de Redding.  

Jullie liefhebbende Redder   
Verlosser der mensheid   
Jezus Christus  

De Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen als Moeder van Verlossing, Mijn 
laatste titel van de Hemel.  

 
Maandag, 23 juli 2012, 16:36 u.  

Mijn kind, het tranendal dat elke natie op zo vele wijzen overstroomt, is dikwijls voorzegd.  

Toch hebben zij niet geluisterd naar de waarschuwingen die Ik aan visionairs gaf doorheen 
de eeuwen.  
Sommige van diegenen die de beloften van de Heer kennen, die zei dat Hij zou wederkomen om 
te heersen in een wereld zonder einde, kunnen de tekenen herkennen.  

De meeste mensen zullen dat niet kunnen omdat zij de Evangeliën niet kennen.  

Kinderen, deze tijden zijn zeer moeilijk en verwarrend. Ik, jullie geliefde Moeder, bied jullie 
bescherming tegen Satan indien jullie Mij dat zouden vragen.  
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Mij werd de macht verleend om hem te verpletteren. Indien jullie Mijn hulp inroepen kan Ik 
jullie kwelling verlichten.  
Mijn kind, zijn invloed wordt duidelijk voor velen onder jullie die hun ogen openen.  

Zijn boosaardigheid heeft zich gemanifesteerd in veel van Gods kinderen.  

Moorden, zinloos doden, oorlogen, hebzucht, vervolging, immoraliteit en welig tierende zonden die 
elk van Gods geboden overtreden, door Mozes afgekondigd, zijn zichtbaar voor jullie allen.  

Jullie die weinig geloof hebben en zeggen “wat doet het ertoe”, jullie moeten weten welke schade 
Satan in jullie zielen aanricht.  

Hij is zoals een ziekte die moeilijk te genezen is. Eens ze jullie in haar greep heeft, leidt ze 
tot andere ziekten die nog erger zijn dan de eerste, zodat één behandeling niet volstaat.  
Hij vergiftigt de ziel, de geest en het lichaam zo snel dat het zeer moeilijk is om jullie ervan los te 
maken.  

Kinderen, jullie beseffen niet hoe machtig en wraakzuchtig hij is. Eens hij een ziel heeft aangetast 
zal hij haar niet meer alleen laten zodat de ziel in kwestie bijna haar verstand verliest.  

In sommige gevallen hebben deze zielen niet langer de controle over hun eigen impulsen.  
Als de Moeder van al Gods kinderen, heb Ik de macht om jullie ziel terug te winnen.  

Laat Mij jullie helpen als Moeder van Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel.  
Jullie moeten elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden voor bescherming en Satan zal jullie 
verlaten alsook jullie geliefden.  

Onderschat nooit dit gebed want Satans macht vermindert van zodra jullie het bidden.  

Kinderen, de macht van God is overgedragen aan diegenen die zich tot Mijn Zoon Jezus wenden, 
om jullie de kracht te geven om deze tijden door te maken. Zij kan jullie niet gegeven worden tenzij 
jullie erom vragen.  

Hier is het volgende Kruistochtgebed (68) dat jullie moeten reciteren om bescherming tegen Satan 
te zoeken.  

Kruistochtgebed (68)   
Bescherm mij van de invloed van Satan.  

“O Moeder van God, Moeder van Verlossing, bedek mij met uw Allerheiligste Mantel en bescherm 
mijn familie van de invloed van Satan en zijn gevallen engelen.  

Help mij om te allen tijde te vertrouwen op de Goddelijke Barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, 
Jezus Christus.  

Steun mij in mijn liefde voor Hem en sta nooit toe dat ik afdwaal van De Waarheid van Zijn Leer, 
ongeacht hoeveel bekoringen me voorgezet worden. Amen.”  

Bid, bid, bid altijd om bescherming tegen de Duivel, want hij veroorzaakt verschrikkelijke pijn, 
schade en ellende in jullie levens.  

Indien jullie er niet om vragen, kunnen jullie deze genaden niet ontvangen.  

Vertrouw altijd op Mij, jullie Moeder, want het is Mijn taak om Mijn Zoon te helpen al de zielen van 
Gods kinderen te redden.  

Jullie liefhebbende Moeder   
Koningin van de Aarde   
Moeder van Verlossing  

Ik openbaar de geheimen die opgetekend staan in het Boek der Openbaring, 
en zij zullen niet aangenaam zijn.  

 
Dinsdag, 23 juli 2013, 15:30 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie zullen moeten doorstaan, komen er omdat Ik 
de geheimen openbaar die opgetekend staan in het Boek der Openbaring en zij zullen niet 
aangenaam zijn. De Waarheid kan zo verontrustend zijn en velen van streek maken. De Waarheid 
zal tranen van verbijstering veroorzaken, tranen van verdriet en groot leed.  

Leugens, daarentegen, kunnen jullie in slaap wiegen in een soort van valse veiligheid. Zelfs 
wanneer leugens, die jullie voorgehouden worden, omhuld worden in een liefdevolle taal en 
nobele gebaren, toch niet juist aanvoelen in jullie hart, kunnen zij voor de mens veel gemakkelijker 
zijn om te geloven dan de Waarheid.  
Wanneer iemand verteld wordt dat ze besmet zijn met een terminale ziekte, hebben ze twee 
keuzes. Ze kunnen de Waarheid aanvaarden, hun ziel voorbereiden, tijd doorbrengen in hechte 
nabijheid met hun familie, Mijn Vergeving zoeken en vervolgens, wachten op de dag. Wanneer zij 
dit doen, hoewel het vreesaanjagend kan zijn, zullen ze – omdat ze de Waarheid aanvaard 
hebben – ware vrede in hun zielen vinden. Deze zielen zullen niets te vrezen hebben van Mij. 
Indien ze anderzijds de Waarheid verwerpen, en geloven in magische drankjes en valse goden, 
waarvan zij denken dat die gebruikt kunnen worden om hen op miraculeuze wijze te genezen, 
zullen zij zeer ontgoocheld worden. Deze zielen, zo verblind door zogenaamde positieve 
gedachten, geloven dat indien zij willen dat zijzelf beter zijn, dat alles goed zal gaan. Wat zij 
nalaten te begrijpen is dat zij Mij, Jezus, moeten aanroepen, indien zij wensen genezen te worden. 
Ik zal hun gebeden verhoren, maar enkel indien het verzoek voor het welzijn van hun zielen is. 
Deze zielen, die weigeren de Waarheid omtrent hun ziekte te aanvaarden en die zich niet tot Mij 
keren, zullen verloren zijn. Zij zullen de tijd die hun op aarde verleend werd om ervoor te zorgen 
dat hun huis in orde is, verspild hebben.  

Hetzelfde is waar voor Mijn Woord, de Waarheid, die jullie nu gegeven wordt. Ik gaf de wereld de 
Waarheid, gedurende Mijn Tijd op aarde en Ik werd verworpen. Velen zijn Mij wel gevolgd, maar 
de Waarheid, die hun destijds gegeven werd, zal nu uitgedaagd worden door de vijanden van God 
en zij zullen ten prooi vallen aan bedrog. Zij zullen spoedig de Waarheid verwerpen en niet in staat 
zijn Mijn Waarschuwing te aanvaarden, die in deze tijd aan de wereld gegeven wordt.  

Ik roep jullie nu op, niet om jullie een nieuwe Leer te openbaren, aangezien dat niet nodig is. 
Jullie werd de Waarheid gegeven, maar nu kom Ik tussenbeide om jullie de Waarheid in 
herinnering te brengen. Ik kom ook om jullie te waarschuwen voor de boosaardige wreedheden, 
die jullie zullen aangedaan worden omwille van jullie liefde voor Mij.  

Keer jullie rug niet naar Mij, Jezus Christus, daar Ik alleen maar de hand reik om jullie in deze tijd 
te beschermen. Ik wil jullie niet van Mij vervreemden, maar Ik zal jullie blijven herinneren aan de 
Waarheid, telkens en telkens weer. Wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie ziel verontrust 
wordt, als gevolg van de nieuwe regels die jullie worden aangeboden door diegenen die 
beweren dat zij Mij toebehoren, dan moeten jullie Mij aanroepen door dit kruistochtgebed.  

Kruistochtgebed (116)   
Red mij van het kwaad van de leugens.  

“Lieve Jezus, help mij.  

Ik verdrink in tranen van verdriet.  

Mijn hart is verward.  

Ik weet niet wie ik kan vertrouwen.  

Alstublieft, vul mij met Uw Heilige Geest, opdat ik het juiste pad naar Uw Koninkrijk kan kiezen.  

Help mij, lieve Jezus, om altijd trouw te blijven aan Uw Woord, door Petrus aan de wereld gegeven, 
en om nooit af te wijken van wat U ons leerde of om nooit Uw dood op het Kruis te ontkennen.  

Jezus, U bent de Weg.  

Toon mij de Weg.  

Houd mij vast en draag mij op Uw tocht van Grote Barmhartigheid. Amen.”  

Jullie Jezus  

Jullie vertrouwen in Mij moet onvoorwaardelijk zijn.  
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Woensdag, 23 juli 2014, 17:04 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, vertrouwen is een zeer slecht begrepen term wanneer het gaat over 
Mijn relatie met jullie. Vertrouwen schenken is niet gemakkelijk want de mens is een zondaar en 
kan op elk ogenblik dat vertrouwen verraden, zelfs van diegenen die hij liefheeft.  

Vertrouwen op Mij vraagt vanwege de zielen een grote inspanning. Wanneer jullie Mij 
vertrouwen moet dat vrij zijn van elke voorwaarde en vanuit jullie zelf komen. Wanneer jullie 
zeggen dat jullie van Mij houden dan zijn daar vele trappen bij betrokken. De eerste is er 
een van geloof en liefde voor al wat Ik onderwees en omwille van Wie Ik Ben. De tweede 
trap is ingegeven door liefde voor Mijn Leer en een diep medeleven met Mij. De derde doet 
zich voor wanneer jullie in volledige vereniging zijn met Mij, wanneer jullie Mijn Liefde 
voelen, Mijn Pijnen, Mijn Smarten en wanneer jullie begrijpen – zonder te weten waarom – 
wat het betekent om een waarachtig kind van God te zijn. Het betekent de erkenning dat Ik het 
Begin Ben en het Einde en dat alles uit Mij voortkomt.   

Wanneer jullie Mij beminnen met een open hart, zoals dat van een kind, dan houden jullie 
van Mij zonder voorwaarden. Jullie zullen dan weten dat Ik jullie te hulp zal komen wanneer 
alles hopeloos lijkt, jullie zullen weten dat Mijn Liefde voor de mens eindeloos is, vrij van 
kwaadwilligheid, vrij van discriminatie en dat Ik geen enkele zondaar zal afwijzen – wat zij 
ook mogen gedaan hebben. Vanaf dat ogenblik zullen jullie geen twijfels meer hebben over Mijn 
Goddelijkheid en jullie zullen je volledig aan Mij overleveren. Jullie zullen alles aan Mij overlaten al 
zullen jullie ongetwijfeld te lijden hebben vanwege andere mensen wanneer jullie Mij op die wijze 
liefhebben.   
Omdat Mijn Licht in jullie ziel zal uitstralen, zullen diegenen die Mij verwerpen al doen wat zij 
kunnen om jullie te kleineren, te bespotten, te kwellen en jullie het leven moeilijk te maken. Want 
vergis jullie niet, Christenen werden altijd geminacht en zullen blijven vervolgd worden, net 
zoals Ik dat was, tot op de Laatste Dag.  

Vertrouw op Mij en Ik zal jullie lasten verlichten en jullie zullen in vrede zijn zelfs terwijl jullie 
scheldpartijen moeten verduren vanwege diegenen die jullie haten omwille van Mij. Wil alstublieft 
volgend Gebed bidden telkens wanneer jullie je afgescheiden voelen van Mij en Ik kom 
jullie te hulp. Ik zal jullie vullen met een Vrede die nergens en nooit in deze wereld kan 
gevonden worden.   

Kruistochtgebed (161)   
Om vertrouwen en vrede.  

“Jezus, Ik vertrouw op U. Help mij om U meer te beminnen. Vul mij met het vertrouwen om mij over 
te geven in volledige en definitieve vereniging met U. Sta mij bij om mijn vertrouwen op U te laten 
groeien in moeilijke tijden. Vul mij met Uw Vrede.  

Ik kom naar U toe, lieve Jezus, als een kind, vrij van alle wereldlijke banden, vrij van alle voorbehoud 
en ik geef U mijn wil om ermee te doen wat U geschikt vindt tot heil van mijn eigen ziel en dat van 
andere zielen. Amen.”  

Jullie Jezus  

God de Vader zal diegenen vernietigen die samenzweren om het muntstelsel ten 
val te brengen.  

 
Zondag, 24 juli 2011, 23:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen tegenover Mij en Mijn Eeuwige 
Vader maken reeds een groot verschil. Mijn kinderen, jullie moeten weten dat jullie toewijding zulke 
vlammen doet oplaaien dat het voelt alsof Mijn Hart zal barsten van liefde voor jullie. De Hemel jubelt 
thans, Mijn geliefde kinderen, om de manier waarop jullie Mij met zoveel liefde en toewijding eren. In jullie 
ziel weten jullie dat Ik het ben die spreek. Ik ben het die in jullie hart dat gevoel van liefde en tederheid 
teweegbreng.  
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Ik heb een boodschap voor eenieder van jullie, kinderen, die Mijn Allerheiligste Goddelijk woord op deze 
website volgen. In een moderne wereld is dat de manier waarop Ik nu moet communiceren. Deze en 
andere communicatiekanalen zullen gebruikt worden om er zeker van te zijn dat Mijn woord gehoord en 
gevoeld wordt door al Mijn gelovigen, ongelovigen en zij die Mij in het geheel niet kennen.  

Alstublieft, weet dat elke moeite die jullie doen uit liefde voor Mij reeds een impact heeft. Ik hoor elk van 
jullie afzonderlijk. Ik ken de vreugde die Ik jullie ziel gebracht heb. Ik verwelkom de manier waarop jullie 
werk Mijn woord verspreidt. Ik zal eenieder van jullie met bijzondere genaden en gunsten belonen. Vraag 
Mij om jullie gebeden te verhoren. Kom naar Mij. Ik zal jullie roepen horen.  

Het werk van de Nieuwe Wereld Orde begint reeds aan de naden uiteen te vallen. Dat is te danken 
aan het gebed – jullie gebed. God de Eeuwige Vader zal diegenen vernietigen die hun gemeen plan 
blijven uitvoeren om zowel het muntstelsel in de wereld omver te gooien als sommige politieke 
leiders die zij trachten te onttronen. Zijn hand zal nu blijven uithalen om jullie te beschermen, kinderen.  

Alstublieft, Ik roep jullie allen op om zoveel invloedrijke stemmen als mogelijk, inclusief de media, te 
vertellen over deze boodschappen. Velen zullen jullie beschouwen als misleiders wanneer jullie over 
deze boodschappen zullen spreken. Vrees niet, want de genaden die jullie zullen ontvangen door dit 
werk te doen overtreft verreweg de aanvankelijke beledigingen die jullie zullen ondergaan.  

Ga nu verder, Mijn geliefde kinderen, met liefde en vreugde in jullie harten. Want Mijn woord moet 
verwelkomd worden. Eindelijk weten jullie dat Ik met jullie meewandel zodat Ik de liefdesbanden kan 
versterken van al Mijn volgelingen die Ik gekozen heb om dichtbij Mijn Heilig Hart te zijn. Mijn Kostbaar 
Bloed vloeit zo gewillig voor ieder van jullie, het bedekt jullie iedere dag opdat jullie zouden kunnen gered 
worden.  

Jullie zijn Mijn geliefde leger en samen zullen wij opstaan om jullie broeders en zusters terug te brengen 
in hun rechtmatige glorievolle verblijf. Ik bemin en koester eenieder van jullie, kinderen. Vergeet dat nooit. 
Wanneer jullie elke dag tot Mij bidden zeg dan dit gebed:  

“O mijn dierbare Jezus, sluit mij in Uw Armen en sta mij toe om mijn hoofd op Uw Schouders te laten 
rusten zodat U mij, wanneer de tijd gekomen is, kan opnemen in Uw Glorierijk Koninkrijk. Laat Uw 
Kostbaar Bloed mijn hart overstromen opdat wij één mogen worden. Amen.”  

Jullie geliefde Verlosser   
Jezus Christus  

De profetieën aan Johannes gegeven, en tot nu toe niet geopenbaard, 
worden op dit moment meegedeeld om de wereld wakker te schudden.  

 
Dinsdag, 24 juli 2012, 17:39 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd nadert om de laatste mysteries van God de Allerhoogste aan 
heel de wereld te openbaren.  

Jouw stem, Mijn dochter, zal Gods plan op aarde voltooien om de Waarheid van Mijn Tweede 
Komst te openbaren.  

Mijn dochter, jij bent de 7de engel die gezonden wordt om Gods kinderen voor te bereiden om hun 
geloof te vernieuwen opdat zij zouden kunnen gered worden.  

Wanneer jij de geheimen openbaart die vervat zitten in de zeven zegels die Ik, Jezus, het 
Lam van God, nu open, zul jij velen razend maken.  
De hatelijke leugens, geproduceerd door diegenen die beweren dienaars van Mijn Kerk te zijn, 
zullen door de klank van jouw stem aan het licht komen.  

Elke verachtelijke handeling, gesteld door Satans volgelingen die zichzelf tot Mijn volgelingen 
durven uitroepen, zal ontmaskerd worden. Elke leugen die aan het licht gebracht wordt, zal voor 
allen zichtbaar zijn.  

De nieuwe valse Kerk, ontworpen door de Antichrist, zal getoond worden voor wat zij is.  
Iedere poging die ondernomen wordt om Gods kinderen te misleiden zal ondersteboven gekeerd 
worden als de strijd om de mensheid te redden toeneemt.  
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Allen zullen getuige zijn van de godslasteringen die geuit worden door diegenen die niet in Mijn 
Heilige Naam spreken, hoewel velen de Waarheid van God niet zullen aanvaarden zoals zij 
nu aan de wereld gegeven wordt.  
De woorden, verborgen voor zo’n lange tijd, en opgesloten tot het einde vloeien nu van Mijn 
lippen.  

Niemand zal van de Waarheid uitgesloten worden. Allen zal het Ware Woord getoond worden 
aangezien Ik, nog een keer, voorbereidingen tref om de mensheid te redden van de eeuwige 
verwerping.  

De profetieën aan Johannes gegeven, en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit 
moment meegedeeld om de wereld wakker te schudden.  
De Evangeliën zullen nogmaals, na zo lange tijd, verspreid worden over de hele wereld.  

De blinden zullen weer zien.  

De stommen zullen spreken met de waarheid die als honing van hun lippen vloeit.  

De doven zullen luisteren en de Waarheid zal hun de troost brengen die zij zo lang in hun levens 
gemist hebben.  

De geloofsafval zal openbreken en onbewerkte zielen, die hongeren naar de Waarheid, zullen die 
uiteindelijk met open armen ontvangen.  

De macht van God zal zich dan in elke hoek manifesteren.  

Wees ervan overtuigd dat het gebroed van Satan en zijn aanhangers alles zullen ondernemen wat 
mogelijk is om te verhinderen dat het Boek der Waarheid gegeven wordt aan de wereld door de 
liefde van God.  

Zij zullen er machteloos tegenover staan, al zal dat niet zo lijken.  

De Hemelen verwachten nu de tijd om heel de mensheid samen te brengen voor Mijn Glorievolle 
Wederkomst.  

Laat Mij nooit in de steek. Verwelkom Mij nu Ik jullie voorbereid op Mijn Glorievolle Tweede Komst.  

Breng jullie familie mee en kom in Mijn armen terwijl Ik voorbereidingen tref om jullie in de 
bescherming van Mijn bijzondere Hemelse genaden te hullen.  

Ik roep jullie allen op om de laatste oproep te herkennen, door Mijn 7de Boodschapper, aan wie de 
machtiging verleend is om de zeven trompetten te openbaren, de inhoud van het zevende zegel, 
terwijl de engelenkoren zich voorbereiden op de onthulling van de profetieën.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Wie geen eerbied heeft voor het menselijk leven, 
erkent God niet.  

 
Donderdag, 24 juli 2014, 16:48 u.  

Mijn geliefde kinderen van God, jullie mogen nooit vergeten hoe bijzonder jullie in Gods ogen 
zijn, want Hij houdt onvoorwaardelijk van jullie allemaal. Hoezeer Hij van jullie houdt, gaat 
jullie bevatting te boven. Hij glimlacht wanneer jullie glimlachen. Hij lacht wanneer jullie lachen. 
Hij weent wanneer jullie te gronde gaan door pijn en verdriet en Hij wordt toornig wanneer jullie 
vervolgd worden door anderen.   

Op dit moment in de geschiedenis, waarin de haat overal volken teistert en onschuldigen 
gemarteld, onderdrukt en vermoord worden, zal Zijn Hand zich uitstrekken en de 
goddelozen straffen. Wanneer de mensheid God tart door geen rekening te houden met de 
Wetten van God en, in het bijzonder, met het respect voor het leven van een ander mens, 
zal Zijn Straf de wereld overspoelen. Wie geen eerbied heeft voor het menselijk leven, erkent 
God of Zijn Goddelijkheid niet.  
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God is de Schepper en Ontwerper van het Leven – Hij geeft het en alleen Hij heeft de 
Bevoegdheid om het weg te nemen. Oh hoeveel verdriet is er op dit moment in Zijn hemels 
Koninkrijk omwille van de agressie die tegen Zijn Schepping aangewakkerd wordt door de Boze.  

Jullie moeten God vragen om het lijden te verlichten, dat in de wereld wordt veroorzaakt door 
mensen wier harten koud, boos en vol haat zijn. Diegenen die anderen terroriseren hebben 
jullie gebeden nodig. Gelieve dit Gebed te bidden om de zwakken en onschuldigen te 
beschermen en om de verschrikkingen te verlichten die de mens op dit moment moet verduren.  

Kruistochtgebed (162)   
Tot bescherming van de zwakken en onschuldigen.  

“O God, Almachtige Vader, bescherm alstublieft de zwakken en de onschuldigen, die lijden door de 
handen van mensen met haat in hun hart. Verlicht het lijden van Uw arme hulpeloze kinderen.  

Geef hun alle genaden die ze nodig hebben om zich te beschermen tegen Uw vijanden. Vul hen met 
moed, hoop en liefde, opdat zij zich in hun hart ertoe kunnen brengen om diegenen die hen kwellen 
te vergeven.  

Ik vraag U, lieve Heer, mijn Eeuwige Vader, om diegenen die de Wet van het Leven trotseren te 
vergeven en om hen te helpen in te zien hoezeer hun daden U beledigen, opdat zij hun gedrag 
kunnen wijzigen en troost zoeken in Uw Armen. Amen.”  

Kinderen, bid, bid, bid tot bescherming van diegenen die lijden als gevolg van hun trouw 
aan God, de Eeuwige Vader, en voor diegenen die het slachtoffer zijn van wrede en zinloze 
oorlogen.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Satan is machteloos tegen Mijn toegewijde volgelingen.  
 

Maandag, 25 juli 2011, 9:00 u.  

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nog eens spreek over de bekering die nu plaats 
vindt in de wereld. Naarmate er meer wreedheden worden begaan door mensen onder invloed van 
Satan, des te meer beginnen Mijn kinderen zich nu vragen te stellen over de omvang van deze 
moorddadige doelen, die nu heersen in de wereld. Naarmate er meer kwaad wordt begaan, zal het besef 
dat Satan dit feitelijk veroorzaakt toenemen. Voor degenen die niet geloven dat hij bestaat, laat Mij dan 
uitleggen hoe je zijn boze werken kunt ontdekken.  

Elke keer dat Mijn kinderen getuige zijn van moord, zelfmoord, oorlog, corruptie van de machtige 
regeringen, hebzucht, arrogantie en onrecht, weet dan dat deze daden manifestaties zijn van Satan. De 
Boze is nu wanhopig aan het werk om de geesten van Mijn kinderen te vergiftigen, hij zal alles doen wat 
hij kan op dit moment in de geschiedenis, zo intens is zijn woede. Jullie Mijn kinderen, zijn het doelwit. 
Terwijl hij het makkelijk vindt om zielen te infecteren die zichzelf wijd openen voor zijn invloed – zij die 
voortdurend zelfverheerlijking zoeken op aarde – vindt hij het steeds moeilijker om de geest van Mijn 
toegewijde volgelingen te beïnvloeden. Zo gezegend zijn zij door de gave van de Heilige Geest, dat hij, 
Satan, machteloos is tegen hen.  

Vooral diegenen die gehoorzamen aan Mijn oproep tot het gebed zullen sterker worden in geest en ziel. 
Dan kan het ze niet schelen of Satan tegen hen woedt want jullie pantser is sterk. Dit betekent niet dat hij 
niet elke methode gebruikt om jullie te verleiden door de begeerten van het vlees. Dit betekent niet dat hij 
je niet zal kwetsen door gefluister in de oren van hen die dicht bij je staan en degenen van wie je houdt. 
Blijf standvastig Mijn volgelingen, want door jullie kracht zal hij voor altijd worden verpletterd. Mijn 
kinderen, hij zal machteloos worden wanneer bekeringen toenemen. Want hoe kan hij verkrijgen dat jullie 
drinken uit zijn verdorven beker van haat jegens de mensheid, als je niet dorst naar al zijn loze beloften? 
Hoe sterker je bent, hoe minder hij jullie zal lastig vallen.  
Weet nu dat wanneer je getuige bent van de wereldwijde onrust, dan is de Bedrieger aan het werk.  
Mijn volgelingen herkennen meteen de boosheid van Satan wanneer ze zijn werken zo overduidelijk zien. 
Bid dat je broers en zussen ook getuigen over zijn boze werken en die erkennen voor wat ze zijn. Het is 
slechts wanneer de niet-gelovigen uiteindelijk accepteren dat Satan bestaat dat ze hun toevlucht tot Mij 
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zullen nemen. Bid nu voor een wereldwijde bekering. De bekering die zal plaats hebben komt niet alleen 
voort uit De Waarschuwing, maar ook uit de waarheid.  

Jullie geliefde Leraar en Redder  
Jezus Christus  

Oproep aan de priesters en religieuzen van de Rooms Katholieke Kerk.  
 

Maandag, 25 juli 2011, 21:00 u.  

Mijn innig geliefde dochter, Mijn woord verspreidt zich nu snel zoals voorspeld met betrekking tot De 
Waarschuwing.  

Mijn arme gewijde dienaars lijden, Mijn dochter. Vraag iedereen die Mijn boodschappen leest vurig te 
bidden voor al de gewijde dienaars, priesters, nonnen, pastoors en al diegenen die aan het hoofd staan 
van Christelijke congregaties over de hele wereld.  

De Katholieke Kerk wordt ondraaglijk vervolgd boven alle proporties. Satan en zijn leger hebben de 
Rooms Katholieke Kerk aangevallen door besmetting. Het is zijn verlangen om Mijn Kerk te 
ondermijnen door de slechtheid van klerikaal misbruik die geleid heeft tot deze verschrikkelijke 
situatie.  

De arme kinderen die seksueel misbruikt werden zijn aangevallen door de handlangers van Satan die 
aanwezig waren in deze gewijde dienaars, die zichzelf toelieten om verleid te worden door de Boze.  

Satan wandelt in Mijn Kerk want hij wil haar ondergang. Wat betreft Mijn arme onschuldige 
kloosterzusters en priesters, ook zij zijn het slachtoffer van de veroordelingen van hen die de zonden van 
anderen op hen schuiven.  

Ik vraag aan Mijn geliefde priesters, koosterzusters en heilige dienaars het volgende. Geef niet op. 
Vergeet niet dat jullie door die beproevingen verheven worden in Mijn ogen als jullie die verdragen. Laat 
Mij nu jullie tranen wegwissen want jullie worden vervolgd op een nooit eerder geziene wijze ervaren door 
Mijn Kerk.  

Jullie, Mijn geliefde dienaars, zijn Mijn apostelen en mogen nooit aan deze extreme druk toegeven. Jullie 
mogen nooit je roeping opgeven om Mij te volgen want vergeet niet dat Ik jullie Kerk ben. Ik ween tranen 
van grote droefheid om jullie. Jullie lijden nu wegens de zonden van jullie broeders en zusters die 
door de Duivel bezeten waren. Bid, bid, bid nu om moed en om waardig Mijn Heilig Woord door te geven.  

Ik heb jullie steun meer dan ooit nodig. Ik heb jullie nodig om de Sacramenten toe te dienen aan een 
hongerige en ontgoochelde gemeenschap. Alstublieft, verlaat Mij niet, vooral op dit moment dat Satan 
met zijn volgelingen geïnfiltreerd is in de Christelijke Kerk.  

Keer nu om en bidt vurig om je te redden voor de Valse Profeet, die wandelt binnen de machtige muren 
van het Vaticaan. Hij zal weldra zich verheffen. Wend je niet tot hem want dan zal je voor eeuwig voor Mij 
verloren zijn. Dat is Mijn belofte. Kniel neer in alle nederigheid en roep de Heilige Geest om je ziel te 
verlichten, zodat je in staat zal zijn om de waarheid te onderscheiden van de leugens die jullie 
gedwongen zullen zijn door de Valse Profeet te slikken.  

Wees nooit ontgoocheld door de beproevingen die jullie doorstaan. Accepteer ze voor wat ze jullie bieden 
– kracht van de geest en ziel. Dan zullen jullie Mijn kinderen leiden naar het Einde der Tijden met 
nederigheid, waardigheid en kracht. Wees moedig nu. Ik leid jullie. Keer nu om en bid voor extra genaden 
die jullie sterker maken in je goddelijke missie.  

Jullie liefhebbende Redder  
Jezus Christus  

Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook 
aanhangen, liefde kan enkel van God komen.  

 
Woensdag, 25 juli 2012, 23:30 u.  
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil graag het belang van de liefde bespreken en hoe, zonder liefde, 
de wereld niet zou kunnen overleven.  

God is liefde. De liefde komt van God.  
Waar je liefde vindt voel je onmiddellijk de tegenwoordigheid van God.  
Bijna iedereen in de wereld voelt liefde in een bepaalde graad. Liefde bevrijdt de ziel en haar 
zuiverheid geeft jullie een glimp van de diepte van de liefde die God heeft voor elk van Zijn 
kinderen.  

Liefde overwint de dood.  

Liefde overwint het kwaad.  

Liefde is eeuwig. Zij kan nooit afsterven want zij komt van God en blijft eeuwig duren.  

Wanneer de liefde in dit leven aangevallen wordt door de Boze, die werkt door middel van zielen, 
dan lijdt zij, kwijnt weg en kan verdrongen worden door onverschilligheid of soms zelfs haat.  

Het is enkel door liefde, in het bijzonder voor elkaar, dat de vrede zich in de wereld kan 
ontwikkelen.  
Zonder liefde zouden de mensen sterven en onvruchtbaar worden.  
Wanneer jullie een kind beminnen dan voelen jullie dezelfde soort liefde die Mijn Vader in Zijn Hart 
draagt voor ieder kind geboren in deze wereld door Zijn schepping.  

Beelden jullie je eens de angst in van een ouder wanneer een kind vermist wordt.  

Die zorg, de ongerustheid en de benauwdheid zijn identiek aan wat Mijn Vader voelt wanneer Zijn 
kinderen op de verkeerde weg geraken, verloren voor de Waarheid van Zijn bestaan.  

Denk ook aan de verschrikking die ouders moeten doorstaan indien hun kind niet kan gevonden 
worden.  

Wat indien zij voor eeuwig verloren gaan? Dat is het hartzeer dat Mijn Vader doorstaat wanneer 
Hij Zijn kinderen verliest.  

Niets brengt Hem troost totdat Hij ze terugvindt of tot zij omkeren en zich naar huis spoeden terug 
naar Hem.  

De hele schepping is tot stand gebracht door de liefde van Mijn Vader.  
Zijn Liefde overstroomt de Hemelen en de aarde en is intens machtig.  
Alles is geschapen door Zijn Goddelijke Liefde en Zijn grootmoedigheid van hart opdat Hij al de 
wonderen van de schepping met Zijn kinderen zou kunnen delen.  

Zijn liefde voor Zijn kinderen zal nooit afsterven.  

Het verraad van Lucifer, aan wie Hij alles geschonken had, heeft meegebracht dat Zijn liefde 
voor de mensheid niet beantwoord werd door een groot deel van de mensheid.  
Maar als een immer liefhebbende Vader is Zijn liefde zo machtig dat niets ooit Zijn liefde voor Zijn 
kinderen kan doden.  

Zijn liefde houdt in dat elke persoon een tweede kans heeft gekregen.  

De Waarschuwing, een groot geschenk door Mijn Vader toegestaan, is een bijzondere oproep van 
de Hemel.  

Deze oproep, een geweldig bovennatuurlijk wonder, zal ieder van jullie de gelegenheid geven 
gered te worden, de kans om geroepen te worden en de sleutel te ontvangen om de deur te 
openen naar het Nieuwe Paradijs op Aarde.  

Want diegenen onder jullie die de Sleutel tot het Paradijs aanvaarden, jullie zullen, 
inderdaad, het Beest verslaan.  
De wereld zal uiteindelijk bevrijd zijn van kwaad, zonde, lijden en elke pijn.  

Vrede zal heersen.  

Liefde voor Mijn Vader zal tenslotte opbloeien en jullie zullen allen leven in overeenstemming met 
Zijn Goddelijke Wil.  
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Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan 
enkel van God komen.  

Het is het licht dat in elke ziel aanwezig is, zelfs diegenen die verharde zondaars zijn, want 
God zal Zijn licht nooit doven.  
Grijp het. Omhels het. Klem jullie vast aan de liefde want zij leidt jullie naar Hem.  

Liefde zal jullie redden van de duisternis.  

Jullie Jezus.  

Moeder van Verlossing: Net alsof een wonder heeft plaatsgehad, zal de 
valse profeet uit de dood lijken te verrijzen.  

 
Donderdag, 25 juli 2013, 18:52 u.  

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd 
worden met de pijn die zij zullen moeten verduren, wanneer Mijn Zoons Kerk in de wildernis van 
de woestijn zal gejaagd worden.  

Ik ben de Vrouw uit het Boek der Openbaring, bekleed met de zon, die het Kind ter wereld bracht. 
Het Kind is Jezus. Het Mystieke Lichaam van Mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde. Mijn Zoons 
Kerk wordt gestolen en weldra zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. Deze verlatenheid 
zal de harten van diegenen, die de Leer van Mijn Zoon volgen, in tweeën scheuren. Diegenen, die 
nergens meer heen zullen kunnen, zullen verjaagd worden uit de gebouwen die, tot op heden, de 
Heilige Eucharistie geherbergd hebben. Maar, terwijl zij buiten geworpen zullen zijn, met vertoon 
van weinig medeleven, zullen zij vervuld worden met de Heilige Geest. Dit betekent dat zij 
begeleid zullen worden en het Restleger vurig zullen leiden, dat gevormd wordt door diegenen die 
God trouw blijven.  

Anderen, blind voor de Waarheid, zullen de valse profeet volgen in wanorde. Hun harten 
zullen misleid worden, en weldra, wanneer de valse profeet op de drempel van de dood lijkt 
te zijn, zullen zij huilen. Maar dan, net alsof een wonder heeft plaatsgehad, zal de valse 
profeet uit de dood lijken te verrijzen. Zij zullen zeggen dat hij gezegend is met grote, 
bovennatuurlijke machten van de Hemel en zij zullen plat ter aarde vallen in aanbidding 
voor hem. Hij zal geliefd en aanbeden worden door diegenen die niet kunnen zien.  

Weldra zal de Antichrist verschijnen en zijn opgang naar roem zal starten in Jeruzalem. 
Eens hij in het openbaar verschijnt, zal alles in Mijn Zoons Kerk vlug veranderen. De nieuwe 
regels zullen hun intrede doen. Nieuwe relieken, veranderingen in de kleding van de priesters en 
vele nieuwe regelingen zullen opgelegd worden. In het begin zullen mensen zeggen dat al die 
veranderingen voortkomen uit de nood om nederig te zijn. En, terwijl deze gruwelen hun intrede 
doen in de Christelijk kerken, zal de vervolging beginnen. Durf bezwaar te maken tegen deze 
Satanische rituelen en jullie zullen als ketters en onruststokers beschouwd worden.  

Vele kardinalen, bisschoppen, priesters, kloosterzusters en gewone mensen zullen 
geëxcommuniceerd worden, wanneer zij de nieuwe regels niet volgen of de Valse Profeet niet 
aanbidden. In dat stadium moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken, die opgericht zullen zijn, 
zodat jullie Mijn Zoon, Jezus Christus, in vrede kunnen vereren. Priesters moeten de Sacramenten 
blijven toedienen en Mijn kinderen voorzien van de Allerheiligste Eucharistie.  

Jullie moeten nooit toegeven aan het bedrog, waaraan jullie gevraagd zal worden deel te nemen. 
Diegenen die dat wel doen zullen hun ziel verliezen aan de Boze.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Hoewel ze vrees zullen veroorzaken, zijn zij niets in vergelijking met de 
komende Grote Kastijding.  
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Donderdag, 25 juli 2013, 20:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de Hand van Mijn Vader is nu in de wereld tussenbeide gekomen, als 
bestraffing voor de zonden van de mens. De zonden zijn in de wereld toegenomen omdat de 
mens niet langer het verschil tussen goed en kwaad onderkent. Jullie kunnen niet ontkomen aan 
de Toorn van Mijn Vaders Gramschap, wanneer jullie landen goddeloze zonden toejuichen, door 
hun wetten.  

Deze bestraffingen zullen snel over de hele wereld gezien worden. Hoewel zij vrees zullen 
veroorzaken, zijn zij niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding. De mens is 
halsstarrig. Hij weigert hulp wanneer die door God aangeboden wordt. De mensheid heeft 
gekozen om God te verwerpen en ieder van jullie heeft geleden omwille van de heidenen onder 
jullie.  

Mijn Oproep uit de Hemel is in de eerste plaats om alle zielen te redden, maar het is ook opdat Ik 
jullie kan helpen om de straffen te verzachten, die op het menselijk ras zullen neerkomen. Hoe 
groot is Mijn Barmhartigheid. Hoe groot is Mijn Geduld, maar diegenen die Mijn Leer verwerpen en 
zichzelf van Mijn Vader, hun Schepper, afsluiten, zullen weldra de gevolgen kennen.  

Ik doe een oproep tot alle religies en smeek jullie om te bidden om erbarmen, of jullie nu al dan 
niet deze Boodschappen aanvaarden. De gebeden zijn nodig om de rampen die reeds 
begonnen zijn, af te zwakken. Bid, bid, bid, voor jullie leven en voor de redding van jullie zielen.  

Jullie Jezus  

Het pact met Satan is bijna ten einde en twee gebeurtenissen moeten weldra 
plaatsvinden.  

 
Donderdag, 26 juli 2012, 23:55 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.  

Mijn Tweede Komst is de inwilliging van een Nieuw Verbond.  
Het zal de schepping zijn van het volmaakte Paradijs dat liefdevol voor Adam en Eva tot bloei 
werd gebracht door Mijn Beminde Vader. In die tijd waren alle dingen op aarde in volmaakte 
harmonie en in overeenstemming met de Wil van God.  

De tijd sinds Mijn Kruisiging op aarde is voor de mensheid pijnlijk geweest omwille van de 
heerschappij van Satan die de aarde gedurende die periode beheerst heeft.  

Het pact met Satan is bijna ten einde en twee gebeurtenissen moeten weldra plaatsvinden.  

De verlossing van het menselijk ras zal zich voordoen tijdens De Waarschuwing. Vanaf dan zullen 
de mensen, ook zij die onwetend zijn over het bestaan van God, de Waarheid omhelzen.  

Anderen die vertraagd op dit grote wonder zullen antwoorden, wanneer hun het bewijs geleverd 
wordt, zullen zich met de tijd bekeren. Ook zij zullen vergeving zoeken voor hun zondig leven.  

Dan volgt de laatste etappe, de heiligmaking – de uiteindelijk zuivering zodat de hele 
mensheid geschikt is om binnen te gaan in het volmaakte Paradijs.  
Dat is het Paradijs dat oorspronkelijk bewoond werd door Adam en Eva. Dan pas zal de 
Goddelijke Wil van Mijn Vader eindelijk volbracht zijn wanneer alle mensen de Wil van Mijn Vader 
zullen liefhebben en eerbiedigen.  

Maar alvorens dat alles gebeurt zal er veel oppositie zijn tegen de uiteindelijke realisering 
van de Wil van Mijn Vader.  
Gods kinderen zullen in alle richtingen getrokken worden. Hoewel de Heilige Geest tijdens De 
Waarschuwing over de hele wereld zal uitgestort worden, zal Satan zijn uiterste best doen om 
deze wereldwijde belijdenis der zonden te stoppen.  

Hij en zijn kwaadaardige aanhangers bereiden zich ook voor op De Waarschuwing. Hun doel is 
om iedereen ervan te overtuigen dat zij niet plaatsvond.  

Zoveel mensen zullen het moeilijk vinden om Gods liefde en het bestaan van het Nieuwe Paradijs 
openlijk te aanvaarden zolang Satan op de aarde rondwandelt.  
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Vrijheid zal slechts tot stand komen wanneer hij verbannen is.  

Helaas zullen zij die er niet in slagen de Waarheid te zien en halsstarrig weigeren God te 
erkennen, het Paradijs nooit zien.  
Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (69) om de Goddelijke Wil van Mijn Vader te aanvaarden.  

Kruistochtgebed (69)   
Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden.  

“God de Almachtige Vader, ik aanvaard Uw Goddelijke Wil.  

Help Uw kinderen hem te aanvaarden.  

Verhinder Satan om Uw kinderen het erfenisrecht van hun Vader te ontzeggen.  

Laat ons nooit de strijd opgeven voor ons erfdeel in het Paradijs.  

Hoor onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen.  

Ik vraag U, lieve Vader, om de aarde met Uw Barmhartigheid te zuiveren en ons te bedekken met Uw 
Heilige Geest.  

Leid ons om Uw allerheiligste leger te vormen, beladen met de macht om het beest voor altijd te 
verbannen. Amen.”  

Ga in vrede.  

Jullie Jezus  

Wanneer het vertrouwen verbroken is, dan is dat meestal omdat de 
schuldige zijn gedachten heeft laten leiden door hoogmoed.  

 
Zaterdag, 26 juli 2014, 19:59 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kwam als een Koning, maar nu, vandaag, roep Ik tot jullie als een 
bedelaar, want Ik heb geen greintje hoogmoed, omdat dat onmogelijk zou zijn.  

Ik roep vol verlangen naar Gods kinderen, zodat Ik in hun verharde harten een sprankeltje 
liefde zou kunnen opwekken – een liefde die voortkomt van Mijn Eeuwige Vader, maar die 
slaapt en vergeten is. Ik, Jezus Christus, Ben ook vergeten, hoewel er niet één mens op de 
wereld is die niet van Mij gehoord heeft. Zij kennen Mij, maar vergeten Wie Ik Ben. Sommigen 
kennen Mijn Naam, maar die betekent niets voor hen. Sommigen hebben Mij lief, maar zijn te zeer 
in beslag genomen om met Mij te spreken, het blijft bij hier een daar een knikje uit erkentelijkheid 
voor Mij. Anderen hebben van Mij gehoord, maar in hun ogen Ben Ik alleen maar een afbeelding, 
iets van een voorbij tijdperk – een profeet, misschien, die al dan niet geloofwaardig was. En voor 
andere zielen, die maar weinig begrip hebben van geestelijke zaken, Besta Ik niet. Ik Ben een 
verzinsel van de verbeelding, een schepsel geschapen in de geesten van vurige toegewijde 
mensen, die zich vastklampen aan strohalmen in de hoop dat er na de huidige een nieuwe wereld 
zal bestaan. Laat Mij jullie ervan verzekeren – God is God. De mensheid is geschapen door Mijn 
Eeuwige Vader, omdat dit deel uitmaakte van Zijn Plan voor het eeuwige universum. Alles Was, Is 
en zal Zijn, door het Bevel en de Wil van Hem Die Is en Die zal Zijn. Allen zullen voor God 
neerbuigen, zo ook Zijn vijanden, in de wereld van Mijn Vaders Schepping.  

Omdat de mens steeds meer slaafs verknocht wordt aan alles wat hij ziet, aanraakt en voelt door 
zijn zintuigen – zal zijn geestelijk leven dor worden. Wanneer jullie geloven dat alles begint en 
eindigt met deze wereld, dan zeggen jullie dat Ik niet Besta. Jullie ontkennen Mij, de Mensenzoon, 
gezonden om jullie te verlossen van het bedrog van de duivel. Ik Ben van Mijn Vader. Ik maakte 
deel uit van Zijn Groot Goddelijk Plan. Wij zijn allen één, maar jullie, mijn geliefde kinderen, 
hebben geleefd in een woestijn beroofd van leven en in onwetendheid van wat Mijn Godheid 
voorstelt. Mijn Koninkrijk is volmaakt en was door Mijn Vader geschapen. Het menselijk ras was 
volmaakt, totdat het verwoest werd door de grootste zonde in Mijn Vaders Ogen – de zonde 
van hoogmoed. Wees op jullie hoede voor de zonde van hoogmoed, want deze ontwikkelt 
zich als gevolg van Lucifers eigenliefde. Lucifer, de hoogste onder Mijn Vaders Hiërarchie 
(der engelen), geloofde dat hij alles kon doen wat hij wenste omdat hij een vrije wil had, 
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maar hij faalde erin dit te begrijpen. Hij genoot niet alleen de Gave van de vrije wil, maar 
ook Mijn Vaders vertrouwen. Mijn Vader betoonde volledig vertrouwen in heel Zijn 
Schepping. Helaas was dat niet wederzijds.  
Wanneer het vertrouwen verbroken is, dan is dat meestal omdat de schuldige zijn gedachten, 
verstand en daden heeft laten leiden door hoogmoed. Eens de hoogmoed zich in jullie ziel 
genesteld heeft, zullen jullie onmiddellijk een afstand scheppen tussen julliezelf en Hem Die jullie 
schiep uit het niets, uit slechts een handvol klei. Hij boetseerde jullie en schonk jullie Gaven. 
Hoogmoed is de grootste bedreiging voor de mensheid, want zij overtuigt jullie ervan meer 
kennis te hebben dan God. Indien jullie dat geloven, dan zijn jullie niet waardig om in Zijn 
Naam of zelfs om gewoon te spreken. En zo jullie het toch doen, zullen jullie een milieu 
scheppen waarin alle zonden aanvaard worden als zijnde goede zaken. Wanneer dat 
gebeurt, zullen jullie niet alleen anderen misleiden, maar jullie zullen ook julliezelf 
bedriegen.   
Jullie Leraar  
Jullie geliefde Jezus  

Wanneer de 20 miljoen in Mijn leger bereikt wordt, zal Ik dit aantal 
vermenigvuldigen tot miljarden.  

 
Vrijdag, 27 juli 2012, 18:30 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen tot één leger te verenigen draagt reeds 
vrucht door deze boodschappen.  

Mijn leger heeft zich reeds gevormd en wordt verenigd door de kracht van de Heilige Geest die 
zich als een lopend vuur over de wereld verspreidt.  

Voor diegenen onder jullie die Mijn instructies nu aanvaarden, zelfs als jullie zouden denken dat 
jullie samenwerken in kleine groepjes, jullie moeten weten dat Mijn leger op dit ogenblik bestaat uit 
meer dan 25.000 toegewijde soldaten die elke dag Mijn Kruistochtgebeden ontvangen.  

Jullie toewijding aan Mij, jullie beminde Jezus, brengt Mij zoveel vertroosting en vreugde 
omdat jullie gebeden miljoenen en miljoenen zielen redden elke seconde van elke dag.  
Mochten jullie hun dankbaarheid kunnen zien dan zouden jullie nooit ophouden te blijven bidden, 
zo groot is de kracht van het gebed.  

Satan verkeert in ellende door deze zending en hij zal al het mogelijke doen om haar te saboteren.  

Daarom mogen jullie nooit toelaten dat intimidatie van buitenaf door diegenen die jullie 
beschuldigen van ketterij, de verspreiding van Mijn boodschappen zou uitstellen.  

Indien jullie toelaten dat anderen jullie verwarren, vooral diegenen die jullie vernederen en 
jullie geloof bespotten, dan kunnen minder zielen gered worden.  
Beschouw deze zending hetzelfde alsof je zou werken voor een overzeese hulporganisatie, die 
groepen van mensen die naar geteisterde landen trekken om de levens van diegenen te redden 
die lijden van hongersnood.  

Het is levensnoodzakelijk dat jullie alle obstakels overwinnen om hulp te bieden aan de 
slachtoffers. Een uur uitstel kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Dat is evenzeer 
waar voor deze zending.  

Kijk voor jullie uit, negeer de tussenkomst van wie jullie terug wil houden en marcheer voorwaarts.  

Verzamel anderen op jullie pad en leid ze naar de overwinning. De overwinning van de verlossing.  

Jullie leger groeit elke dag aan. Houd Mijn hand vast tot wij het leger bereiken van 20 miljoen dat 
de voorhoede zal zijn in de strijd tegen de Antichrist.  

Wanneer de 20 miljoen in Mijn leger bereikt wordt, zal Ik dit aantal vermenigvuldigen tot 
miljarden. En wanneer dat gebeurt zal het Beest uiteindelijk vernietigd worden.  
Dat is Mijn belofte. Want in grote aantallen zullen Gods kinderen, vol van Zijn Goddelijke Liefde, 
het kwaad vernietigen.  
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De liefde, herinner jullie, is sterker dan haat. Enkel liefde, in overvloed, kan het kwaad tenietdoen.  

Jullie Jezus  

Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen tekens van 
God vinden.  

 
Zaterdag, 27 juli 2013, 19:22 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Verlangen dat al Mijn geliefde volgelingen vurig bidden om 
het kwaad aan de zielen, door de groei van het atheïsme, te doen afbuigen. Het atheïsme 
verklaart zich niet altijd. Zeer dikwijls scheppen mensen die, om welke reden dan ook, besloten 
hebben niet langer in God te geloven, een substituut.  

Omwille van de aard van de mens, moet hij op zoek gaan naar een reden om zijn bestaan te 
verantwoorden. De vloek van het humanisme is dat het de mens verheft in de ogen van de mens. 
Al wat gedaan moet worden, volgens de humanist, is ervoor te zorgen dat de noden van de mens 
op de eerste plaats komen. Veel mensen verwarren humanisme met Christendom. Wanneer 
iemand het belang van wereldse goederen verkondigt in het leven van de mens, tot elke 
prijs, om lijden of armoede te vermijden, is het gemakkelijk aan te nemen dat dit een vorm 
van liefde is voor iemands naaste.  
Wanneer jullie zeggen dat jullie een einde willen maken aan armoede, werkloosheid en andere 
ellende, zullen velen denken dat jullie spreken in de Naam van God. Kijk achter het masker van 
het humanisme en jullie zullen geen tekens van God vinden, noch zullen jullie Zijn Naam 
horen vernoemen. Diegenen die hun leven als humanisten leven, beminnen God niet. Zij houden 
enkel van zichzelf. Zij geloven ook dat het enige wat telt het welzijn – gewoonlijk in de vorm van 
wereldse dingen – van de mensheid is, als een middel tot het doel.  

Terwijl het op naastenliefde mag lijken, bezorgd te zijn voor de noden van de mens, kunnen jullie 
God nooit vervangen, door de noden van de mens op de eerste plaats te stellen. Wanneer jullie dit 
doen, beledigen jullie God. Humanisme, terwijl het al de uiterlijke tekenen van liefde tot God 
heeft, is niet wat het lijkt. Achter het masker van liefde verschuilt zich de eigenliefde. De mens 
zal sterven, zijn lichaam zal tot stof vergaan, zijn ziel zal verder leven, toch zou het humanisme 
jullie willen doen geloven dat de mens onsterfelijk is.  

Wees voorzichtig wanneer jullie het humanisme omarmen, want als jullie dat doen, snijden jullie 
jezelf van Mij af.  

Jullie Jezus  

Een volmaakte wereld zal in de plaats komen van alles wat bezoedeld en 
corrupt is.  

 
Zondag, 27 juli, 2014, 15:15 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Vrede zal binnenkort van jou zijn en van allen die Mij, Jezus 
Christus, in dit leven dienen; Vrede die door de Kracht van Mijn geliefde Vader aan de wereld zal 
gegeven worden.  

Ik zegen jullie allen die trouw proberen te blijven aan Mijn Woord en vooral al diegenen die ernaar 
hunkeren. Jullie zouden kunnen denken dat de mensen van alle andere religies – tezamen 
met diegenen die niet in Mijn Eeuwige Vader geloven of die Mij, Jezus Christus, de 
Verlosser van de wereld niet aanvaarden – verloren gaan, maar dat zou onjuist zijn. Elke ziel 
die poogt om geestelijke volmaaktheid te bereiken en die onwetend kan zijn van de Waarheid, is 
geliefd bij Mijn Vader, Die Geheel-Liefdevol, Almachtig en Volmaakt is in al wat Hij doet.  

Het menselijk ras is onvolmaakt vanwege de zonde en toch werd elk mens geschapen naar het 
Beeld van Degene Die hem het leven gaf. Als zodanig zal iedere man, vrouw en kind weer 
volmaakt worden, in lichaam en ziel, van zodra de plaag van de zonde is uitgeroeid. 
Wanneer de vijanden van God verbannen zijn en wanneer de onvolmaaktheid van lichaam 
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en ziel niet langer obstakels creëert tussen de mens en God, zullen allen Één zijn met Mijn 
Vader. Het Nieuwe Koninkrijk, bestaande uit Hemel en Aarde, zal één worden. De mens zal 
Één worden in God, door Mij, Zijn Eniggeboren Zoon en Zijn Plan voor de wereld zal worden 
voltooid.  
Jullie kunnen je nooit volledig voelen, want eens de zonde bestaat, veroorzaakt ze scheiding van 
God. Maar de tijd zal komen dat alle smart, die de Aarde zwaar schaadt, wordt weggevaagd. 
Liefde en vreugde zullen haar overspoelen en een volmaakte wereld zal in de plaats komen van 
alles wat bezoedeld en corrupt is.  

Alleen dan zal heel Gods Schepping weer ongeschonden worden.  

Jullie Jezus  

Boodschap van de Maagd Maria aan de ‘Offerziel’.  
 

Donderdag, 28 juli 2011, 14:25 u.  

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik kom om je te helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon,  
Jezus Christus, te helpen om nog meer zielen te redden. Jouw totale overgave om je aan te bieden aan 
de Allerhoogste, God de Vader, je instemming om offerziel te worden, is aanvaard met grote vreugde in 
de Hemel.  

Jij, Mijn kind, gaat nu helpen die zielen te redden die anders bestemd zouden zijn voor de krochten van 
de duisternis. Dit offer zal worden beloond met bijzondere genaden om je de kracht te geven 
beproevingen gemakkelijker te doorstaan. Je geest, Mijn kind, zal nu zo worden gesterkt dat zaken in 
verband met de materialistische wereld, weinig in je ogen betekenen.  

Doe altijd beroep op Mij, je Moeder en raadgeefster om je te brengen in de schoot van Mijn dierbare 
geliefde Zoon, Jezus Christus en God, de Allerhoogste. Bid nu om je voldoende voor te bereiden jezelf 
op de juiste wijze toe te wijden voor deze belangrijke uitdaging.  

Ik zal je altijd bedekken met Mijn heilige mantel en jij, Mijn dierbaar kind, zal altijd dicht bij Mijn Hart zijn.  

Je liefhebbende Moeder   
Koningin van de Engelen  

Bid voor de zielen van diegenen die de verdoemenis onverschrokken tegemoet 
treden die De Waarschuwing niet zullen overleven.  

 
Donderdag, 28 juli 2011, 15:30 u.  

Mijn dochter, de geestelijke dorheid die je meemaakte tijdens de laatste paar dagen toen het je 
onmogelijk was om te bidden, was de Bedrieger die je probeerde weg te trekken van Mij.  

Nu je je definitieve toestemming hebt gegeven om een offerziel te worden aan Mijn Eeuwige Vader om 
Me te helpen zielen redden, zal je nu een bijkomende bescherming gegeven worden om te voorkomen 
dat de Bedrieger je afleidt.  

De tijd is nu rijp voor veel gebed en dit is jullie laatste kans, kinderen, om zielen te helpen redden die De 
Waarschuwing niet zullen overleven. Gelieve gehoor te geven aan Mijn oproep om veel te bidden voor 
die arme verloren kinderen tijdens de maand augustus aangeduid als maand van de Redding der 
Zielen.  
Verspreid overal aan gebedsgroepen Mijn oproep in verband met de dagelijkse Heilige Mis, de dagelijkse 
Heilige Eucharistie en één vastendag in de week voor de hele maand augustus. Onderschat niet de 
kracht van jullie gebeden om zielen te redden.  

Begin met te bidden voor je eigen familieleden die in zonde leven of die ongelovig zijn. Bedoeld zijn 
goede vrienden en kennissen die hun rug vrijwillig gekeerd hebben tegen Mijn leringen en die anderen 
onrecht aandoen. Zij hebben nu behoefte aan jullie gebeden.  
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Nu is het tijd voor een rustige beschouwing, gezien de dag van De Waarschuwing dichterbij komt. Stil 
gebed, ononderbroken gebed en toewijding is geboden, en Ik beveel Mijn heilige dienaars om overal Mijn 
kinderen te helpen zodat ze kunnen bidden voor de zielen van degenen die anders verdoemd zouden 
zijn. Alleen het gebed kan hen nu helpen, vooral het bidden van het Kroontje van de Goddelijke 
Barmhartigheid.  
Verenigd in liefde voor Mij.  

Jouw liefhebbende Redder Jezus Christus  

Wat de andere naïevelingen betreft, die blindelings het beest en de valse 
profeet volgen, zij zullen in een meedogenloze verbintenis vastzitten.  

 
Zondag, 28 juli 2013, 21:40 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nooit twijfelen aan Mijn Woord. Jullie moeten, wanneer 
jullie Mij werkelijk vertrouwen, doen wat Ik van jullie verlang, zodat Ik de wereld in deze tijd kan 
verlichten, en hen voor het Nieuwe Begin kan voorbereiden.  

Veel van wat met Mijn Kerk gebeurt, werd voorzegd, maar jullie moeten aanvaarden dat Mijn 
Vader deze gruwelen toestaat met een reden. Dit is het definitieve einde van het rijk van 
Satan. Hij heeft een beest doen opstaan, in zijn naam, en deze antichrist is de geest van 
Satan zelf. Hij en zijn aanhangers hebben zeer weinig tijd gekregen in de grote strijd om 
zielen.  
Satans wraak bestaat erin om zoveel mogelijk zielen te stelen als hij in staat is, vooraleer hij 
geketend en in de afgrond geworpen wordt. Diegenen van zijn trawanten, die de slang 
verafgoden, volgen enkel zijn instructies omwille van de macht die zij naar zijn zeggen zullen 
bekomen, indien zij hem helpen zijn duivels plan uit te voeren. Hoe zullen deze arme zielen voor 
eeuwig lijden en hoe zullen zij schreeuwen om Mijn Barmhartigheid wanneer het afschuwelijke 
besef van hun lot duidelijk wordt.  

Wat de andere naïevelingen betreft, die blindelings het beest en de valse profeet volgen, zij zullen 
in een meedogenloze verbintenis vastzitten, waaruit zij niet bij machte zullen zijn te ontsnappen. 
Zij verkeren in wanhopige nood aan jullie hulp. Jullie moeten vurig bidden om hun zielen te 
bevrijden en terug tot Mij te brengen. In de buitenwereld zullen zij in het begin niet veel zien om 
hen te alarmeren. De oorlogen in het Midden Oosten en de daaropvolgende vrede zal met gejuich 
begroet worden.  

De man van vrede zal vele bekroningen ontvangen als erkenning voor zijn humanitaire 
werken. Men zal de valse profeet de kerken van de wereld zien verenigen en, bij elke 
gelegenheid, al de eigenschappen zien tentoonspreiden, die jullie aan een heilige 
toeschrijven.  
Alles zal goed gaan, totdat deze twee van richting veranderen en duchtig al diegenen neerslaan 
die zich verzetten tegen hun plan om de wereld te controleren. Zij zullen Mijn Kerk op Aarde 
vervlechten in het broeinest van het beest, totdat duisternis de Aarde bedekt.  

Allen zullen een zekere onrust voelen. Jullie allen zullen het kwaad voelen, vermits Satan, door de 
antichrist, alles controleert. Maar dan, juist wanneer alles hopeloos lijkt te zijn, zal Ik neerdalen, 
door Mijn Grote Barmhartigheid, om allen te omhullen, om de wereld de Waarheid aan te tonen.  

Zo groot is Mijn Barmhartigheid, dat Ik de donkerste zielen zal verlichten en zij zullen tot Mij komen 
met opluchting in hun hart. In die fase zullen al hun twijfels uit hun ziel verdreven worden door de 
Kracht van de Heilige Geest. Spoedig daarna, als Gods kinderen de Waarheid kennen, zal de 
Laatste Bazuin weerklinken en de Aarde zal vernieuwd worden. Alle kwaad zal verdwijnen. De zon 
zal jullie allen vervullen met overvloedig Licht en het Nieuwe Paradijs zal, met grote liefde, aan 
een ieder van jullie overhandigd worden als de grootste Gave die jullie je ooit konden inbeelden.  

Al wat jullie moeten doen is geloven in de Waarheid die Ik openbaar, zodat jullie de valstrikken 
kunnen vermijden die gelegd worden om jullie zielen te stelen. Diegenen onder jullie die kunnen 
zien, die Mij vertrouwen, die Mij aanroepen, zullen Mij helpen de zielen te redden van diegenen 
die kunnen zien, maar die de Waarheid weigeren te zien.  

Jullie Jezus  
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Ik werd bespot, belasterd en ervan beschuldigd immoreel te zijn, een 
leugenaar en een ketter.  

 
Maandag, 28 juli 2014, 21:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik Mijn blik laat gaan over de kinderen van God, dan barst 
Mijn Hart van Liefde die net zo teder is voor een pasgeboren baby als voor een man in zijn 100ste 
levensjaar. Het maakt geen verschil uit. Jullie zijn allen een kind van God, behoedzaam gegroeid 
in de schoot van jullie moeder, overeenstemmend met de Heilige Wil van Mijn Vader. Zie, al wat 
geschapen werd van het begin tot het einde, was en zal altijd overeenstemmen met de 
Heilige Wil van God. Dus ongeacht wie jullie zijn, onder welke beproevingen jullie te lijden 
hebben, welke vernederingen jullie te dragen hebben wanneer jullie door de maatschappij 
verworpen worden omwille van jullie ras, gezindte, sekse of kleur – weet dat jullie allen 
kostbaar zijn in Gods Ogen. Alleen de zonde scheidt jullie van Hem.  

De vervolgden onder jullie beroepen zich op Mijn Liefde en Mijn Lijden. Jullie lijden is ook het 
Mijne. Ik zoek de eenzamen en de bedroefden op, die vreselijk te lijden hebben onder 
discriminatie – de uitgestotenen van jullie maatschappij – en Ik trek hen als eersten tot Mij. Over 
hen zal Ik eerst Mijn Grote Barmhartigheid uitstorten. Indien jullie door anderen afgewezen en 
met wrede minachting in dit leven behandeld worden, weet dan dat Ik met jullie Ben. Jullie 
hebben het Kruis van de Calvarieberg gekregen en jullie zijn gezegend, in weerwil van wat 
jullie wellicht denken. Jullie levenslot is Mijn lot. Ik verduurde discriminatie tijdens Mijn Leven 
op Aarde. Ik werd bespot, belachelijk gemaakt en ervan beschuldigd immoreel te zijn, een 
leugenaar en een ketter.   

Vrees niet, want wanneer jullie onterecht van zulke misdrijven beschuldigd worden, dan zijn jullie 
de Mijnen – helemaal van Mij. En Ik Ben van jullie.  

Jullie geliefde Jezus  

Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en 
daarvoor zullen zij streng gestraft worden.  

 
Zondag, 29 juli 2012, 20:10 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen in de war gebracht 
omtrent het bestaan van zonde.  

Vele zielen, wanneer zij denken aan zonde, denken onmiddellijk aan de allerergste zonden zoals 
moord.  

De zonde heeft vele vormen. Helaas, doordat zonden afgedaan worden als onvolkomenheden of 
karaktertrekken, worden ze nu eenvoudigweg als een natuurlijke zwakheid beschouwd.  

Velen geloven niet langer in het bestaan van zonde.  

Abortus is, na moord op de naaste, de grootste vorm van genocide in de wereld. Toch wordt hij 
niet enkel toegestaan, maar jullie landen hebben wetten uitgevaardigd die abortus als een 
noodzakelijkheid beschouwen.  

Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en daarvoor zullen zij streng 
gestraft worden.  

Abortus is een verachtelijke daad die generaties uitroeit van Gods kinderen die zichzelf niet 
kunnen verdedigen.  

Niemand doodt een kind van God zonder een ernstige straf op te lopen.  
De toorn van Mijn Vader zal gezien worden door die naties, die abortus gelegaliseerd 
hebben, tijdens de Kastijding.  
Zij zullen vernietigd worden en er zal hun geen medelijden betoond worden zoals zij 
evenmin berouw betoond hebben voor deze doodzonde waarbij zij het doden van Gods 
kinderen in de moederschoot vergoelijkten.  
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Ik roep nu tot diegenen die listig proberen om abortus af te doen als iets dat nodig is om de 
rechten van een moeder te beschermen.  

Om de gruwel van abortus, die de Wet van God uitdaagt, te camoufleren worden leugens gebruikt. 
Voor deze zonde is elke wettenmaker, dokter of elke mens die op een of andere manier aan deze 
afschuwelijke daad meewerkt, schuldig in Gods ogen en zij zullen daarvoor de komende straf 
ondergaan. Tot hen die executie vergoelijken zeg Ik dit.  
Jullie die een man veroordelen om te worden gedood, zijn schuldig aan dezelfde misdaad als 
waaraan hij schuldig zou zijn.  

Jullie zijn in de eerste plaats schuldig aan moord en dat is een doodzonde. Jullie hebben niet het 
recht gekregen om een leven te nemen. Noch om te oordelen. Ik alleen, Jezus Christus, heb het 
recht om een oordeel te vellen.  

Iedereen die door middel van executie bijdraagt tot de dood van een moordenaar zal voor eeuwig 
lijden in de vuren van de Hel, tenzij zij berouw hebben.  

Zo velen onder jullie geloven in de wet, oog om oog. Hoe zeer zijn jullie misleid. Aanvaarden jullie 
de geboden van Mijn Vader niet? Gij zult niet doden.  

Gij zult niet doden geldt ook voor die agressieve legers die landen binnentrekken die hun niet 
toebehoren met als doel ze te controleren.  

Dat geldt voor legers die onschuldige zielen neerschieten en doden. Dat alles is moord. Het 
gaat in tegen de wet van Mijn Vader.  
Andere zonden zoals hebzucht, begeerte, kwaadspreken over anderen, mensen bedriegen 
omtrent wat hun rechtmatig toebehoort, wraak en laster, dat alles leidt tot alle andere zonden.  

Zij zijn aanvaardbaar geworden in jullie hedendaagse wereld omdat jullie grootste liefde de 
eigenliefde is.  
De leugen die jullie hebben moeten slikken van jullie valse leraars, de zelfvoldoening, is jullie pad 
naar de zonde.  

Jullie wordt gezegd je tijd te besteden om jullie honger naar weelde te bevredigen.  

Jullie wordt gezegd, dat jullie voor jezelf moeten zorgen – dat jullie de belangrijkste persoon zijn in 
je leven. Jullie moeten uitzoeken naar alles wat jullie zintuigen bevredigt. Al het andere komt op de 
tweede plaats.  

Dat leidt tot hebzucht, zelfzucht, begeerte en daardoor kunnen jullie aangezet worden om 
doodzonde te begaan.  

Zonde zal door jullie naties aanvaard worden zoals nooit voorheen.  

Wetten zullen in het leven geroepen worden die doodzonden zullen legaliseren en wee diegenen 
onder jullie die bezwaren uiten.  

Zij die zulke boosaardigheden zullen verdedigen zullen jullie vertellen dat die wetten er zijn om de 
kwetsbaren te beschermen, terwijl alles wat zij doen in feite neerkomt op het legaliseren van 
moord, abortus, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en de verering van valse 
goden.  

Zij zullen de vervolging van de armen verschonen en hen de straat opgooien om er bedelaars van 
te maken.  

Zij zullen wetten uitvaardigen om jullie tegen te houden jullie geloof te praktiseren. Door dit te doen 
zullen jullie de wet overtreden – een zonde in hun ogen.  

Zoals Ik jullie reeds eerder zei is jullie wereld zo vol van onwaarheden dat goed wordt voorgesteld 
als kwaad en kwaad als goed.  

Jullie wereld is terug naar af, als resultaat daarvan gedijt de zonde.  
Ik dring bij jullie aan om hierop terug te komen en de Tien Geboden te bestuderen. Gehoorzaam 
deze en leef zoals van jullie verwacht wordt in de ogen van Mijn Vader.  

Verbreek de Geboden en jullie zondigen. Redetwist over het feit dat sommige zonden wel 
goed zijn en jullie beledigen Mijn Vader.  
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Gehoorzaamheid aan de Wetten van God is zwak en kwetsbaar in de wereld op dit moment. Veel 
van Gods kinderen zijn door Mijn gewijde dienaars niet resoluut onderricht omtrent de gevolgen 
van de zonde.  

Verdraagzaamheid van de zonde is de grootste zonde van alle.  

Verdraagzaamheid is een sluwe leugen die in de geesten van de mensen geplant is door de 
koning van de leugens, Satan.  

Verdraagzaamheid is een andere manier om de zonde te rechtvaardigen en zo te voldoen aan de 
zwakheid van de mens die bezwijkt onder de bekoring van Satan.  

Word wakker en zie de zonde voor wat ze is.  

Redetwist onder elkaar en verdedig de zonde zoveel als jullie willen maar ze zal nooit 
aanvaardbaar zijn in de ogen van Mijn Vader.  

Om het Paradijs binnen te gaan moeten jullie vrij zijn van zonden.  

Om vrij van zonden te worden moeten jullie berouw hebben.  

Om berouw te hebben moeten jullie eerst en vooral de Tien Geboden aanvaarden.  

Dan moeten jullie oprechte wroeging tonen.  

Oprechte wroeging kan enkel gevoeld worden door hen die zichzelf voor Mij vernederen.  

Alleen dan kan zonde vergeven worden.  

Alleen dan zijn zielen geschikt om binnen te gaan in het Koninkrijk van Mijn Vader.  

Jullie Verlosser   
Jezus Christus  

Het merkteken van het beest zal dood met zich meebrengen – dood van de 
ziel en dood door een verschrikkelijke ziekte.  

 
Maandag, 29 juli 2013, 11:23 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Naam wordt zelden vernoemd in dezelfde ademtocht, aangezien 
diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen godslasteringen schreeuwen tegen God. Mijn 
dood op het Kruis zal niet alleen verworpen worden en er zal niet over gesproken worden, 
maar de beelden van demonen zullen gebruikt worden als een vervangmiddel voor Mijn 
Lichaam op het Kruis. Als Ik het niet ben die zij op het Kruis gedood hebben, wie is het dan 
wel? Wie zijn zij, die Mijn Woord aan de wereld verkondigen, maar die godslasteringen uiten die 
uit hun mond stromen?  

Pas op voor de wonderen die de mannen in het wit gekleed zullen beweren te verrichten, alsof zij 
gemaakt zijn van Mijn Vlees en gezegend met Mijn Geest. Wanneer jullie wonderbaarlijke en 
schijnbaar miraculeuze gebeurtenissen zien plaatsvinden, weet dan dat daarvan geen 
sprake is.  
Men zal jullie zeggen dat er wonderen tot stand gebracht zijn door de hand van de valse profeet. 
Men zal dan van jullie verwachten dat jullie grote eerbied tonen en aanvankelijk zal jullie gezegd 
worden dat hij een levende heilige is. Hij zal vereerd, bemind en bewonderd worden en allen 
zullen zeggen dat hij door God begunstigd wordt. Met de tijd zullen zij geloven, dat deze wonderen 
plaatsvinden om Mijn Tweede Komst in te luiden.  

En dan zal het beest verschijnen. En het zal eer betuigen aan de eerste (= de valse profeet). En 
de wereld zal verdiept zijn in vreselijke verwarring. Zij zullen in de val lopen. Aan de ene kant zal 
de valse profeet alle religies in de wereld controleren en op rooftocht gaan naar de liefde van 
diegenen die de Waarheid kennen. Diegenen die de Waarheid kennen, zullen Mij niet verwerpen, 
want hun behoort het Koninkrijk van God. De antichrist zal de valse profeet grote eer bewijzen. 
Maar, omdat zijn rol van politieke aard zal zijn, zal hun verbintenis vele mensen verenigen 
die dit verbond zullen toejuichen.  
Deze gebeurtenissen zullen weldra duidelijk worden. Diegenen die proberen om jullie met hen 
mee te sleuren in een vals geloof, niet van God, zullen zeer overtuigend zijn. Zij zullen nooit hun 
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ware bedoeling bekend maken, totdat zij geloven dat zij deze strijd aan het winnen zijn. Maar dan 
zullen zij velen vernietigen, die het merkteken van het beest weigeren te aanvaarden. Zij zullen 
beweren dat dit een teken van ware wereldvrede, liefde en eenheid zal zijn, maar verborgen in zijn 
verachtelijke kern zullen de letters 666 staan, het teken van het beest.  

Net zoals heilige medailles Hemelse bescherming bieden met Macht van God, zo zal het 
merkteken van het beest dood meebrengen – dood van de ziel en dood door een verschrikkelijke 
ziekte. Diegenen die het weigeren zullen zich moeten verbergen en voorbereiden. Ik weet dat dit 
beangstigend is, maar het is waar. Ik zal tussenbeide komen met de hulp van jullie gebeden om 
een einde te maken aan de vervolging.  

Jullie, mijn geliefde volgelingen, die de Waarheid kennen, worden voorbereid om diegenen 
die het moeilijk zullen hebben met deze kennis te helpen. Tegen de tijd dat dit gebeurt, zal 
Mijn Restleger een kracht zijn waarmee rekening moet gehouden worden. Hun sterkte zal 
liggen in hun vermogen om diegenen te redden die lijden door deze duivelse daad van wraak op 
Gods kinderen.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan traditionele 
Kruisbeelden, want weldra zullen ze verdwijnen.  

 
Maandag, 29 juli 2013, 19:05 u.  

Mijn kinderen, onthoud altijd dat, door de Macht van God en door de Genade van mijn Zoon, Ik het 
beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, het rijk van de Boze tot een abrupt 
einde zal komen.  

Mijn Sluier van Bescherming bedekt al diegenen die mijn hulp inroepen, gedurende deze moeilijke 
tijden. Onthoud, dat net zoals Ik mijn Zoon kwijt was, toen Hij twaalf jaar oud was, Ik Hem 
terugvond in de Tempel. Bid, mijn kinderen, en ga binnen in jullie kerken, nu, om de offers aan te 
bieden die nodig zijn om volharding te vragen tijdens deze verschrikkelijke geestelijke strijd om 
zielen. 
Mijn Zoon heeft zoveel geleden door Zijn dood op het Kruis, maar dit was slechts één last. Het 
grootste lijden dat Hij vandaag ondergaat is voor diegenen die reeds voor Hem verloren zijn. En 
nu, terwijl de geest van het kwaad poogt om al diegenen die Hem beminnen van Hem weg te 
trekken, schroeit Zijn Pijn door Hem heen als een zwaard, dat Hem in tweeën snijdt.  
Offerzielen zullen nu de grootste pijn lijden, aangezien de vervolging tegen Gods kinderen 
toeneemt. Door het Kruis van mijn Zoon, werden jullie gered. Door Zijn Kruis zullen jullie het 
kwaad bevechten en Zijn Kruis, indien gezegend, zal jullie beschermen. Maar, indien dit 
Kruis verandert of er anders uitziet, is het een bespotting van mijn Zoons dood om 
zondaars te redden. Jullie moeten vasthouden aan traditionele Kruisbeelden want weldra zullen 
ze verdwijnen.  

Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij en Mijn Eeuwige Vader toe.  
 

Zaterdag, 30 juli 2011, 15:30 u.  

Mijn innig geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat bent om de beproevingen die 
je krijgt door het ontvangen van Mijn boodschappen te verdragen, maar wees niet bang, angst hoef je 
niet te voelen. Als je kan, laat Mij dan eerst je angst wegnemen door Mij volledig te vertrouwen en je zal 
vrij zijn.  

O, hoe zijn Mijn kinderen de machtige kracht vergeten van het Goddelijke Rijk, Mijn dochter. Indien ze 
slechts één moment hun verdedigingsschild zouden afleggen, zouden ze duidelijk in staat zijn om Mijn 
goddelijk plan voor de mensheid te zien. Dit schild, het schild van de menselijke intelligentie, 
gedreven door menselijke logica, werd ontwikkeld door de vooruitgang van de wetenschap, het is 
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niets anders dan hooi. Het lijkt stevig, maar het is leeg van substantie. Toch is de mens ervan 
overtuigd dat het hem beschermt tegen de waarheid, de waarheid van Gods goddelijke 
tegenwoordigheid.  

Het schild, Mijn kinderen, dat jullie van Mij en van Mijn leer in jullie leven afsnijdt zal jullie ondergang 
betekenen. Het zal jullie in die dagen geen bescherming bieden en het zal zo snel verbranden als stro 
zodat jullie naakt staan. Jullie naaktheid zal jullie tenslotte het bedrog van Satan en al zijn lege beloftes 
van wereldse bescherming die dus niet echt bestaat openbaren. De verstoktheid van de mensen om 
het bestaan van Mijn Eeuwige Vader te erkennen, zal de oorzaak zijn van de verbanning naar de 
eeuwige duisternis.  

Wanneer jullie Mijn licht zien, de vlammen van Mijn Liefde weldra in de lucht zichtbaar ziet worden, 
laat dan geen twijfel opkomen. Dit zal geen illusie zijn. Het zal realiteit zijn en jullie moeten je 
vernederen om de ogen te openen voor de waarheid. Wend de ogen niet af of krimp niet ineen van angst. 
Mijn tegenwoordigheid moet begroet worden als jullie laatste kans tot redding. Ik ben het die jullie kom 
omhullen in Mijn armen. Ik ben het, jullie Redder die jullie nogmaals wegleidt van de afgrond der 
duisternis en wanhoop. Ik heb jullie verteld dat Ik jullie nooit zal verlaten. Ik zal jullie nooit overlaten 
aan de ‘genade’ van Satan want jullie behoren hem niet toe. Jullie behoren Mij toe en Mijn Eeuwige 
Vader, jullie Schepper.  
Wanneer jullie Mijn vlammen van glorie zien in de lucht, wees dan vol vreugde. Iedere twijfel die je ooit 
had over het bestaan van God de Vader zal verdwijnen. Om uit de genaden die De Waarschuwing jullie 
zal geven ten volle het nut te halen, opdat jullie gered kunnen worden, moeten jullie klein worden in 
Mijn ogen en Mij smeken om jullie zonden te vergeven. Mijn Liefde zal jullie ziel overvloedig 
overspoelen en jullie zullen tot Mij en jullie rechtmatige woonst terugkeren.  

Weerstaan jullie Mijn Barmhartigheid uit arrogantie of door intellectueel geredeneer zullen jullie 
verloren zijn.  
Verwacht nu Mijn genade vol vreugde en enthousiasme want jullie zullen weer heel worden. Jullie zullen 
nieuw geboren worden.  

Jullie liefhebbende Redder  
Jezus Christus  

Mijn Katholieke Kerk werd in stukken gescheurd, toch zal de ziel van Mijn 
Kerk nooit veroverd of door Satan verslonden worden.  

 
Maandag, 30 juli 2012, 1:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik Mijn doodstrijd onderging in de Hof was de grootste gruwel die 
Mij door Satan getoond werd, de ontrouw vanwege de Katholieke en Apostolische Kerk in de 
eindtijd.  

Daar was het dat Satan, die Mij kwelde met visioenen van de toekomst, Mij de lauwheid liet 
zien van de dienaars van de Kerk in deze, jullie tijd.  
Zij hebben hoogmoed en valse waarheden, overheerst door hun verdraagzaamheid tegenover de 
zonde, toegelaten hen blind te maken voor de Waarheid van God.  

Hun trouw aan wereldse betrachtingen brengt mee dat veel van Mijn gewijde dienaars in hun ziel 
niet beschikken over het medeleven of de nederigheid om Mijn volgelingen te leiden naar de 
heiligheid die vereist is om hun zielen te redden.  

Zo velen hebben zich tegen Mij gekeerd hoewel zij zeggen Gods kinderen lief te hebben.  

Door verdraagzaamheid te promoten in de Naam van God, bieden zij een valse doctrine aan 
die de Waarheid verbergt.  
Deze afvalligen binnen Mijn Kerk op aarde, die beweren een nieuw type van aanhang te scheppen 
in de naam van de Katholieke Kerk, maar die Mijn leer verloochenen, worden bekoord door Satan 
die Mijn Kerk wil vernietigen.  

Hij, de Boze, heeft reeds verschrikkelijke zonden veroorzaakt om Mijn Kerk te corrumperen en hij 
wil nu bij het kruisigen van Mijn Kerk de laatste nagels inhameren en vervolgens die gewijde 
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dienaars van Mij in de Hel gooien die het woord van God ontwijden, door het aanvaarden van 
zonden onder Gods kinderen te vergemakkelijken.  

Hun zonde Mij in het aangezicht te slaan door onzedelijkheden voor Mij te vertonen, 
waarvan zij beweren dat deze aanvaardbaar en toegelaten worden door God, zal streng 
bestraft worden.  
Door hun zonden van hoogmoed en bedrog durven zij zielen te misleiden en hen in een hol van 
duisternis te dirigeren, zonder inzicht hoe zij zielen veroordelen tot het hellevuur.  

Veel van Mijn gewijde dienaars zijn misleid en beseffen het niet. Toch zijn veel van die dienaars, 
indien zij eerlijk zijn tot zichzelf, in de war gebracht.  

Dan zijn er diegenen die zich voordoen alsof zij Mijn gewijde dienaars zijn, maar die van de andere 
kant komen. Als slaven van het Beest presenteren zij zichzelf doelbewust als Mijn gezalfde 
priesters.  

Zij bezorgen Mij zo’n vreselijke smart. Zij verderven niet enkel zielen, maar zij hebben welwetend 
een pact gesloten met Satan die hen zal verslinden.  

Zij verrichten verachtelijke daden op Mijn altaren, voor de Heilige Eucharistie, maar weinigen 
weten dat zij zulke daden begaan. Toch smacht Ik naar hun zielen.  

Mijn Katholieke Kerk werd in stukken gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit veroverd of 
door Satan verslonden worden. Maar de dienaars van Mijn Kerk kunnen verleid en door het Beest 
vernietigd worden.  

Dit is de tijd voor Mij om tussenbeide te komen om hen te helpen deze vreselijke kwellingen 
te overstijgen.  
Ik heb jullie nodig, Mijn volgelingen, en die gewijde dienaars tussen jullie die begrijpen wat er 
onder jullie gaande is, om dit Kruistochtgebed (70) te bidden.  

Kruistochtgebed (70)   
Gebed voor de Clerus om Standvastig en Trouw te blijven aan het Heilig Woord van God.  

“O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren om het schisma te herkennen wanneer zich dat binnen Uw 
Kerk ontvouwt.  

Help Uw gewijde dienaren om standvastig en trouw te blijven aan Uw Heilig Woord.  

Laat wereldse ambities nooit hun zuivere liefde voor U verduisteren.  

Geef hun de Genaden om zuiver en nederig voor U te blijven en Uw Allerheiligste Tegenwoordigheid 
in de Eucharistie in ere te houden.  

Help en leid al die gewijde dienaren, die in hun liefde voor U misschien lauw zijn, en ontsteek in hun 
zielen opnieuw het Vuur van de Heilige Geest.  

Help hen om de bekoring, die hun voorgehouden wordt om hen af te leiden, te herkennen. Open hun 
ogen, opdat zij te allen tijde de Waarheid kunnen zien.  

Zegen hen op dit moment, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed om hen te behoeden 
voor het kwaad.  

Geef hun de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan, indien zij zouden afgeleid worden 
door de verlokking om het bestaan van zonden te loochenen. Amen.”  

Mijn gewijde dienaars zijn de ruggengraat van Mijn Kerk.  

Zij staan in de voorste linie om het hoofd te bieden aan vreselijk hevige aanvallen vanwege 
Satan op dit moment.  
Help Mij om hen in de richting te sturen van het pad om de resten van Mijn Kerk te redden die 
koers zet naar het schisma dat weldra door de Valse Profeet zal tot stand gebracht worden.  

Kom samen en bid voor de eenmaking van Mijn gewijde dienaars die nodig zijn om Mijn Kerk sterk 
te houden tijdens de dagen die in het verschiet liggen.  

Jullie Jezus  
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Aanvaard nooit een kruis dat niet gelijkt op het Kruis waarop Ik gekruisigd 
werd.  

 
Dinsdag, 30 juli 2013, 20:06 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die Mij liefhebben en die Mij 
troosten in deze tijd van groot verdriet. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, die Mij nooit zullen 
verlaten, zijn als honing, zoet in Mijn Mond, pijnstillend voor Mijn Lichaam en verheffend voor Mijn 
Geest.  

Velen zullen de onwaarheden volgen, omdat zij bang zullen zijn om op te staan en het Woord van 
God koppig te verdedigen. Eerst zullen zij verward zijn, door de nieuwe praktijken, nieuwe 
symbolen, nieuwe gewaden, nieuwe afmetingen voor altaren en nieuwe kruisen. Vervolgens 
zullen zij al deze nieuwe dingen aanvaarden, als tekenen van de tijd. Deze nieuwe, moderne, 
zogenaamd verenigde benadering om God te eren, zal dan met enthousiasme onthaald 
worden door deze arme zielen. Maar de Mijnen zullen trouw blijven aan Mijn Woord, voor 
eeuwig. Zij zijn de ruggengraat van Mijn Kerk op Aarde en zij zullen nooit breken.  

Het is Mijn verlangen dat jullie, Mijn trouwe Christenen – van alle gezindten – jullie verzamelen om 
de demonen te bestrijden, die uit de Hel zijn losgelaten en die onder jullie rondzwerven. 
Verontschuldig jullie nooit om Mij te beminnen. Aanvaard nooit een kruis, dat niet gelijkt op het 
Kruis waarop Ik gekruisigd werd.  
Wanneer Ik ontbreek, of niet vermeld wordt, dan zullen jullie weten dat besmetting zich doorheen 
deze Kerken verspreidt, die door Mijn vijanden werd bedacht. Indien jullie hun satanische 
rituelen en symbolen aannemen, zullen jullie jezelf blootstellen aan het kwaad.  
Blijf Mij trouw. Houd jullie dagelijkse gebeden eenvoudig. Houd Wijwater en Mijn Kruis in jullie 
huizen. Bescherm elkaar. Blijf gehoorzaam aan die gewijde dienaren van Mij, die Mij vurig trouw 
zullen blijven en die weigeren Mij te verraden. Breng vervolgens de rest van jullie tijd door met het 
bidden voor de zielen van atheïsten, diegenen die geloven in heidense goden en diegenen die 
blindelings de vijanden van Mijn Kerk zullen volgen in de wildernis.  

Blijf in innige vereniging met Mij en vraag Mij elke dag om sterkte. Ik zal aan jullie zijde staan 
gedurende deze komende bittere beproevingen en Ik zal diegenen die Mij opzoeken nooit in de 
steek laten.  

Jullie Jezus  

De Maagd Maria: Nalaten om de Waarheid van de Leer van Mijn Zoon te 
verkondigen wil zeggen dat God vergeten wordt.  

 
Dinsdag, 31 juli 2012, 18:10 u.  

Mijn kind, de vervolging die jij doormaakt komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.  

De Boze plaatst hindernissen op jouw weg en zal niets onverlet laten om je te verzwakken.  

Het is belangrijk om de voortdurende gemene leugens te negeren waarmee jij geconfronteerd 
wordt vanwege diegenen die beweren goed op de hoogte te zijn van het Woord van God.  

Hun verwerping van deze boodschappen is niet belangrijk. Alleen aan het Woord van Mijn Zoon 
moet jij gehoor geven en aan niets anders.  

Jij moet Mijn Zoon vertrouwen en de stilte bewaren wanneer diegenen die door leugens verblind 
zijn, proberen zich met jou in te laten om je te doen struikelen. Luister niet. Antwoord niet. In plaats 
daarvan, verkondig gewoon het Woord van God.  

Mijn kind, zoveel volgelingen van Christus lijden op dit moment. Hun stemmen zijn slechts 
fluisteringen in een wereld die de roem uitschreeuwt van aardse wonderen.  

Het ware Woord van God wordt niet langer openlijk bekend gemaakt, zelfs niet door 
dienaars van God in de Kerk.  
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Verlegen om openlijk de Waarheid te verkondigen, zwerven zij hopeloos rond en proberen 
hun weg te vinden te midden van de verwarring die door het secularisme is 
teweeggebracht.  
De aanstoot die ontstaat wanneer God of Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, vernoemd wordt, is 
wijdverbreid. Zeer weinig zielen zijn moedig genoeg om op te staan en zichzelf als soldaten van 
Christus bekend te maken.  

Zelfs heilige zielen zijn bang om dat te doen uit vrees schandaal onder de heidenen te verwekken.  

Nalaten om de Waarheid van de Leer van Mijn Zoon te verkondigen wil zeggen dat God vergeten 
wordt.  

Hoe ween Ik wanneer Ik zie hoe arme kleine kinderen door hun behoeders genegeerd 
worden in de ontwikkeling van hun ziel.  
Hun ontbreekt het voedsel van de Heilige Geest omdat zij niet onderwezen werden hoe hun liefde 
voor God te betuigen. Velen geloven niet in God de Vader. Dat bedroeft Hem.  

Aan jou, Mijn kind, werd een moeilijke taak gegeven. Wanneer jij aan de wereld de inhoud van 
deze hemelse boodschappen meedeelt, word je van drie kanten aangevallen.  

Diegenen die in God geloven, maar die weigeren naar het Woord van God te luisteren zoals het 
nu aan de wereld gegeven wordt.  

Diegenen die bevestigen leiders te zijn in de Kerk van Mijn Zoon op aarde en die weigeren te 
luisteren omdat zij geen profetieën aanvaarden.  

En dan diegenen die helemaal niet in God geloven.  

Jouw stem zal in dovemansoren blijven vallen, maar dat mag je niet ontmoedigen.  

Al wat je te doen hebt is Mijn Zoon in alles te gehoorzamen en alles in Zijn Heilige Handen over te 
laten.  

Mettertijd zullen zij luisteren. Dan zullen vele zielen naar Mijn Zoon terugkeren met liefde en 
vreugde in hun harten.  

Jij mag nooit aarzelen of treuzelen met jouw antwoord op het verzoek van Mijn Zoon om ervoor te 
zorgen dat iedereen in de wereld het woord van God ontvangt op dit moment.  

Ik vraag aan al Gods kinderen om Mijn oproep te beantwoorden om nu jullie trouw te betuigen aan 
het Heilig Woord van Mijn Zoon. Hij bemint al Gods kinderen en verlangt ernaar elke ziel voor te 
bereiden op Zijn langverwachte Tweede Komst.  

Verloochen Hem niet. Aanvaard Zijn Hand van Barmhartigheid voor het te laat is.  

Jullie liefhebbende Moeder   
Koningin van de Aarde   
Moeder van Verlossing  

Sta Mij toe om jullie op te tillen, uit alle onheil, naar de veiligheid weg van de 
Antichrist.  

 
Dinsdag, 31 juli 2012, 20:00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, luister naar Mij, nu Ik je meedeel dat Mijn tijd op deze wereld vrijwel 
daar is.  

Jullie tijd is kort omdat de dagen van duisternis langzaam verdwijnen en een nieuwe 
dageraad, een nieuw begin zal aanbreken.  
Al jullie tranen van angst en leed zijn bijna voorbij en er is nog maar weinig tijd over voordat het 
Glorievol Tijdperk van Vrede te voorschijn komt.  

De vernieuwing van het Koninkrijk op Aarde zal weldra plaatsvinden en Mijn Heerschappij 
over al Gods kinderen zal de plaats van Satan vervangen.  
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Jullie verwarring, Mijn volgelingen, omtrent de authenticiteit van Mijn oproep tot jullie nu, zal 
verdwijnen.  

Alles zal klaar worden, zoals de kristalheldere wateren van een bron uit Mijn Hemels 
Lichaam, als het nu neerstroomt om de harten van al Gods kinderen te verteren.  
Het Licht van de Waarheid zal de wereld ontvlammen, ondanks de steeds groeiende 
duisternis die als een besmettelijke ziekte is neergestreken over alle hoeken van de aarde.  
Weldra zal de Waarheid jullie vrij maken, al jullie twijfels en angsten verdrijven en zij zal in jullie 
een helderheid van geest en ziel opwekken. Dan, vervuld met Mijn Heilige Geest, zal er een 
wereldwijde bekering plaatsvinden.  

Diegenen wier geloof zwak is zullen vernieuwd worden en de Waarheid van een nieuw Christelijk 
Leger zal tot stand komen.  

Hoop, liefde en gebed zullen jullie steunen terwijl Ik de wereld naar de Nieuwe Erfenis leid die jullie 
zo lang beloofd werd.  

Aan diegenen onder jullie die Mijn boodschappen vrezen, onthoud enkel dit.  
De wereld, die jullie wacht is een groot Geschenk voor jullie en jullie families. Het is een Paradijs 
waarnaar jullie zouden moeten verlangen als iets, waarmee niets op de aarde, zoals jullie het 
kennen, vergeleken kan worden.  

Indien jullie Mij beminnen, vertrouw dan in Mijn Goedheid, Mijn Liefde, Mijn belofte om jullie mee te 
nemen in de glorievolle erfenis waarvoor jullie geboren werden.  

Geef al jullie zorgen en angsten nu op.  

Sta Mij toe om jullie op te tillen, uit alle onheil, naar de veiligheid weg van de Antichrist. Bid dit 
Kruistochtgebed (71): Gebed om ons te redden van de vervolging.  

Kruistochtgebed (71)   
Gebed om ons te redden van de vervolging.  

“O Jezus, red Gods kinderen van de antichrist.  
Bescherm ons tegen de plannen om de aarde te controleren.  

Heer, red ons van de vervolging.  

Bescherm duistere zielen voor de antichrist zodat zij in Uw Ogen kunnen gered worden.  

Help ons in onze zwakheid.  
Sterk ons in geest om op te staan en elkaar te leiden, terwijl wij opmarcheren in Uw leger naar de 
Poorten van het Paradijs.  

Ik heb U nodig, lieve Jezus.  
Ik bemin U, lieve Jezus.  
Ik verheerlijk Uw Tegenwoordigheid op aarde.  
Ik mijd de duisternis.  

Ik aanbid U en geef mij over met lichaam en geest, zodat U mij de Waarheid van Uw 
Tegenwoordigheid kan openbaren, opdat Ik altijd op Uw voortdurende Barmhartigheid zal 
vertrouwen. Amen.”  

Ga nu en bereid jullie zielen voor zodat jullie sterk blijven en trouw aan Mij terwijl Ik jullie naar het 
Eeuwig Leven geleid.  

Jullie Jezus  

Moeder van Verlossing: Net zoals het Heilig Woord van God zielen kan 
verenigen, zo kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken.  

 
Woensdag, 31 juli 2013, 18:31 u.  
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Mijn kind, wanneer jullie Mijn Zoon, Jezus Christus beminnen, zal het al diegenen die Hem oprecht 
beminnen samenbrengen. Wanneer diegenen die Mijn Zoon beminnen het moeilijk vinden om 
anderen te beminnen, moeten zij Mij aanroepen, de Moeder van Verlossing, om hun harten te 
openen.  

De Liefde van Mijn Zoon is zo machtig, dat met de kracht van de Heilige Geest, zij zich zeer vlug 
kan verspreiden van één hoek van de wereld tot in ieder deel. Wanneer Mijn Zoons Heilig Woord 
aan al Gods kinderen gegeven wordt, door deze Missie, zal het doorheen de harten van nederige 
zielen trekken, die de Verlosser herkennen als Hij spreekt. De Liefde, die uitstraalt van Zijn 
Woord, dat jullie in deze tijd van de geschiedenis van de mensheid gegeven wordt, zal 
miljoenen zielen verenigen, ogenblikkelijk, alsof jullie elkaar al heel jullie leven gekend 
hebben. Het is zo machtig, dat het zich door de kracht van de spraak, vlug van natie tot 
natie kan verspreiden, in alle talen. Daardoor weten jullie dat deze Woorden, doorheen deze 
boodschappen, van Mijn Zoon komen.  
Net zoals het Heilig Woord van God zielen kan verenigen, zo kan het ook grote verdeeldheid 
veroorzaken.  
De haat, die voortkomt naarmate het Woord van God zielen verteert, is op zijn ergst. Wanneer 
deze Boodschappen zulke haat en boosaardige handelingen opwekken, door diegenen die 
zichzelf ware leerlingen van Mijn Zoon noemen, weet dan dat het de Boze is die dit teweegbrengt. 
Mijn arme zielen, Mijn arme verwarde kinderen, jullie moeten je nooit afkeren wanneer jullie 
onzeker zijn van Mijn Zoons Woorden.  
Jullie moeten je geest open houden en trouw blijven aan wat Hij jullie leerde. Oordeel niemand in 
Zijn Naam.  
Heb elkaar lief. Als jullie niet geloven dat God Zijn laatste profeet gezonden heeft, dan is dat niet 
erg. Vergeet niettemin jullie verplichting niet – door jullie plichten tegenover Mijn Zoon te 
volbrengen, door nauwgezet vast te houden aan Zijn Leer.  

Jullie moeten nooit aanvaarden dat Hij om het even welke nieuwe leer zou zegenen, die Hij 
niet aan de wereld gegeven heeft toen Hij op de aarde rondliep. Hij zou nooit iets 
goedkeuren, dat Zijn dood op het Kruis op de altaren van de wereld vervangt.  
Jullie geliefde Moeder  
Moeder van Verlossing  

Zij zullen Mijn volgelingen overtuigen om de Wetten van Mijn Kerk aan te 
passen door een referendum te houden.  

 
Woensdag, 31 juli 2013,18:56 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, denk er altijd aan hoe de duivel tewerk gaat. Hij is zeer voorzichtig om 
zichzelf niet kenbaar te maken. Hij mengt daarom waarheid en leugen tezamen, om verwarring te 
scheppen. Dat is zijn favoriete manier om zielen te bedriegen. Hij zou nooit de waarheid vertellen, 
door anderen toe te staan hem te zien zoals hij werkelijk is, maar omdat hij hoogmoedig is, zullen 
zijn arrogantie en zijn haat voor Mij altijd doorsijpelen. Diegenen wiens ogen open zijn zullen 
onmiddellijk de beledigingen herkennen, die in Mijn Gezicht en voor Mijn altaren geworpen 
worden.  

Vergeet niet dat Satan hoogmoedig, arrogant, vol eigendunk en zeer, zeer listig is. Wanneer 
hij in zielen aanwezig is, heeft hij een vertrouwen, dat voortspruit uit trots en arrogantie en 
een geloof dat hij boven God staat. Hij zal altijd tekens geven die God beledigen, maar 
alleen diegenen die weten naar wat zij moeten kijken, zullen die ook zien. Diegenen die Satan 
eren, en die veel van hun tijd besteden in groepen die rituelen organiseren om hem hulde te 
brengen, zullen verrukt zijn bij het zien van deze tekens. Allen die hun ziel aan Satan verkocht 
hebben zullen, door dergelijke tekens, met elkaar communiceren als een arrogant en uitdagend 
gebaar tegen Mij, Jezus Christus.  

Diegenen die jullie – in Mijn Naam – bedriegen, zullen Mijn volgelingen overtuigen om de Wetten 
van Mijn Kerk aan te passen, door een referendum te houden. Allen zullen gevraagd worden 
om nieuwe praktijken goed te keuren, die twee zaken beogen. De eerste is om Mijn 
Aanwezigheid in de Heilige Eucharistie uit te schakelen. De tweede is om zonden goed te 
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keuren, door mensen aan te moedigen om sympathie te tonen voor de mensenrechten van 
diegenen die niet in Jezus Christus geloven.  
Dit referendum zal vervalst worden en leugens zullen als de Waarheid voorgesteld worden. 
Wanneer de nieuwe een-wereldreligie ingevoerd wordt, zal Mijn Kerk op aarde – de Ware Kerk – 
ondergronds gaan, om Mij te eren.  

Ik Ben het doel van het Beest. Ik Ben Degene die hij wil kwetsen. Hij weet dat hij Mij niet kan 
vernietigen, dus zal hij in plaats daarvan proberen om het menselijk ras te vernietigen, dat hij elke 
seconde vervloekt.  
Zijn dienaren zullen niet stoppen bij alleen maar het beledigen van Mijn Tegenwoordigheid in de  
Tabernakels van de wereld. Zij zullen niet tevreden zijn met alleen de Sacramenten te vernietigen, 
zodat zij godslasterlijk tegen Mij kunnen tekeer gaan. Zij zullen slechts gelukkig zijn wanneer zij 
zielen kunnen stelen door de grootste godslastering van alle tot stand te brengen. Dat gebeurt 
wanneer zij Mijn Eerste Komst nabootsen door de indruk te wekken dat Johannes de Doper 
gezonden is geworden. De man die zal zeggen dat hij de profeet is van de Heer zal liegen en zo’n 
verbazing veroorzaken wanneer hij verklaart dat de antichrist Mij, Jezus Christus, is.  

De antichrist zal, door de macht van Satan, er aanspraak op maken dat hij Mij is, Jezus 
Christus. Wee de zielen die hem in hun armen verwelkomen, want zij zullen machteloos staan 
tegenover hem. Sta die twee toe jullie mee te zuigen in hun leegte van leugens en jullie zullen zo 
ver van Mij verwijderd zijn dat jullie alleen door de Tussenkomst van Mijn Vader in Mijn Grote 
Barmhartigheid kunnen gebracht worden.  

Wanneer iemand in de toekomst komt, en beweert Mij te zijn, Jezus Christus, weet dan dat 
hij een leugenaar is. Ik zal geen tweede keer in het vlees (als mens) komen. Satan kan deze 
woorden niet uiten:  

“Jezus Christus, Die in het vlees kwam”.  

Wat hij zal zeggen, door de mond van het Beest, de antichrist, zal als volgt luiden:  

“Ik ben Jezus Christus, Ik ben nu in het vlees gekomen, om jullie verlossing te brengen.”  

Wanneer dat gebeurt zal Mijn Goddelijke Tussenkomst snel plaatsvinden, maar tegen dan zullen 
de valse profeet en de antichrist vele zielen gestolen hebben.  

Bid, bid, bid dat al diegenen die zeggen dat zij Mij toebehoren ook van Mij blijven.  

Bid dat jullie allen de kracht en de moed zullen hebben om Mijn Kruis te dragen tijdens 
de grootste vervolging van Mijn Lichaam – Mijn Mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde in 
deze tijd.  

Jullie Jezus  

Ik verander nooit. Ik pas Mij nooit aan nieuwe opvattingen aan want Ik Ben 
zoals Ik altijd Was en zal Zijn. Ik Ben Eeuwig.  

 
Donderdag, 31 juli 2014, 15:50 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, elke visionair, ziener of profeet, die van Mij komt, zal al snel 
geconfronteerd worden met grote beproevingen, zoals ze die voordien nog nooit hebben 
moeten verduren. Velen die hun betrouwbaarheid erkennen en die loyaal aan hen zijn 
geweest, zullen hun de rug toekeren en zij zullen aan de kant geschoven worden, aangezien 
de geest van duisternis natie na natie omhult, waar liefde en naastenliefde zullen 
verdwijnen. Man tegen man, land tegen land, de mens tegen God.  

Deze periodes van onrust zullen voor velen beangstigend zijn en jullie enige bron van troost en 
kracht zal van Mij komen, maar alleen als jullie Mij zoeken. Ik Ben jullie Rots, de Rots die 
ondoordringbaar is, de Rots die niet kan afbrokkelen, de Rots die jullie zullen omarmen als 
er niets stevigs meer overeind zal staan in de huizen die aan Mijn Geest onderdak bieden. 
Bouwwerken die gebouwd werden om Mij te eren, zullen ineenstorten. Sommige zullen worden 
omgevormd in andere gebouwen, die voor andere doeleinden zullen dienen, maar niet om Mij te 
eren.  
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Ik Ben de Rots waarop de Kerk werd gebouwd en Ik zal eeuwig blijven bestaan. Velen zijn op 
zoek gegaan naar Mij en Ik gaf ze Leven. Anderen kwamen, maar konden Mij niet vinden omdat 
het hun koppige harten ontbrak aan liefde en grootmoedigheid van geest. En nu, naarmate alles 
wat Ik jullie geleerd heb wordt uitgedaagd en het fundament waarop Mijn Kerk gebouwd is 
dooreengeschud wordt op een wijze die jullie verstand te boven gaat, zal Ik nog steeds op 
Mijn plaats blijven. Solide als de Rots die Ik Ben, en jullie zullen tot Mij komen op zoek naar 
troost, kracht en moed. Ik zal gehoor geven aan elk van jullie, door uitstorting van de grote 
Genaden die voor jullie gereserveerd zijn, voor de tijden die in het verschiet liggen. Ik Ben 
de Kerk. Ik Ben Aanwezig in de Kerk. Het gebouw is gemaakt van steen, maar Ik Ben de Rots, 
waarop het fundament van Mijn Kerk werd gebouwd. Ik verander nooit. Ik pas Mij nooit aan 
nieuwe opvattingen aan, want Ik Ben zoals Ik altijd Was en zal Zijn. Ik Ben Eeuwig. Mijn Kerk zal 
overeind blijven staan, want Ik Ben de Kerk, tot aan het einde der tijden.   

Jullie geliefde Jezus  

 

 


