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Inleiding

•

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de Boodschappen van de website
www.dewaarschuwing.nl in hun totaliteit door te nemen. Vandaar deze bloemlezing,
die een poging is om de belangrijkste Boodschappen in één geheel samen te
brengen. Om het lezen ietwat te vergemakkelijken is bovendien getracht om de
teksten zoveel mogelijk thematisch te rangschikken, en onder te brengen in één van
de volgende groepen:
Groep 1: Boodschappen die de inhoud van de Waarschuwing beschrijven (p. 3)
Groep 2: Boodschappen die
de noodzaak van continu gebed benadrukken
toelichting geven over de Tweede Komst van Christus, de
Verdrukking, en het Nieuwe Paradijs op aarde
allerlei spirituele raadgevingen verstrekken (p. 13)
Groep 3: Boodschappen die (ook) wijzen op noodzakelijke voorbereidselen van
praktische aard (p. 55)

•

Voor de samenstelling van deze bloemlezing zijn alle Boodschappen doorgenomen
t.e.m. nr. 306 van 8 januari 2012, 14.04 u.

•

Talrijke Boodschappen bevatten gebeden die specifiek gericht zijn op de noden van
deze eindtijd. Voor een algemeen overzicht kan worden verwezen naar de rubriek
“Gebeden” van de website (op het openingsscherm links bovenaan) waarin alle
gebeden nog eens extra worden samengebracht.
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Groep 1
Boodschappen die de inhoud van de Waarschuwing
beschrijven

nr. 17 - 22 november 2010, 2.00 u.
nr. 93 - 23 mei 2011, 14.30 u.
nr. 99 - 30 mei 2011, 0.30 u.
nr. 105 - 5 juni 2011, 16.30 u.
nr. 188 - 7 september 2011, 23.45 u.
nr. 210 - 2 oktober 2011, 15.00 u.
nr. 225 - 19 oktober 2011, 14.00 u.
nr. 244 - 9 november 2011, 15.32 u.
nr. 246 - 11 november 2011, 16.00 u.
nr. 282 - 14 december 2011, 19.15 u.
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17. De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid
Maandag 22 november 2010, 02.00 u.
Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in
volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. Zo is ook jouw liefde voor
Mij. Je voelt Me nu zeer dicht bij je hart. Je bent nu één met Mij, Mijn dochter. Ik en Mijn
Eeuwige Vader alsook de Heilige Geest, de Heilige Drie-eenheid, verheugen zich door jouw
reactie op deze zeer belangrijke oproep. Wij, en al de engelen en heiligen, zijn elke dag bij
jou om je te beschermen bij dit allerheiligste werk.
Schep moed en blijf Mijn hand vasthouden. Sta Me toe om je te leiden in je woorden om de
mensheid een kans te geven om uiteindelijk de waarheid te begrijpen vóór de Grote
Waarschuwing. Deze Grote Waarschuwing, uit barmhartigheid en liefde als een ultiem
geschenk aan Mijn kinderen, zal spoedig plaatsvinden. Aan elk van Mijn kinderen zal hun
levenswijze getoond worden. Hun zonden, hun verkeerde doen en laten en elke belediging
tegenover hun broeders en zusters, waar zij verantwoordelijk voor waren. Dit alles
gedurende een mystieke ervaring. Geen enkele man, vrouw of kind op deze aarde zal
uitgesloten worden.
Sommigen zullen diep geschokt en bedroefd zijn door de zonden in hun leven en zullen zich
onmiddellijk wenden tot Mij, hun Rechtvaardige Rechter, en zichzelf redden. Zij zullen uit
liefde en spijt om vergeving vragen.
Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun zonden aan het
licht gebracht worden, dat zij dood zullen vallen voordat zij de kans gehad hebben om
vergeving te vragen.
En dan zullen er diegenen zijn die de bedrieger volgen. Zij zullen in hun ontzetting vluchten
als zij de verderfelijke zonden uit hun voorbije leven voorbij zien flitsen. Zij zullen proberen
zich te verbergen maar ze kunnen nergens heen. In elkaar duikend en gebukt zullen zij ofwel
aanvaarden wat zij zien en om vergiffenis vragen ofwel zullen zij zich afwenden en zich
kronkelen in schaamte en afgrijzen maar niet om Barmhartigheid vragen.
Dan is er de onherroepelijke zondaar. Wanneer zijn zonden aan hem getoond worden, is
alles wat hij zal doen redetwisten en ontkennen dat hij deze ernstige misdrijven tegen Gods
geboden bedreven heeft. Hij zal eenvoudigweg de waarheid ontkennen en zich wenden naar
de duisternis van de eeuwige hel.
Niemand zal door Mijn Barmhartigheid weggestuurd worden
Waarom willen Mijn kinderen dit niet begrijpen ? Als zij oprecht berouw hebben en verlangen
om met Mij mee te gaan en met Mij op de nieuwe aarde te wonen, waar de Hemel en de
Aarde één zijn geworden, waarom vragen zij dan niet om vergiffenis ? Niemand zal door
Mijn Rechtvaardige Barmhartigheid geweerd worden als zij berouw tonen. Maar, zo verstrikt
in hun jacht naar egoïstische doelen, slagen zij er niet in om de gevolgen te begrijpen.
Word nu allemaal wakker ! Aanvaard de tekenen die aangekondigd werden en die Mijn
terugkeer naar de aarde zullen voorafgaan door de veranderingen waarvan jullie getuige
gaan zijn ten gevolge van de verdorven activiteiten van de mensheid.
Laat Mij jullie naar het Paradijs leiden
Door middel van deze profeet en het Boek van de Waarheid smeek Ik jullie nogmaals, uit
een heilige liefde voor jullie allemaal, om jullie nu tot Mij te wenden voordat het te laat is.
Laat Mij jullie in Mijn armen houden ! Laat Mijn liefde door jullie geest, lichaam en ziel
stromen ! Open jullie hart en laat me jullie naar Mijn Paradijs op aarde leiden waar jullie
zullen genieten van het Eeuwige Leven. Waarom zouden jullie voor de andere vervloekte
weg naar niemandsland willen kiezen zodra de waarheid aan het licht gebracht is ?
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Mijn hart kreunt door bezorgdheid en droefheid wanneer Ik aan Mijn kinderen denk die
gewoon weigeren om de waarheid van Mijn belofte te aanvaarden. Ik zeg het jullie nog één
maal, wend jullie nu tot Mij en praat tegen Mij. Vraag Me om terug in jullie hart te komen. Ik
zal Mezelf in jullie ziel vestigen. Ik geef jullie deze belofte, zelfs voor de meest verharde
zielen. Je hoeft slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je Mijn aanwezigheid te tonen
door te zeggen :
“Jezus, Ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw liefde te aanvaarden en toon me de
waarheid zodat ik gered kan worden !”
Mijn waarschuwende woorden zijn geen dreigement. Deze gebeurtenis is bekend sinds Mijn
kruisdood. Waarom denken jullie dat dit niet kan plaatsgrijpen ? De waarheid ligt in de Schrift
verstaanbaar voor iedereen. Ik zal tot en met de laatste minuut te werk gaan als jullie Redder
voordat Ik kom als de Rechtvaardige Rechter opdat Ik uiteindelijk Mijn kinderen naar Mijn
familie vervuld met immense liefde, vreugde en geluk kan leiden waar iedereen in
eeuwigheid in eendracht zal leven.
De satan en zijn volgelingen zullen voor altijd in de duisternis gedompeld worden. Mijn
familie zal de vreugde en de Goddelijke Hemel aanschouwen. Niemand zou zijn rug keren
naar dit pure geluk in Mijn Vaders Koninkrijk als ze enkel een glimp mochten opvangen van
wat beloofd is.
Bid, bid om vergiffenis en treed binnen in Mijn Vaders Koninkrijk in heerlijkheid waar jullie, en
jullie geliefden, verwelkomd zullen worden in het Licht van de ware liefde.
Ik zal strijden om jullie allen terug te winnen
Ik ben gestorven voor elk van jullie en Ik zal tot het allerlaatste moment strijden om jullie
allemaal terug voor Mij te winnen ondanks de duisternis van het kwade in de wereld.
Laat Me jullie a.u.b. nog eens tonen hoeveel Ik van jullie houd. Neem nu Mijn hand, plaats je
hoofd op Mijn schouder en je lieflijke ziel zal in vuur en vlam gezet worden door een liefde
die je vergeten bent.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
93. De hemel zal opengaan tijdens De Waarschuwing
Maandag 23 mei 2011 om 14.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de
mensheid. Zo voelt het. Nu bemerk je eventjes een kleine fractie van Mijn lijden dat Ik elke
minuut van de dag aanvaard. Er valt niets te vrezen, Mijn dochter, omtrent De
Waarschuwing.
De Waarschuwing zal een dramatische gebeurtenis zijn
Zij zal vele mensen in de wereld schokken daar het een dramatische gebeurtenis zal zijn
waarbij de hemel zal opengaan en de vlammen van Barmhartigheid over de hele wereld
zullen uitslaan. Dan zullen vele mensen niet begrijpen wat er gebeurt. Zij zullen zo geschokt
zijn dat zij verkeerdelijk zullen denken getuige te zijn van het einde van de wereld. Zeg hun
dat zij zich moeten verheugen wanneer zij Mijn Glorie zien, want indien jullie er goed op
voorbereid zijn, zal dat het meest opzienbarende voorbeeld zijn van Mijn Barmhartigheid
sinds de dag van Mijn Kruisiging. Dat, Mijn kinderen, zal jullie reddende genade zijn en zal
voorkomen dat diegenen binnen gaan in de diepten van de hel, die anders zouden
veroordeeld geweest zijn.
Al Mijn kinderen, overal, moeten verloren zielen inlichten over wat te verwachten is. Spoor
hen aan om verzoening te zoeken door hun zonden te gaan biechten. Het is belangrijk dat
vooraf al zoveel mogelijk mensen in staat van genade zijn omdat zij door de schok van deze
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gebeurtenis misschien niet overleven. Het is veel beter om eerst getuige te zijn van deze
Goddelijke spectaculaire gebeurtenis dan onvoorbereid te zijn bij de laatste dag van het
Oordeel.
Blijf sterk, jullie allen. Verheug je wanneer je een vrome volgeling bent, want jou zal een
glimp van Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid getoond worden die jouw voorouders
gedurende hun hele leven nooit gezien hebben. Bid voor de rest van Mijn kinderen. Zeg hun
de waarheid nu het nog kan. Negeer hun smalen want, indien zij nu in actie zouden schieten
door te bidden om vergeving voor hun zonden, zullen zij je later bedanken nadat dit grote
wonder heeft plaatsgehad.
Ga nu in vrede. Wees niet bevreesd. Bid gewoon voor die zielen zonder geloof zodat zij niet
sterven in doodzonde.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus
99. De zwaarden van de gerechtigheid zullen nu vallen
Maandag 30 mei 2011, 03.00 u.
Kinderen overal, luister nu naar Mij. De zwaarden van de Gerechtigheid zullen vallen op hen
die nalaten zich voldoende voor te bereiden op De Waarschuwing.
Mijn vlammen van Goddelijke Barmhartigheid, aan de wereld geschonken om elkeen van
jullie een voorsmaak te geven van wat de Laatste Dag van het Oordeel zal zijn, zal door zo
velen van jullie verkeerd geïnterpreteerd worden. Die grote dag van De Waarschuwing komt
elke maand dichterbij, dus moeten jullie nu tijd vrijmaken in voorbereiding op Mijn Goddelijke
Barmhartigheid.
Veel zielen zullen het moeilijk vinden om te begrijpen wat deze gebeurtenis werkelijk
betekent. Zo velen zullen, als gevolg daarvan, sterven van de schok, wat Mij ten zeerste
bedroeft. Want voor diegenen die niet overleven zal dat zijn omwille van de armzalige staat
van hun zielen. Katholieken overal ter wereld, ga nu biechten indien jullie willen genieten van
Mijn grote akte van liefde en barmhartigheid. Christenen en anders-gelovigen, spreek in stilte
en zeg God hoe berouwvol jullie zijn. Hoe veel spijt jullie hebben over jullie overtredingen en
vraag Hem vergiffenis voor jullie zonden. Enkel zij die sterk van hart zijn in hun liefde voor
Mij en God, de Almachtige Vader, zullen gepast voorbereid zijn. Anderen zullen, door hun
sterkte van geest en karakter, eindelijk de waarheid begrijpen en Mij met liefde in hun harten
aanvaarden.
Wat de anderen betreft: de schok zal zo brutaal zijn dat wanneer hun duistere zielen hun
zullen geopenbaard worden, zij zullen doodvallen. Maar dan zal het te laat zijn om vergiffenis
te zoeken. Voor hen zal er geen hoop zijn. Bid, bid, jullie allen opdat zoveel mogelijk zielen
die grote akte van Barmhartigheid zullen overleven.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
105. Twee kometen zullen botsen, Mijn kruis zal verschijnen aan een rode hemel
Zondag 5 juni 2011, 16.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is nu dichtbij. Het is met groot
verdriet dat Ik je moet zeggen dat veel zielen geen acht zullen slaan op deze boodschappen
omtrent De Waarschuwing. Mijn woorden vallen in dovemans oren. Waarom willen ze
niet luisteren? Ik geef hun niet alleen de grote gave van Mijn Barmhartigheid wanneer Ik Mijn
genaden over de hele wereld zal uitstorten, maar Ik probeer hen ook nog op deze
gebeurtenis voor te bereiden. Vele miljoenen zondaars zullen zich verheugen wanneer
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hun Mijn grote Barmhartigheid getoond wordt. Anderen zullen niet de kans hebben zichzelf
intijds te redden omdat zij zullen sterven van hevige emotie.
Mijn dochter, jij moet al doen wat je kunt om de wereld te waarschuwen, want deze
gebeurtenis zal iedereen schokken. Voordat de Waarschuwing plaatsvindt zullen zij grote
tekens aan de hemel zien. Sterren zullen met zulk een kracht botsen dat de mensen in
verwarring zullen gebracht worden door het spektakel dat zij aan de hemel zien als een
catastrofe. Wanneer deze kometen doortrekken zal een grote rode hemel het resultaat
zijn en het teken van Mijn kruis zal door iedereen over de hele wereld gezien worden.
Velen zullen schrik hebben. Maar IK zeg jullie, wees blij want voor de eerste keer in jullie
leven zullen jullie een echt Goddelijke Teken zien dat groot nieuws brengt voor zondaars
van overal.
Kijk dan naar Mijn kruis en jullie zullen weten dat Mijn grote barmhartigheid aan ieder van
jullie gegeven wordt, Mijn dierbare kinderen. Want het was met de diepe en eeuwige liefde
die Ik voor jullie had dat Ik gewillig op het kruis gestorven ben om jullie te redden. Wanneer
jullie gedurende de Waarschuwing de kruisen in de lucht zullen zien, zullen jullie weten dat
dit een teken is van Mijn liefde voor jullie.
Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie broeders en zusters zich kunnen verheugen wanneer
ook hun het bewijs wordt getoond van Mijn bestaan. Bid opdat zij aanvaarden dat dit hun
kans is om zichzelf in Mijn ogen te verlossen. Dat deze grote akte van Barmhartigheid hun
zielen zal redden als zij Mij toestaan hen te helpen.
Jullie zal getoond worden wat het betekent te sterven in staat van doodzonde
De Waarschuwing zal voor jullie allen een zuiverende ervaring zijn. Dat kan gedeeltelijk
onaangenaam zijn vooral voor wie in zware zondigheid verkeert. Want voor de allereerste
keer ooit zal jullie getoond worden hoe het voelt wanneer het licht van God uit jullie leven
verdwijnt. Jullie zielen zullen de verlatenheid voelen die gevoeld wordt door hen die sterven
in staat van doodzonde. Die arme zielen die te lang gewacht hebben om God om
vergeving te vragen voor hun zonden. Onthoud dat het belangrijk is dat Ik toesta dat jullie
allemaal die verlatenheid van ziel voelen. Want enkel dan zullen jullie eindelijk begrijpen dat
zonder het licht van God in jullie zielen, jullie ophouden te voelen. Jullie ziel en lichaam
zouden als lege vaten zijn. Zelfs de zondaars voelen het licht van God omdat het aanwezig
is in ieder kind op aarde. Maar wanneer jullie sterven in staat van doodzonde, bestaat dit
licht niet langer.
Bereid jullie voor op die grote gebeurtenis. Red jullie zielen nu jullie nog kunnen. Want het
zal enkel zijn wanneer het licht van God jullie verlaat dat jullie eindelijk de leegte, de dorheid
en de duisternis zullen beseffen die Satan aanbiedt en die vol zijn van angst en terreur.
Vul jullie zielen weer bij. Wees nu blij want de Waarschuwing zal jullie redden en dichter tot
Mijn Heilige hart brengen.
Verwelkom de Waarschuwing want dan zal jullie het bewijs gegeven worden van Eeuwig
Leven en zullen jullie weten hoe belangrijk dat is.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus
Koning der Mensheid
188. Vrees ‘De Waarschuwing’ niet, verwacht ze met vreugde
Woensdag 7 september 2011, 23.45 uur
Mijn innig geliefde dochter, vertel Mijn dierbare kinderen dat ze niet bang hoeven te zijn van
de waarschuwing. Velen zullen zich angstig voelen en dat is begrijpelijk. Doch ze moeten
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zorgvuldig naar Mij luisteren. Ik zal tot ieder van u komen. U zult Mij zien en voelen in uw
hart en ziel. Mijn aanwezigheid zal in uw ziel vloeien met de zuiverste liefde en medelijden,
dus u moet vol vreugde zijn. Eindelijk zult u Mij zien en uw ziel zal omgeven worden met
liefde en beroering.
De meeste zondaars en ongelovigen zullen gewoon opgelucht zijn dat Ik besta. Hun
getuigenis van Mijn Heilige Aanwezigheid, zal het bloed zijn dat nodig is om hun zielen te
overspoelen met de zo lang gemiste voeding. Velen zullen het lijden ervaren, zoals Ik het
draag, als ze hun zonden zien, getoond voor hun ogen. Met gebroken hart zullen ze zien hoe
ze Mij hebben beledigd en zullen Mij smeken hen te vergeven.
Kinderen vanaf de leeftijd van verstand, zullen ook zien hoe zij Mij beledigen door de zonde.
In veel gevallen zullen de kinderen, die Mijn bestaan ontkennen, hoewel bewust van de
waarheid, tot Mij komen. Ze zullen Mij ook vragen om hen te omhelzen en niet willen dat Ik
ze laat gaan.
Zelfs de meest verharde zondaars zullen niet slagen in hun poging om door
dit bovennatuurlijk gebeuren geraakt te zijn. Kinderen, u moet sensationele geruchten
negeren. Er is niets om te vrezen. De waarschuwing moet verwacht worden met pure
vreugde in uw harten.
Ik wacht op de tijd waar Ik met zoveel liefde in Mijn Hart Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal
uitstorten over de hele wereld en ieder van u. Dit is het moment waarop u achteraf zult
beseffen welk geluk u, deze generatie, hebt. Hoe kunt u niet de genade herkennen die wordt
getoond aan de mensheid? In het verleden stierven zoveel zielen in zware zonde. Nu zullen
alle zondaars eindelijk de waarheid begrijpen.
Het is niet gemakkelijk voor Mijn kinderen het bestaan van Mij of Mijn Eeuwige Vader te
erkennen. Zonder een materialistisch bewijs zullen velen Mij niet willen leren kennen. Velen
hebben geen interesse in het geloof in de goddelijke wereld. Deze gebeurtenis zal hun ogen
openen voor het simpele feit dat het leven niet eindigt op aarde. Het gaat verder in alle
eeuwigheid. Dat is de reden waarom ze hun zielen moeten voorbereiden.
De waarschuwing zal laten zien wat ze moeten doen. Onthoud kinderen, Ik ben uw
Verlosser. Ik hou van u allemaal op een manier die buiten uw bevattingsvermogen valt.
Wacht op Mijn komst met liefde en kalmte. Vrees de dramatische taferelen niet in de lucht en
de kleur van stralen, die overal zullen verspreid worden en Mijn komst aankondigen. Dat zal
u voorbereiden voor deze gebeurtenis.
Bid alstublieft dat alle mensen vreugde zullen voelen in hun hart want deze gebeurtenis zal
voor de mensheid de redding betekenen in een grootteorde waar zoveel zielen kunnen gered
worden en hen in staat stellen het nieuwe Paradijs op aarde te bekomen.
Uw geliefde Verlosser
Jezus Christus
210. Verheug u: als de hemel openbreekt, dan zult u weten dat Ik kom
Zondag 2 oktober 2011 15.00 uur
Mijn innig geliefde dochter, de weerpatronen zijn nu aan het veranderen, het zoveelste teken
dat de tijden aan het veranderen zijn. Andere veranderingen zal men ondervinden. De zon
begint te pulseren en te draaien om de wereld voor te bereiden op de waarschuwing.
Mijn kruis zal eerst verschijnen. Men zal geschokt zijn, maar dit wordt gegeven als een
teken, zodat u uw zielen kunt voorbereiden en vragen om vergeving voor de begane zonden.
Door dit te doen zult u niet lijden tijdens de waarschuwing.
Bid, bid, bid overal Mijn volgelingen. Verheug u als de hemel openbreekt want jullie zullen
dan weten dat Ik werkelijk kom in de wereld. Eindelijk zal de mensheid niet meer in staat zijn
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om Mij te ontkennen. Mijn Liefde zal uitstralen in alle uithoeken van de wereld wanneer Ik
overal in alle zielen tracht binnen te treden.
Zo onverwacht zal dit evenement zijn dat de wereld zwaar geschokt stilstaat. Wanneer men
zich langzaam weer hersteld heeft, zullen velen nog steeds onzeker zijn over het gebeurde.
Wanneer Ik kom, zo zal ook de satan en de helse demonen proberen om de zielen van Mijn
kinderen te verslinden. Daarom moet Ik u allen met aandrang vragen om uw huis te
besprenkelen met wijwater en gezegende kaarsen in huis te halen. U moet uzelf
beschermen.
Ik vraag u dit als voorbereiding voor de komende gebeurtenissen. Bid voor al diegenen die in
hun hart de waarheid van Mijn leer niet accepteren. Bid vooral voor degenen die enorme
inspanningen doen om Mij te ontkennen, hoewel ze zich bewust zijn van Mijn kruisiging om
hen te redden.
Herinner u dat Ik stierf om ieder van u te redden. Vergeet niet dat Ik deze keer opnieuw kom
om u ieder van u te redden. Ik sluit niemand uit.
Nu hebt u de gelegenheid, kinderen, u een plaats te verzekeren in het tijdperk van vrede op
aarde. Waarom zou u er niet deel van willen uitmaken? Waarom zou iemand willens en
wetens kiezen voor de diepten van de hel en inruilen voor dit grote geschenk?
Verheug u. Bid. Dank God de Vader voor deze grote waarschuwing. Omarm dit geschenk
met liefde en vreugde in uw hart.
Uw Redder
Jezus Christus
225. God de Vader – Bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus
Christus
Woensdag 19 oktober 2011 14.00u
Mijn dochter, bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus,
want Hij komt nu, zoals aangekondigd, om de mensheid nogmaals te redden.
Zijn komst zal ingeluid worden door de trompetten uit de Hemel en de koren van engelen die
in lofprijzing zullen zingen om deze grootse gebeurtenis aan te kondigen.
Mijn groot geschenk aan de mensheid wordt jullie aangeboden in de vorm van Mijn innig
geliefde Zoon, die gezonden wordt om jullie te redden vóór het Laatste Oordeel.
Bereid jullie ziel voor want wanneer jullie zonden aan jullie geopenbaard worden, gelast Ik
jullie om in nederigheid neer te vallen aan de voeten van Mijn Zoon en te smeken om
genade. Jullie moeten Hem vragen om jullie te vergeven en jullie moeten de straf
aanvaarden die vereist is om jullie ziel te zuiveren.
Zijn barmhartigheid is zo groot dat geen zonde, hoe zwaar ook, niet kan vergeven worden
als er oprecht berouw getoond wordt. Van jullie allen wordt nederigheid vereist opdat jullie
waardig zullen worden om het nieuwe glorieuze tijdperk van vrede op aarde, waarvan het
tijdstip zeer nabij is, binnen te treden. Enkel die zielen, die oprecht berouw hebben en
daadwerkelijke trouw betonen aan Mijn geliefde Zoon, zullen geschikt zijn om de Poorten
binnen te gaan. Want jullie moeten vrij van zonde zijn om dit prachtige Nieuwe Paradijs op
aarde te betreden.
Mijn innig geliefde kinderen, Ik heb dit Paradijs met veel liefde voor ieder van jullie bereid. Dit
is het erfdeel waarop jullie gewacht hebben. Dit is de manier waarop het geschenk van de
aarde oorspronkelijk aan Adam en Eva aangeboden werd.
Elke mens die dit Paradijs op aarde verwerpt, waar geen kwaad onder welke vorm dan ook
zal bestaan, keert de redding de rug toe.
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Dit is jullie laatste kans om jullie ziel te bevrijden uit de greep van satan en de verdorven
invloed die hij heeft op jullie leven.
Omhels dit prachtige geschenk van grote barmhartigheid. Door middel van dit geschenk
wordt jullie de kans op ware redding en een glorieus Paradijs geboden, wat jullie onmogelijk
zouden kunnen vatten.
Tot die arme zondaars die het aanbod tot vergeving van Mijn Zoon afwijzen : er zal aan jullie
meer tijd verleend worden om terug te keren naar jullie geloof. Jullie zullen echter niet al te
veel tijd meer krijgen want Mijn geduld raakt op !
Wacht nu de terugkeer van Mijn Zoon af om jullie nogmaals te redden uit de zonde en jullie
naar het Eeuwig Heil te brengen.
God de Vader
244. Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan als vorm van penitentie
Woensdag 09 november 2011, 15.32 u.
Hoor mijn dringende smeekbede, kinderen, om jullie toe te wijden in deze tijd aan het
onbevlekt hart van Mijn innig geliefde Moeder.
Zij, de Middelares van alle genaden, werd aangesteld om jullie naar Mijn Heilig Hart te
brengen om zo de mensheid te redden van de ondergang die de mensen wacht die het
nalaten zichzelf los te maken van de werken van Satan.
Nu is het dringend dat jullie allen vurig bidden voor de redding van de zielen. Alle zielen
zullen voor Mij komen en voor velen zal het moeilijk zijn. Velen zullen de pijn van het
vagevuur ondergaan maar dat zal hun enige weg zijn naar eeuwige redding. Het is veel
beter dat te begrijpen tijdens dit leven op aarde dan het te ervaren na de dood. Wanneer zij
die boetedoening ondergaan (hebben) zullen deze zielen gezuiverd zijn en geschikt om
binnen te gaan in Mijn Nieuw Paradijs op aarde. Alleen zuivere zielen zullen in staat zijn
binnen te gaan. Ik moet jullie dringend verzoeken deze gave te aanvaarden en haar onder
ogen te zien met sterkte van geest, lichaam en ziel. Maar besef en herken haar voor wat ze
is, een weg naar eeuwig leven. Een kans om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te begrijpen.
Het is nu tijd om jullie zielen voor te bereiden. Wanneer jullie verlossing gezocht hebben
voor jullie zonden vóór De Waarschuwing, dan moeten jullie bidden voor de anderen. Zij
zullen het nodig hebben sterk te zijn.
Bid Mijn Goddelijke Barmhartigheid (Het Kroontje van Barmhartigheid) van nu af elke dag.
Jullie allemaal. Dat zal helpen om die arme zielen te redden die door de hevige emotie
kunnen sterven tijdens dit bovennatuurlijk evenement. Dit zal nu weldra aan de wereld
geschonken worden.
Verlies nooit de hoop, kinderen. Geloof Mij wanneer Ik zeg dat Ik jullie bemin. Ik schenk jullie
deze gave vanuit die liefde.
Jullie liefhebbende Verlosser
246. Tekens zullen eerst aan de hemel verschijnen - de zon zal rondtollen
Vrijdag 11 november 2011, 16.00 u.
Veel gebed is nu nodig om zielen te helpen redden. Jij, Mijn dochter, moet je familie
voorbereiden en aan diegenen die Mijn grote barmhartigheid nodig hebben, zeggen om
gereed te zijn.
Eens te meer zullen eerst de tekens verschijnen. Veel mensen zullen verbaasd opkijken
en vol aandacht zijn wanneer zij de veranderingen in de lucht zullen zien. Zij zullen de zon
zien rondtollen als nooit tevoren. Dan zullen zij het kruis zien. Dat zal gebeuren net
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voordat de sterren in de lucht zullen botsen en Mijn stralen van Goddelijke
Barmhartigheid de aarde zullen bedekken.
Vervolgens zal er stilte komen zodat elke ziel in een staat van absolute afzondering zal zijn
wanneer zij voor Mij komt. Zeg Mijn kinderen waar zij moeten naar uitkijken want zij moeten
geen angst hebben. Dit is geen te vrezen gebeurtenis. Integendeel, jullie moeten allen deze
ontmoeting verwelkomen.
Al Mijn kinderen moeten geloven dat Ik het ben die nu voor hen kom. Zij moeten niet
denken dat dit het einde van de wereld is. Want dat is het niet. Het is het begin van een
nieuwe periode in de tijd waarin al Mijn kinderen uiteindelijk de waarheid zullen kennen.
Ik verheug Mij en voel een grote tederheid voor elke ziel in het bijzonder die kan verlost
worden indien zij Mij toestaan hun deze gave te schenken.
Bid, bid, bid nu voor alle zielen en in het bijzonder voor diegenen die zo vol vrees zullen zijn
dat zij misschien niet sterk genoeg zullen zijn om Mijn hand van Barmhartigheid te
aanvaarden.
Jullie Verlosser
Jezus Christus
282. De Tweede Komst vindt plaats kort na De Waarschuwing
Woensdag 14 december 2011, 19.15 u.
Mijn liefste dochter, jij moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet één van de
boodschappen die aan jou gegeven worden ooit zullen vervalst worden. Jij bent stevig
geborgen in Mijn Allerheiligste Hart en je hand wordt door Mijn hand geleid.
Alleen Mijn heilig woord kan en zal altijd door jou geschreven worden om Mijn boodschappen
aan de hele mensheid mee te delen.
Je moet niet voortdurend trachten de datum van De Waarschuwing vast te stellen. Ik kan die
datum niet bekend maken omdat dat niet volgens de wil van Mijn Eeuwige Vader is. De
Waarschuwing zal uiterst onverwacht geschieden en de mens onverhoeds bevangen.
De tijd is zeer kort, dus neem de tijd om zoveel mogelijk vurig te bidden om zielen te redden.
Alle zielen.
De Kastijding werd tegengehouden en zal enkel plaatsvinden indien de mens, na De
Waarschuwing, het nalaat berouw te tonen en in groten getale terugkeert naar zijn
verderfelijke wegen. Mijn Vader heeft de toestemming gegeven om Mijn Tweede Komst
binnen een zeer korte periode op aarde aan te kondigen. Het zal snel na De Waarschuwing
gebeuren. Alle zielen moeten volledig voorbereid zijn.
De volgende kruistocht van gebed om zielen te redden luidt als volgt:
O Almachtige Vader, Allerhoogste God,
alstublieft, heb erbarmen met alle zondaars.
Open hun harten om de redding te aanvaarden en een overvloed van genaden te
ontvangen.
Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie en verzeker dat eenieder in uw
liefdevol Hart bescherming mag vinden.
O, Goddelijke Hemelse Vader, bescherm al uw kinderen op aarde voor een nucleaire
oorlog of andere daden die gepland worden om uw kinderen te vernietigen.
Houd ons verre van alle kwaad en bescherm ons.
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Verlicht ons opdat wij onze ogen zouden kunnen openen om de waarheid van onze
redding zonder enige angst in onze zielen te horen en te aanvaarden.
Ga in Vrede.
Jullie Liefhebbende Verlosser Jezus Christus
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Groep 2
Boodschappen die
• de noodzaak van continu gebed benadrukken
• de Tweede Komst van Christus, de Verdrukking, en het
Nieuwe Paradijs op aarde belichten
• allerlei spirituele raadgevingen verstrekken

nr. 7 - 13 november 2010, 15.00 u.
nr. 12 - 16 november 2010, 23.00 u.
nr. 24 - 30 november 2010, 12.00 u.
nr. 29 - 20 december 2010, 10.00 u.
nr. 48 - 17 februari 2011, 23.45 u.
nr. 50 - 3 maart 2011, 23.30 u.
nr. 56 - 24 maart 2011, 23.00 u.
nr. 66 - 16 april 2011, 22.45 u.
nr. 72 - 24 april 2011, 16.40 u.
nr. 81 - 10 mei 2011, 16.00 u.
nr. 85 - 15 mei 2011, 17.00 u.
nr. 89 - 20 mei 2011, 10.00 u.
nr. 104 - 4 juni 2011, 17.00 u.
nr. 113 - 12 juni 2011, 19.00 u.
nr. 117 - 15 juni 2011, 23.00 u.
nr. 121 - 23 juni 2011, 22.10 u.
nr. 122 - 25 juni 2011, 1.30 u.
nr. 128 - 30 juni 2011, 20.00 u.
nr. 133 - 6 juli 2011, 15.30 u.
nr. 137 - 10 juli 2011, 12.10 u.
nr. 144 - 20 juli 2011, 23.00 u.
nr. 160 - 8 augustus 2011, 19.45 u.
nr. 162 - 10 augustus 2011, 23.00 u.
nr. 166 - 14 augustus 2011, 14.25 u.
nr. 169 - 18 augustus 2011, 20.45 u.
nr. 171 - 21 augustus 2011, 23.00 u.
nr. 189 - 10 september 2011, 15.30 u.
nr. 191 - 12 september 2011, 12.00 u.
nr. 198 - 21 september 2011, 22.00 u.
nr. 248 - 13 november 2011, 19.00 u.
nr. 250 - 15 november 2011, 11.00 u.
nr. 253 - 17 november 2011, 21.00 u.
nr. 274 - 5 december 2011, 15.15 u.
nr. 275 - 7 december 2011, 04.00 u.
nr. 277 - 9 december 2011, 23.28 u.
nr. 281 - 13 december 2011, 20.15 u.
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7. Waarschuwing betreffende de hel en de belofte van het Paradijs
Zaterdag 13 november 2010 om 15.00 u.
Mijn geliefde dochter, je hebt een verschrikkelijke vervolging doorstaan die Ik heb toegelaten
om je ziel te bevrijden van de kwellingen van de hel. Je bent nu verlost en je geestdrift zal je
in staat stellen om Mijn woord te verspreiden zodat de mensheid bevrijd kan worden van het
lijden dat hen wacht als ze zo dwaas zouden zijn om te bezwijken voor de kwade.
Jij, Mijn dochter, wordt van helemaal in het begin gestuurd. Ik ben je de hele tijd sterker aan
het maken en dit pas sinds een paar dagen. Hoe denk je dat je zult zijn binnen een week,
een jaar of twee ? Een vechter, moedig tot het einde. Je zult met Mij werken om de zielen
van Mijn zeer geliefde kinderen, voor wie Ik een diepgaand en uiterst liefdevol medelijden
heb, te zuiveren. De liefde stroomt door Mijn aderen zoals een rivier. Mijn mededogen slinkt
nooit ondanks het feit dat zij zich de andere kant op draaien.
Ik zal hen redden van de kwellingen van de hel
Vertel hen, Mijn dochter, dat Ik hen zal redden van de kwellingen van de hel. Ik heb het
nodig dat zij zich tot Mij wenden in hun vreugdeloze, verwarde toestand. Er is maar één weg
naar de liefde en de vrede. Dat zal in Mijn nieuwe Paradijs zijn wanneer Hemel en Aarde één
zullen worden. Weten zij dit dan niet ? Hebben zij nog nooit gehoord van Mijn belofte van
weleer ? De belofte van het eeuwige leven, waarin zij – de gehele mensheid die zich tot Mij
wendt – met lichaam, ziel en geest gevoerd zullen worden naar de Nieuwe Aarde en Hemel
wanneer deze opnieuw samengevoegd zijn als het Paradijs, reeds zolang aan Mijn Vaders
kinderen beloofd.
Geloof, Ik smeek het jullie ! Denk na ! Als je nooit met de Heilige Schrift in aanraking
gekomen bent, stel jezelf dan deze eenvoudige vraag : Wanneer jullie liefde voelen in jullie
harten, waar denken jullie dat dit vandaan komt ? Is het een liefde die jullie een zachtmoedig,
nederig, hunkerend gevoel geeft totaal vrij van ik-zucht ? Zo ja, dan is dit de liefde die Ik
beloof aan al Mijn kinderen die zich tot Mij wenden.
Hoe wereldse ambities jullie leeg achterlaten
Het is moeilijk, Ik weet het lieve kinderen, om te geloven in een andere wereld dan degene
waar jullie in leven. Herinner jullie dat deze wereld gemaakt is door God, de Eeuwige Vader.
Daarna werd deze bezoedeld door de werken van de bedrieger. Hij, satan, is uiterst
doortrapt. Jullie, Mijn kinderen, moeten toch weten dat de wereldse ambities, die jullie als
onverzadigbaar ervaren, jullie niet bevredigen. Jullie voelen een leegte die jullie niet kunnen
verklaren of begrijpen, is het niet zo ? En dan streven jullie naar meer en meer. Maar, ook al
hebben jullie het gevoel dat jullie het zouden moeten zijn, toch zijn jullie nog steeds niet
tevreden. Waarom is dat ? Hebben jullie in je harten gekeken en jullie afgevraagd : waarom
? Waarom ? Het antwoord is heel eenvoudig.
God schiep de mensheid. De mensheid werd verleid door satan. De satan bestaat in deze
mooie wereld die Mijn Eeuwige Vader gemaakt heeft uit pure liefde. Jammer genoeg zal hij,
satan, bestaan tot aan Mijn Tweede Komst. Hij zal dan ontmaskerd worden vanwege de
enorme leugens en het bedrog welke hij aan Mijn kinderen verkondigd heeft. Tegen die tijd
zal het te laat zijn voor vele van Mijn kinderen, met inbegrip van diegenen die onzeker of
besluiteloos zijn om te geloven in de Goddelijke, superieure schepping van Mijn Vaders
Koninkrijk.
Wijs Mij niet af !
Luister ! Ik, Jezus Christus de Verlosser, ben gezonden om jullie allemaal een tweede kans
te geven om in Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Aanhoor nu Mijn belofte ! Luister naar
Mijn stem, door de Goddelijke Genade via Mijn zieners en profeten naar de hedendaagse
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wereld gezonden, en besef dat in de ogen van Mijn Vader al Mijn kinderen gelijk zijn.
Degenen die Hem volgen zijn gezegend maar ondergaan kwellingen voor de zielen die niet
geloven en weigeren om te luisteren. God heeft de wereld gemaakt. Deze kwam niet
tevoorschijn vanuit het niets. De mens heeft dergelijk wonder, dat de wetenschap nooit zal
kunnen verklaren, niet bedacht en kon dit evenmin. Het Goddelijk bovennatuurlijke kan nooit
echt begrepen worden tot alle kinderen zich overgeven met geest, lichaam en ziel aan de
zuivere liefde die Ik aanbied.
A.u.b., Ik smeek jullie allemaal om jullie Schepper niet af te wijzen. A.u.b., luister niet naar
het bedrog door de leugens die aan jullie verteld worden door de bedrieger via afdelingen
van de zonder hoofdletter in Taalunie Vrijmetselaars, de Illuminati, de valse profeten, de
bizarre en volledig verdorven erediensten die zich ontwikkeld hebben door de domheid van
de mensheid.
De satan bestaat echt
De mensheid is zwak. Zelfs de meest heilige volgelingen vallen ten prooi aan de
voortdurende verleidingen van de kwade. Het probleem is dat zij, die plezier zoeken, niet
geloven dat hij echt bestaat. Anderen weten dat hij echt is en dat hij bestaat. Zij zijn degenen
die Mij het meeste hartzeer bezorgen.
Wonden openen zich weer en etteren
Ik lijd zodanig dat de wonden, aan Mij toegebracht bij Mijn verschrikkelijke kruisiging
waaraan Ik bezweken ben, zich weer openen en etteren. Mij achterlatend in de uiterst
pijnlijke doodstrijd van lichaam, ziel en goddelijkheid. Toch zal Ik nooit ophouden van jullie
allemaal te houden.
Ik roep jullie op vanuit de Hemel en in naam van Mijn Eeuwige Vader, die ieder en elk van
jullie gecreëerd heeft uit pure liefde, om stand te houden. Verwerp satan ! Geloof dat hij
bestaat ! Neem dit aan ! Open jullie ogen ! Zien jullie de onrust niet die hij veroorzaakt in
jullie levens ? Zijn jullie blind ?
Een boodschap voor de rijken
Tegen de rijken zeg Ik : stop ! Denk na en richt jullie slechts een ogenblik tot God. Vinden
jullie je taak bij het leven naar jullie geboden aangenaam ? Voelt het goed ? Hebben jullie Mij
verloochend voor de wereldse buitensporigheden ? Diezelfde buitensporigheden en
genoegens zullen jullie met een leeg hart achterlaten. Jullie zullen in jullie eigen hart merken
dat het niet goed voelt. Toch zullen jullie nog snakken naar meer van die lege maar
opwindende beloftes die aan jullie gegeven worden door de bedrieger in ruil voor jullie ziel.
Een boodschap voor degenen die de Illuminati volgen
Ik waarschuw jullie allemaal, vooral Mijn kinderen die meegezogen worden door de Illuminati
en andere even slechte instanties. Eenmaal daar zijn jullie veroordeeld tot de eeuwige
verdoemenis. Beseffen jullie niet dat wat er jullie beloofd werd in ruil voor jullie ziel een
leugen is ? Een bedrieglijke en beangstigende leugen. Jullie zullen nooit de geschenken
ontvangen die jullie beloofd zijn door deze onheilspellende boodschapper uit de diepten van
de hel. Aangezien Ik jullie op het Kruis verlost heb, toen Ik Mijn leven gaf om jullie te redden,
laat Me jullie nu a.u.b. niet verliezen. Ik houd van jullie, Mijn kinderen. Ik huil terwijl Ik jullie
een laatste keer smeek om Mij niet af te wijzen ten voordele van de bedrieger.
Ik zal iedereen die zijn schuld belijdt vergeven
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Ik kan niet tussenkomen tegen jullie vrije wil in omdat dit één van de geschenken is aan jullie
gegeven toen jullie geboren werden in het licht van God. Ik zal zeer binnenkort komen zoals
aangekondigd in de Schriften – sneller dan wie ook kan beseffen. De wereld zal zich in
duisternis en wanhoop storten. Toch zal Ik onmiddellijk op het ogenblik van de belijdenis stuk
voor stuk elk van Mijn kinderen vergeven wanneer hun zonden aan hen geopenbaard
worden – ongeacht hoe weerzinwekkend deze zijn. Zij zullen met lichaam en ziel het
Paradijs binnentreden, wanneer de Hemel en de Aarde één worden, waar jullie allemaal
zullen leven in de eeuwigheid met jullie Familie voor eeuwig en altijd.
Beloftes die het Paradijs te bieden heeft
Geen ziektes, geen lichamelijke ontbinding, geen zonden – alleen maar liefde. Dat is de
belofte van Mijn Paradijs. Niemand zal aan iets gebrek hebben. Iedereen zal leven in
eendracht, vreugde en liefde.
De realiteit van de hel
Wijs dit leven niet af voor het leven dat satan jullie belooft heeft ! Er is tegen jullie gelogen !
Als jullie deze weg volgen waar God of Ik, Jezus Christus jullie Verlosser, geen deel van uit
maken, zijn jullie op de weg naar de eeuwige verdoemenis. Jullie zullen het uitschreeuwen
van ontzetting als jullie deze vergissing inzien. Daardoor zullen jullie smeken om
barmhartigheid. Jullie zullen tranen op jullie gezicht hebben, de haren uit jullie hoofd trekken.
Maar omdat jullie een vrije wil hebben, een geschenk van Mijn Vader, kan dit niet ongedaan
gemaakt worden. Wanneer jullie dit bedrieglijke pad kiezen, zullen jullie de verdoemenis
ondergaan en voor eeuwig branden in de hel. Het is echt waar. De ergste vervloeking is het
besef dat er een God is. Dat Ik, jullie Verlosser Jezus Christus, inderdaad besta. En er zal op
dat moment geen enkele manier zijn om jullie te redden.
Jullie familie bekijkt jullie misschien vanaf de overkant. Als dat zich afspeelt, en jullie de
afschuwelijke waarheid beseffen, zal het te laat zijn. Onthoud deze woorden ! De ergste
vervloeking is de wetenschap dat jullie het aangezicht van God nooit zullen zien. Dat zal de
grootste kwelling zijn en deze zal eeuwig voortduren in het vuur van de hel waar het lijden
aanhoudend en meedogenloos is. Jullie zullen in plaats van te genieten van het aan jullie
beloofde Paradijs door de leugens van de bedrieger eindigen in de angstaanjagende
gangpaden van de hel. Het is echt waar en het geeft het lijden in eeuwigheid weer.
Aan ieder van jullie, die niet geloven dat Ik met de mensheid communiceer, vraag Ik dat jullie
a.u.b. bidden tot Mijn Heilig Hart. Bid elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheid om 15 uur. Ik
zal jullie verzoek beantwoorden met liefde welke jullie onmiddellijk zullen gewaar worden.
Houd Mijn hand vast, kinderen. Laat deze niet los. Ik houd zoveel van jullie allen dat Ik Mijn
leven gaf voor elk van jullie zodat jullie gered kunnen worden.
Deze keer kom Ik om te oordelen. Hoeveel Ik ook van jullie houd, Ik kan niet tussenkomen in
de gave van de vrije wil die jullie door Mijn liefhebbende Vader geschonken is. Ik hoop dat
door Mijn hedendaagse zieners en profeten jullie uiteindelijk zullen luisteren. Denk eraan dat
de waarheid de weg is naar de eeuwige redding en een nieuw begin wanneer het Paradijs
terugkeert naar de aarde.
De leugens van de satan
De leugens, ongeacht hoe verlokkelijk, zijn niet meer dan dat. Leugens – ontworpen om de
geliefde zielen te stelen opdat ze niet door Mijn Vader, de Schepper en Vervaardiger van de
Aarde gered kunnen worden.
Jullie Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.
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12. Schuif alle twijfels terzijde
Dinsdag 16 november 2010, 23.00 u.
Schrijf het volgende, Mijn dochter ! De twijfels die je gedachten binnensluipen, waren te
verwachten. Ja, je wordt verleid om je hoofd weg te draaien maar hij, de bedrieger, zal je
nooit van Mij onttrekken. Mijn geliefde dochter, je bent sterker dan je denkt want zeer weinig
uitverkoren zielen zouden in staat zijn om te gaan met dit belangrijke, heilige verzoek zoals jij
dat gedaan hebt. Het vergt moed om te gaan met de wijze waarop Ik met jou communiceer.
Je liep niet ineengedoken van angst weg. Je wist vanaf het begin dat dit een goddelijke
mededeling was vanuit de hoogste en meest Heilige Rangorde.
Je gaat binnenkort extra verlichting ondervinden welke al je twijfels zal wegnemen. Wanneer
dit gebeurt, zal je geest zich meer openen om de bijzondere genaden te ontvangen die
moeten bijdragen om je te doordringen met de moed en vastberadenheid die nodig zijn als
hulp om deze profetie naar buiten te brengen.
Ja, Mijn dochter, tot jouw grote verbazing ben jij de uitverkorene om de profetieën
opgenomen in het Boek van Johannes uit te dragen en de mensheid voor te bereiden op de
zuivering die zich binnenkort gaat ontvouwen. Eenmaal de angst, twijfel en onzekerheid zich
van jou verwijdert, Mijn geliefde dochter, zal je jezelf oprichten en deze bijzondere taak die Ik
van jou vraag, voleinden. Doe nu wat Ik zeg ! Je moet Mijn Goddelijke Barmhartigheid elke
dag om 15 uur opzeggen om zielen te helpen redden. Je moet doorgaan met het opzeggen
van de Rozenkrans die aan de wereld gegeven is door Mijn meest kostbare Moeder die met
Mij aan het werk is om Mijn Tweede Komst op deze aarde voor te bereiden.
Veel zielen zijn nu voor Mij verloren doordat er dagelijks steeds meer van Mij worden
weggekaapt door de kwade. Zij mogen niet van Mij weggenomen worden. Help Mij a.u.b. om
deze arme zielen te redden. Schuif al je twijfels terzijde ! Denk enkel aan je taak ! Help hen
de ogen te openen om hen in staat te stellen zichzelf te bevrijden in de ogen van Mijn
Eeuwige Vader. Als je gewoon blijft denken aan het uiteindelijke resultaat, zal je de reden
begrijpen waarom dit belangrijk is en waarom het een roeping is, voortgebracht vanuit de
pure liefde die Ik voor al Mijn kinderen in Mijn hart draag.
Stel dit jullie op de volgende manier voor ! De liefde van een toegenegen ouder kent geen
grenzen. Als een kind dwaalt en het pad van de ondergang bewandelt, is het hartzeer en de
kwelling als gevolg hiervan en gevoeld door de ouder als een zwaard dat het hart doorboort.
Elke ouder die van zijn kinderen houdt, zal zich tot het einde toe inspannen om voor hen te
strijden. Zij geven nooit op. Nooit. Zo is het ook bij Mij. Ik zal alles doen wat in Mijn
Goddelijke Macht ligt, zonder in de vrije wil van de mens tussen te komen, om hun harten
terug naar Mijn hart toe te keren. Jij, Mijn dochter, zal Mij hierbij helpen.
Ik hoef je niet te herinneren aan de nood van gehoorzaamheid en volledige overgave aan
Mij. Dit is de roeping waarvoor je uitgekozen bent. Neem nu je zwaard ! Je moet zij aan zij
strijden met je Goddelijke Verlosser in een laatste poging om de redding van al Mijn kinderen
tot stand te brengen vóór de Oordeelsdag.
Ga nu heen in vrede en liefde om vandaag Mijn Lichaam te ontvangen.
Je liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.
24. De zoektocht naar rijkdom
Dinsdag 30 november 2010, 12.00 u.
Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in
de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige
boodschappen. Zie a.u.b. in dat deze boodschappen van Mij komen en stop nu a.u.b. met
twijfelen. Dat zal je in staat stellen om je te concentreren op het werk waarvoor je geroepen
bent.
Betreffende de zaken die in de wereld plaatsvinden, is het nu met de dag duidelijker aan het
worden wat de kwaadaardige wereldorde probeert te veroorzaken in de wereld. De
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Verenigde Naties, één van de vele fronten van deze nieuwe wereldorde, proberen al Mijn
onderrichtingen uit te roeien en zullen elk dodelijk wapen waarover zij beschikken hiervoor
gebruiken.
Vrees niet want Mijn gelovigen zullen knokken en zullen Mij niet verloochenen vooral in die
landen die aan Mij toegewijd zijn en die een godvruchtig en onwankelbaar geloof hebben. Zij
zullen niet wijken en dit niet goedkeuren. Maar velen zullen machteloos zijn omwille van de
kosten die ermee gemoeid zijn om ervoor te zorgen dat hun kinderen in het Licht geleid
worden.
Zoals Ik je eerder duidelijk gemaakt heb, staat de toorn van Mijn Eeuwige Vader op het punt
om zich te tonen op de aarde omdat de mensheid stapje voor stapje verder en verder gaat in
zijn pogingen om Mij te verstoten.
De wereld ziet er hetzelfde uit. De mensen lijken hetzelfde. De wereld van de televisie met
zijn roosgetinte aantrekkelijkheid schijnt hetzelfde. De mensen steken hun hoofd in het zand.
Zij denken dat de wereld zal blijven zoals het is. Jammer genoeg vergissen zij zich. Mijn
plicht tegenover Mijn kinderen is jullie te redden. Niet om jullie toe te laten om verder
meegezogen te worden in een waardeloos vacuüm van beloftes, ijdele dromen en
bedrieglijke ambities. Dit zijn de genoegens waaraan jullie heel veel jaren trouw waren. Dat
zijn de beloftes waarvan jullie, niet door eigen schuld, overtuigd waren dat uit zelfrespect dit
de te volgen weg was. Persoonlijk gewin. Zelfmotivatie. Jullie kregen te horen om op zoek te
gaan naar het beste van het beste ongeacht wat het kost. Dé nummer 1 ben jij. Jullie worden
voor de gek gehouden met jullie ambities, zucht naar rijkdom voor jezelf en jullie kinderen,
het verlangen om beter te worden dan je broeders en zusters en een voortdurende
meedogenloze zoektocht naar toejuiching.
Deze ambities werden door de bedrieger bij Mijn kinderen opgewekt door hun luister en
aantrekkingskracht. Veel van Mijn kinderen zullen lachen met deze boodschap en zeggen
dat dit niet waar is. Jammer genoeg bestaat de bedrieger en de meeste van Mijn kinderen
nemen dit niet aan.
Hij is sluw zodat hij zich verschuilt achter dingen, mensen, handelingen en aantrekkelijke
drijfveren. Zijn glamoureuze uitstraling houdt in dat als je vandaag de dag aan iemand vraagt
wat zij zouden nemen – geld of een kans om zich te herenigen met hun overleden familie –
zij voor het geld zullen kiezen. Vraag iemand anders of zij hun broeder of zuster zouden
verraden voor materieel gewin en het antwoord zal ‘ja’ zijn. Vraag een jong kind of zij hun
eenvoudige bestaan zouden ruilen voor een opzienbarend en opwindend leven en het
antwoord zal ‘ja’ zijn.
Waarom vinden Mijn kinderen het vervolgens moeilijk te begrijpen dat, zodra de hoofdprijs
hen is toegewezen, zij het gevoel hebben dat ze meer en meer nodig hebben ? Een
welvarende man die eenmaal winst gemaakt heeft, zal onophoudelijk doorgaan om nog meer
te bereiken. Dit komt omdat satans geschenken een wrang, leeg gevoel in jullie achterlaten
dat jullie niet begrijpen. Dus jullie gaan door met jullie zoektocht naar meer en het is meestal
ten koste van het welzijn van jullie naaste. Niemand verwerft enorme rijkdom zonder dat de
mensen, die hij onderweg aantrof, tot op zekere hoogte lijden. Niemand zal roem kunnen
verwerven zonder dat iemand anders het zonder moest doen. Iemand die zijn rijkdom niet
deelt, is verdoemd. Iemand die niets heeft, heeft de neiging om meer te delen dan diegenen
die gezegend werden met materieel comfort.
Mijn onderrichtingen kunnen niet ontkracht worden
Waarom negeren Mijn kinderen deze onderrichtingen, onderwezen door Mijn apostelen
vanaf het moment dat het Nieuwe testament werd verwezenlijkt ? Waarom slaan zij geen
acht op de leer die deze bevat ? Menen zij dat ze geschreven werden door Mijn apostelen
met de bedoeling dat de mensen niet zouden luisteren ? Deze onderrichtingen zijn niet
veranderd sinds Ik deze aarde verliet. Zij zijn er met een reden. Jullie kunnen hun
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interpretatie veranderen, ze ontkrachten, een nieuwe betekenis toevoegen of een aantal
delen verwijderen. Er zal echter één ding overblijven en dat is de waarheid. De waarheid zal
altijd dezelfde blijven. Deze kan niet en zal niet veranderd worden om zich naar de mensheid
te schikken. Schenk hier thans aandacht aan ! Let op en luister ! Jullie kunnen niet
verwachten dat, door deze weg te volgen, jullie in Mijn Vaders Koninkrijk binnentreden.
Velen onder jullie rechtvaardigen de rijkdom en de roem die jullie verwerven en schrijven dit
toe aan geluk. Wat jullie mogelijk niet beseffen, is dat velen onder jullie hun zielen aan de
boze hebben verkocht gedurende het verloop.
Sommige van Mijn kinderen weten niet dat zij ernstige zonden begaan hebben en geloven er
niets van. Anderen geloven echt dat zij enkel doen wat het beste is voor zichzelf en hun
familie. Zij moeten echter beseffen dat financiële zekerheid aanvaardbaar is maar het
zoeken naar luxe en rijkdom is dat niet.
Het is de realiteit dat enorm veel rijkdom verworven wordt door de zonde. Rijkdom die
mogelijkerwijs verworven is zonder zonde zal leiden tot zonde.
Ondanks de onderrichtingen van Mijn Vaders Kerk doorheen de wereld aanvaarden de
mensen nog steeds Mijn Leer niet. Rijke mensen die streven naar materieel voordeel hebben
één God. Arme mensen die streven naar rijkdom hebben één God. Deze zijn voor beiden
hetzelfde : geld. Geld is nutteloos als het oneerlijk verkregen is en wanneer de minder
fortuinlijke geen baat heeft uit dit voorval.
Geld, materiële rijkdom en alle goede dingen verworven door deze mensen die zichzelf als
fortuinlijk beschouwen, moeten gedeeld worden met diegenen die het nodig hebben. Geld
dat gegeven wordt aan liefdadigheid is nietszeggend als het gedaan wordt om roem of
aandacht te zoeken.
Wees ervan verzekerd dat door het onheil dat nu in de wereld wordt voorbereid en als het
streefdoel om jullie met lege zakken achter te laten werkelijkheid wordt, pas dan zullen jullie
beseffen hoe weinig waarde geld bezit. Als zij, het kwaadaardige wereldsysteem, jullie geld
overneemt en jullie onmachtig maakt om het te beroeren zonder dat jullie akkoord gaan met
hun voorwaarden, zullen jullie uiteindelijk beseffen dat jullie een alternatieve weg naar geluk
nodig hebben.
Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te overleven. Degenen
met overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd
nooit hebben moeten krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken,
zullen voor jullie meer waard zijn dan een miljoen dollars. Een eenvoudige vrucht zal jullie
meer waard zijn dan een glanzende auto. Want als jullie van alles beroofd zijn, zullen jullie
roepen om jullie Maker, jullie Schepper. Het is pas dan en dan alleen, dat jullie zullen
begrijpen dat de liefde in je hart het enige is dat telt. Want zonder liefde kunnen jullie niet
gedijen, noch kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk binnengaan.
Geloof dit nu ! Wees voorzichtig in jullie zoektocht naar rijkdom ! Stop nu voor het te laat is !
Deel en verdeel en volg Mijn weg na ! Dit is een harde les voor Mijn kinderen die een gevoel
van wankelmoedigheid hebben.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
29. De grote beproeving
Maandag 20 december 2010, 10.00 u.
Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen
gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven
afwijzen. De tijd nadert de advent van de Grote Beproeving. Deze belangrijke gebeurtenis
zal beginnen vanaf het einde van 2012 en mag niet verward worden met de tijd of de datum
van Mijn Tweede Komst op aarde. Want deze wordt niet in deze boodschappen
aangekondigd, Mijn kinderen. Wie aan Mijn kinderen een datum voor Mijn Tweede Komst

20
tracht te geven, is een leugenaar en geen ware profeet. Ik onthul echter, door middel van
Mijn profeet, de jaren met specifieke gebeurtenissen die leiden naar Mijn Tweede Komst.
God zal de samenzwering om de wereldbevolking in te krimpen niet laten plaatsvinden
De Grote Beproeving, al zo lang geleden aangekondigd, zal zich nu ontvouwen voor de ogen
van een ongelovige wereld. Dit vindt plaats wanneer het zwaard der gerechtigheid overal zal
toeslaan. Mijn Eeuwige Vader is niet bereid om zich terug te trekken en toe te laten dat het
boosaardig plan, dat op dit moment achter gesloten deuren beraamd wordt en ontworpen om
de wereldbevolking in te krimpen, verwezenlijkt wordt.
Deze verdorven groepering, toegewijde volgelingen van de satan, hebben in het verleden
getracht om een genocide aan te richten op Mijn Vaders kinderen. Zij mislukten. Ze proberen
dit opnieuw. Zij zullen opnieuw mislukken maar niet voordat zij een verschrikkelijke
verwoesting veroorzaken.
De gelovigen moeten niet bang zijn
Mijn Eeuwige Vader zal vanwege zijn Barmhartigheid moeten ingrijpen om hen te stoppen
hoewel het Hem pijn doet om de wereldwijde rampen, die vóór jullie liggen, te ontketenen.
Gelovigen, vrees niet voor jezelf of voor jullie families. Jullie worden beschermd. Maar a.u.b.,
a.u.b. bid de Heilige Rozenkrans en het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te allen
tijde om een aantal van deze rampen te helpen verlichten en af te wenden.
Begin nu plannen te maken. Deze mensen moeten bestreden worden aangezien zij trachten
om jullie geld, jullie gezondheid, jullie voedsel en zelfs jullie geloof te controleren. Houd stand
en bescherm jezelf en jullie families door middel van het gebed. Aanroep alle heiligen die
jullie vereren om jullie te helpen als bemiddelaars bij Mijn Eeuwige Vader.
Wereldwijde rampen om aandacht te trekken
Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische
weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde vorm – zal dit
resultaat van de opwarming van de aarde. Ja, de mensheid heeft
afschuwelijke manier beschadigd maar deze rampen zullen niets te
klimaatsverandering.

veranderingen in het
gezien worden als het
de aarde op een heel
maken hebben met de

Als Mijn Eeuwige Vader dit besloot, kon hij achterover leunen en niets doen. Dan zouden
deze kwaadaardige, op macht beluste en misleide groeperingen met machtige
beleidsmannen winnen. Door Mijn onschuldige kinderen in hun valstrik te trekken van
hypnotische gehechtheid aan satan, de boze, zouden zij zielen stelen. Dat zal niet
toegelaten worden.
Oproep aan alle religies om zich te verenigen
Het is nu tijd voor Mijn Vaders kinderen en volgelingen, alsook voor diegenen die geloven in
het Opperwezen God, de Schepper en Maker van alle dingen, om hun krachten te bundelen.
Vorm samen één front ongeacht welke weg naar God jullie volgen en of jullie in Mij, Zijn enig
geliefde Zoon geloven.
Bestrijd de groepering die de boze vertegenwoordigt. Hij is jullie vijand als jullie in God, de
Eeuwige Vader, geloven. Hij probeert jullie tegen te houden om het Paradijs te betreden door
zijn volgelingen voor te liegen dat ook hij hen naar een even mooi goddelijk paradijs zal
brengen. Deze arme misleide en betrouwbare volgelingen kunnen dit bedrog niet doorzien
omdat zij verblind zijn door de lokstem van de materialistische roem.
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De profetieën in het Boek van Johannes komen nu aan het licht
Bid, bid, bid elke dag jullie allemaal. Zeer spoedig zal iedereen de waarheid van de Heilige
Schrift begrijpen. Iedereen zal uiteindelijk beseffen dat de onderrichtingen, bevat in Mijn
Vaders Boek, nauwkeurig zijn. Deze liegen niet. Profetieën, in het verleden aangekondigd,
kwamen aan het licht. De profetieën bevat in het Boek van Johannes zullen nu aan het licht
komen. Deze boodschappen, gegeven aan deze profeet, zijn bedoeld om Mijn kinderen voor
te bereiden om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te treden.
Ga Mijn waarheid nu verspreiden. Red elkaar van de klauwen van de bedrieger voor het te
laat is.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
48. De opkomst van de Arabische Wereld – 3 wereldleiders worden vermoord
Donderdag 17 februari 2011, 23.45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vandaag vol vreugde nu deze belangrijke reeks
boodschappen voltooid wordt om ze voor de hele mensheid te publiceren. Je zult spoedig
ontdekken dat alle landen deze boodschappen zullen opzoeken. Maak je geen zorgen over
je veiligheid want Ik zal jou en je familie altijd beschermen. Alhoewel Ik vervuld ben van
liefde voor jou, Mijn kind, breekt Mijn hart van groot verdriet door het lijden dat toegebracht
wordt door de sluwe genootschappen die plannen smeden om landen over te nemen.
Zij zullen dit doen door behendig leiders te elimineren. Vervolgens zullen zij hulp aanbieden.
Daarna zullen zij de vriendschap kopen van de nieuwe regimes tot zij hen controleren. Deze
nieuwe heerschappij zal erger zijn dan de op macht beluste dictators die ten val gebracht zijn
in naam van de vrijheid.
Mijn dochter, let nu op de snelheid waarmee de Arabische Wereld zich zal verenigen tegen
Mijn volk, de Joden. Kijk toe hoe al hun bondgenoten weg zullen vallen, hen onbeschermd
achterlatend.
Mijn dochter, wanneer de Waarschuwing plaatsgrijpt, zal Mijn woord met meer gretigheid
beluisterd worden nadat de bekering plaatsvindt. Dat zal de tijd zijn voor Mijn geheiligde
volgelingen om zich hardnekkig te verenigen tegen de tirannie die in de Westerse Wereld zal
opduiken, vooral in Europa. Strijd voor jullie recht om te bidden. Als jullie dit niet doen, zal
het geen godsdienstoorlog worden maar een volkerenmoord.
Er zullen binnenkort drie wereldleiders één voor één vermoord worden (*). Denk eraan dat
elk van hen vermoord zal worden door de samenzwering van de verdorven groeperingen –
de subculturele organisatie, die in alle naties heersen, maar die jullie niet kunnen zien
doordat zij lafaards zijn. Maar zij zullen zich niet lang verstoppen. Wanneer zij het bestuur in
hun greep hebben, zullen zij zich inspannen om jullie aandacht te krijgen en respect eisen.
De Waarschuwing zal helpen om al Mijn kinderen, wijd en zijd, te redden. De bekering, een
geschenk van Mij, zal zelfs gegeven worden aan diegenen die samenzweren en plannen
maken om de heerschappij over Gods aarde te verwerven. Als ze alleen maar konden
begrijpen dat deze macht nooit van hen zal zijn, zouden ze misschien stoppen. Maar zij zijn
blind.
Meerdere van Mijn Engelen, die nu de aarde infiltreren als mens, zullen helpen om deze
arme misleide zielen de waarheid te tonen. Velen zullen zich bekeren. Anderen niet.
Mijn dochter, ga de boodschap snel verspreiden. Je hebt maar een paar weken. Gebruik elk
beschikbaar hulpmiddel ! Toon moed ! Doe echt alles om het voor al Mijn kinderen, alle
naties mogelijk te maken de bedoeling van Mijn bijzonder geschenk te begrijpen – wanneer
Mijn hand zich uitstrekt vanuit de Hemel om hun zielen te redden.
Degenen die zich aanvankelijk niet bekeren, zullen dit doen vanwege de Vervolging
waardoor meer en meer zielen zich terug tot Mij zullen wenden. Dit zal een zeer moeilijke tijd
worden voor iedereen. Maar wees geduldig ! Er zijn goede tijden in het vooruitzicht wanneer
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de vrede op de aarde zal weerkeren. Na deze roep om wakker te worden, zullen Mijn
kinderen de liefde zien die Ik bezit en ze zullen terug in Mijn armen komen gelopen. Zodra
dat gebeurt, zal Mijn strijdmacht zich vormen en Mijn Koninkrijk verdedigen tegen de
bedrieger van wie de heerschappij van korte duur zal zijn.
Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid, kinderen. Jullie zullen dit zeer
spoedig beseffen. Tegen dan hebben jullie op het moment van de Waarschuwing geen
sceptische gedachten – wanneer dit gebeurt, zullen jullie je hart openen voor de waarheid.
Ga nu heen in vrede en liefde voor de gehele mensheid, Mijn dochter.
Jezus Christus, Koning van de Joden
(*)Nota : De namen van deze drie wereldleiders zijn door de zienster gekend maar worden
niet vooraf gepubliceerd vanwege de betrokken gevoeligheid. Twee zijn er van het Midden
Oosten en één van het Westen. Twee priesters en één mediakanaal, voor toekomstige
publicatie, hebben persoonlijk hun namen gekregen.
50. Democratie zal verdwijnen - Priesters zullen gemarteld worden
Donderdag 3 maart 2011, 23.30 u.
O zeer geliefde dochter, met vreugde begroet Ik deze avond jouw aandacht. Jouw
afwezigheid heeft Mij een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat jij vlug naar Mij zou
terugkeren.
Alstublieft, luister aandachtig. Al besef Ik dat jij het druk hebt met jouw leven, toch moet jij de
grote dringendheid begrijpen van deze boodschap. Mijn woord wordt aan jou gegeven op het
meest historische tijdperk sinds het begin. Want het is nu, in deze tijd, dat de wereld getuige
zal zijn van veranderingen die nog nooit door de mensheid gezien zijn.
Houd jullie nu klaar, Mijn kinderen, waar ook ter wereld. Want zeer binnenkort zal, vanwege
Mijn Barmhartigheid, één van de kostbaarste geschenken aan ieder van jullie gegeven
worden: Mijn Waarschuwing. Zij zal overal bekering meebrengen. Wanneer zij plaatsvindt,
na dat moment in de tijd waarop de aarde zal stil staan, zal Liefde, door de aanvaarding van
de waarheid, wijd verbreid zijn.
Satans aanhangers zullen het moeilijk vinden om hun verdorven gedrag te verdedigen
tegenover de liefde en het licht dat doorheen jullie zal schijnen. Maar hoewel de grote
gebeurtenis die jullie zal verbazen, veel bekeringen zal brengen, toch moeten jullie je erop
voorbereiden.
Geloof dat deze profetie zal plaatsvinden. Zeer weinigen zullen haar ontkennen zowel tijdens
als nadien. Toch zullen velen zich nog altijd van Mij blijven afkeren. Dan zal de Grote
Vervolging volgen.
Priesters zullen lijden
Mijn leger geliefde volgelingen zal moedig opstaan en Mijn bestaan verdedigen. Toch zullen
net diegenen partij kiezen voor de Duivel en zijn parasieten van wie jullie dat het minst
verwachten, inclusief Mijn Christelijke Kerkleiders. Zij zullen verleid worden als gevolg van
hun zwakke geloof. Jullie zullen merken dat die Godgewijde Plaatsvervangers van Mij, Mijn
trouwe gewijde dienaars, hun geloof moeten verdedigen. De wreedheid die hun zal betoond
worden, zal gelijken op deze die Ik onderging door Mijn beulen. Sla acht daarop, jullie allen
die Mij volgen. Val niet in verzoeking om het pad van de bedriegers te volgen zelfs indien
jullie bang zijn. Val nooit voor hun valse beloften. Wees moedig. Bid om sterkte.
De Vervolging zal niet lang duren
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Klamp jullie vast, gelovigen, want zelfs diegenen die jullie het dichtst nabij zijn zullen zich
afkeren van het geloof. Jullie zullen je geïsoleerd voelen, uitgelachen worden en publiekelijk
belachelijk gemaakt. Negeer hun beschimpingen. Ik zal jullie allen leiden en beschermen.
Want die tijd zal niet lang duren. De grootste pijn die jullie zullen ervaren zal hun ontrouw zijn
jegens Mij. Jegens de Waarheid.
Niet-Christelijke Naties zullen besturen
Gebed kan helpen om sommige rampzalige gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen te
milderen. De vervolging die zal toegebracht worden aan diegenen onder jullie die in Mij en
Mijn Eeuwige Vader geloven, zal komen van de landen die zonder liefde zijn. Liefde voor
God. De enige liefde die zij in hun harten dragen is de macht te verkrijgen over minder
welvarende landen. Controleren is hun voornaamste doel: roem en het streven naar rijkdom
en bezit over jullie, jullie land en diegenen onder jullie die weigeren om Mij af te vallen. Geef
toe, Mijn kinderen, en jullie zullen zien dat het erg moeilijk is om terug te sporen of om op
jullie stappen terug te komen naar Mij toe. Dat zal enorme moed vragen in de aanwezigheid
van machtige vijandschap, maar winnen zullen jullie. Mochten jullie lijden door het vuur van
de liefde in jullie harten voor God, Mijn Eeuwige Vader, dan zullen jullie dit met vreugde in
jullie zielen aanvaarden.
Opkomst van nieuwe dictators
Plotse veranderingen van wereldsituaties, die tot op heden op een beetje onrust leken, zullen
zich nu als oorlogen ontwikkelen. Oorlogen zullen leiden tot gebrek aan voedsel. De
democratie zal snel verzwakken en kwaadwillige dictaturen zullen opkomen. Deze dictaturen
zullen echter zeer omzichtig te werk gaan in hoe zij waargenomen worden. Zij zullen komen
als vreedzame onderhandelaars en als ‘redders’. In ruil voor het voeden van jullie monden
zullen zij jullie bezittingen controleren die dan de hunne worden. Jullie zullen toelating
moeten vragen om jullie families te voeden. Om te kunnen reizen zullen jullie een speciale
vorm van identificatie nodig hebben en er zal jullie gevraagd worden om het Merkteken te
aanvaarden - het Merkteken van het Beest. Ren, Mijn kinderen. Verberg jullie. Want dat is
nog niet alles. Zij zullen opleggen hoe jullie moeten bidden, want het is niet God tot wie zij
zich keren. Mijn kinderen, dit zijn Satans legers en zij willen jullie zielen stelen.
Diegenen onder jullie die in Mij geloven, maak jullie klaar. Ga onmiddellijk terug naar jullie
kerken. Bid tot God, de Almachtige Vader. Kom samen in groepen en bid, bid, bid. Vraag nu
om verzoening zodat wanneer jullie getuige zijn van De Waarschuwing, jullie in nederigheid
de staat van jullie zielen zullen aanvaarden. Jullie zullen niets te vrezen hebben.
Bid ook voor jullie familie en vrienden. Jullie kinderen. Jullie buren. Allen moeten zich
voorbereiden. Zo velen zullen zich bekeren wanneer zij de waarheid van Mijn bestaan zien.
Zo velen zullen niet tegen de schok bestand zijn wanneer zij zien hoe zij Mij beledigd
hebben. Anderen zal het niets kunnen schelen. De uren tikken nu voorbij.
Vraag Mij jullie te helpen
Tekens, die allemaal voorzegd werden, zijn om jullie heen, kinderen. Zie ze en aanvaard ze
voor wat ze zijn. Opstanden. Aardbevingen. Overstromingen. Klimaatsverandering. Dat alles
zal nu toenemen. Geld wordt nu schaars, zo ook jullie voedsel. Geloof niet dat alles verloren
is, want indien jullie Mij om hulp vragen zullen jullie gebeden verhoord worden. Ik zal jullie bij
de hand houden en jullie door deze beroering heen helpen. Maar jullie moeten je harten
openen. Blokkeer elke poging van verleiding om jullie te voegen bij de samenzweringen van
de Duivel. Bewaar jullie harten en geest zuiver. Wees nederig in jullie houding, maar wees
nooit bang om jullie recht te verdedigen om in Mij te geloven.
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Tijd om jullie zielen voor te bereiden
De tijd is klaar. Ga nu, Mijn kinderen en bereid jullie zielen voor. Zoek, door de sacramenten,
de genaden die nodig zijn om jullie zielen te heiligen. Vraag Mij dan om jullie in Mijn armen te
nemen en bid om redding. Mijn liefde en medelijden voor eenieder van jullie staat buiten jullie
begripsvermogen. Maar de Waarschuwing, één van de meest genaderijke gaven die Ik jullie
allen kan geven, vóór het uiteindelijke oordeel plaatsheeft, moet door jullie verwelkomd
worden. Wees dankbaar dat deze wonderbaarlijke gave jullie gegeven wordt. Dan, als
bekering plaatsvindt in elke hoek van de wereld, zullen jullie werkelijk klaar zijn voor de
nieuwe Hemel en Aarde die als één zullen samensmelten - Mijn Paradijs en de roemvolle
erfenis waarop ieder van jullie recht heeft daaraan deel te nemen, indien jullie daarvoor
kiezen. Verwacht Mijn Waarschuwing, Mijn kinderen. Want de tijd komt zeer dichtbij.
Jullie liefhebbende Verlosser, Rechtvaardige Rechter en Barmhartige Jezus Christus
56. Betekenis en Kracht van het Gebed
Donderdag 24 maart 2011, 23.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik mij vanavond opnieuw met jou
verenig. Jij bent nu vervuld met de genade van onderscheiding en weet nu zeer duidelijk hoe
de rechte weg te volgen.
Nu jij je eindelijk hebt overgegeven en in vereniging bent met Mij, nu ben jij vrij. Vrij van
twijfels, zuiver van geweten, sterker dan voorheen en klaar om aan de wereld Mijn belofte te
openbaren. Mijn woord zal de dringendheid duidelijk maken voorbereid te zijn om jullie
harten te openen voor het moment waarop allen hun zonden zullen zien.
Door voorbereid te zijn en vooraf gewaarschuwd kunnen veel en veel meer zielen gered
worden. Hoe groter de bekering hoe zwakker de vervolging die dan zal volgen. Mijn dochter,
word nooit zelfgenoegzaam,noch moet je beangstigd zijn voor de komende gebeurtenissen.
Alles zal voorbijgaan en in de plaats daarvan zal een gelukkigere wereld oprijzen met meer
liefde overal.
Boodschappen om allen gewoon te herinneren aan Gods Bestaan
Zeg mijn volk overal dat deze boodschappen gewoon bedoeld zijn om al Gods kinderen
eraan te herinneren dat Hij bestaat. Zij moeten zich ook realiseren dat hun zielen het
belangrijkste zijn van hun menselijke wezen. Zorg voor hun zielen is van levensbelang om te
kunnen delen in de prachtige toekomst die allen wacht. Mensen moeten zichzelf de Tien
Geboden weer in herinnering brengen en ze eren. Dan hoeven zij alleen maar Mij
leerstellingen te volgen en hun leven leiden zoals Ik hun gezegd heb.
De reden waarom Ik profetieën geef is om Mijn volgelingen te bewijzen dat er een goddelijke
tussenkomst plaatsvindt. Daardoor hoop Ik dat zij hun harten zullen openen opdat de
waarheid er kan binnenkomen.
Goddelijke Liefde brengt Vrede
Veel mensen bewijzen Mijn onderrichtingen slechts lippendienst. Anderen vinden ze saai en
vervelend. Zij zijn bang omdat ze denken dat zij door Mij na te volgen de vertroosting zullen
missen van materiële dingen in hun leven. Wat zij niet begrijpen is dat de enige echte
vertroosting die zij mogelijks kunnen ervaren, de Goddelijke Liefde is. Die liefde kan alleen in
jullie leven binnen komen door via het gebed dichter bij Mij en Mijn Eeuwige Vader te
geraken. Eens jullie die vrede ervaren zullen jullie bevrijd zijn van zorgen en stress.
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Zelfs een berg van valse stimulansen kan niet tippen aan de euforie die tot stand komt
wanneer jullie dichter bij Mijn hart komen. Want die liefde doordringt niet enkel jullie gehele
lichaam, geest en ziel, maar zij stelt jullie ook in staat een vrijer leven te leiden. Jullie zullen
een diepe tevredenheid ervaren die jullie tot dan toe onbekend was. Wanneer jullie dan
achterom kijken zullen jullie merken hoe weinig de wereld van materiële luxe jullie nog
aanspreekt. Jullie zullen de interesse in deze dingen verliezen en dat zal jullie verbazen.
O Kinderen, konden jullie al maar proberen om dichter bij Mij te komen, dan zullen jullie
eindelijk vrij worden. Jullie zullen dan niet langer een lege wanhoop in jullie zielen voelen. In
de plaats daarvan zullen jullie rustiger zijn, minder gehaast, meer tijd hebben om aandacht te
besteden aan anderen en in vrede zijn. Dat zal van jullie uitstralen. Anderen zullen als
vanzelfsprekend naar jullie toegetrokken worden. Jullie zullen verbaasd zijn waarom. Wees
niet bang, want dat is de genade van God die aan het werk is. Wanneer jullie vol genade zijn
dan werkt dat aanstekelijk en dat verspreidt zich door de liefde naar de anderen, zo gaat de
cyclus verder.
Onthoud alstublieft Kinderen, om die reden, het belang van het gebed. De kracht die het
geeft en de snelheid waarmee het reist om al die begunstigde zielen te omhullen die in deze
wolk van liefde getrokken zijn.
Satans Web van Bedrog veroorzaakt angst
Net zoals gebed en liefde voor elkaar stuwkracht bekomen, zo doet ook de haat die door
Satan uitgespuwd wordt. De Bedrieger verspreidt zijn bedrog door die mensen die geen
geloof hebben of die ploeteren in duistere geestelijke spelen. Zijn web van haat vangt zelfs
diegenen aan de verste uiteinden die menen dat zij een redelijk goed leven leiden. Dat
subtiele web kan ieder vangen die niet voorzichtig is. De ene gemeenschappelijke noemer
die al diegenen voelen die gevangen zijn, bestaat uit onrust, opwinding, wanhoop en vrees.
Die angst gaat heel snel over in haat.
Loop allen vlug naar Mij. Wacht niet tot jullie leven helemaal ondersteboven is door onnodige
kwelling. Want Ik ben altijd daar en kijk toe. Wachtend. Hopend dat ieder van jullie zijn trots
zou laten vallen zodat Ik kan binnenkomen en jullie omhelzen. Ga jullie kerk binnen en bid tot
Mij. Spreek thuis tot Mij. Op jullie weg naar het werk. Waar jullie ook zijn, roep Mij. Jullie
zullen vrij snel weten hoe Ik antwoord.
Word wakker - Open jullie gesloten harten
Word wakker, kinderen. Weten jullie nu nog niet dat jullie Mij nodig hebben? Wanneer zullen
jullie nu eindelijk jullie gesloten harten openen en Mij binnenlaten? Voor jullie eigen goed en
dat van jullie families, verkwist geen kostbare tijd. Ik ben Liefde. Jullie hebben Mijn liefde
nodig om een eind te maken aan jullie uitgedroogde en ondervoede zielen. Eens jullie Mijn
liefde ervaren, zal jullie geest zich verheffen en het jullie mogelijk maken weer echte liefde te
voelen. Die liefde zal jullie geest dan openen voor de waarheid - de beloften die Ik voor
eenieder van jullie gedaan heb toen Ik voor jullie zonden op het kruis gestorven ben. Ik
bemin jullie, kinderen. Alstublieft, toon Mij de liefde die Ik van jullie verlang. Blijf niet verloren
voor Mij. Er is nog maar weinig tijd, kinderen, om terug te komen naar Mij. Stel niet uit!
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
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66. Zelfs kleine gebedsgroepen van Goddelijke Barmhartigheid kunnen miljoenen
redden
Zaterdag 16 april 2011, 22.45 u.
Mijn geliefde dochter, de tijd voor de Waarschuwing is nu dichtbij en het zal in een oogwenk
plaatsvinden. Allen zullen in hun baan gestopt worden wanneer zij getuige zijn van Mijn
Grote Barmhartigheid. Bid in de eerste plaats voor hen die in doodzonde verkeren. Zij
hebben jullie gebeden nodig want velen van hen zullen door de shock doodvallen, wanneer
zij de gruwel zien, zoals die door Mijn ogen gezien wordt, van de zondige wreedheden die zij
begaan hebben. Het bidden van de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans kan miljoenen
redden ook al gebeurt dat door slechts een kleine groep van trouwe, godvruchtige
volgelingen.
Mijn dochter, Ik zal je geen datum geven voor deze grote gebeurtenis. Maar wees ervan
overtuigd dat de tijd ervoor over de wereld ligt. Zoals het kwaad voortdurend toeneemt over
heel de wereld zo ook zal de hand van Mijn Vader nu overal neerkomen. Hij zal niet aan de
kant blijven staan en toelaten dat deze boosaardige zondaars, samenspannend met Satan,
Mijn kinderen nog langer vernietigen of besmetten. Schande over die zelfgeobsedeerde
zondaars, die Ik nog steeds bemin ondanks de boze schandvlek van hun zonden. Ik vraag
jullie nu te bidden voor de vergeving van hun zonden
Zoals de Waarschuwing nu zal plaatsvinden zo ook zullen de natuurrampen de mensheid
treffen. Mijn kinderen, gebed is nu jullie enige wapen om jullie zelf en de mensheid te redden
voor het vuur van de Hel. Eens de Waarschuwing voorbij, zullen vrede en vreugde de
overhand krijgen. En dan zal de vervolging door de Nieuwe Wereld Alliantie beginnen. Hun
macht zal verzwakt worden als voldoende van jullie bekering verspreiden en vurig bidden.
Wees niet bang, Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen nauw samenwerken om te bidden
voor de redding der mensheid. En jullie zullen in dat verloop miljoenen zielen redden.
Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus
72. Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid
Paaszondag 24 april 2011, 16.40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, met vreugde jubelen Mijn kinderen nu om de herinnering aan Mijn
Opstanding. Dit jaar is belangrijk omdat het de aanvang markeert van het nieuwe tijdperk
van geestelijke verlichting dat spoedig in de wereld zal beginnen.
Mijn groot geschenk van Barmhartigheid zal voor gelovigen enorme opluchting brengen en
een onmetelijk gevoel van euforie voor die ongelovigen die zich zullen bekeren. Wanneer zij
de waarheid ontdekken zullen zij licht van hart zijn en vervuld van liefde voor God, de
Eeuwige Vader en Mij, jullie Goddelijke Verlosser. Zelfs niet-christenen zullen de waarheid
van Mijn bestaan begrijpen. Dat zal uiteindelijk een groot gevoel van vreugde en liefde in de
wereld scheppen.
De Waarschuwing moet gevolgd worden door gebed
Het is echter van kapitaal belang om een belangrijke les i.v.m. De Waarschuwing te
onthouden. Deze grote gebeurtenis, wanneer jullie allen niet alleen jullie zonden zullen zien
zoals Ik ze zie, maar ook de waarheid zullen begrijpen over het volgende leven, moet
gevolgd worden door gebed.
Helaas, velen zullen daarna weer in zonde vallen. Het is nu de tijd om jullie voor te bereiden
om die situatie te vermijden door elke dag van jullie leven Mijn Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans te bidden. Door jullie gewoon te maken dit krachtige gebed te
bidden zullen jullie het niveau van bekering en geloof handhaven dat de wereld daarna zal
schoonvegen.
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Verheug jullie, bid en dank Mij, jullie Goddelijke Verlosser voor deze grote genade. Kniel
neer en prijs God de Vader voor het geschenk van Mijn offer. Gebed zal de impact
verzwakken van de vervolging die nadien zal plaatsvinden door de wereldwijde Nieuwe
Wereld Alliantie. Indien er voldoende van jullie trouw blijven aan Mij en Mijn leer, blijven
bidden en ook de sacramenten ontvangen, dan kunnen jullie de koers veranderen van de
gebeurtenissen die zouden volgen.
Hoe machtig is Mijn Goddelijke Barmhartigheid. Zo velen onder jullie verstaan er nog steeds
de betekenis niet van. Velen hebben er helaas nog nooit van gehoord.
Tot diegenen die Mij trouw zijn, moet Ik nu een zeer bijzonder verzoek richten. Ik wil dat niet
één van mijn kinderen ten onder gaat. Daarom wordt jullie de Waarschuwing gegeven. Dat
zal ieder van jullie laten zien, zelfs de sceptici onder jullie, wat er werkelijk gebeurt tijdens het
Laatste Oordeel. Aldus, om Mij te helpen elke ziel te redden, zou Ik graag hebben dat jullie je
eigen geschenk beloven om Mij te helpen zielen te winnen.
Vorm gebedsgroepen van de Goddelijke Barmhartigheid over heel de wereld en gebruik dit
gebed (De Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans) voor elke persoon waarvan jullie weten dat
hij stervende is, want Ik garandeer zijn redding als jullie dat doen. Verzamel jullie nu, Mijn
volk. Volg jullie Verlosser. Bid zoals jullie nog nooit gebeden hebben en dan zullen meer
zielen gered worden. Dan zullen jullie deelgenoot worden aan de nieuwe wereld die Ik jullie
beloofde, wanneer Hemel en Aarde samensmelten. Die glorierijke toekomst is voor ieder van
jullie. Open jullie geest, hart en ziel voor de komende vreugde in plaats van deze grote
verandering te vrezen.
Door jullie als één grote machtige groep over de hele wereld te verenigen, in elk land, in elke
familie, in elke Kerk en in elke gemeenschap, zullen jullie een groot verschil maken.
Jullie gebeden zullen veel van de vervolging verhinderen, die zoals voorzegd zal gebeuren.
Volg Mij nu, uit eerbied voor Mij, jullie Geliefde Verlosser.
Ik leef in ieder van jullie. Ik weet wat zich in jullie harten en zielen afspeelt. Door Mij jullie
belofte van Barmhartigheid te geven voor jullie broers en zussen, zullen jullie bijzondere
genaden ontvangen.
Jullie Goddelijke Koning van Barmhartigheid en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus
81. De Heilige Geest is nu over de hele wereld uitgestort
Dinsdag 10 mei 2011, 16.00 u.
Mijn dochter, zeg de wereld dat vandaag een belangrijke daad van Mijn Barmhartigheid heeft
plaatsgevonden, omdat de Heilige Geest, één van de grootste gaven aan Mijn kinderen, is
uitgestort over de hele wereld. Deze gave is onontbeerlijk om de mensheid te helpen zich
voor te bereiden op de Waarschuwing. Doordrongen van de kracht van de heilige Geest,
zullen Mijn Godgewijde bedienaren en volgelingen aanzienlijk gesterkt zijn in hun liefde voor
Mij en Mijn Eeuwige Vader.
Dat geschenk van leven zal nieuwe impulsen geven aan jullie uitgeputte, lauwe zielen die
schreeuwen om verlichting. Dit werd voorzegd en allen, inclusief de meest verstokte
zondaars, zullen er voordeel uit trekken.
Mijn Barmhartigheid kent geen grenzen, zoals Ik al zei. Vervuld met de Geest van licht en
heiligheid, moeten jullie, al Mijn volgelingen van overal, nu moedig Mijn woord bekend
maken aan allen waarmee jullie in contact komen. Verwerp de minachting die jullie mogen
ervaren want het is te belangrijk nu om Mijn smeekbeden voor bekering te negeren.
Hoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te schenken:
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“Vul mij nu, o Heer, met de gaven van de Heilige Geest om uw Heilig Woord naar de
zondaars te dragen die Ik moet helpen redden in uw naam. Help mij om ze, door mijn
gebeden, te overdekken met uw Kostbaar Bloed zodat zij naar uw Heilig Hart kunnen
getrokken worden. Geef mij de gave van de Heilige Geest zodat deze zielen in uw
Nieuw Paradijs kunnen feestvieren.”
Zeg dit gebed elke dag na het reciteren van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans, en
jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, Mijn kinderen helpen redden.
Red Mij van de kwelling die Ik in Mijn hart verduur als Ik met zoveel verdriet zie naar de
manier waarop Mijn Heilige Naam in de wereld vandaag wordt ontvangen. Niet tevreden met
Mij te ontkennen, reageren vele, vele zielen met boosheid wanneer jullie, Mijn trouwe
volgelingen, nog maar durven aanhalen waarvoor Ik sta. Ze zijn zeer kwaad omdat de
Bedrieger zo slim hun gedachten weet te verdraaien om hen van de waarheid weg te
trekken. Help deze zielen jullie allen. Bid en vraag Mij om de kracht die jullie zullen nodig
hebben in dit werk.
Bijzondere genaden voor hen die bekering verspreiden
Voor ieder van jullie die bekering verspreiden worden bijzondere genaden gegeven en een
zeer bijzondere plaats zal jullie worden voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk. Ga nu en
sta de Heilige Geest toe jullie zielen te overstromen om Mij te helpen de mensheid te redden.
Ik bemin jullie allen. Ieder van jullie heeft een plaats in Mijn Heilig Hart. Niet een van jullie,
zondaars inbegrepen, zal uitgesloten worden van Mijn strijd om zielen te redden.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid
Noot: Slotcommentaar van Onze Heer Jezus Christus aan de zieneres gegeven op het
einde van deze boodschap.
“Mijn dochter, deze gebeurtenis is belangrijk. Zij zal vele zielen redden voor de
Waarschuwing plaatsvindt en zal nadien in de wereld tegenwoordig blijven om te voorkomen
dat zondaars zouden terugvallen.
Mijn dochter, het werd voorzegd en betekent groot nieuws. Maar Mijn volgelingen moeten nu
hard werken om Mij te helpen de Strijd om de Zielen te leiden.”
85. Verwerp het Spiritualisme van de New Age
Zondag 15 mei 2011, 17.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot al Mijn volgelingen om het werk te
veroordelen van de New Age Beweging die de wereld in haar macht heeft.
Het Christendom is altijd een eerste doelwit geweest van Satan. Omdat hij zo sluw is zal hij
voortdurend proberen diegenen met lege en geestelijk verloren zielen te verleiden. Hij zal
altijd proberen om zijn leugens aan te bieden onder het mom van wat liefde lijkt. Dan zal hij
proberen om het denken van mijn kinderen te beheersen, gebruik makend van oude
heidense tactieken om hun geest te bevrijden van zogenaamde stresstoestanden van het
moderne leven. Opgepast voor diegenen onder jullie die zwichten voor praktijken die
beweren jullie geestelijke toestand in een staat van vergetelheid te brengen door
zogenaamde meditatie. Eens jullie je geest toestaan om op die wijze te worden beheerst,
kan Satan met zijn demonen zo stil binnendringen dat jullie het niet beseffen, zo rustig zal de
overgang zijn.
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Ontwijk oude spirituele praktijken, inclusief het gebruik van tarotkaarten
Vele, vele zielen in de wereld sterven van honger naar geestelijke leiding. In hun zoektocht
om zin in hun leven te brengen, laten zij het onbewust toe meegezogen te worden in
praktijken die overeenkomen met heidendom. Elke valse doctrine die jullie in de verleiding
brengt te geloven dat vrede in jullie hart en ziel kan bekomen worden door oude spirituele
praktijken, moet ten allen tijde vermeden worden.
Het gebruik van kristallen, meditatie, reiki, yoga, tarotkaarten, geloof ingeestelijke
gidsen, duistere filosofie en zogenaamde wonderdokters zijn er om jullie in de verleiding
te brengen te geloven in een alternatieve existentie buiten diegene die geschapen werd door
God de Eeuwige Vader.
Waarschuwing voor “Opgestegen Meesters”
Velen onder jullie die vandaag de dag voortdurend op zoek zijn naar geestelijke steun in het
volgen van jullie engelen, moeten ook alert zijn voor het feit dat eens de term Opgestegen
Meesters genoemd is, je er zeker van kan zijn dat deze engelen niet van de Hemel komen.
Opgestegen Meesters, Mijn kinderen, zijn gevallen engelen en komen van de duisternis.
Toch zal jullie verteld en zullen jullie later overtuigd worden dat zij van het licht komen. Indien
jullie al dat heidens spiritualisme over jullie leven laat heersen, zal dit jullie uiteindelijk naar
beneden trekken in de valkuilen van de duisternis wanneer jullie dat het minst verwachten.
Satan zal o zo voorzichtig zijn bij het presenteren van deze duistere leugens, want ten allen
tijde zal jullie gezegd worden, en jullie zullen het geloven, dat deze dingen goed zijn.
De meeste van die praktijken worden voorgesteld als zijnde goed voor je zelfrespect,
vertrouwen, controle over je leven - dat alles is een leugen. Deze praktijken drijven jullie niet
alleen verder van de waarheid, maar zij brengen onnoemelijke ellende eens de kwade
geesten je ziel binnenkomen als een onmiddellijk gevolg van deze praktijken.
De Bijbel waarschuwt voor het gevaar van magie
Met de waarheid kan nooit geknoeid worden. De onderrichtingen die de mens overhandigd
werden in de Heilige Bijbel waarschuwen de mensheid voor de gevaren van magie,
toekomstvoorspellingen en de bewieroking van valse Goden. In de wereld van vandaag
worden deze praktijken voorgeschoteld als onschadelijk, maar noodzakelijk voor jullie
geestelijk welzijn. Omwille van de natuur van zachtaardige zielen zullen velen van hen van
nature naar New Age Praktijken getrokken worden door de valse schijn van liefde die zij
uitstralen. Niets ligt verder van de waarheid.
Waarschuwing voor de dweepzieke devotie tot engelen
Vergeet niet dat het Satan is en zijn gevallen engelen die jullie voorzichtig en sluw
meegetrokken hebben in deze onverdachte leugens. Voor diegenen onder jullie die een bijna
fanatieke devotie voor Engelen promoten heb Ik dit te zeggen. Waarom verkondigen jullie
niet eerst het woord van God, Mijn Eeuwige Vader? Is deze obsessie voor Engelen niet juist
een andere vorm van afgoderij? Ja, bid in elk geval voor hulp vanwege de Heilige Engelen,
doch stel altijd deze vraag: gaat je devotie voor de Engelen ten koste van je liefde voor
Jezus Christus, de Zoon van God of voor God, de Eeuwige Vader? Zo ja, dan beledig je Mij,
je Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.
Ontwaak nu uit de leugens van zogenaamd spiritualisme. De engelen die jullie aantrekken
door deel te nemen aan zulke praktijken zullen niet van de Hemel of van het licht komen. Zij
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zullen van het licht lijken te komen maar dat is het bedrog dat Satan en zijn demonen
gebruiken om hun daden op een handige wijze te camoufleren.
Onthoud één laatste les. Sier jullie heidense praktijken op zoveel als jullie willen om de schijn
te geven dat jullie eer brengen aan het Goddelijke Licht van de Hemel, maar het zal een
leugen zijn. De leugen, en diegenen die jullie overtuigen deze bizarre reis te volgen naar een
zogenaamd geestelijk rijk buiten dat van Mijn Vader, zal jullie zo dicht bij Satan brengen dat
er voorbij een zeker punt geen terugkeer meer zal zijn.
Het enige Goddelijk Rijk van liefde dat buiten deze aarde bestaat is de Hemel. Iets anders
dat je werd verteld is onwaar. Satan wil, hoe dan ook, dat jullie geloven dat zoiets er wel is.
De werkelijkheid is dat hij al die nietsvermoedende en bijgelovige zielen meetrekt in de
duisternis van de Hel bij hem en al de gevallen engelen. Alles in de naam van valse liefde.
Alstublieft, vergeet nooit dat liefde, ware liefde, alleen kan komen van God, de Eeuwige
Vader.
Jullie Liefdevolle Verlosser
Jezus Christus
89. Verwarring omtrent wat Mijn Tweede Komst zal betekenen
Vrijdag 20 mei 2011, 10.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen vragen zich af wat De Tweede Komst werkelijk
betekent, dus laat Mij uitleggen.
De eerste keer kwam Ik op de wereld om de mensheid te verlossen van de eeuwige
duisternis opdat hij van het Eeuwige Leven kon genieten. God, de Almachtige Vader, heeft
Mij in Zijn grote Barmhartigheid gezonden zodat al Zijn kinderen leven zouden hebben. Want
tot dan toe, was dat, omwille van de zonde van Adam en Eva, niet mogelijk geweest. Ik kom
weer, dit keer om al diegenen die Mij volgen te belonen.
Wat deze gebeurtenis betreft bestaat er in de wereld grote verwarring. Veel mensen geloven
dat Mijn Tweede Komst inhoudt dat het einde van de wereld gekomen is. Dat is niet het
geval want het zal integendeel betekenen dat het Einde der Tijden gekomen is waarbij Satan
en zijn aanhangers, die onnoemelijke ellende in de wereld veroorzaken, van de aarde voor
1.000 jaren zullen verbannen zijn.
Omtrent het Nieuwe Paradijs op aarde
Dat Nieuwe Paradijs dat Ik beloofd heb zal tot stand komen wanneer Hemel en Aarde
samensmelten als één geheel. Dat nieuwe leven dat Ik Mijn toegewijde volgelingen zal
brengen is er een van liefde en heerlijkheid. Jullie, Mijn volgelingen, zullen echter tijdens die
overgang veel te lijden hebben. Om deze wereld voor te bereiden op die grote gebeurtenis
kom Ik vooraf een groot geschenk van Mijn Barmhartigheid brengen. De Grote
Waarschuwing, die aan elkeen van jullie de kans zal geven jullie zonden te zien en hoe die
Mij beledigen, zal jullie in staat stellen de waarheid te zien. Wanneer jullie de bezoedeling
van de zonde zullen beseffen die in jullie aanwezig is, dan pas zullen jullie werkelijk de smart
verstaan die Ik voel.
Een vluchtige blik op wat zal gebeuren bij het Laatste Oordeel
Door jullie allen deze grote Handeling van Mijn Barmhartigheid toe te staan zal jullie een
vluchtige blik gegeven worden van wat zal gebeuren op de dag van het Laatste Oordeel. Zo
wordt jullie een eerlijke kans gegeven om eens te meer tot Mij terug te keren. Zie, Ik bemin
jullie allen met zo’n diepe en eeuwige liefde dat Ik al zal doen wat mogelijk is om jullie te
redden uit de greep van de Bedrieger.
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Wees er echter van overtuigd dat Satan nu zijn activiteiten door jullie broeders en zusters
nog zal vermeerderen om jullie te overtuigen Mij de rug toe te keren, zelfs nadat die grote
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Jullie moeten nu je geest openen, alle menselijk
geredeneer terzijde laten om de waarheid van jullie bestaan op aarde te aanvaarden. Elke
leugen die geformuleerd wordt vanuit wetenschappelijk logisch menselijk denken zal gebruikt
worden om jullie te verhinderen de waarheid te aanvaarden.
Satan wil niet, Mijn kinderen, dat jullie tot Mij komen. Zijn ijzeren greep moet gebroken
worden, maar dat kan enkel met jullie hulp. Sta hem niet toe jullie oordeelsvermogen met zijn
leugens te vertroebelen. Het zal zeer moeilijk zijn voor jullie zijn argumenten, spot en het
ridiculiseren te negeren, want dat is de manier waarop hij werkt.
Satan zal door andere mensen werken om jullie te ontmoedigen
Velen onder jullie zullen niet weten dat Satan zo werkt door andere mensen wiens meningen
jullie wellicht respecteren. Maar dat is precies de manier waarop hij werkt. Hij zal
communiceren door deze arme zielen die aangetrokken worden tot de duisternis. Hij zal er
zich van vergewissen dat hun geesten geblokkeerd worden voor de waarheid van Mijn
Heerlijkheid en het eeuwig leven dat jullie rechtmatig toekomt. Laat zijn invloed nooit of te
nimmer jullie liefde voor Mij aantasten. En vergeet niet, omdat hij deze strijd niet zal winnen,
dat deze arme zielen die hem volgen samen met hem in het vuur van de Hel zullen
geworpen worden. Indien jullie het eeuwig leven verlangen gebruik dan deze tijd op aarde
om Satan te veroordelen, nu het nog kan.
Ik zal 1.000 jaren regeren op de aarde
Mijn dochter, Ik zal op de aarde 1.000 jaren regeren. Vergis je niet, want Ik ben nu bezig met
de gebeurtenissen die zich thans in de wereld ontvouwen. Ik heb de weg voorbereid voor
Mijn nieuw koninkrijk op aarde en die tijd is nabij. Veel dichter dan velen zich realiseren.
Wees blij, want dit nieuws zal door allen verwelkomd worden. Het zal een einde maken aan
al het lijden in de wereld. Het zal een bron van liefde en heerlijkheid doen opwellen die aan
al Mijn kinderen zullen ten deel vallen.
Dat Nieuwe Paradijs zal boven jullie begripsvermogen zijn, maar luister hiernaar. Dat nieuwe
leven zal aan jullie, al Mijn toegewijde volgelingen, een leven schenken dat vrij is van zorgen.
Jullie zullen niets verlangen, Alles zal door Mij voorzien zijn. Eenieder van jullie die dit
Glorierijk Koninkrijk kiest zal verbaasd zijn over het Kostbare Juweel dat jullie wacht. Bid nu
dat jullie broeders en zusters hun ogen openen voor de waarheid van de beloften die Ik
gedaan heb opdat ook zij dit nieuwe leven op Aarde mogen binnengaan.
Jullie liefhebbende Verlosser Jezus Christus
104. Satan rekruteert jonge mensen door de popcultuur
Zaterdag 4 juni 2011, 17.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, een onmiddellijk gevolg van Mijn boodschappen aan jou is
bekering over de hele wereld verspreid. Wees blij, want Ik heb je gezegd dat Mijn woord,
indien het gelezen wordt, overal zielen zou ontvlammen inclusief de lauwe zondaars. Toen Ik
Mijn woord duizenden jaren geleden aan Mijn geliefde apostelen gaf, maakte dat een diepe
indruk op de mensheid. Vandaag echter, met uitzondering van de volgelingen van God de
Eeuwige Vader en van Mij, Zijn Zoon Jezus Christus, is er veel van wat geleerd werd,
vergeten.
Mijn communicaties door jou, Mijn dochter, proberen Mijn Leer te vereenvoudigen.
Belangrijker nog, de reden waarom Ik nu spreek is om Mijn allerheiligste Woord bij Mijn
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kinderen in herinnering te brengen, hen erover te onderrichten en hun geesten ermee te
vullen zodat zij kunnen gered worden uit de klauwen van Satan.
Mijn dochter, door de gave van de Heilige Geest heb Ik jouw ziel gevuld met de kracht tot
onderscheiding. Deze kracht werd jou niet enkel gegeven opdat jij deze boodschappen zou
kunnen begrijpen, maar om jou het kwaad van de zonde te openbaren. Wanneer jij nu
getuige bent van zonde, voel jij je zo met afschuw vervuld dat het je zal beroeren. Ik geef je
daarmee een voorsmaak van wat Ik lijd wanneer Ik mijn kinderen geteisterd zie door
zonden.
Vele daarvan die jullie in je dagelijks leven zien, via de media, films en televisie, brengen
jullie in verwarring. Wanneer een zonde in de zielen aanwezig is dan manifesteert die
zichzelf op een wijze die door bepaalde tekens duidelijk zichtbaar wordt. Mijn dochter, jij kan
nu door Mijn genaden, onmiddellijk zonde in iemand onderscheiden. Het eerste teken dat je
zal zien is arrogantie en trots waarbij de ene zich belangrijker acht dan de andere. Andere
tekens die voortkomen van de zonde zijn hoogmoed en hebzucht.
Een van de meest ongeremde zonden in de wereld van vandaag is de seksuele perversie.
Wanneer die aan de wereld gepresenteerd wordt zal zij altijd gecamoufleerd worden door
humor. Dat is een slimme manier om anderen ervan te overtuigen dat het een natuurlijk deel
is van jullie mens-zijn. Zie je, Mijn dochter, elke mens in de wereld houdt ervan te lachen en
heeft zin voor humor nodig die trouwens een gave van God is. Dus wanneer seksueel
afwijkend gedrag gepromoot wordt zal het gewoonlijk gepresenteerd worden om jullie aan
het lachen te brengen. Dat is niet enkel het geval wanneer het vrouwen vernedert, maar ook
waar het jullie jonge kinderen zal beïnvloeden zodat zij boosaardig, decadent gedrag als
normale, hedendaagse popcultuur aannemen.
Satan houdt ervan jonge zielen te rekruteren. Dus gebruikt hij moderne middelen om die
kostbare, kleine lammetjes van Mij te treffen. Zij, Mijn kleine kinderen, zullen onbewust hun
walgelijk gedrag nastreven, dat nog zal versterkt worden onder druk van de groep van
soortgenoten.
Waarschuwing aan diegenen in de Muziekindustrie
Ik waarschuw nu al diegenen die betrokken zijn in de muziek-, film- en kunstindustrie. Indien
jullie Mijn kinderen blijven bederven zullen jullie streng gestraft worden. Jullie, Mijn misleide
kinderen, zijn marionetten in Satans wapenmagazijn. Eerst gebruikt hij jullie door jullie te
verleiden met de aantrekkingskracht van rijkdom, bekendheid en overvloed. Dan dringt
hij jullie ziel binnen. Daarna zal hij jullie meesleuren in de diepten van de verdorvenheid waar
zijn demonen jullie lichaam zullen binnenkomen zodat zij hun eigen walgelijke en seksuele
verdorven daden kunnen uitspelen. Al die tijd zullen jullie denken dat het slechts onschuldig
amusement is. Weten jullie niet dat jullie zielen gestolen worden? Kan het jullie niets
schelen? Beseffen jullie niet dat wanneer jullie deze obscene seksuele verdorvenheden
begaan, jullie voor eeuwig zullen verloren zijn? Terwijl jullie wellustig smachten naar meer
opwinding wanneer de laatste handeling jullie niet langer opwindt, zullen jullie
onverzadigbaar worden. Daarna zullen jullie jezelf vernietigen. Waarom, denken jullie, zijn er
zo velen in die schijnwereld van beroemdheid, die zelfmoord plegen? Door overdosis
drugs? Depressie. Wanhoop die door jullie harten trekt? Weten jullie niet dat Satan zo snel
mogelijk jullie zielen wil? Hoe vlugger jullie sterven in staat van doodzonde hoe vlugger
Satan jullie kan ontrukken van God, de Almachtige Vader, jullie Schepper.
Het is moeilijk voor Mijn kinderen die gevangen zitten in die leugen om dit te begrijpen. Maar
denk zo: zelfs wanneer jullie in zonde zijn, er is nog altijd het licht van God dat in jullie
aanwezig is. Veel zondaars en atheïsten beseffen dat niet. Zij zetten hun neerwaartse spiraal
van zonde voort en bewegen zich dichter naar de hel. Maar het is enkel het licht van God dat
hen geestelijk gezond houdt. Zonder het licht van God zou deze aarde in duisternis verkeren.
Eens jullie deze duisternis ervaren hebben zal zij jullie terroriseren. Jullie zondige daden
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zullen jullie niet enkel walgelijk overkomen, maar jullie zullen willen wegvluchten en je
verstoppen. Want indien dan het licht van God plots zou verschijnen, zouden jullie niet in
staat zijn de schittering of de macht ervan te weerstaan.
Zonder Gods licht is er totale duisternis van ziel. Omdat jullie, Mijn kinderen, het nooit
zonder dit licht hebben moeten stellen, zouden jullie niet in staat zijn te overleven mocht dit
licht doven.
Voed jullie ziel, zij is alles wat jullie zullen meenemen naar het volgende leven
De Waarschuwing zal jullie een voorsmaak geven van wat dat gevoel zal zijn. Mochten jullie
in staat van doodzonde zijn tijdens De Waarschuwing, vrees niet want het is alleen een
waarschuwing. Helaas, jullie zonden zullen in hun ruwheid en lelijkheid zo schokkend voor
jullie zijn om te zien, dat zij jullie lichamelijk in shock kunnen brengen. Wacht niet tot dan.
Doe nu iets aan jullie geestelijk leven. Overweeg de waardigheid van jullie ziel. Voed jullie
ziel want zij is het enige dat jullie zullen meenemen naar het volgende leven. Jullie lichaam is
van geen betekenis. Nochtans wanneer jullie je lichaam, jullie als een geschenk gegeven
door God de Almachtige Vader, gebruiken op een zondige wijze waarbij jullie anderen tot
zonde brengen, dan zal het jullie lichaam zijn dat de ondergang van jullie ziel veroorzaakt.
Denk aan jullie toekomstig geluk, Mijn kinderen. Want jullie tijd op aarde is slechts een fractie
van de tijd die jullie zullen ervaren in jullie bestaan. Het nalaten om zorg te dragen voor jullie
ziel zal jullie een geïsoleerde verlatenheid in de hel verzekeren waarin geen ander leven
bestaat dan eeuwige pijn en kwelling.
Elke dag zweven miljoenen prompt naar de poorten der Hel
Elke dag zweven miljoenen zielen, op het moment van hun dood, prompt naar de
poorten der Hel. Invloedrijke mensen, leiders, rijk, arm, zangers, acteurs, terroristen,
moordenaars, verkrachters en zij die schuldig zijn aan abortus. De ene gemeenschappelijke
noemer die allen delen is dit: niemand van hen geloofde dat de Hel bestaat.
Jullie liefhebbende Verlosser en Leraar
Jezus Christus
113. Overvloedige Liefde bij Aanbidding maakt jullie sterker en rustiger
Zondag 12 juni 2011, 19.00 u.
Mijn geliefde dochter, de genaden die Mijn kinderen ontvangen tijdens de Eucharistische
Aanbidding is machtig. Zij geeft jullie niet alleen de genaden om het lijden in het leven aan te
kunnen maar zij maakt jullie ook sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe
Verlosser.
De liefde die over de zielen wordt uitgestort tijdens de Aanbidding is overvloedig. De
zielen voelen deze vloed van Mijn genaden op zo vele verschillenden manieren. Een van de
eerste gaven is de vrede in jullie ziel. Die zullen jullie onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in
hechte vereniging met Mij hebben beëindigd.
Zoveel van Mijn kinderen ontzeggen zichzelf de vele gaven die Ik te bieden heb tijdens de
Aanbidding, waar jullie één uur van jullie tijd doorbrengen voor Mijn Tegenwoordigheid op
het altaar. Terwijl Katholieken zich bewust zijn van de kracht van de Eucharistie zijn er velen
die het gewicht van die allerbelangrijkste tijd met Mij doorgebracht in contemplatie, niet
erkennen. Zij negeren deze gave gewoonweg. Het verveelt hen om die extra tijd met Mij door
te brengen.
O als jullie wisten hoe sterk dit hen zou maken. Hun angsten en zorgen zouden verdwijnen
indien zij Mij gewoon maar in stille intieme beschouwing gezelschap kwamen houden. Als
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Mijn kinderen het licht konden zien die hun zielen omhult tijdens dat bijzondere Heilig
Uur, dan zouden zij versteld staan.
Kinderen, het is tijdens dat uur dat jullie zeer, zeer dicht bij Mij komen. Daar is het dat jullie
stem, jullie verzoeken, jullie bewijzen van liefde voor Mij zullen gehoord worden. Vele
wonderbaarlijke genaden worden jullie gegeven, kinderen, gedurende die tijd, dus, alstublieft
negeer Mijn smeekbeden niet om die tijd in Mijn gezelschap door te brengen.
De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken
De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart en ziel en rustiger van
binnen. Wanneer jullie Mij tijdens de Eucharistie ontvangen zal IK jullie ziel vullen. Maar
wanneer jullie naar Mij komen in Aanbidding, zal Ik jullie in zulke mate omhullen dat de
sluizen van Mijn barmhartige liefde jullie geest, lichaam en ziel zullen verzadigen. Jullie
zullen een sterkte voelen die een rustig vertrouwen zal voortbrengen dat jullie moeilijk zullen
kunnen ontkennen.
Kom nu tot Mij, kinderen. Ik heb jullie gezelschap nodig. Ik heb het nodig dat jullie tot Mij
spreken terwijl Mijn Goddelijke tegenwoordigheid op zijn sterkst is. Ik bemin jullie en wil al
mijn genaden over jullie uitstorten opdat jullie je zielen kunnen vullen aan Mijn Heilig Hart.
Jullie Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
117. Communicatie met een jonge, materialistische en wispelturige maatschappij
Woensdag 15 juni 2011, 23.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid waaronder jij op dit
moment lijdt, worden door Mij toegestaan om je nog dichter met Mij in vereniging te brengen.
Soms, wanneer jij lijdt moet Ik Mij omdraaien om jouw leed niet te moeten zien. Maar als jij
elke beproeving en voorwaartse beweging tot de volgende trede doorstaat, zal jij nog sterker
worden dan voorheen. Hoe groter het lijden wordt, komende van de hardvochtigheid en het
misbruik van anderen die jou belachelijk maken omwille van dit heilig werk, hoe meer
genaden jij zal krijgen.
Hoe te lijden in Mijn naam
Te lijden in Mijn naam is echter niet voldoende. Jij moet niet openlijk klagen over deze
kwellingen. Om Mij te vergenoegen, moet jij lijden in stilte, Mijn dochter. Voor de
buitenwereld moet jij vreugdevol overkomen. Enkel dan zal jouw ziel gesterkt en tot het
niveau gebracht worden van de heiligheid die Ik van jou vereis voor jouw zending. Want als
jij op deze wijze vooruitgang maakt, zullen de vruchten die geoogst worden wanneer jij Mijn
woorden spreekt, betekenen dat Mijn boodschappen doeltreffender in elke hoek van de
wereld zullen gehoord worden.
In deze tijd, terwijl Ik al Mijn kinderen voorbereid op de grootste uitdaging sinds Mijn
Kruisiging, is het van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen Mijn Allerheiligste Woord
horen.
De waarheid, nu geopenbaard, zal niet enkel door gelovigen worden gehoord maar door hen
die Mij niet willen kennen of die de waarheid van het bestaan van God, de Eeuwige Vader,
niet willen aanvaarden.
Communicatie met een jonge, materialistische en wispelturige maatschappij
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Mijn dochter, je moet methoden gebruiken die Mijn woord zullen overbrengen aan een jonge,
materialistische en wispelturige maatschappij. Verzeker je ervan dat je communiceert op een
wijze die zij zullen verstaan, er aandacht voor op brengen en erover spreken. Want wat voor
goeds brengt dit werk als het enkel Mijn Heilig Woord versterkt bij gelovigen alleen? Ja, het
is belangrijk dat Mijn volgelingen herinnerd worden aan de beloften die Ik gedaan heb toen Ik
zei dat Ik zou wederkomen, maar het zijn de zielen zonder kennis, begrip of interesse in Mijn
barmhartigheid voor de mensheid die ik tegen elke prijs moet bereiken.
Jullie, Mijn dochter en Mijn volgelingen hebben een plicht, de agnostici, de atheïsten en
een hele jonge generatie over de waarheid in te lichten. Spreek tot hen op een vriendelijke
wijze. Wees nooit agressief. Gebruik woorden van bemoediging. Maak Mijn woord
interessant.
Niet het einde van de wereld
Spreek hen over de belofte die Ik gedaan heb omtrent het Nieuwe Paradijs op Aarde. Dat
wil niet zeggen dat de wereld zal eindigen maar eerder, dat er nu een nieuw tijdperk van
vrede, vreugde en geluk zal komen. Zij kunnen en mogen hun rug niet keren naar deze
Heerlijkheid. Bid voor hen. Breng hen naar Mij en jullie zullen bijzondere leiding en genaden
ontvangen.
Jullie beste wapens moeten eenvoud en waarheid zijn. Geef leiding door het voorbeeld.
Mijn dochter, nu moet jij plannen om andere en nieuwe manieren te gebruiken om Mijn
woord over te brengen. Er zal je hulp geschonken worden om dat te bereiken.
Verspreid mijn woord door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen
Moderne communicatiemiddelen moeten gebruikt worden om een snelle verspreiding van
Mijn woord te verzekeren. Bid nu. Vraag in zoveel mogelijk landen als je kan om de boeken
in zoveel mogelijk talen te publiceren. Gebruik audio, video en andere middelen om Mijn
woord vlug te verspreiden. Doe een beroep op vrijwilligers om Mijn boodschappen aan de
menigten te bevorderen.
Want dat, Mijn dochter, zal zielen redden. Ik bemin je. Jouw sterkte en vastberadenheid om
te slagen in dit werk, die voortkomen uit jouw zuivere liefde voor Mij en Mijn Geliefde
Moeder, zullen zielen - die anders naar de Hel zouden gaan - terug in Mijn armen en
eeuwige redding brengen.
Negeer diegenen die oneerbiedig zijn voor Mijn Naam
Wees moedig. Negeer beschimping. Geef geen antwoord aan hen die oneerbiedig zijn voor
Mijn Naam. Het zullen Mijn volgelingen zijn die jou het meest pijn zullen doen. Want vele
goedmenende echte volgelingen van Mij zullen van tijd tot tijd in dwaling vallen. Hun
kennis van Mijn leerstellingen kan een gevoel van trots veroorzaken dat leidt tot
arrogantie. Dan sluipt intellectuele hoogmoed binnen. Deze arme, liefhebbende en ernstige
zielen van Mij wiens liefde voor Mij niet in vraag is, moeten nooit neerkijken op diegenen die
volgens hun aanvoelen op het verkeerde pad zijn. Zij moeten niet in Satans val lopen door
uit te gaan van een positie van superioriteit en plechtige onbuigzaamheid. Dan wordt het
een strijd van spitsvondigheid om te zien, in menselijke termen, wie meer kennis heeft dan
de ander en wie er een beter begrip heeft omtrent de Waarheid van Mijn onderrichtingen.
Herinner wat Ik jullie allen geleerd heb. De waarheid is eenvoudig. De waarheid is liefde.
Wanneer jullie in jullie zoektocht, om jullie interpretatie van Mijn Heilig woord te bewijzen,
geen liefde en geduld laten zien, dan komt jullie versie van de waarheid niet van Mij.
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Bemin elkaar. In Mijn ogen zijn jullie allen gelijk. Maar zij die hun eigen weg verlaten om Mijn
verloren zielen terug naar Mij te brengen, jullie zullen in Mijn ogen gestegen zijn.
Jullie Goddelijke Verlosser
Koning van heel de Mensheid
Jezus Christus
121. Gewone Mensen, Goede Mensen draaien hun rug naar Mij
Donderdag 23 juni 2011, 22.10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die jij vandaag voelt is het resultaat van de genaden
die jou gisteren geschonken werden tijdens de Aanbidding. Nu weet je hoe belangrijk het is
om Mij toe te staan om in de zielen zulke genaden uit te storten tijdens die bijzondere tijd in
Mijn persoonlijk gezelschap.
Hoe verloren zielen te identificeren
Vandaag wil Ik je spreken over verloren zielen in de wereld en hoe ze te identificeren. Mijn
volgelingen geloven dikwijls ten onrechte dat verloren zielen diegenen zijn die leven in
doodzonde. Dat is niet noodzakelijk waar. Een verloren ziel kan een persoon zijn die niet in
Mij of in Mijn Eeuwige Vader gelooft. Verloren zielen kunnen ook die kinderen zijn die totaal
opgaan in hun dagelijkse bezigheden van geld verdienen, rijkdom te verwerven, carrière te
maken en te hunkeren naar materiële goederen. Dat alles voor het geluk dat die dingen naar
hun mening hun in de toekomst zullen brengen. Dit zijn gewone mensen, goede mensen,
maar zij hebben hun rug naar Mij gekeerd.
Veel van die kinderen van Mij zijn goed van hart. Zij kunnen vol liefde zijn voor hun
medemens, hun familie en vrienden. Zij kunnen geliefd en graag gezien zijn. En toch kunnen
zij verloren zielen zijn. Hoe kan dat, zullen jullie vragen? Omdat zij niet geloven dat hun ziel
net zo belangrijk is als hun fysieke noden en daarom verwaarlozen ze haar. Door hun ziel te
verwaarlozen zijn zij vatbaar voor bekoringen die elke dag op hun weg geworpen worden. Zij
vinden het zwaar om te weerstaan aan wereldse goederen zonder er bij stil te staan dat de
tijd die zij investeren in hun ambities kon gebruikt worden om liefde te geven aan anderen
door de kunst van het delen. In hun jacht naar geld kunnen zij hoogmoedig worden.
Hoogmoed maakt het moeilijk om een ware volgeling van Mij te zijn.
Kinderen, als jullie al je tijd besteden aan het achtervolgen van de dromen die jullie denken
dat de wereld jullie te bieden heeft - weelde, bezittingen en machtsposities - dan is er weinig
tijd over om te bidden of om jullie zielen te voeden voor het volgende leven. Zo vele van Mijn
kinderen kunnen nooit begrijpen waarom wereldse goederen hen zo leeg achterlaten van
binnen. Zij luisteren niet naar Mijn volgelingen die de waarheid kennen. Door het nalaten om
het bestaan van God, de Almachtige Vader, te erkennen, kunnen zij er niet in slagen om
anderen buiten zichzelf te vergenoegen. Aan de buitenkant leiden deze mensen een actief,
gezond, vermakelijk leven in de wereld zonder enige zorg. Maar deze levensstijl kan niet op
een juiste manier bekomen worden zonder te geloven in het Eeuwig Leven. De Nederigheid
ontbreekt in hun leven.
Jullie zouden kunnen zeggen, voor hun verdediging, dat zij toch hun families moeten voeden
en zorg dragen voor anderen die van hen afhangen en dus werken zij met die bedoelingen?
Mijn antwoord is, neen, dat doen ze niet. Zij hebben niet de bedoeling hun families te
voeden. In veel gevallen mikken zij op overdaad om hun aandriften te bevredigen. Hoe meer
zij dat doen hoe meer zij voor Mij verloren zijn en voor Mijn Eeuwige Vader.
Tenzij Mijn kinderen wakker worden en de manieren herkennen waarop Satan al de
opgehemelde aantrekkelijkheden van de wereld gebruikt om jullie te bedriegen door een
vals gevoel van materiële veiligheid, kunnen jullie niet tot Mij komen. In dit leven moet er tijd
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besteed worden aan lofprijzing voor jullie Schepper. Aan het zorgen voor jullie naaste door
liefdadigheidswerk. Aan het voortrekken van andermans noden voor de eigen noden. Door in
Mijn voetstappen te wandelen.
Indien Mijn kinderen niet in God de Vader geloven of wel in Hem geloven, maar er
gemakshalve voor kiezen om elke eerbetuiging voor Hem opzij te duwen omdat zij meer
begaan zijn met wereldse aangelegenheden, zullen zij het moeilijk hebben om de poorten
van de Hemel binnen te gaan, het ware Paradijs waarnaar zij hunkeren. Het leven op aarde
is maar een fase in jullie gehele leven. De Hemel, zelfs een glimp van wat hij te bieden heeft,
kan in jullie leven op aarde niet ervaren worden. Geen van deze wereldse aantrekkelijkheden
zijn het waard om na te jagen als dat betekent dat jullie het juweel dat de Hemel is daarmee
verspelen.
De noodzakelijke kenmerken om Mijn Glorievol Koninkrijk binnen te gaan zijn: geloof, liefde,
nederigheid en het verlangen om Mij te behagen.
Jullie liefhebbende Leraar en Verlosser van heel de Mensheid
Jezus Christus
122. Mensen weten niet wat hun ziel is - het antwoord is eenvoudig
Zaterdag 25 juni 2011, 01.30
Mijn zeer geliefde dochter, jouw stem, terwijl die uiteindelijk overal ter wereld door mijn
Godgewijde dienaren zal gehoord worden, vervalt tot stilte daar waar men zich niet
bewust is van het bestaan van God, de Almachtige Vader.
Jij zegt misschien: zij luisteren niet, maar zij kunnen niet luisteren als zij niet horen. Wees
moedig nu, spreek tot zoveel mensen als je kan. Vraag anderen om het nieuws van Mijn
Woord te publiceren. Bel hen. Vraag hen. Leg hen uit dat zij Mijn boodschappen eerst
moeten lezen voor zij ze verwerpen. Want alleen wanneer zij de sterkte zullen voelen die van
Mijn Goddelijke lippen komt, wanneer Mijn geest hun geest zal aantrekken, dan pas zullen zij
uiteindelijk verstaan dat Ik het ben die met de wereld communiceert.
Ik ben verdrietig, Mijn dochter, omwille van de grote hindernissen en onenigheden die
vandaag elke poging versperren van Mijn Gezegende Moeder en van Mij, haar geliefde
Zoon, om doorheen visionairs tot de wereld te spreken. In het verleden was de
nederigheid een beetje gangbaarder. Vandaag is dat belangrijke kenmerk verdwenen. In de
plaats daarvan is er een wereld waar alles wat menselijke intelligentie, charme of fysieke
aantrekkelijkheid uitstraalt, als een prioriteit beschouwd wordt in het leven van de mensen.
Hun spiritualiteit is gestorven. Mijn dochter, zij zijn louter lege schelpen. Schelpen die
wanneer ze breken niets zijn. Het wezen van de ziel is waar Mijn kinderen naar moeten
streven. Dat is moeilijk voor veel mensen en vooral voor diegenen wiens geest vol is van
menselijke wijsheid waar weinig plaats is overgebleven voor geestelijke wijsheid.
Het gebrek aan spiritualiteit, gevoed door de macht van Satan, is dermate dat mensen in de
val gelopen zijn om hun zielen te openen voor de zonde. Een gebrek aan spiritualiteit of
geloof in God, levert een ziel over aan de aantasting door De Misleider. De Koning van het
Bedrog brengt zielen tot het inzicht dat enkel lichaam en geest met elkaar verweven zijn om
een eenheid te worden. Spijtig, jullie kunnen niet heel worden zonder jullie ziel.
Wat is jullie ziel?
Veel mensen weten niet wat hun ziel is. Hoe men haar voelt en herkent. Is het jullie geest?
Jullie geweten? Het antwoord is eenvoudig. Jullie ziel zijn jullie zelf. Zij is wie jullie zijn.
Jullie geweten. Jullie geloof. Jullie overtuiging, of die nu de waarheid weergeeft voor wat ze
is, of de waarheid voor wat jullie willen geloven dat ze is. Zij is geen apart deel van jullie,
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lieve kinderen. Of iets dat tot een andere wereld behoort. Zij is aanwezig in elk menselijk
wezen.
Er kan voor jullie ziel gezorgd worden door het volgen van Mijn onderrichtingen. Zij kan
verwaarloosd worden door zonde , wat moeilijk te vermijden is. Maar zij kan weer van het
nodige voorzien worden door te biechten of berouw uit te drukken en vernieuwd weer op te
staan. Of zij kan ook vernietigd worden. Sommigen verwoesten hun ziel vrijwillig door te
zondigen voor het plezier of de ondeugden van deze wereld, in volle kennis omtrent wat zij
doen. Anderen ontkennen dat ze een ziel hebben. Hun arrogantie overtuigt hen dat zij
alles weten. Dat het leven begint en eindigt op deze wereld.
En dan zijn er die jonge mensen die, niet door eigen schuld, door ouders opgevoed zijn in
tijden van overvloed, waar zij in materiële zin niets nodig hadden. Hun religie is gebaseerd
op materieel gewin. Door het streven naar meer prikkels blijft hun ambitie toenemen tot er,
eventueel, niets meer na te streven valt en de dood hen komt halen. Dan zijn ze verloren.
Onzeker. Verward. Met een diep walgelijk gevoel van binnen weten ze dat er iets verkeerd
is. De ziel vertelt het hun, maar zij weten niet hoe te antwoorden. Dat zijn degenen die jullie
moeten redden.
Ik roep al Mijn volgelingen van overal op Mij te helpen om al Mijn arme kinderen te
redden. Ik weet dat Ik een buitengewone daad van edelmoedigheid vraag van jullie kant. Het
is een grote verantwoordelijkheid. Maar door Mijn Allerheiligste Wil te gehoorzamen zullen
jullie Mij helpen om velen van de wereld te redden uit de greep van Satan en de
verschrikking die hij hanteert.
Ga voort, Mijn volgelingen, jullie allen en verspreid Mijn woord aan een geblaseerde,
misleide en ontgoochelde wereld. Mijn genaden zullen uitgestort worden over ieder van jullie
al was het slechts voor één bekering. Eén ziel die de gruwel van de hel kan ontkomen.
Ik bemin jullie allen. Ik omhels jullie, Mijn volgelingen, Mijn dierbare kinderen overal. Wat een
opbeuring geven jullie Mij elke dag. Hoe troosten jullie Mij. Breng Mij meer zielen.
Jullie Goddelijke Verlosser
Redder van de Mensheid
Jezus Christus
128. Laat niet toe dat het menselijk falen van Mijn Kerk jullie van Mij doet afkeren
Donderdag 30 juni 2011, 20.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vanavond lach Ik met vreugde in Mijn hart, want zoals voorzegd
horen jongere mensen eindelijk Mijn woord via het internet.
Op deze wijze zullen meer mensen in staat zijn de wereld te zeggen hoe zich voor te
bereiden op De Waarschuwing. Mijn hart barst van vreugde wanneer Ik de liefde zie die Mijn
kinderen overal ter wereld voor Mij koesteren. Mijn liefde sterft nooit. Zij, Mijn geliefde
volgelingen, zijn vol liefde die zij voelen in hun harten. Nu kunnen zij de wereld vertellen,
inclusief de cynische personen, hoe zeer zij Mij vereren door Mijn heerlijkheid bij allen aan te
prijzen. Want deze dappere en liefdevolle makers van mij zullen nu diegenen die Mij
weerstaan, aantrekken tot de waarheid zoals bijvoorbeeld en allereerst waarom zij op deze
aarde zijn.
De Hemel jubelt samen met hen die openlijk hun liefde voor Mij op het internet verkondigen
(n.v.d.r. via Facebook). Mijn liefde voor hen stroomt voort zodat Mijn genaden over ieder van
hen zal uitgegoten worden, verspreid van de ene hoek van de wereld tot de andere.
Ik kom nu om jullie te redden voor de Dag van het Oordeel komt.
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Onthoud één les, kinderen. De waarheid omtrent Mijn leer verandert nooit. Menselijke
vergissingen, de zonden van Mijn Godgewijde dienaren en zij die de waarheid misbruikt
hebben om hun eigen ambities te dienen, mogen Mijn naam bezoedeld hebben, maar zij
hebben nooit veranderd wie Ik ben. Ik ben de Verlosser van de mensheid. Ik kwam de eerste
keer om jullie te redden om de vergeving van de zonden mogelijk te maken. Nu kom Ik om
jullie te redden vóór de Dag van het Oordeel komt.
Omdat Mijn liefde zo krachtig is zal zij zich nu door de kracht van de Heilige Geest
verspreiden doorheen heel de wereld om jullie terug te trekken in de schoot van Mijn tedere
liefde. Voel Mijn liefde nu, kinderen. Sta jullie ontgoocheling over het menselijk falen van
Mijn Kerk niet toe om jullie af te keren van Mij, Jezus Christus of van Mijn Eeuwige Vader.
Tot hen die zich van Mij afkeerden door de zonden van de Kerk
Het is door de zonde dat jullie geneigd waren de waarheid weg te werken. Diegenen van
jullie die de Kerk beschuldigen voor jullie gebrek aan geloof in Mij, jullie zijn niet eerlijk met
jullie zelf. Want indien jullie Mij werkelijk zouden beminnen zouden jullie je niet
verontschuldigen. Satan is overal in de wereld, kinderen, om te proberen jullie te overtuigen,
bij elke gelegenheid, dat jullie geloof van geen betekenis is. Niet belangrijk. Dat jullie geloof
jullie geen garantie geeft op een plaats in de Hemel. In sommige gevallen geloven jullie dat
Gods Barmhartigheid oneindig is en dat jullie kunnen gered zijn eens jullie een leven leiden
waarbij jullie de anderen geen kwaad doen. Jullie dagen Mij dikwijls uit wanneer jullie Mij
beschuldigen voor het kwaad in de wereld. Dat is wanneer jullie kwaad worden op Mij en
God de Eeuwige Vader. Hoe kan God zich op de achtergrond houden en toestaan dat dit
kwaad in de wereld geschiedt? Waar moord, verkrachting, abortus, marteling, hebzucht en
armoede bestaan? Hou daarmee op en luister naar Mij.
Herinner jullie dat zonde, veroorzaakt door Satan waarin de meeste mensen vandaag niet
meer geloven, ieder van jullie kan kwellen omwille van de gave die jullie gegeven werd door
jullie Schepper, God de Vader. Die gave van de vrije wil werd aan iedereen gegeven.
Sommigen gebruiken deze gave door goede werken te doen waarin zij hun liefde tonen tot
allen terwijl anderen haar misbruiken om van andere mensen te profiteren. Wanneer Satan
dan deze laatste aantrekt, omwille van hun zwakke vrije wil, dan zijn die in staat om grote
gruwelijkheden te begaan. De vrije wil behoort jullie toe, kinderen. Wanneer hij besmet wordt
door zonde, dan is ravage in de wereld het resultaat. God, de Vader kan jullie niet dwingen
met iets te stoppen of het nu goed is of slecht. Want Hij zal niet tussenkomen in jullie vrije
wil. Hij zal jullie altijd aanmoedigen te bidden om de nodige genaden te verkrijgen om zonde
te vermijden. Het zal altijd door jullie vrije wil zijn dat jullie tussen twee keuzes moeten
beslissen. Ofwel keren jullie je tot God ofwel laten jullie toe dat jullie verleid worden
door de leugens van Satan die jullie geest zal verdraaien, weg van de waarheid.
Onthoud, Ik ben de waarheid. Satan wil niet dat jullie de waarheid zien. Hij zal jullie
intelligentie gebruiken en geraffineerde argumenten voorstellen om jullie te verleiden. Hij kan
jullie zelfs ervan overtuigen dat iets slecht is terwijl het goed is. Dus als jullie geloven dat het
hypocriet is om te gaan bidden en God de Vader te prijzen, omwille van de zonden van de
Kerk, dan moeten jullie dat bedrog herkennen voor wat het is: een andere weg om jullie aan
te moedigen jullie van Mij af te keren, De Waarheid. Kinderen, toon Mij jullie liefde door op te
staan en Mijn Naam te verdedigen in een ongelovige wereld.
Weldra zullen jullie anderen aanmoedigen naar jullie inzichten te luisteren. Net zoals
diegenen die beweren niet in Mij te geloven, luidkeels roepen hoe zeer zij Mij haten, zo
moeten jullie de wereld zeggen dat jullie Mij beminnen. Enkel dan zal massale bekering in
de wereld opgewekt worden. Laat Mij jullie nu opwekken zodat jullie Mijn kinderen kunnen
voorbereiden om Mijn Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. Onthoud dat enkel zij die
geloven in Mij en Mijn Eeuwige Vader dit Paradijs kunnen binnengaan.
Ga nu en breng Mij de menigten.
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Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
133. 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 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, de Waarheid, vijandig gezind zijn. 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, alstublieft, bid 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 bedienaren gedaan
hebben. Deze regels werden niet door Mijn Geest ingegeven. Mijn Godgewijde bedienaren
zijn afgeleid naar een pad dat niet in overeenstemming is met de leer van Mijn apostelen.
Vandaag worden Mijn sacramenten niet 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 zij 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 een van de belangrijkste verenigingen die door
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
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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.
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: zij 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
137. Wees niet bevreesd, bekering zal een groot gevoel van liefde en vrede scheppen
Maandag 10 juli 2011, 12.10 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. Alstublieft, wees 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.
Dat is Mijn Belofte voor jullie, kinderen
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
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144. Jullie bevinden je nu in het midden van de Verdrukking – de laatste helft is einde
2012
Woensdag 20 juli 2011, 23.00 uur
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 zult 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, zich op te lossen voor
jullie ogen. Veel meer van deze machtsbeluste organisaties wereldwijd, zullen nederig door
hun knieën buigen wanneer ze zich voor hun boosheid, niet alleen tegenover God de Vader,
maar ook aan degenen over wie zij een verantwoordelijkheid op deze aarde dragen.
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 meest krachtige vorm van haat is dat mensen ontkennen
dat Mijn Vader bestaat.
Hoe moet je niet de angst voelen kinderen, die jullie heden in de wereld zien moeten.
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.
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Ignoreren jullie echter wat er gebeurt, dan zal het jullie onvoldoende lukken om jullie voor te
bereiden.
Jullie beminnende Verlosser
Jezus Christus
160. Kinderen, wordt niet ontmoedigd door verhalen van een wanhopige mensheid,
Maandag, 8 augustus 2011, 19.45 uur
Mijn innig geliefde dochter, het is sedert dagen dat Ik nog met je gesproken heb. Dit was om
je een kans te geven om naar het advies van Mijn geliefde Vader, de Allerhoogste God, te
luisteren en om je te helpen de rol van het lijden voor het redden van zielen te begrijpen.
De dagen worden steeds korter nu de tijd van de waarschuwing naderbij komt. Alles is klaar
om de wereld door Mijn vlammen van Liefde te omhullen. De engelenkoren in de hemel
wachten nu op de dag van glorie wanneer Ik terugkeer om de mensen hun laatste kans te
bieden om het bestaan van Mij en Mijn Vader te aanvaarden.
Kinderen, wordt niet ontmoedigd door geruchten of verhalen van wanhoop waarmee de
mensheid zal geconfronteerd worden. In plaats daarvan, kijk nu naar Mij en vertrouw Mij je
angsten toe. De mensheid zal een bijzonder geschenk ontvangen. Niet alleen zullen de
mensen Mij zien van aangezicht tot aangezicht, maar ze zullen uiterst gelukkig zijn te
ondervinden daar de waarheid getoond wordt voor hun ogen.
Dit zal een grote dag in de geschiedenis zijn, wanneer aan jullie allen de hoop en liefde
getoond worden. Zelfs grote, verstokte zondaars zullen buigen en tranen van berouw wenen.
Dit is goed nieuws, kinderen, want ze kunnen gered worden als ze hun trots en ego laten
vallen. Allen moeten door hun eigen vrije wil verenigd worden om Mij toe te laten in hun
harten te komen zodat ze geleid worden naar het Licht.
Voor veel zondaars in doodzonde zal dit Licht branden in hun ogen en ziel. Het zal pijnlijk
zijn. Als ze slechts de schrik doorstaan om te zien hoe ze Mij beledigd hebben, zullen ze
sterk worden en zich bekeren.
Dus kinderen van Mijn leger, Ik spreek zo tegen jullie: Glimlach, want deze gebeurtenis zal
de meest bijzondere in jullie leven zijn en jullie bestaande liefde voor Mij en Mijn Eeuwige
Vader zal uw ziel doordringen. Zoveel Liefde zal jullie geest doorstromen, lichamen en zielen
zodat jullie in de geest voor eeuwig vernieuwd worden. Bid nu voor allen want de tijd is kort.
De wereld wordt nu voorbereid voor de waarschuwing zodat allen klaar zijn voor Mijn grote
gift.
Ga verder, Mijn kinderen, met de toewijding van deze maand van redding der zielen opdat
voor het einde van de maand augustus miljoenen zielen zullen gered worden door jullie
inspanningen.
Herinner jullie, mijn kinderen, Ik ben aanwezig in jullie dagelijks leven, Ik wacht en Ik leid. Ik
bemin jullie allen. Blijf trouw an Mijn verlangens om gekwelde zielen te redden.
Jezus Christus
162. Angst voor ‘De Waarschuwing’ is niet iets wat ik aanmoedig
Woensdag 10 augustus 2011, 23.00 uur
Mijn innig geliefde dochter, de snelheid waarmee de wereldwijde gebeurtenissen leiden naar
de waarschuwing zoals voorspeld, blijven escaleren. Gebed, Mijn kinderen, is essentieel nu
dat Mijn volgelingen over de hele wereld, vervuld met de genaden van de Heilige Geest,
Mijn leger vormen. Ofschoon dit leger nog erg klein is, maar zal groeien en zich zal
verheffen en Mijn kinderen zal leiden naar het einde, moeten veel van Mijn volgelingen nog
begrijpen dat ieder van hen nu reeds een belangrijke rol speelt.
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Al Mijn kinderen moeten nu naar Mij luisteren. Voor elke gruweldaad gepleegd door de mens
tegen een mens in deze tijden moet je in ieder geval bidden voor de dader. Gebed voor
de zondaars is nu gevraagd. Door het gebed kan je de Heilige Geest vragen het goddelijk
Licht te brengen in deze arme zielen.
Velen van hen zijn zo verblind voor de waarheid van de Liefde van Mijn Vader dat zij
doelloos ronddwalen en van de ene crisis naar de andere gaan zodat ze iedereen kwetsen
die met hen in contact komt. Indien jullie meer Mijn barmhartigheid afsmeken voor deze
zondaars, dan zal het effect van de werken van de duivel behoorlijk afzwakken. Dat is het
geheim, Mijn kinderen, de haat van de satan te verminderen, alhoewel hij zoals een
draak vuur spuwt uit zijn muil in een poging om de wereld te overspoelen met zijn
hatelijke dampen.
Hij, de bedrieger, en zijn demonen zijn overal. Omdat het geloof van Mijn kinderen
wereldwijd zo zwak is, hebben de slechte daden van de satan de mensheid in zijn greep
zoals in een bankschroef die moeilijk te ontwarren valt. Als Mijn kinderen overal geloofden in
het bestaan van God de Almachtige Vader, zou dit niet gebeuren. Dan zou de greep van de
satan zwakker zijn vooral als Mijn kinderen bidden om hulp en vragen om de barmhartigheid
van Mijn Vader.
Het gebed is jullie uitrusting nu, Mijn kinderen tussen nu en de tijd van de waarschuwing.
Gebruik het gebed om zielen te redden uit de duisternis. Na de waarschuwing zullen jullie
gebeden nodig zijn om Mijn kinderen te helpen om hun toewijding aan Mijn Eeuwige Vader
te behouden en Zijn Heerlijkheid te prijzen.
Geduld, stil dagelijks gebed, het vormen van gebedsgroepen, het dagelijks bidden van het
Kroontje van de goddelijke Barmhartigheid, vasten en de heilige Rozenkrans van Mijn
geliefde Moeder, is de volmaakte combinatie om zielen te redden.
Angst voor de waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig. Bid nu voor je eigen ziel en
die van anderen door een akte van eerherstel vóór je ontmoeting met Mij, je Verlosser, van
Aangezicht tot aangezicht.
Ik glimlach van vreugde en geluk wanneer Ik denk aan het ogenblik waar dit grote geschenk
van Mijn Barmhartigheid, aan Mijn kinderen geopenbaard wordt. Het is een thuiskomst die
men onmogelijk beschrijven kan, dit gebeurt dan wanneer uw harten zich met Mijn
goddelijke Liefde vullen. Uw zielen zullen tenslotte in voorbereiding op het nieuwe Paradijs
op aarde verlicht worden. Ik zal je wanneer je met Mij verenigd bent, de troost geven die tot
nu toe ontbreekt in je leven.
Vergeet niet, Mijn kinderen de reden waarom Ik nu tot de wereld spreek. Het is Mijn
verlangen om ervoor te zorgen dat al Mijn kinderen gered zijn uit de klauwen van de satan.
Het is ook Mijn onpeilbare diepe Liefde voor elk en voor ieder van jullie dat Ik Mijn hand moet
reiken, zodat u zich kunt voorbereiden weer naar huis te komen, uw rechtmatig thuis.
Angst komt niet van Mij. Ik bemin jullie, Mijn kinderen. Ik breng je dit heerlijke geschenk van
Mijn Liefde. Jubel, lach en begroet Mij wanneer het Teken aan de hemel verschijnt. Verhef
jullie armen en loof God de Vader, omdat Hij Mij deze laatste kans toestaat, jullie te redden.
Uw geliefde Redder
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid
166. Geniet het heerlijke leven dat u te wachten staat gedurende duizend jaar
Zondag 14 augustus 2011, 14.25 uur
Mijn innig geliefde dochter, je blijft Mijn woord verdedigen, terwijl het in feite niet nodig is.
Mijn woord zal de harten van de gelovigen doorboren als een zwaardwanneer ze
nadenken over Mijn gegeven boodschappen aan u voor de wereld. Zij zullen de waarheid
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kennen, wanneer zij Mijn woord lezen. Mijn goddelijke Licht zal op hen een invloed hebben
die ze moeilijk kunnen negeren. Velen vragen en blijven vragen, net zoals gedurende de tijd
van Noë. Zij waren gewaarschuwd, maar wilden niet luisteren. Ze negeerden de stem van
Mijn Vader toen Hij boodschappen stuurde naar Noë en de andere profeten. Alleen
degenen die luisterden en gehoorzaamden werden gered.
Aanhoor nu Mijn boodschap. Kinderen, open uw harten en sta Mijn woord toe om te spreken
met uw zielen. Negeer wereldse afleidingen. Focus u alleen op Mijn stem. Door dit te doen,
redt u uw zielen. Zij die niet luisteren, omdat ze Mij hun rug toegekeerd hebben, zullen met
hongerige monden komen om Mijn meest heilig Woord te verslinden nadat de waarschuwing
plaats gevonden heeft. Want dan bent u klaar om Mijn leiding te volgen, zodat Ik u goed kan
leiden naar het nieuwe Paradijs op aarde waar u, uw familie en uw geliefden het glorieuze
leven, dat u te wachten staat voor 1000 jaar, genieten. Geen ziekten, geen gebrek aan
voedsel, geen zorgen, alleen liefde in zijn meest pure vorm. Een glorieuze entiteit is uw
rechtmatige erfdeel.
Alstublieft, bid nu intens om de onderscheiding te bekomen als Mijn heilig Woord aan u wordt
gegeven zodat u het kunt accepteren wanneer het u wordt gegeven, kinderen. Beschouw het
als een van de grootste geschenken in uw leven. Neem het op met lichaam, geest en ziel,
want alleen dan vindt u de ware vrede.
Uw liefhebbende Redder
Jezus Christus
169. De Grote Verdrukking wordt verzacht door middel van gebed
Donderdag 18 augustus 2011, 20.45 uur
Mijn dochter, Mijn volgelingen die goed belezen zijn op het gebied van de Heilige Schrift,
hebben de neiging om zich te laten meeslepen door hun eigen menselijke interpretatie, zodat
de onderrichting die Ik heb gepredikt elkaar te beminnen, zo gemakkelijk wordt vergeten.
Heb elkaar lief. Eer je vader en moeder. Eer uw Schepper, God de Vader, en leef zoals Ik
het u gezegd heb in Liefde en de vreze Gods tot Mijn Vader.
Zoveel geleerde mannen, bezig met het onderzoeken van Mijn Leer, vergeten één zaak,
namelijk dat Ik wederkomen zal om te oordelen. Niet één enkel moment denken ze eraan,
dat deze tijd misschien plaats vindt tijdens hun eigen leven en niet in een verre toekomst.
Waarom zoeken ze dan nog naar verdere betekenissen in de Heilige Schrift en waarom
zoeken ze verder als de waarheid zo eenvoudig is? Waarom herinneren ze zich niet dat
Liefde alles is wat Ik verlang? Liefde tot Mij, uw Redder? Liefde tot God de Vader en
Liefde voor elkaar?
Deze intellectuele experten die blijkbaar openlijk verkondigen dat ze bekwaam zijn om Mijn
onderrichtingen te verklaren en dan zover gaan te trachten een datum te bepalen wanneer Ik
terugkomen zal, zeg Ik dit: Wanneer u probeert u aan te matigen dat u in staat bent het jaar
van Mijn wederkomst te weten, dan dwaalt u ernstig. Aan niemand wordt deze datum
bekend gemaakt, niet eens aan de engelen in de hemel of aan Mijn geliefde Moeder.
Het volgende kan Ik wel onthullen. De tijd van de verdrukking is kort geleden
begonnen. De grote verdrukking zal op het einde van het jaar 2012 beginnen. Deze
vreselijke periode zal door het gebed van Mijn dierbare kinderen verzacht worden. Zij zal ook
door de bekomen bekeringen, die na ‘de waarschuwing’ hebben plaats gevonden, afgezwakt
worden. Deze gebeurtenis in een blijde boodschap, Mijn kinderen. Het zal helpen om de
vrijwillige verslaving van mensen onder de macht van de duivel uit te roeien.
Religieuze vakmensen vertonen een arrogantie die Ik afstotelijk vind.
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Velen zullen helaas Mijn bede om zich voor te bereide, ignoreren, zo gevangen zitten zij in
dit zogenaamd ‘intellectuele’ religieus debat, die steunt op menselijke bewijsvoering en
waarbij de ene tracht de andere te overtreffen om te bewijzen dat hij of zij wijzer is. Zij zijn
niet beter dan de farizeeërs toen. Hun onwetendheid maakt ze blind voor de waarheid,
terwijl ze vóór hun ogen gepresenteerd wordt.
Mijn Woord wordt door Mijn godgewijde dienaars geïgnoreerd
Mijn Woord is op dovemansoren gevallen. Mijn Woord wordt door Mijn godgewijde dienaars
geïgnoreerd terwijl Ik tracht met hen op dit tijdstip van de geschiedenis te spreken. Na de
waarschuwing echter zal er voor hen geen verontschuldiging meer zijn als ze werkeloos
toezien en niet naar Mijn aanwijzingen luisteren. Dan zullen ze hun armen uitstrekken en Mij
smeken ze door de grote tuchtiging te leiden. Wanneer zich de profetie voor ieders ogen
heeft vervuld, gegeven aan Mijn boodschapster, dan vraag Ik u dringend, Mijn heilige Kelk te
nemen, daarvan te drinken om zielen te redden.
Ik vraag jullie allen dringend, ook de zogezegde zelfbenoemde schriftgeleerden van goede
wil, zich nederig op te stellen en zich deze vraag te stellen: Waarom zou Ik eenvoudige
gelovigen ertoe aanmoedigen om zich te laten verwikkelen in een discussie over mijn
wederkomst op aarde? Veroordeel nooit iemand anders in Mijn Naam. Span u in met alle
krachten om de gave te bekomen van de nederigheid, want ze zal uw toegangskaart zijn tot
de hemel.
Uw beminnende Redder
Jezus Christus
171. Geld - en teveel daarvan - bederft de ziel
Zondag 21 augustus 2011, 23.00 uur
Mijn innig geliefde dochter, Ik bezoek u deze avond gezien de wereld begint uit te barsten in
een toestand van voortdurend geweld waar de ene natie na de andere elkaar bombardeert
omwille van het streven naar macht en rijkdom. Bid voor al die zielen die door dit geweld
omkomen zullen opdat ze genade bekomen in het Rijk van Mijn Vader.
Mijn dochter, de wereld zal nu de voorspelde veranderingen ervaren om ze te reinigen opdat
de mensen voor Mijn gedane belofte waardig gemaakt worden. Het zal verder toegelaten
worden dat door gierige mensen, verantwoordelijk voor de plotselinge teloorgang, hen de
materiële dingen afgenomen worden.
In de mate hoe de beproevingen heviger worden, zullen deze kinderen bevrijd worden van
de ketenen die hen bindt aan de lege beloftes van de satan, hij die de rijken verleidt,
indien hij hen zelfs meer (dan nu reeds) belooft. Hij, de satan, zal nu verder trachten de
onzedelijke, opzichtige vulgariteiten voor de hele wereld tentoon te spreiden. Hij zal dat
doen opdat Mijn kinderen niet alleen de rijken en beroemdheden zouden benijden, maar dat
ze al het mogelijke zouden doen om ze na te apen. Als hij Mijn kinderen in dit broeinest trekt
waar de uiterlijke façade van betekenisvolle rijkdom hun als een belangrijk doel zal lijken, zal
hij succes hebben om ze van de waarheid af te brengen.
Zodra u daar naakt en ontbloot staat, zal Ik u opnieuw bekleden, kinderen, alleen dit
maal zal het een gepantserde uitrusting zijn die daarvoor ontworpen is om u te
beschermen tegen de boosaardigheid van slechte mensen. Zodra u bekleed bent met
deze uitrusting, zult u bereid zijn terug in de wereld te keren met een nieuwe
levensopvatting, een leven waar de liefde tot uw naaste uw hoofddoel is. Wanneer u onder
elkaar liefde toont, bewijst u uw echte liefde tot Mij.
Deze façade van welstand en rijkdom waar slechts enkele van Mijn kinderen in de
wereld toegang toe hebben, is slechts façade want daarachter is er geen substantie. U
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wordt ertoe geprikkeld gelijkaardige rijkdom te zoeken zodra de bedrieger u heeft ervan
overtuigd dat u naar grote rijkdommen en naar roem streven moet. De waarheid is dat u
tijdens deze zinloze, lege bezigheden wensen najaagt, die u uw plicht tegenover Mij doen
verwaarlozen.
Laat nooit het paraderen toe van uw rijkdom en roem u verleidt, want besef dat geld - en te
veel daarvan de ziel bederft. Degenen die zoveel geld hebben, dat ze amper ooit in staat
zijn het uit te geven in dit leven, moeten het geven aan ongelukkige mensen die weinig te
eten hebben. Doe dit en u kunt uw ziel redden. Als u hongert naar excessen, ofschoon u al
genoeg hebt om een natie te voeden en te kleden, dan zult u verhongeren. Het dagelijks
brood eten is uw nederige aanvaarding dat liefde voor elkaar datgene is wat Ik u heb
geleerd. Uw naaste beminnen betekent te zorgen voor hen die niets hebben.
Word wakker en accepteer de waarheid voor het te laat is voor u. Het is moeilijk voor
mensen met een immense materiële rijkdom de gunst van Mijn Vader te vinden tenzij u deelt
met anderen. Onthoud dit. Voor diegenen die weinig bezitten en jaloers zijn op diegenen die
elk materieel comfort lijken te hebben, en dat ook voor zichzelf wensen, tot hen zeg Ik: Ook u
moet bezorgd zijn. Er is slechts één woning waar u de toegang toe moet verkrijgen en dat is
het huis dat u wacht in het nieuwe Paradijs op aarde. Alleen die nederig van hart, geest en
ziel zijn, zullen de sleutel krijgen.
Uw geliefde Verlosser
Jezus Christus
189. Bedreig nooit anderen in Mijn Naam
Zaterdag 10 september 15.30 uur
Vandaag spreek ik met u, Mijn innig geliefde dochter, over de noodzaak om Mij te
gehoorzamen in alle dingen. Mijn dochter, al Mijn volgelingen moeten om Mijn liefde en
toewijding waardig te zijn de geboden van Mijn Vader eren. Terwijl ze van tijd tot tijd kunnen
wankelen, moeten ze ernaar streven ten allen tijde de wet van de liefde te volgen. Houd van
elkaar en plaats uw naaste vóór uw eigen behoeften. Dan zal het andere op zijn plaats
vallen.
Degenen die zichzelf Mijn volgelingen noemen, moeten erg voorzichtig zijn over de manier
waarop zij Mijn allerheiligste Woord verspreiden. Als ze in de val trappen van arrogantie,
zelfrechtvaardiging of wanneer ze anderen veroordelen in Mijn naam, beledigen zij Mij zeer.
Bedreig nooit anderen met straffen die ze kunnen verwachten van Mij. Zeg nooit aan iemand
anders dat Ik ze zal straffen omdat u boos op hen bent gelijk om welke reden dan ook. Als u
dit doet zult u schuldig zijn aan het ontkennen van Mij, want u zult de waarheid verdraaien
zodat ze beantwoordt aan uw eigen voorstellingen. Voel u nooit tegenover anderen superieur
omdat u bevoorrecht bent met de waarheid te kennen.
Kinderen, Ik hou van al Mijn kinderen, zelfs als ze dwalen. Bid voor hen te allen tijde als je
aanspraak maakt om een ware volgeling van Mij te worden. Predik de waarheid met alle
middelen die u ter beschikking hebt. Vertel hen altijd over Mijn diepe liefde voor Mijn
kinderen, maar u moet nooit over hen oordelen, nooit aan anderen vertellen dat hun zonden,
of die u beschouwt als zonden, door Mij gestraft worden omdat u daartoe geen recht hebt.
Mijn boodschap van vandaag is eenvoudig. Wanneer u Mij lief heeft en spreekt in Mijn naam,
mag u zich nooit daardoor verheffen. U mag nooit uw broers of zusters bedreigen of lasteren
in Mijn naam. Herinner u dit want u bent Mijn volgelingen en u bent dus ook het doel van de
verleider, precies vanwege uw geloof.
U moet dus opletten dat hij u niet verleidt tot zondigen tegen uw broers of zusters. U moet
sterk blijven, Mijn kinderen. Ik geef u deze boodschap om u te begeleiden op de juiste weg
naar Mij.
Uw geliefde Jezus
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Koning der Mensheid
191. Straf kan worden verzacht door gebed
Maandag 12 september 2011, 12.00 uur
Mijn innig geliefde dochter, zeer vlug nu zal de wereld tot stilstand komen en de tijd na de
waarschuwing zal de wijze waarop de mens kijkt naar de wereld, veranderen. Niet langer
meer zullen materiële genoegens en excessen prikkelen. Niet langer meer zullen de mensen
de idolen die zij maken van beroemdheden en hun rijkdom, behandelen als goden. Nooit
meer zullen ze zo snel zijn om hun naaste te veroordelen of wreed te behandelen.
De nieuwe wereld, na de waarschuwing, zal een plek zijn waar liefde voor Mij en God de
Vader is en Hij geëerd en gerespecteerd wordt. Veel leiders in niet-christelijke landen, zullen
Mijn Vader eerbetoon bewijzen. Diegenen op machtsposities die de financies controleren
van mensen, zullen zich massaal bekeren. Veel anderen zullen hun macht afstaan en met
hun broers en zussen het brood delen dat komt van God de Vader. Dit brood is voor allen en
is bedoeld om gelijk verdeeld te worden.
Veel goede dingen zullen evolueren als gevolg van de waarschuwing. Vele zielen zullen
nochtans niet sterk genoeg zijn in hun geloof. Zij zullen helaas terug keren naar hun oude
gewoonten. Verleid door de beloften van macht, rijkdom, controle en eigenliefde zullen zij
God de Vader verwerpen. Zij zullen de waarheid kennen maar het zal nog niet voldoende
zijn voor hen. Deze arme, zwakke zondaars zullen een doorn zijn in uw zijde, kinderen.
Zonder uw gebeden zullen hun zonden chaos veroorzaken in een wereld die zich tijdens
haar nieuwe reiniging zal herstellen.
Gebed, Mijn kinderen is zo belangrijk. U moet aan God de Vader vragen om uw verzoek in te
willigen de geplande vervolging door deze mensen te voorkomen. Genoeg gebed kan en zal
veel gruwel voorkomen door deze zondaars die zullen proberen schade toe te brengen aan
de wereld. Zo velen van u zijn blind voor het plan dat heimelijk wordt gesmeed. De tekenen
zijn consequent onthuld, maar u herkent ze niet.
Mijn kinderen, wanneer uw geloof groeit, bidt dat de Heilige Geest kan worden uitgestort
over de zielen van deze zondaars. Mijn geliefde volgelingen, Ik uw dierbare Jezus, bescherm
u. Ik vraag u om te bidden, niet alleen voor deze gevallen zielen, maar dat de vervolging van
gewone mannen, vrouwen en kinderen zal ophouden. Indien deze daders Mijn Vader
trotseren en verder onschuldige mensen terroriseren door middel van de nieuwe controles,
zullen ze gestraft worden.
Aan deze zondaars wordt de grootst mogelijke barmhartigheid gegeven sedert Mijn
kruisiging. Ze moeten de waarschuwing omarmen want dit is de laatste keer dat ze een kans
krijgen op verlossing. Anders zullen ze worden geconfronteerd met een verschrikkelijke straf.
Deze straf die tot stand zal worden door de hand van de goddelijke gerechtigheid van Mijn
Eeuwige Vader is niet wenselijk. Terwijl deze grote straf is voorspeld kan ze worden verzacht
door de kracht van het gebed.
Uw geliefde Verlosser
Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus
198. Twijfels maken u sterker in uw liefde voor Mij
Woensdag 21 september 2011, 22.00 uur
Ik kom in de naam van Jezus, die in het vlees kwam en is mens geworden.
Mijn innig geliefde dochter, u bent nu zo dicht bij Mijn Hart, toch kunt u zich zo ver weg
voelen. Op sommige momenten denkt u dat u gescheiden bent van Mij terwijl u in feite alleen
nog dieper in vereniging bent met Mij.
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Mijn dochter, nu gesterkt, ben Ik uw zelfvertrouwen aan het opbouwen zodat u Mijn Woord
kunt blijven verkondigen aan de mensheid. Dit is een zeer belangrijke missie. Omwille van
de miljoenen losgelaten demonen door de satan in deze tijden, zullen ze u overal aanvallen.
De eersten die deze demonen zullen gebruiken zijn gelovigen die massaal gereed staan om
als eerste een steen naar u te gooien.
Zoals Mijn grote akte van genade voor de mensheid nadert, zo trachten ook de demonen de
waarheid niet te laten doordringen en hinderen de mensen, goede mensen, tijd te investeren
in gebed, tijd, die Ik nodig heb om zielen van Mijn kinderen zonder geloof te redden. Laat niet
toe dat vermeerderde, wrede laster u afleidt van Mijn werk.
Zie Mijn profetie: Voor elke mens die berouw heeft in deze tijd, kunnen per berouwende drie
andere zielen gered worden. Stel u dit zo voor: De zegeningen geschonken aan een mens
die vergeving zoekt, zullen ook aan de familieleden van deze mensen geschonken worden.
Iedere ziel die nu bidt tot Mij en Mij vraagt hun naaste familie en vrienden te redden
ontvangen overvloedig Mijn genade.
Gebed is uw heil, Mijn kinderen. Hoe meer u bidt, hoe meer Ik uw harten zal openen en Mijn
Waarheid zal onthullen. Mijn genaden zijn nu versterkt geworden op een nooit eerder
geziene wijze op aarde. Maar ik kan deze krachtige genaden niet uitstorten, tenzij u ze
vraagt.
Mijn dochter, wees gewaarschuwd dat een bepaalde boosaardigheid u zal doen opschrikken,
nu weldra merkbaar in een reusachtige aanval op deze goddelijke boodschappen. Negeer
ze. Sluit uw ogen. Blokkeer uw oren. In plaats daarvan bid dat zulke zielen verlicht worden.
Twijfels Mijn dochter, worden niet alleen door u ervaren, maar ook door Mijn geliefde
volgelingen. Terwijl zij verwarrend kunnen zijn, zijn ze door Mij toegelaten om u allemaal
sterker te maken in uw liefde voor Mij.
Rust nu, Mijn kinderen. Aanvaard Mijn Woord. Leef uw leven zoals Ik van u verwacht. Zet
uw families op de eerste plaats. Ze mogen nooit verwaarloosd worden namens Mij. Bid nu
met rustig vertrouwen en wees ervan verzekerd dat Mijn voorspellingen zich ontvouwen op
het bevel van Mijn Eeuwige Vader. Zij zullen gebeuren volgens de perfecte timing vastgelegd
door Mijn Vader.
Vergeet nooit Mijn kinderen, dat vele geheimen gegeven aan Mijn zieners en profeten,
voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen, zijn afgezwakt door gebed. Heel veel
ecologische rampen zijn afgewend omwille van de devotie tot Mijn gezegende Moeder. Haar
toegewijden hebben vele aardbevingen, overstromingen en vloedgolven kunnen
tegenhouden door hun gebeden. Gebed kan heel krachtig zijn. Het gebed en lijden van één
persoon kan een natie sparen. Onthoud dat.
Ik bemin al Mijn kinderen. De kracht om elkaar te redden ligt in uw handen, kinderen.
Vergeet niet wat ik eerder heb gezegd. Het gebed is je uitrusting tegen het kwaad in deze
wereld. Gebed kan wereldwijde rampen beperken. Blijf bidden voor vrede in uw wereld. Bid
ook voor een zachte overgang naar het nieuwe Paradijs op aarde dat op al Mijn kinderen
wacht die verlossing zoeken.
Uw geliefde Jezus
248. Bid, ontspan en wees blij want de tijd kort af nu
Zondag 13 november 2011, 19.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, soms verwarren Mijn boodschappen jullie. Maar dat geeft
niet. Mijn wegen en de goddelijke plannen die door Mijn Eeuwige Vader bewerkt worden zijn
niet gemakkelijk te begrijpen.
Houd jullie gedachten op Mij gevestigd. Focus jullie enkel op het gebed en vooral op die
gebeden die zullen helpen om verharde zondaars te redden van het vuur van de Hel.
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Breng deze tijdspanne door in stille beschouwing en eenvoudig gebed. Dat is alles waarop al
Mijn kinderen zich moeten concentreren. Zij moeten proberen om hun families en vrienden
naar Mij te brengen in voorbereiding voor Mijn komst.
Bid, bid, bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans om de redding te verzekeren van die
zielen die zo besmet zijn door het kwaad dat hun enige redding zal geschieden door jullie
gebeden. Probeer niet om deze tijden uit te leggen aan jullie kinderen, want zij zullen het
niet begrijpen. Voor velen zou het onnodige angst veroorzaken.
Opnieuw zeg Ik tot al Mijn geliefde kinderen, Ik kom om jullie te redden. Onthoud dat. Zou
Ik nu niet komen dan zouden jullie wegglijden van Mij omdat de krachten van de macht van
het kwaad in jullie wereld zo overheersend zijn.
Ik ben jullie redding, jullie ontsnapping uit de verschrikkingen die jullie in je wereld zien en die
veroorzaakt worden door satanische invloed en dat overal waar jullie kijken. Kinderen, jullie
moeten vertrouwen in Mijn liefde voor jullie. Weten jullie niet dat Ik niet kan toelaten dat jullie
allen deze boosaardigheid blijven verduren.
Aan jullie allen, Mijn kinderen, beloof Ik het volgende. Jullie zullen het nieuwe Tijdperk van
het Paradijs genieten als Mijn uitgekozen kinderen. Maar het zal van elke man, vrouw en
kind boven de leeftijd van verstand, afhangen of zij al dan niet samen verenigd als één dit
heerlijke bestaan willen genieten.
Bid, ontspan en wees blij, want de tijd is kort nu.
Zing lofliederen tot Mijn Eeuwige Vader voor de heerlijkheid die Hij aan al diegenen wil
schenken die Mijn Barmhartigheid aanvaarden.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de Mensheid
250. God de Vader vraagt Zijn kinderen zich in Gebed te verenigen
Dinsdag 15 november 2011, 11.00 u.
Ik kom vandaag, Mijn dochter, om al Mijn dierbare kinderen te verzamelen en al diegenen
die in Mij geloven om samen in eenheid te bidden om alle zielen op aarde te redden.
Het is Mijn wens dat jullie je oneindige liefde voor de Heilige Drie-Eenheid laten blijken door
nederigheid te tonen in liefde voor elkaar zo dat de zonde voor de hele mensheid kan
vergeven worden.
Ik ben de God van Gerechtigheid maar Ik ben in de eerste plaats de God van Liefde en
Barmhartigheid. Mijn vaderlijke goddelijke liefde voor jullie wordt weerspiegeld in Mijn
barmhartige goedheid. Aldus is het Mijn bedoeling, alle zielen te redden, op dit einde der
tijden, zoals jullie het op aarde kennen. Vrees niet, kinderen. Mijn bedoeling is niet jullie
bang te maken maar jullie te omarmen in heel Mijn omsluitende liefde voor elk van Mijn
kinderen.
Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen, vooral tot die zielen die zo vol liefde zijn voor Mij, hun
Schepper, om jullie te verenigen met jullie broeders en zusters en op te staan tegen het
kwaad in de wereld.
Kinderen, Satan en alle boze geesten in de Hel dwalen nu rond op de aarde in strijd
met Mij tijdens dit einde der tijden. Zij zijn verspreid over de hele wereld, achtervolgen
zielen en brengen hen tot de rand van de waanzin.
De boosaardige invloed wordt heden door bijna ieder van jullie gevoeld. Dat komt omdat
Mijn bestaan en dat van Mijn geliefde Zoon werden ontkend, verworpen en aan de kant
geschoven zodat vandaag duisternis jullie wereld bedekt. Doordat jullie de waarheid
omtrent jullie schepping op deze aarde niet erkennen, Mijn geliefde kinderen, zijn jullie
onwetend een mikpunt voor Satan geworden.
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Jullie zullen een aantal veranderingen in jullie leven opmerken sinds deze besmetting de
wereld in haar greep heeft genomen. Moord, haat, afkeer om Mijn Glorie te verkondigen
of Mijn bestaan te erkennen, oorlog, vervolging, hebzucht, heerszucht en zedelijk
verderf. Al die gemeenheden werden door Satan in jullie wereld gecreëerd en verspreid
door zondaars die al te open staan voor zijn lege, valse beloften.
Satan bekoort eerst de machtshongerige zondaars en diegenen met een zwak geloof. Na
hen te hebben verleid, is hij hun meester. Zij op hun beurt infecteren (anderen) en
veroorzaken vreselijk lijden door hun misbruiken jegens hun medebroeders en -zusters.
Jullie, Mijn dierbare getrouwen worden nu door Mij opgeroepen om op te staan en Mijn
Heilig woord te verdedigen zodat de mensheid kan gered worden. Jullie kunnen dat op
twee manieren doen. Ten eerste door voortdurend gebed en ten tweede, door het
verspreiden van Mijn Allerheiligste Woord. Gebed zal niet alleen helpen om de mensheid te
redden van de Hel en de verlatenheid door Mij, maar het zal ook Mijn straffende hand tot
bedaren brengen. Die straffende hand zal, en twijfel hier in geen geval aan, neerkomen
op die verdorven zondaars die de geest van de duisternis hebben toegelaten hun gedrag
te beheersen tegenover die onschuldige ondergeschikten waarover zij controle uitoefenen.
Ik, God de Vader, doe vanuit de Hemelen een beroep op al Mijn kinderen om te luisteren
naar Mijn smeekbede wanneer Ik jullie dringend verzoek om onmiddellijk op te staan.
Verenig jullie in het gebed door het volgende te bidden:
“ Allerhoogste God, in de naam van Uw Welbeminde Zoon, Jezus Christus, die U hebt
opgeofferd om ons, uw arme kinderen, te redden van het vuur van de Hel, luister naar
ons gebed. Mogen wij onze nederige offers aanbieden en zorgen en beproevingen
aanvaarden als een middel om tijdens De Waarschuwing de redding te bekomen van
alle zielen.
Wij smeken U de zondaars te vergeven die het moeilijk hebben terug te keren en Uw
barmhartige goedheid te aanvaarden om de nodige offers te brengen die U nodig acht
om hen in Uw Heilige Ogen te verlossen.”
Door te bidden tot Mij, jullie hemelse Vader, God de Allerhoogste, Schepper van het
Universum en van de mensheid, zal Ik jullie gebed aanhoren en vrijstelling verlenen aan al
die zielen waarvoor jullie bidden.
Dank, Mijn geliefde kinderen, om Mijn goddelijke oproep vanuit de Hemelen te aanvaarden.
Dank voor jullie nederigheid van hart waarmee jullie Mijn stem herkennen wanneer zij
spreekt.
Onthoud, Ik ben een oceaan van barmhartigheid en bemin jullie allen met een Vaderlijke
tederheid. Ik tracht alleen ieder van jullie te redden uit de greep van de Duivel opdat wij ons
kunnen verenigen als één Heilige Familie.
God de Eeuwige Vader
253. Kruistocht van Gebed (1) “Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden”
Donderdag 17 november 2011, 21.00 u.
Mijn geliefde dochter, alstublieft, vraag Mijn kinderen om vanaf nu tot aan De Waarschuwing
deze gebeden te bidden. Mijn volgelingen worden verzocht deze gebeden op te zeggen die
Ik jullie elke dag zal geven om zielen te redden. Dit is het eerste gebed:
Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden
Mijn liefste Jezus, U die ons zozeer bemint, sta mij toe op mijn bescheiden manier uw
dierbare zielen te helpen redden. Wees barmhartig voor alle zondaars ongeacht hoe
verschrikkelijk zij U beledigen.
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Sta mij toe om door gebed en offer die zielen te helpen die De Waarschuwing
misschien niet overleven, om een plaats bij U in uw Koninkrijk na te streven.
Luister naar mijn gebed, o lieve Jezus, om U te helpen deze zielen waarnaar U zo
verlangt te overwinnen.
O Heilige Hart van Jezus, ik beloof plechtig altijd trouw te blijven aan uw Allerheiligste
Wil.
Jullie Redder
Jezus Christus
274. Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar
Maandag 5 december 2011, 15.15 u.
Mijn liefste dochter, de schikkingen voor Mijn Waarschuwing om de mensheid voor te
bereiden zijn afgerond.
Ik wil Mijn dierbare volgelingen danken die door hun liefde voor Mij, geholpen hebben zo vele
miljoenen zielen te redden.
Het moment van Mijn Tweede Komst is nagenoeg in de wereld. Zo velen echter zijn nog
steeds niet voorbereid, maar Mijn barmhartigheid zal hen beschermen.
Mijn komst zal een glorievolle gebeurtenis zijn en mannen, vrouwen en kinderen zullen op
hun knieën vallen, met vreugde, ontzag en liefde in hun harten voor Mij, hun Goddelijke
Verlosser.
Velen zullen helemaal opgelucht zijn want de mens zou de kwelling niet kunnen overleven
die toegebracht wordt door Satan en zijn miljoenen duistere engelen, verborgen in alle
hoeken van de wereld, en die vreselijke pijn teweegbrengt.
Zij, Satans demonen, die door vele van Mijn kinderen genegeerd worden omdat zij
eenvoudig niet geloven dat zij bestaan, veroorzaken hopeloze bedroefdheid in de wereld.
Zij scheppen haat tussen mensen, afgunst, jaloersheid en een verlangen om te doden. Zij
hebben niet veel tijd meer, kinderen, want Ik, jullie Verlosser zal, zoals beloofd, spoedig
terugkomen.
Bid jullie allen om alle zielen in de wereld te redden opdat ook zij klaar zouden zijn voor het
Nieuwe Paradijs op aarde.
Jullie Verlosser
Jezus Christus
275. Dringend verzoek aan de ongelovigen tot ommekeer
Woensdag 7 december 2011, 04.00 u.
Mijn innig geliefde dochter, vandaag wens Ik een oproep te doen tot al de niet-gelovigen en
tot mensen met een zwak geloof. Ik richt Mij in het bijzonder tot al diegenen die wegzinken in
het materialisme en anderen die leven in een cocon van weelde zodat er geen tijd is voor
hun geestelijk welzijn.
Over jullie, Mijn kinderen, maak Ik mij het meest ongerust daar jullie zo ver van Mij
verwijderd zijn. Toch bemin Ik jullie tot het uiterste en hoop dat wanneer De Waarschuwing
plaatsvindt, jullie onmiddellijk Mijn roep zullen beantwoorden.
Hoe verlang Ik ernaar, kinderen, dat jullie Mij zouden kennen en begrijpen hoezeer jullie
wereldse bezittingen een gepantserd scherm geplaatst hebben dat jullie afsluit van het licht
der waarheid.
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Het is voor jullie dat Mijn offerzielen de grootste offers van lijden zullen ondergaan.
Alstublieft, open jullie geesten en nader tot Mij zodat Ik jullie en allen die jullie dierbaar zijn
kan meenemen, samen met de rest van de mensheid, in het Nieuwe Paradijs.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser en Redder van heel de Mensheid
277. Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren
Vrijdag 9 december 2011, 23.28 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Mijn kinderen zich tot Mijn Vader
zouden wenden voor hulp, vooral diegenen in Europa die te lijden hebben onder
verdrukking.
De boosaardige groep naar wie Ik keer op keer gerefereerd heb, komt nu dichter bij met
pogingen om al mijn arme kinderen in dat deel van de wereld te controleren.
Zij, onschuldige pionnen in een meedogenloos plan om een wereldmunt in de wereld
te introduceren met de bedoeling heel Europa te controleren, moeten nu vurig tot God
de Almachtige Vader bidden om hulp.
Kinderen, bezwijk nooit voor de vervolging die geproduceerd wordt achter gesloten
deuren. Bid om deze omstandigheden tot bedaren te brengen. Roep God de Vader aan, in
Mijn naam, Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, om deze crisis af te wenden en bid:
“God Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, smeek ik U om deze
gruwel: de controle over Uw kinderen, te stoppen. Alstublieft, bescherm al Uw
kinderen in deze verschrikkelijke tijden zodat wij vrede en waardigheid mogen vinden
om ons leven te leiden bevrijd van de Duivel.”
Mijn dochter, gebed kan en zal deze sinistere plannen beëindigen.
God de Eeuwige Vader zal, zoals Ik gezegd heb, diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit
boosaardig plan straffen indien zij niet terug keren naar het geloof in hun Almachtige
Schepper.
Vertrouw op Mij. Vertrouw op Mijn Eeuwige Vader en bid opdat deze vervolging moge
stoppen alvorens het echte plan uiteindelijk bekend wordt om deze zielen te vernietigen, te
controleren en te schaden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
281. Ik kan het niet verdragen aan al diegenen te denken die door Satan worden
meegesleurd in de hel.
Dinsdag 13 december 2011, 20.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, voorbereidingen zijn belangrijk voor al mijn volgelingen terwijl De
Waarschuwing naderbij komt.
Al deze gelovigen moeten vurig bidden voor de vergeving van hun zonden om zo de
pijn van het Vagevuur te vermijden die de meeste mensen in de wereld voor een korte
tijdspanne vlak na De Waarschuwing zullen ervaren.
Bid, bid voor al diegenen die getraumatiseerd zullen zijn bij het zien van de staat van
hun zielen wanneer hun zonden hun tijdens De Waarschuwing zullen geopenbaard worden.
Zij moeten begrijpen dat het nodig is dat hun zonden hun geopenbaard worden alvorens zij
van al die zonden kunnen gezuiverd worden, opdat zij Mijn Nieuw Paradijs op Aarde
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kunnen binnengaan – het Nieuwe Tijperk van Vrede, Liefde en Geluk dat ieder van Mijn
kinderen moet erven.
Mijn hart is vol vreugde omdat Ik dat grote geschenk naar de mensheid breng. Toch duurt
Mijn verdriet voort omwille van diegenen die de kans op dat nieuwe leven gewoonweg
zullen verwerpen. Ik heb zoveel gebeden nodig, kinderen, opdat Satan kan gestopt
worden met het stelen van hun zielen. Hij zal dat blijven doen tot op de laatste minuut.
Ik kan het niet verdragen aan al die zielen te denken die van Mij zullen worden
weggetrokken, schreeuwend en uit protest om zich heen slaand, terwijl hij en zijn
volgelingen hen zullen meeslepen in de diepten der hel.
Help Mij kinderen dit te voorkomen door jullie gebeden.
Kinderen, deze zielen moeten Satan en zijn wegen totaal verwerpen om het Nieuwe Paradijs
te kunnen binnengaan. Zij moeten ofwel uit vrije wil tot Mij terug keren of helemaal niet.
Zij hebben twee keuzes, het Nieuwe Paradijs op aarde of de diepten der eeuwige
verdoemenis in het gezelschap van Satan.
Twijfel nooit of nooit aan het bestaan van de hel, kinderen. Weet dat elke verduisterde
ziel, bij de dood, door Satan’s demonen in de hel worden gesleurd voor een eeuwige
kwelling. Met al zijn beloften heeft Satan voor zulke zielen een weerzinwekkende staat van
foltering geschapen. Omwille van zijn haat voor de mensheid zullen deze zielen boven hun
uithoudingsvermogen te lijden hebben. Toch zullen zij dat moeten voor heel de eeuwigheid.
Weten deze zielen niet wat Satans beloften opleveren?
Weten zij niet dat rijkdom, beroemdheid en verleidelijk materialisme een open weg banen
recht in de armen van de Duivel?
Word wakker, jullie allen, nu het nog kan. Red jullie zelf en die arme misleide zondaars
van dat verschrikkelijk einde van jullie bestaan.
Jullie hebben niet veel tijd.
Laat het bidden voor die zielen vandaag beginnen.
Jullie Verlosser
Jezus Christus
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Groep 3
Boodschappen die (ook) wijzen op noodzakelijke
voorbereidselen van praktische aard

nr. 10 - 15 november 2010, 11 am
nr. 14 - 20 november 2010, 7.20 u.
nr. 18 - 23 november 2010, 3.00 u.
nr. 20 - 26 november 2010, 3.00 u.
nr. 36 - 1 januari 2011, 2.00 u.
nr. 54 - 18 maart 2011, middernacht
nr. 67 - 17 april 2011, 9.00 u.
nr. 78 - 1 mei 2011, 21.00 u.
nr. 135 - 8 juli 2011, 15.30 u.
nr. 201 - 22 september 2011, 21.30 u.
nr. 207 - 29 september 2011, 20.45 u.
nr. 208 - 30 september 2011, 21.15 u.
nr. 242 - 6 november 2011, 18.30 u.
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10. Wereldmacht, de Antichrist en het teken van het Beest
Maandag 15 november 2010 om 11.00u
Je beseft nu de waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is. Schrijf dit, Mijn
dochter. De snelheid waarmee de profetieën zich ontvouwen, zal duidelijk door
iedereen te zien zijn. Kijk naar de veranderingen die zichtbaar zullen worden met Mijn
Kerk als één van de eerste tekenen. Dit is als de bedrieger Mijn apostelen zal weglokken.
Het tweede teken zal gezien worden doordat velen van jullie niet langer de controle zullen
hebben over jullie eigen land. Dit omvat alle materiële en militaire controle. Mijn kinderen,
hun leidsmannen en al degenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun volk, zullen
alle controle verliezen. Ze zullen zijn zoals een schip zonder roer. Dit schip, waar zij bevel
over voeren, zal stuurloos worden en zij zullen vergaan.
Mijn kinderen, jullie moeten nu ingespannen bidden om de greep, die deze boosaardige
groeperingen van mensen op jullie zullen uitoefenen, te doen verslappen. Zij behoren niet tot
Gods Koninkrijk. En door de listige misleiding van hun uiterlijk zullen jullie niet beseffen dat
dit een krachtige macht is welke erover waakt om zichzelf niet kenbaar te maken.
Jullie, Mijn kinderen, zullen niets wijzer geworden zijn. Jullie zullen denken dat jullie in harde
tijden leven maar deze façade is ontworpen om jullie dat te laten denken. Richt jullie nu op,
Mijn kinderen !
Het teken van het Beest
Aanvaard het merkteken niet ! Als meer van jullie het niet aanvaarden, zijn jullie
sterker in aantal. Dit merkteken – het teken van het Beest – zal jullie ondergang zijn. Het is
niet wat het lijkt. Door toe te stemmen, zullen jullie verder en verder verwijderd worden.
Pas op voor het plan, aangedreven door de bedrieger, om alle tekenen van Mijn Eeuwige
Vader en de onderrichtingen van de Schrift te verwijderen uit jullie leven. Jullie zullen dit zien
in scholen, universiteiten, ziekenhuizen en in de grondwet van jullie landen. De grootste
gruwel, welke Mij hevige pijn veroorzaakt, is de afschaffing van de onderrichtingen van de
Schrift aan degenen die hun aanbidding voor Mij, hun Goddelijke Verlosser, in de praktijk
brengen. Zeer spoedig zullen jullie zien dat Mijn woord en de onderrichting van de waarheid
afgeschaft en strafbaar zal worden.
Jullie, Mijn zeer geliefde kinderen, zullen in hoge mate in Mijn naam lijden. Deze kwade
machten zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze worden geleid door satan. Jullie zullen hen overal
vinden en vooral tussen deze gezagdragers van wie jullie afhangen om te overleven.
Kinderen, wees niet bang voor jezelf ! Integendeel, wees bang voor deze arme, misleide
zielen die zo besmet zijn door de verleider dat zij het moeilijk vinden om zich terug te
trekken. Zodanig is de greep die hen vasthoudt. Deze mensen zijn niet te vertrouwen. Wees
voorzichtig hoe jullie met hen communiceren. Ze zullen jullie zodanig in een tang houden
aangezien zij over alles zullen heersen. Jullie zullen het moeilijk vinden om tegen hen te
strijden daar zij zelfs de controle zullen hebben over jullie bank, jullie bezittingen, jullie
belastingen en het voedsel dat jullie nodig hebben om te overleven.
Maar dit zal niet lang duren want hun dagen zijn geteld. Als zij willen doorgaan met hun
slaafsheid aan het kwade zullen zij zich in een afgrond storten met zulke verschrikkingen dat
het beschrijven van hun lot te angstaanjagend en zo beangstigend zou zijn. De mensen
zouden steendood vallen als zij maar één minuut van de kwelling die zij zullen ondergaan,
zouden ontwaren.
De strijd staat op het punt te beginnen en zich te ontvouwen wanneer de hand van Mijn
Eeuwige Vader in allerijl zal neervallen, als straf voor hun zonden, waarvan men op deze
aarde getuige zal zijn. De zonden waar Ik voor gestorven ben. Iemand die getuigt voor of
samenspant met dit onheilspellende maar goed georganiseerde leger van vernietiging, is
geen kind van God. Dit verdorven leger, doordrongen van demonen uit de diepten van de
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hel, voert daden uit van zodanig kwaadaardige omvang dat onschuldige mensen deze
onmogelijk kunnen doorgronden.
Ik wil jullie geen schrik aanjagen, Mijn kinderen, maar de waarheid voor wat het is, zal na
verloop van tijd ontdekt worden. Richt jullie nu op , Mijn kinderen ! Bestrijd de krachten van
het kwaad voordat zij jullie verpletteren. Wees op jullie hoede voor de wereldwijde
voorschriften in welke gedaante, grootte, vorm of code dan ook. Kijk aandachtig naar jullie
leidsmannen en naar degenen die jullie dagelijkse toegankelijkheid tot geld, dat jullie
zal voeden en in leven houden, controleren. Jullie moeten nu een voorraad voedsel
opslaan.
Jullie hebben deze boodschap, die als het ware Mijn leer weerspiegelt, niet aanvaard maar
aanhoor Mij nu. Deze profetieën zijn aangekondigd. Mijn kinderen moeten aandachtig
luisteren. De geest van de duisternis neemt toe en jullie, Mijn volgelingen, moeten sterk
blijven. Houd jullie geloof in Mij levend door het gebed. Elk van Mijn volgelingen moet elke
dag het Kroontje tot de Goddelijke Barmhartigheid opzeggen. Het zal de zielen sterken en
hen helpen om genade te vinden op het moment van de dood.
Mijn kinderen, laat a.u.b. Mijn boodschap jullie geen angst aanjagen. Mijn volgelingen
hebben een taak te volbrengen voor Mij. Laat Me dit zeggen. Denk eraan dat jullie vervuld
zullen worden door de Heilige Geest zodra jullie Mijn woord aanvaard hebben. Vrees niet
want jullie zijn uitverkoren. Jullie, Mijn leger van volgelingen, zullen de nederlaag van de
kwade veroorzaken. Om dit te bewerkstelligen, moeten jullie bidden.
Ik kom met een boodschap van ware liefde. Beseffen jullie niet dat jullie het Paradijs zullen
ervaren als de Hemel en de Aarde zich samenvoegen ? Er valt niets te vrezen want jullie,
Mijn volgelingen, zullen met lichaam, ziel en geest verheven worden tot het Rijk van de
Goddelijke Hiërarchie. Jullie zullen jullie geliefden zien. Deze geliefden die genade gevonden
hebben bij Mijn Eeuwige Vader.
Doe wat Ik zeg ! Bid, praat met Mij, houd van Mij, vertrouw op Mij ! In ruil hiervoor zal Ik jullie
sterkte geven. Bid voor bescherming, door het opzeggen van de meest Heilige Rozenkrans,
aan jullie gegeven met de zegeningen van Mijn geliefde Moeder. Dit gebed moet enerzijds
opgezegd worden om te helpen om jullie te beschermen tegen de kwade. Anderzijds moeten
jullie vragen om bescherming voor deze mensen met wie jullie in contact komen zodat zij
jullie niet kunnen bezoedelen of het geloof verdrijven dat jullie voor Mij in jullie hart hebben.
Bid voor Mijn zieners en profeten zodat zij beschermd worden. Bid voor Mijn geliefde gewijde
bedienaars. Voor deze heilige, toegewijde dienaars door Mij gezonden om jullie te
begeleiden. Zij, juist zoals Mijn volgelingen, lijden onder de kwellingen van de kwade. Hij zal
nooit stoppen met te proberen jullie blind te maken voor de waarheid en zal elke smerige
tactiek gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat jullie geloof vals is. Hij, de bedrieger zal
logica en redenering gebruiken, op een zachte, vriendelijke manier verwoord, om jullie ervan
te overtuigen dat hij hoop in jullie leven brengt. Hij zal, door de antichrist, zich inspannen om
jullie te doen geloven dat hij de Uitverkorene is.
De antichrist
Veel van Mijn volgelingen zullen ten prooi vallen aan dit verachtelijk bedrog. Wees op jullie
hoede ! Hij zal gezien worden als de boodschapper van liefde, vrede en eendracht in de
wereld. De mensen zullen op hun knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn macht
tonen en jullie zullen geloven dat het van goddelijke oorsprong is. Maar dit is niet zo. Hij zal
jullie onderrichten op een manier die soms vreemd zal lijken. Ware gelovigen zullen weten
dat hij niet van het Licht is. Zijn opschepperige, hoogdravende houding zal verborgen worden
achter louter kwaad. Hij zal pronken en zal tentoonspreiden wat lijkt op echt medelijden en
liefde voor iedereen. Achter deze façade is hij echter vol haat voor jullie, Mijn geliefde
kinderen. Hij lacht achter gesloten deuren.
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Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war brengen. Hij zal machtig, zelfverzekerd,
humoristisch, zorgzaam, liefhebbend lijken en zal gezien worden als een redder. Zijn knappe
gezicht zal iedereen aantrekken maar hij zal snel veranderen.
Hij zal grote schade aanrichten en zal velen vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor
iedereen duidelijk te zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal
instrumentaal zijn bij het voeren naar het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn
kinderen, moeten sterk zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat doen, zullen jullie
onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen.
Velen zullen sterven door hun geloof in Mij. Vrees niet, want als jullie lijden voor Mij, in Mij en
met Mij zijn jullie uitverkoren. Bid, bid om niet onderworpen te worden aan zijn schrikbewind.
Strijd en kom op voor Mij!
Laat de antichrist, door heel zijn overtuigende charme, niet zegevieren over jullie zielen. Laat
Me jullie vasthouden in Mijn armen, jullie koesteren door Mijn Goddelijke Genade om jullie de
sterkte te geven om te strijden voor de waarheid. Mijn liefde voor jullie zal nooit vergaan.
Jullie mogen nooit deze weg kiezen of ook jullie zullen verloren zijn voor Mij. Het zal zwaar
worden maar er zal op zeer veel manieren hulp gegeven worden aan Mijn kinderen om jullie
lijden te verzachten. Ga nu heen en bid tot Mijn Goddelijke Barmhartigheid en maak jullie
klaar voor de beslissende strijd.
Jezus Christus, Koning van Mijn volk
Verlosser en Rechtvaardige Rechter.
14. De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij
Zaterdag 20 november 2010, 07.20 u.
Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen
zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is.
Hij, de slang, heeft veel gedaanten. Zijn volgelingen, gehersenspoeld met de beloften van
onderlinge roem en macht, spannen nu samen om een reeks gebeurtenissen over de hele
wereld te veroorzaken die overal zeer veel smart, pijn en ontzetting teweeg zullen brengen.
Mijn kinderen zullen niets wijzer geworden zijn. De kinderen aan wie de waarheid getoond
werd en die door Mij geleid worden, zijn moedige kinderen. Zij proberen wanhopig om de
wereld te waarschuwen voor deze verschrikkelijke groeperingen, versplinterd in allerlei
stromingen, allemaal met maar één doel in het achterhoofd. Uitgezaaid in elk land, aanwezig
in elk autoriteitsniveau, spannen zij in het geheim samen.
Er zijn onschuldige leden, deel van het snode genootschap, welke de realiteit van de
waarheid niet beseffen. In plaats daarvan werken zij mee, doen hun goede daden zonder
begrip van de kwaadaardige handelingen die hun superieuren in het geheim plegen. Vergis
jullie niet, deze superieuren zijn devote volgelingen van satan. Zij houden zich bezig met
aanbiddingsrituelen welke andere mensen, als die er getuige van waren, zouden doen
kokhalzen van afschuw door de obscene handelingen van satanische verering en trouw aan
de kwade welke gebeuren in het hart van hun organisaties.
Diegenen van jullie, die de woorden van Mijn moedige zielen amusant vinden, luister nu naar
Mij ! Het niet begrijpen van de waarheid en het niet luisteren naar deze moedige zielen zal
jullie leven, geloof en levensonderhoud te gronde richten. Deze mensen spannen al zo lang
samen. Hun werken zijn waarneembaar in heel veel landen maar ze zijn op een zodanige
manier ontworpen dat die kinderen, die opgaan in hun dagelijkse gang van zaken, niet
beseffen wat er gebeurt.
De slang zal NU opduiken !

59
Wanneer Ik zeg dat de slang op het punt staat om boven water te komen dan bedoel Ik : nu.
Hij en zijn goddeloze, kwaadaardige leger van trotse en hongerige beesten rukken naarstig
en met vastberadenheid op in alle lagen van de bevolking. Zij besturen jullie leven op een
manier waarvan jullie je niet bewust zijn. Omdat zij geleid worden door de bedrieger zijn zij
doortrapt, innemend, met geslepen tong, hebzuchtig, meedogenloos en hebben enkel één
doel voor ogen. Zij willen over jullie allemaal heersen door middel van de banken, de
moderne communicatiemiddelen, de militaire en religieuze organisaties en de overheid. Kijk
uit en luister nu !
Geen samenzweringstheorieën
Mijn waarschuwingen en die van Mijn kinderen zullen verworpen worden als
samenzweringstheorieën. Dit is jammer genoeg niet het geval. Mijn dochter, deze situatie is
er niet zomaar ineens gekomen. Deze groepering, en Ik verwijs nu naar enkel één
groepering, is sinds eeuwen aan het samenspannen, plannen aan het smeden, aan het
aanwerven uit de hoogste geledingen in de maatschappij. Zij hebben diegenen vermoord die
hen in het verleden ontdekt hebben. Zij hebben doorheen de eeuwen leidsmannen
vermoord, met inbegrip van gerenommeerde en getalenteerde boegbeelden. Zij zijn
bloedbroeders en verslinden het vlees van de mensheid.
Satanische relikwieën
Zij brengen hulde aan de schunnige relikwieën en symbolen zoals de slang wenst. Wees er
zeker van, dit is een machtige en angstaanjagende groepering. Zij zijn zó machtig dat het
moeilijk zal zijn om uit hun klauwen te ontsnappen eens jullie bestaansmiddelen, voedsel en
geld van hen afhankelijk zijn.
Mijn kinderen, zeer veel mensen met macht in regeringen, banken, voedselindustrieën en
hulpagentschappen weten niet wat er gebeurt, en zij zullen dit niet weten, tot na de afloop
van de Grote Beproeving welke op het punt staat plaats te grijpen. Dan zullen zij het Beest
zien opduiken dat een spoedige verandering tot stand zal brengen zodat iedereen van jullie
zal moeten strijden zoals nooit tevoren om zich te verbergen voor dit kwaadaardige regime.
Eens het Beest en zijn volgelingen jullie geld beheersen, zullen zij alles beheersen behalve
één ding. Zij kunnen niet en mogen nooit proberen jullie zielen te stelen. Toch is het juist dit
wat zij zullen proberen te doen.
Diegenen die twijfelen aan deze boodschap van waarheid, aan jullie gegeven door het
verlangen dat Ik heb om jullie te helpen, te leiden en de waarheid aan jullie te onthullen,
luister nu naar Mij ! Als jullie deze boodschap niet geloven bid Ik, door de gebeden die Ik aan
Mijn volgelingen zal vragen, dat jullie het licht zullen zien. Ik smeek jullie om op jullie hoede
te zijn en te letten op de tekenen van deze verdorven, op macht beluste beesten die kwijlen
op het doel en de roem dat deze zullen opbrengen.
Vergis jullie niet ! het beheersen van jullie vermogen om geld te verdienen en jullie toegang
daartoe, zal niet genoeg zijn. Neen, zij zullen veel, veel meer van jullie willen. Zij zullen de
controle willen hebben over wat jullie eten, drinken en waar jullie wonen. Jullie moeten nu de
volgende maatregelen treffen om jezelf te beschermen.
Zoek schuilplaatsen
A.u.b., zoek een schuilplaats als groepen van gelovigen. Sla voedsel op dat je kunt
bewaren. Begin nu te plannen alsof jullie een storm verwachten. Weet dat de duisternis
in die mate zal neerdalen dat, om te overleven, jullie voorbereid moeten zijn.
Luister naar de profeten ! Maak niet dezelfde fout als de mensen die niet naar Mijn profeet
Noah wilden luisteren. Zij keerden hem de rug toe. Weigerden te luisteren. Zij gingen door
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met hun leven van dag tot dag terwijl zij aten en lachten in totale veronachtzaming van het
afschuwelijke lot dat hen wachtte.
Richt jullie op ! Wend jullie voor leiding tot de Allerhoogste God, Mijn Eeuwige Vader. Bereid
jullie familie voor op de komende sijpelende duisternis die jullie nu niet kunnen doorgronden.
Bid, bid, bid, voor de moed om het Teken van het snode beest niet te aanvaarden. Door
middel van zijn verdorven leger zal hij aanvankelijk proberen om een demonisch
identiteitsmerk verplicht te maken. Dit zal jullie toegekend worden en voorgesteld als beslist
noodzakelijk om geld op te nemen, voedsel te kopen, te reizen, in jullie huizen te wonen en
handel te drijven. Dit is de ultieme controle. Jullie en jullie eerlijke politieke leiders zullen
machteloos worden.
Ik spoor de media aan, degenen die niet door deze verdorven groepering besmet zijn, dit te
onderzoeken en in te zien wat er aan het gebeuren is. Ontmasker allen die de Slang en zijn
leger steunen maar pak het voorzichtig aan.
Mijn kinderen, wees beducht voor deze groepering. Weet dat ze werkelijk bestaan en dat de
beweringen van deze moedige sterke mensen, die hen proberen te ontmaskeren, waar zijn.
Voor diegenen onder jullie die zich misschien afvragen hoe uit een boodschap van
Goddelijke oorsprong dergelijke sensationele ‘nonsens’ kunnen ontspruiten. Denk nog eens
na ! Neem jullie toevlucht tot de Schriften en lees deze. De woorden opgenomen in Mijn
Vaders Boek van de waarheid zijn zoals het hoort. Zij verhalen gebeurtenissen uit de oude
tijden. Zij brengen de waarheid om jullie naar God te leiden. De woorden van Mijn profeten
toen en nu belichamen de volle waarheid van het komende leven. De waarschuwing
opgenomen in het Boek van Johannes, al vinden tegenwoordig veel mensen deze moeilijk te
ontcijferen, is gebaseerd op een gebeurtenis welke zich nu zal ontvouwen.
Het Boek van de Openbaring voorzegt nauwkeurig een reeks van gebeurtenissen die door
satan geactiveerd zullen worden als de Eindtijden naderen. Hij kent de waarheid. Hij weet
dat zijn dagen geteld zijn. Maar hij vertelt Mijn arme kinderen, die hem aanbidden, dat het
paradijs, een ander maar aanlokkelijker paradijs dan dat het door God beloofde, hen wacht.
Bijgevolg zal hij, in zijn eindstrijd met Mijn Eeuwige Vader, er alles aan doen om de zielen in
te pikken en zoveel mogelijk vooraleer de toorn van Mijn Vader neerdaalt.
Hij, satan, heeft haast. Loop de andere kant uit ! Bied tegenstand voor jullie familie en bid
zoals jullie al lang niet meer gebeden hebben ! Het gebed zal jullie allemaal beschermen.
Doe jullie geloof nu herleven en wanneer de drie dagen van duisternis op de aarde
neerkomen, zullen zij, Mijn volgelingen, hun huizen met gemak verlichten. Deze
verschrikkelijke duisternis die geen mens zich kan voorstellen, is zwarter dan de nacht.
De niet-gelovigen en degenen die de lof van het Beest bezingen, zullen op dat moment de
waarheid beseffen. Want zij zullen niet ontsnappen aan de duisternis wanneer deze neervalt.
Houd stand, Mijn kinderen, en strijd ! Plan om met zowel lichaam als ziel te overleven
wanneer de verdorven daden van deze mensen zich voor jullie ogen ontvouwen.
Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.
18. Waarschuwing voor een nucleaire oorlog
Dinsdag 23 november 2010, 03.00 u.
Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt
van de bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door
zijn duisterheid om jou aan te vallen. Ondanks je gevoelens van wanhoop word je
daadwerkelijk beschermd. Hij, de bedrieger waarover Ik je verteld heb, zal je ziel niet
schenden. Je moet doorgaan met het bidden van de Heilige Rozenkrans om blijvende
bescherming tegen de kwellingen. Door het bidden van deze veelvermogende verering van
Mijn Gezegende Moeder, zal je een verschil bespeuren.
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Het werk waarvoor je namens Mij streeft om het te voltooien, is niet gemakkelijk maar je
moet sterk blijven, Mijn kind. Want het is dit werk dat, als het aan de wereld bekend gemaakt
wordt, vrede en tevredenheid zal brengen voor Mijn kinderen.
Zij, Mijn kinderen, zullen wanneer ze de waarheid begrijpen, weten dat ze niet in de steek
gelaten en vergeten worden door hun Schepper. De troost die zij zullen ervaren door de
kennis die Ik hen door middel van dit boek zal geven, zal hen dichter bij Mij brengen.
Maak plannen voor de komende oorlog !
Vrees niet, Mij dochter, je bent veilig niettegenstaande je je machteloos voelt en de
onzekerheid vreest. De wereld, waaronder ook jouw land, staat op het punt meer leed te
ondergaan als gevolg van de wereldwijde controle die de mensen machteloos zal maken.
Dat is dus de reden waarom het belangrijk is om zich nu voor te bereiden.
Ik heb je reeds vroeger gezegd dat je Mijn kinderen moet meedelen dat ze nu moeten
beginnen met plannen maken vooraleer de vreselijke wereldwijde oorlog uitbreekt. De oorlog
waarover Ik spreek wordt momenteel georkestreerd door de Rode Draak. De draak, de
drijfkracht van de nieuwe wereld, is nu plannen aan het smeden en zal steden in het Westen
verwoesten. De tijd is nabij ! Bid, bid voor bekering aangezien dit kwaad niet gestopt kan
worden als er geen gebed genoeg is om het te voorkomen. Bid voor de zielen die door deze
nucleaire oorlog zullen sterven.
Drie jaar voordat het complot zich ontvouwt
Bid nu voor deze zielen. Als een wereldmacht geleidelijk, met een bedrieglijk mededogen de
wacht overneemt, zullen zij zich inspannen om je vrijheid om te leven, eten en bidden te
beheersen, Mijn dochter. Daarom moet Mijn volk zich beijveren om zelfvoorzienend te
worden. Verbouw jullie eigen voedsel ! Vind op tijd schuilplaatsen waar jullie samen
kunnen komen om eerbetoon te geven aan jullie Goddelijk Redder ! Houd jullie
eenvoudig sterk ! Vertel aan niet teveel mensen waarom jullie dit doen. In slechts drie
jaar tijd zullen de tekenen van dit complot zich voor jullie ogen ontvouwen. Tegen die tijd
zullen jullie plannen jullie een vorm van onderhoud opleveren waaraan jullie misschien
getwijfeld hebben en waarvan jullie van tijd tot tijd gedacht hebben dat het raar was. Teel nu
je eigen voedsel ! Koop nu de zaden die in de toekomst niet meer te koop zullen zijn !
Dit zal jullie familie voeden als de wereldwijde hongersnood plaatsgrijpt.
Ga nu heen en bereid jullie voor.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
20. Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te
brengen
Vrijdag 26 november 2010, 03.00 u.
Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden.
Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet
iedereen aanvaardt het. Zoals je weet kan Ik niet in de vrije wil, een gift aan de mensheid,
tussenkomen. Desondanks is het nu belangrijk om door te gaan met dit dringende werk
zodat Mijn kinderen zullen gehoorzamen en gered worden.
De tekenen
Vergis jullie niet. Er is verandering op til en binnenkort zullen er zoveel tekenen zijn dat er
weinig mensen op aarde zullen zijn die deze ontgaan. De tekenen waarover Ik spreek zijn
deze die gegeven werden door middel van Mijn zieners door de verschijningen van Mijn
geliefde Moeder in Europa. Veel mensen die hun geest openen en hun gevangen zielen
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ontsluiten, zullen begrijpen dat deze mededelingen van de Hemel komen. Wanneer Mijn
kinderen de miraculeuze tekenen zien, die zichtbaar zullen zijn in de zon, zullen zij de
waarheid herkennen.
Negeer de hoon, de spot en de haat die tentoongespreid zullen worden als de mensen de
inhoud van dit manuscript lezen. Hetzelfde gebeurde bij Mijn apostelen die met de gave van
de Heilige Geest hun werk volbrachten. Ook aan jou, Mijn dochter, is deze gave gegeven.
Verwerp dit nooit of trek dit nooit in twijfel ! Het is werkelijk waar en je weet dit nu. Jouw
twijfels beginnen eindelijk te vervagen.
Zoals gezegd, zal Ik je hulp zenden. Het bewijs van deze belofte begint zich nu te
ontwikkelen. Ik zal je ook informatie geven over toekomstige gebeurtenissen die je aan
iedereen bekend moet maken, met inbegrip van de ongelovigen. Wat maakt het uit dat zij dit
in het begin niet willen geloven ? Want zodra de gebeurtenissen zich ontplooien, zullen zij
geen keuze hebben dan de waarheid te erkennen.
De samenzwering om een oorlog te orkestreren
Er is een snode samenzwering aan de gang vanuit de wereldmachten om een oorlog te
orkestreren – met de bedoeling de wereldbevolking in te krimpen. Bid, Bid nu om te helpen
om de omvang van de schade, die deze kwaadaardige mensen willen veroorzaken op aarde,
in te perken. Hun dwaze trouw aan de bedrieger houdt in dat zij vastbesloten zijn deze taak
tot elke prijs uit te voeren door de satanische krachten die zij onder zijn invloed ontvangen.
Samenzweringen om Paus Benedictus ten val te brengen
Er zijn ook samenzweringen gaande om Kerken en diverse religies over te nemen met
inbegrip van het Vaticaan. Mijn Paus, Mijn geliefde Benedictus, is omringd door degenen die
zijn val beramen. Andere wereldleiders, zich niet bewust van de onderliggende machten
verborgen in hun eigen rangen, gaan ook het doelwit worden van sommigen om hen omver
te werpen.
Mijn kinderen, word wakker en strijd ! Dit is een daadwerkelijke oorlog verschillend van elke
oorlog die op aarde plaatsvond. Het is een oorlog tegen jullie, eenieder van Mijn kinderen.
Jullie zijn het doel. Het probleem is dat jullie de vijand niet kunnen zien. Omdat zij lafaards
zijn in hart en nieren hebben ze de moed niet om zichzelf bekend te maken.
Geheime bijeenkomsten
Zelf-geobsedeerd ontmoeten zij elkaar in het geheim binnen jullie eigen gemeenschap en ze
hebben zich verspreid in alle lagen van de bevolking. Jullie zullen hen niet enkel in de
wandelgangen van jullie regering terugvinden maar ook in jullie rechtssysteem, de
politiemacht, het bedrijfsleven, onderwijssystemen en het leger.
Laat deze mensen jullie nooit voorschrijven hoe jullie moeten bidden. Kijk toe hoe zij zullen
proberen jullie leven te besturen en begin nu met jullie voor te bereiden voor wat komen
gaat.
Waarschuwing voor wereldwijde vaccinaties
Bid in de eerste plaats in groepen. Bid voor deze mensen die vurige vereerders van satan
zijn. Het gebed zal helpen om sommige van deze rampen af te wenden. Pas op voor de
gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen
enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op
mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede ! Van land tot land maken zij heimelijke
afspraken om zoveel mogelijk mensen te controleren.
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Vrees niet want Ik zal Mijn volgelingen, die tot Mij bidden, beschermen. Bid ook voor de
moedige zielen onder jullie die besloten hebben om de waarheid te verspreiden. Veel van
deze mensen worden uitgelachen maar zij spreken meestal de waarheid.
Sla een voedselvoorraad op !
Wees niet afhankelijk van voedselleveranciers. Bereid jullie nu voor op de toekomst.
Begin met het verzamelen van voedsel en het zelf aanplanten ervan. Hamster alsof er
een oorlog op komst is. Degenen die dit doen zullen behouden zijn. Gebed en devotie
zullen jullie zielen sterken en jullie redden van de kwade wegen van deze mensen. Laat hen
nooit jullie geest of overtuigingen beheersen door hun aandrang op de invoering van wetten
ontworpen om de families te vernietigen. Zij zullen ernaar streven om families te verdelen
door het uiteengaan aan te moedigen met inbegrip van de promotie van de echtscheiding en
de seksuele en religieuze vrijheid.
De moord op wereldleiders
Zij zullen de haat tussen landen bevorderen, wereldleiders vermoorden en de vrijheid van de
mensen bedwingen door hen te verplichten om op hun dictatuur te vertrouwen.
De toorn van God zal zich weldra vertonen omdat Hij hun slechtheid niet veel langer meer
zal tolereren tenzij de mensen, die ervoor gekozen hebben om hun satanisch geïnspireerde
organisaties te volgen, deze kwaadaardige wreedheden de rug toekeren. Bid voor hen.
Kijk uit voor welke mensen jullie stemmen in jullie landen. Let, via de woorden die zij
spreken, op hoe ze aan jullie voorgesteld worden. Luister naar hen die jullie proberen
te waarschuwen. Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor degenen die dat niet doen,
opdat zij zich mogelijk bekeren zodat ook zij gered kunnen worden.
De gebeurtenissen waarvan Ik spreek gaan zich kortelings beginnen te ontplooien. Blijf
dicht bij elkaar, houd jullie eigen voedselvoorraad klaar, tracht jullie eigen groenten te
kweken, zoek ook andere overlevingsgoederen bijeen. Dit is een oorlog die tegen jullie is
gericht, ook al zal het zo niet lijken. Wees alleen maar op jullie hoede.
Kerken zullen verbannen worden
Degenen van jullie die de moed opbrengen om terug te keren naar jullie Kerk, wees nooit
bang om te bidden of jullie geloof openlijk te belijden. Tot degenen onder jullie die Mijn Kerk
als vanzelfsprekend beschouwen, doe dit niet ! Want het is pas als dit bijzonder geschenk,
dat jullie openlijke geloof symboliseert, jullie ontnomen wordt dat jullie de waarheid eindelijk
zullen gaan begrijpen. En dit zal jullie kwaad maken.
Mijn dochter, vertel aan Mijn mensen dat zij niet mogen panikeren. Zij, Mijn volgelingen,
zullen gered worden en zullen door Mij op de wolken weggevoerd worden om te wachten op
Mijn Nieuwe Paradijs op aarde. Zij zullen genieten van Mijn Nieuwe Paradijs en zullen
herenigd worden met hun overleden familieleden in dit nieuwe Eeuwige Leven. Zij moeten
sterk blijven, bidden en liefde voor elkaar betonen. Bid, bid, bid, vooral voor de verdwaalde,
misleide zielen die er geen idee van hebben wat hun daden voor de toekomst in het
volgende leven zullen betekenen.
Degenen met lauwe zielen
Bid ook voor Mijn anderen kinderen, degenen met lauwe zielen. Zij moeten zich terug tot Mij
wenden en snel. Kinderen, twijfel niet om deze mensen voor de waarheid te waarschuwen,
uit liefde voor elkaar. Toon hen door jullie voorbeeld het belang van het gebed zodat ook zij
niet verloren zullen gaan.
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Blijf sterk ! Geef jullie nooit over aan de strijdmacht van de bedrieger ! Nooit ! Kom op voor
datgene waarin jullie geloven ! Behoed jullie familie nu ! Keer naar Mij terug ! Bid het
Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid elke dag ! Voor de Christenen wijd en zijd : bid
de Rozenkrans ! Laat Mijn Moeder door haar voorspraak jullie terug tot Mij brengen.
Mijn kinderen, Ik ween voor jullie allemaal en Mijn volgelingen moeten zich nu verzamelen
om met Mij te strijden tegen dit kwaad. Het gebed is de beantwoording.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
36. Media en andere aanstaande censuur
Zaterdag 1 januari 2011, 02.00 u.
Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen
meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar
zal zijn wanneer Ik als Rechter kom.
Mijn mooie kinderen, allen die Ik dicht bij Mijn Heilig Hart houd, jullie moeten terstond naar
Mij luisteren ! Ik zal jullie nooit verlaten als jullie Mij en de waarheid van het nieuwe Paradijs
– de belofte die Ik jullie allen gaf voordat Ik op het kruis stierf voor jullie zonden – erkennen.
Het moment nadert, Mijn geliefde kinderen. Wees nooit bang ! Als jullie van Mij houden en in
Mij geloven, wat valt er dan te vrezen ? Want de liefde is niet beangstigend. Liefde is
vreugde, geluk en voor jullie allen die geloven in het Eeuwige Leven in de Hemel, valt er
niets te vrezen. Ik bemin jullie allemaal.
De rol van Gods Moeder bij de Tweede Komst van Christus
Mijn geliefde Moeder die belast was met het opnemen van de Beker van de aanvaarding van
Mijn bestaan op het moment van de Ontvangenis om een nieuw begin in te luiden, zal ook
Mijn Tweede Komst inluiden.
Ik zal al degenen, die zich tot Mij wenden om barmhartigheid, verlossen. Mijn Moeder,
gezonden door de Eeuwige Vader om verlossing en redding naar de wereld te brengen, zal
Mij deze tweede keer bijstaan.
Mijn geliefde Moeder, de Engel van het licht, zal nu triomferen door Mijn barmhartigheid over
te brengen en Mijn Tweede Komst op aarde in te luiden. Mijn toegewijde Moeder, de
Onbevlekte Ontvangenis, zal als Middelares helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn
Tweede Komst. Ze heeft de mensheid reeds vele eeuwen voorbereid maar ze heeft nu, in de
laatste honderd jaar, getracht om jullie harten te doordringen van liefde om de soms
stagnerende liefde, die jullie voor Mij en Mijn Eeuwige Vader hebben, te ontbranden.
Er was een tijd dat Mijn Moeder, door Goddelijke openbaring, op aarde de aandacht kon
trekken. Sinds Fatima en Garabandal nemen, jammer genoeg, maar een minderheid van
Mijn gewijde dienaren haar Goddelijke verschijningen serieus. Evenmin worden haar zieners,
de weinige uitverkorenen, ernstig genomen. Op dit moment, wanneer het jaar 2011 begint,
staan heel veel veranderingen op het punt om plaats te grijpen. Dat komt doordat de wereld
zoals jullie die eens kenden aan het veranderen is.
Het geheim van Fatima in het kader van de toekomst
Zo velen onder jullie, onschuldige en vertrouwende zielen, hebben geen besef van het
kwaad dat op het punt staat zich te ontvouwen. Mijn kinderen, met inbegrip van degenen die
deze boodschappen voor de eerste maal uit nieuwsgierigheid lezen en die misschien een
leemte voelen in hun geestelijk welzijn, luister nu !
Jullie en jullie medebroeders en –zusters worden geleid naar een door de groepering
opgelegde wereld, aangekondigd in het laatste geheim van Fatima waarin jullie niet ingewijd
zijn, waar jullie spoedig het volgende zullen aantreffen :
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1. Jullie geld zal waardeloos zijn en de enige manier om handel te drijven zal in goud en
zilver zijn
2. Jullie zullen in groepen moeten bidden en een gewijde dienaar vinden, moedig genoeg
om de vervolging te trotseren
3. Jullie moeten schuilplaatsen vinden om te bidden omdat jullie kerken verkocht zullen
worden uit geldbejag
4. Houd vast aan de H. Schrift ! Het kan zijn dat jullie deze voorheen nooit gelezen hebben
maar wees er zeker van dat het onmogelijk zal zijn om in de toekomst er exemplaren van
te kopen
5. Richt gebedsgroepen op om te bidden voor de redding van de mensheid. In drie jaar tijd
zullen jullie begrijpen waarom dit belangrijk is
Mediacensuur
Tegen de media heb Ik het volgende te zeggen. De arrogantie die jullie, als
informatieverspreiders naar de wereld toe, tegenwoordig aan de dag leggen, zal veranderen
in wanhoop wanneer jullie berichten niet meer beluisterd worden. Ook jullie zullen weldra het
belang van het gebed inzien wanneer de mensheid zich van de waarheid afkeert. Jullie
berichten kunnen vandaag de dag nog steeds de belangrijke, onafhankelijke waarheid
weergeven. Maar dit geschenk zal jullie thans ontnomen worden. In plaats daarvan zal de
waarheid nu verborgen worden voor de mensheid door de dictatuur waarvan jullie getuige
zullen zijn tijdens de Grote Beproeving.
Dan zal jullie woord geweigerd worden net zoals het met Mijn Woord gebeurt.
Het ‘ geheime kanaal’ van de communicatie
Niemand zal naar jullie luisteren aangezien de enige aan de mensheid verstrekte berichten,
die enige impact zullen hebben, door het ‘geheime kanaal’ aan de wereld zullen
overgebracht worden door middel van de technologie. Jullie zullen je in de woestijn bevinden
en zullen uiteindelijk ophouden met te proberen om te communiceren tot een ongelovige
wereld, net zoals Ik op dit moment, vermits jullie woord niet gehoord wordt.
Hoed jullie voor dictators !
Heb geen angst jullie, ongeacht over welk pad jullie God volgen, luister nu gewoon maar
naar Mij ! Bestrijd diegenen die dictatuur opleggen in jullie woord want zij zijn van satan. Laat
jullie niet door hen misleiden ongeacht hoeveel zij jullie betalen om leugens te rapporteren.
Tenzij ze tot inkeer komen, zullen ze geconfronteerd worden met de eeuwige verdoemenis.
De tijd staat echter niet aan hun kant. Strijd voor de vrijheid om de onrechtvaardigheden,
waarvan jullie getuige zijn, te rapporteren. Het maakt niet uit of jullie in Mij geloven want
wanneer jullie zien dat deze profetie zich ontplooit, zullen jullie de waarheid van Mijn
onderrichtingen beseffen.
Het Boek der Openbaring
In een wereld die er tegenwoordig gehavend en verpletterd kan uitzien door de economische
ineenstorting, is het behaaglijk om aan te nemen dat alles wel in orde zal komen. Ja, Mijn
kinderen, in het verleden zou dat een normale veronderstelling zijn maar dat is niet meer zo.
Het complot, beraamd door de kerngroep van wereldwijde organisaties in elk land, zeer
nauw met elkaar verbonden door satanische afkomst, staat momenteel klaar om op te
duiken. Dezen onder jullie die niet in Mij geloven, zullen nu eindelijk de profetieën begrijpen
die vervat zijn in Mijn Vaders Boek en het Boek van de Openbaring.
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Vrees niet, Mijn kinderen ! Wend jullie tot Mij en spreek in stilte tot Mij, in jullie eigen
woorden, en Ik zal jullie de kracht, hoop en energie geven om deze donkere periode in de
geschiedenis van de mensheid door te komen.
Diegenen onder jullie die deze boodschap lezen, overdenk deze zorgvuldig ! Als jullie aan de
inhoud twijfelen, kijk dan om je heen en beslis of jullie de tekenen durven te overwegen.
Bemerken jullie nu dat de vrijheid van jullie vrije wil, aan jullie gegeven als een geschenk van
Mijn Vader, gemanipuleerd wordt ? Ik en Mijn Eeuwige Vader zouden zich nooit bemoeien
met dit Goddelijk geschenk omdat het zo’n heilig geschenk is. Maar als de mens besluit om
satan en de vlammen van de hel te aanvaarden, het zij zo.
God, Mijn Eeuwige Vader, kan dit niet voorkomen. Maar satan zal proberen om dit geschenk
van de vrije wil van jullie af te nemen. Wanneer jullie ondervinden dat jullie vrije wil van jullie
wordt weggerukt, door middel van krachtige machten waarover jullie geen controle hebben,
dan zullen jullie weten dat de boze hier achter steekt.
De satan zal nooit zegevieren
A.u.b., a.u.b., blijf waakzaam, Mijn kostbare kinderen ! Wijk niet ! Indien er genoeg van jullie
bidden en standhouden, zullen jullie zielen redden. De satan en zijn strijdmacht zullen nooit
zegevieren ! Zij kunnen dit niet. Dit is onmogelijk. Enkel God heeft de macht om deze
verschrikkelijke strijd te beëindigen.
Ik, jullie Redder en aangestelde Rechter, verzoek jullie nu dringend om stand te houden,
moedig te zijn en te strijden voor wat goed is in jullie harten zelfs als jullie angst hebben.
Angst wordt jullie ingegeven door de satan. Angst wordt nooit door Mij of Mijn Eeuwige
Vader in jullie harten geplaatst.
Sloop jullie muur en open jullie hart om lief te hebben, niet om te vrezen. Liefde komt van
God. Ik heb jullie gezegd dat de liefde niet iets is dat jullie voelen tenzij jullie je hart openen.
De liefde en God, de Eeuwige Vader, Schepper van deze aarde, gaan hand in hand. Zij
kunnen niet gescheiden worden. Als dit gebeurt dan is de satan aan het werk.
Ga nu verder, Mijn kinderen, en neem een besluit ! Willen jullie de liefde om jullie in te
wikkelen door middel van Mijn Heilig Hart of vrees ? Het is jullie beslissing.
Jullie Goddelijke Leraar, Redder en Rechtvaardige Rechter van Barmhartigheid, Jezus
Christus
54. Aardbeving idn Europa & Wereldoorlog
Vrijdag 18 maart 2011 Middernacht
Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vanavond om met grote liefde met jou te communiceren.
Want Ik ken de kwelling die je geleden hebt. Het lijden dat je nu opgeofferd hebt voor de
zielen betekent dat zij met verdoemenis zouden geconfronteerd geweest zijn, had jij dat niet
met vreugde gedaan.
Mijn dochter, deze boodschappen zijn authentiek, maar jij moet enkel met Mij communiceren
tijdens het gebed of na het gebed. Dat is belangrijk omdat de Bedrieger soms kan proberen
te onderbreken tenzij jij in rustig gebed bij Mij bent.
Wereldoorlog
Mijn dochter, de profetieën waarvan Ik gesproken heb staan nu op het punt te gebeuren.
Mijn geliefde Plaatsvervanger heeft niet veel tijd meer over in het Vaticaan, uitgaande van de
gebeurtenissen die in maart plaatsvonden. Er zullen nu nog andere gebeurtenissen gezien
worden door de mensheid inclusief een aardbeving in Europa die velen zal schokken. Maar
deze zuivering zal ervoor zorgen dat mensen zich verenigen wat voor iedereen goed zal zijn.
Andere wereldgebeurtenissen met inbegrip van vulkaanuitbarstingen zullen zich nu voordoen
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(* details omtrent plaats en maand bekend bij de zieneres) terwijl oorlog in het Middenoosten
andere landen zal betrekken. De andere landen van het Westen zullen een reactie uitlokken
van Rusland en China. Dat alles zal eindigen in een wereldoorlog.
Gebed zal de hevigheid van deze gebeurtenissen afzwakken
Intussen zal de Waarschuwing binnenkort plaatsvinden. Dat zal bekering meebrengen.
Bekering zal, door het gebed, de schaal en de hevigheid van deze gebeurtenissen
afzwakken.
Lijden zal Nederigheid brengen - Nederigheid zal zielen redden
Mijn dochter, naargelang de wereld deze ontstellende gebeurtenissen blijft ervaren, zullen zij
die lijden nederig worden. Door nederigheid kunnen zij gered worden. Dat alles is nodig om
de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. Die tijd is niet veraf. Dat zal een dag van
grote heerlijkheid zijn voor gelovigen. Houd deze dag op de voorgrond van jullie gedachten
want alle voorgaande lijden dat jullie in Mijn naam doorstaan hebben zal dan vergeten zijn.
Alle profetieën die voorzegd zijn in het Boek van de Openbaring doen zich nu aan de wereld
kennen. Diegenen die de betekenis begrijpen van deze gebeurtenissen, alstublieft,
alstublieft, leg aan anderen het belang uit om aan God vergeving te vragen die nodig is om
hun zielen te reinigen.
Twijfel omtrent Mijn Boodschappen
Mijn dochter, luister altijd, altijd naar Mijn boodschappen met je hart. Je weet dat ze van Mij
komen, jouw Goddelijke Verlosser, toch zullen anderen je er soms van overtuigd hebben dat
zij niet van Mij komen. Dat kwets Mij zo diep. Ik begrijp dat vele van je eigen twijfels
voortkomen uit een bezorgdheid dat jij mensen in geen geval wil misleiden. Jij moet nu
eindelijk al die gedachten opgeven.
Geef je Wil over aan Mij
Mijn dochter, jij zou sterker zijn indien een priester je de geestelijke steun zou geven die je
nodig hebt. Helaas, niet één van hen zal Mijn kelk gepast aannemen - iets wat Ik zeer
beledigend vind. Zodoende moet jij Mij nu volledig vertrouwen. Geef je wil eindelijk aan Mij
over en alles zal er veel duidelijker uitzien. Bid elke dag Mijn Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans zoals Ik je eerder al gevraagd heb en ook de Heilige
Rozenkrans. Ga ook minstens eens per week naar een kerk voor Aanbidding (van het
Allerheiligste Sacrament). Al die kleine geschenken voor Mij zullen je dichter bij Mij brengen.
Hoe dichter je komt hoe gemakkelijker en eenvoudiger je taken zullen zijn.
Verdedig deze boodschappen
Eerbiedig dit zeer Heilige Schrift. Verdedig het. Aanvaard dat het zal aangevallen en
verscheurd worden vooral door diegenen die beweren deskundigen te zijn en die stukken
zullen zoeken waarvan zij zeggen dat ze Mijn leerstellingen tegenspreken. De enige
tegenspraak zal hun eigen gebrekkige interpretatie zijn van Mijn leerstellingen. Dat is waar zij
Mijn Heilige Woord verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd hebben omdat het hun beter
uitkomt dat te doen.
Belangrijk om in staat van genade te blijven

68
Mijn dochter, Ik heb jou en je intieme communicatie met Mij vanuit het hart gemist. Vraag Mij
om de genade om sterk te blijven en ze zal je gegeven worden. Ik heb plannen met jou, Mijn
dochter. Ze zijn zeer belangrijk. Daarom is het belangrijk dat jouw ziel gezuiverd wordt en dat
jij altijd in staat van Genade blijft. Terwijl jouw definitieve omvorming plaatsvindt naar
geestelijke volmaaktheid, zul jij lijden, Mijn dochter. Maar Ik zal je hierop voorbereiden. De
mening van anderen moet je niet raken. Zij die niet in het licht zijn en je van streek maken negeer hen. Maar bid voor hen. Weet echter dat zij je zo ver van Mij kunnen wegtrekken,
zonder dat jij je daarvan bewust bent, dat jij tijdens zo’n periode je hart voor Mij zal gesloten
houden.
St.-Augustinus and St.-Benedictus werken samen met jou. Roep hun hulp in en je zal alles
veel gemakkelijker vinden. Mijn werk doen, de opdrachten uitvoeren die Ik van jou verlang, is
moeilijk. Bij elke stap op de weg zullen pogingen ondernomen worden om je te doen
struikelen. Boosheid, frustratie en argumenten zullen op je afkomen en toenemen. Allen zijn
ze bestemd om de wil te verzwakken als je ze toestaat.
Je moet je huis zegenen en altijd de Rozenkrans, een Benedictuskruisje en Wijwater
bij je hebben. Wees moedig nu. Vertrouw op Mij ten volle, laat eindelijk los. Offer Mij nu je
vrije wil en Ik zal al de genaden in jou uitstorten die nodig zijn om Mijn werk volmaakt uit te
voeren
Ik bemin je, mijn uitverkoren dochter. Ik zal je blijven sterker maken dan je bent. Ik zal je
leiden. Maar opdat dit werkelijk doeltreffend kan zijn, moet jij je aan Mij overgeven met
lichaam, ziel en geest. Maar het offer moet van jou komen als een kostbare gave voor Mij. Ik
kan hem niet zomaar van jou wegnemen, omdat jouw vrije wil een bijzondere gave is van
God, Mijn Eeuwige Vader.
Ga nu in vrede, Mijn dochter. Geef Mij je zorgen en bekommernissen. Maak je geest,
lichaam en ziel vrij. Dan, wanneer jij jouw vrije wil opgeeft, zal je eindelijk met Mij verenigd
worden. Die gave aan Mij zal ervoor zorgen dat Mijn woord effectiever in de hele wereld
gehoord wordt.
Je Liefhebbende Verlosser van de Mensheid Jezus Christus, Rechtvaardige Rechter
67. Nieuwe Wereld Orde-Plan om jullie geld en voedsel te controleren
Zondag 17 april 2011, 09.00 u.
Mijn geliefde dochter, zeg de wereld dat zij nu een aantal natuurrampen zullen zien
gebeuren. Die zullen plaatsvinden op de meest ongebruikelijke en onverwachte plaatsen en
zullen hevig zijn in hun intensiteit. Dat heeft de mens door zijn zondig gedrag veroorzaakt.
Heb berouw, jullie allen, en weet dat deze natuurrampen jullie zullen wakker maken uit jullie
blinde sluimer en gebrek aan geloof. Zij gebeuren ook om de impact van de kwaadaardige
groep van wereldallianties en hun gemene, onzinnige activiteiten te verminderen. Deze
groepen onder wat Ik zal noemen een Nieuwe Wereldregering in opwachting, hebben nu
plannen om onder het leiderschap van de Antichrist te voorschijn te komen. Diezelfde
groepen hebben voor de ineenstorting van het Banksysteem gezorgd en zullen nu overal de
muntwaarde kapotmaken. Dat doen ze om jullie te kunnen controleren.
Mijn dochter, toen Ik enkele maanden geleden deze boodschappen meedeelde, dacht jij dat
de boodschappen bizar leken, maar je schreef neer wat Ik jou vertelde. Het boosaardig plan
van deze serpenten, aanhangers van Satan, wordt nu al geruime tijd gesmeed. Sommige
van hun listige programma’s zijn reeds openbaar gemaakt, doch veel mensen geloven dat de
wereld weer gewoon door een andere financiële crisis gaat. Word nu eens allemaal wakker.
Kijk rondom jullie en zie zelf. Houd op met jullie veronderstelling te denken dat de wereld
zich gewoon in de barensweeën van een depressie bevindt die veroorzaakt wordt door een
inzinking van de economie. Want dat is niet waar. Deze mensen zullen ieder van jullie gaan
controleren door een wereldmunt alsook jullie landen in diepe schulden. Geen enkel land zal
ontsnappen aan hun greep. Alstublieft, luister naar Mijn woord. Jullie geld zal waardeloos
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zijn. Jullie toegang tot eten en andere benodigdheden zal enkel mogelijk zijn door het
Merkteken, de identificatie waarvan Ik eerder sprak. Alstublieft, alstublieft, aanvaard dit
Merkteken niet, want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn. Dit merkteken zal jullie niet enkel
lichamelijk doden, maar ook geestelijk. Blijf buiten die jurisdictie (bevoegdheid). Start nu met
het plannen van voedselvoorraad, dekens, kaarsen en water indien jullie het
Merkteken, het Merkteken van het Beest, willen vermijden.
Hij, de Antichrist die aan het hoofd zal staan van deze Nieuwe Wereldregering, gelooft dat hij
de zielen van het menselijk ras zal ontstelen. Maar dat zal hij niet. Net zoals velen onder zijn
invloed zullen vallen, zo zullen ook Mijn volgelingen onwrikbaar trouw blijven aan Mij, hun
Goddelijke Verlosser.
Al diegenen onder jullie die deze profetieën met hoon en spot overladen, luister nu. Val
onder de invloed van deze wereldmacht en jullie zullen verloren zijn. Jullie zullen een sterk
geloof moeten hebben om te overleven. Wat jullie in het gebed zullen vragen zal verhoord
worden. Ik zal jullie beschermen tijdens deze afschrikwekkende periode op aarde. Bereid nu
samenkomsten in groepen voor waar jullie in vrede en in het geheim kunnen bidden.
Zij, de Nieuwe Wereldorde zullen ook bidden in hun eigen verachtelijke kerken. Die kerken
bestaan overal hoewel zij in het geheim werden opgericht. Zij offeren en vereren er hun idool
Satan. Deze cultus woekert nu overal en zij delen allen het ene bespottelijke doel, de
controle over de mensheid. Zij zullen trachten dat te bereiken door jullie geld,
voedingsmiddelen en energie te controleren. Bestrijd hen op de best mogelijke manier door
gebed en de verspreiding van bekering. Bid ook voor die misleide mensen aan wie beloften
werden gedaan van grote rijkdom, technologie, langer leven en wonderen. Hoe fout zijn zij.
Zij zijn werkelijk misleid geweest. Wanneer ze achter de waarheid komen, zullen zij al in de
diepten van de Hel gestort zijn en het zal te laat zijn.
Bid, bid allen dagelijks zoveel jullie kunnen Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans en de
Heilige Rozenkrans om de impact van dit sluw en duivels plan te verlichten. Bid ook voor die
zielen die zullen omkomen tijdens de komende mondiale natuurrampen die door de Hand
van God, de Vader, teweeg gebracht worden. Zij hebben jullie gebeden nodig. Alstublieft,
neem Mijn smeking om gebeden ter harte, want zij zullen verhoord worden.
Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus
78. Rusland en China veroorzaken verstoring
Zondag 1 mei 2011, 21.00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeg de wereld dat er nu schikkingen onderweg zijn om zielen voor
te bereiden op het Nieuwe Paradijs op aarde dat Ik beloofd heb.
De datum van Mijn Tweede Komst is niet voor jou bestemd om te weten. Maar wees ervan
verzekerd dat Mijn beloften altijd in vervulling gaan. Niemand kan Mijn grootse Akte van
Barmhartigheid om de mensheid te redden tegenhouden. Satan heeft die macht niet. De
Bedrieger zal vernietigd worden, Mijn dochter, hij kan niet overleven. Zijn tijd is nu heel kort.
Ik waarschuw diegenen die hem volgen door zonde dat zij nog maar weinig kansen hebben
om zichzelf te verlossen. Zij moeten zich van de zonde afkeren indien zij willen gered
worden. Aan jullie, Mijn volgelingen, die een familielid of een bijzondere vriend zouden
kennen die het pad van de zonde kiezen, aan jullie is het de plicht om te proberen hun ogen
voor de waarheid te openen.
Neem nu voorbereidingen om het Merkteken van het Beest te vermijden
Vele gebeurtenissen, zowel op aarde als in de Hemelen, staan nu op het punt te gebeuren
en zullen de koers van de geschiedenis veranderen. Gebruik deze tijd om jullie allemaal voor
te bereiden. Ik heb jullie vroeger al gezegd dat geld schaars zal zijn, dus alstublieft

70
probeer jullie families voor te bereiden om te overleven zodat jullie het Merkteken niet
moeten aanvaarden. Alstublieft, negeer Mijn verzoeken niet.
Gebedsgroepen zijn van vitaal belang nu om jullie zelf te beschermen en om de wereld te
redden van de vervolging vanwege de wereldwijde politiek, bankwezen en zogenaamde
Mensenrechten Organisaties. Hun doel is macht en controle over jullie uit te oefenen, Mijn
kinderen, hoewel velen van jullie dat niet kunnen zien. Te zijner tijd zullen jullie dat wel zien
en die tijd is kortbij. Begin nu jullie voorbereidingen te treffen voor jullie toekomstig overleven
en blijf bidden want Ik zal jullie allen Mijn bijzondere genaden van bescherming verlenen.
Alstublieft, wees niet bevreesd want alles wat echt van belang zal zijn is jullie trouw aan Mij.
Wanneer de Ene Wereldorde de controle zal overnemen van het Midden Oosten, zullen jullie
erover verbaasd zijn hoeveel landen onder hun controle zullen vallen. Hoeveel onwetende
zielen zullen geloven dat deze nieuwe regimes hen vrijheid zullen schenken. Maar dat zal
niet zo zijn.
Rusland & China zullen verstoring veroorzaken
Zie nu hoe Rusland en China de derde entiteit worden om verstoring te veroorzaken. Zeer
binnenkort zullen jullie, die de controle van jullie landen hebben overgegeven aan
onzichtbare groepen die jullie als marionetten behandelen, zien hoe die kwaadaardige
groepen, die politieke krachten, die niet van God komen, jullie zullen opleggen hoe te leven.
Verdedig jullie door het gebed. Elke dag en elk uur zal Ik jullie lijden verlichten. Ontvang Mij
in de Heilige Eucharistie en jullie zullen een kracht ontvangen die jullie buitengewoon zal
steunen gedurende deze vervolging.
Ik, Jezus Christus, wil geen paniek zaaien in jullie leven. Maar Ik kan niet terzijde blijven en
jullie niet inlichten omtrent deze gebeurtenissen. Uit Barmhartigheid geef Ik jullie de kans om
niet alleen voor jullie geestelijk welzijn te zorgen, maar ook voor het levensonderhoud van
jullie families. Om het Merkteken te vermijden, alstublieft, bereid jullie zorgvuldig voor.
De Waarschuwing zal, zonder twijfel, enige van deze vervolgingen stoppen door de velen die
zich zullen bekeren. Bid, bid nu voor een wereldbekering en om elke kwelling te verminderen
die tijdens het bewind van de Antichrist en de Valse Profeet zullen opduiken.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
135. 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.
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
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Een 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 het 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 zogezegd onder 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 ten 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 het vuur van
de Hel de rug toe te keren.
Raad voor de Dienaren van de Kerk
Gewijde Dienaren, 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.
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De hand van Mijn Vader staat klaar om met grote kracht neer te vallen op die gemene,
arrogante bankleiders, Westerse en Oosters 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 beschermen. Zijn geduld raakt voorgoed op. 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: God, de Vader,
kan niet kwaad 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
dierbar 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
201. Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets te maken willen hebben met
Mij
Donderdag 22 september 2011, 21.30 uur
Mijn innig geliefde dochter, bereid uw familie voor op de waarschuwing. Vraag overal aan
Mijn kinderen om vergeving te zoeken voor hun zonden. Hun verzoek moet komen vanuit het
hart. Als zij dit niet doen, zullen ze lijden in de brandende vlammen van het vagevuur
gedurende Mijn goddelijke, barmhartige verlichting wanneer Ik ieder van u zal zien in het
aangezicht.
De naderende zuivering zal een blijvende en onvergetelijke indruk op jullie zielen nalaten
zodat u wenst te blijven in de boezem van Mijn Hart in aller eeuwigheid. Voor degenen onder
u die Mij kennen en liefhebben: bereid u zich nu voor op Mijn grootste geschenk. Bezorg U
gezegende kaarsen, bezorg u gewijd water en wees bereid, zo kunt u zich verenigen met
de gebeden van de heiligen in de hemel om de zielen van al Mijn kinderen wereldwijd te
verlossen.
Voor de eerste keer in uw leven zult u echt alleen zijn in Mijn gezelschap. Zonder één enkel
geluid zult u getuige zijn van Mijn kruisiging en de ongelovigen zullen dan eindelijk de
waarheid begrijpen over Mijn lijden voor de mensheid.
U allen Mijn kinderen, zult Mijn grote gave verwelkomen en Mijn barmhartigheid begrijpen en
u krijgt een kracht alleen bekend aan de heiligen in de hemel. Deze kracht zal daarna de
ruggengraat zijn van Mijn nieuw leger op aarde. Dit grote leger zal miljoenen andere zielen
redden uit de klauwen van het leger van de antichrist. Gebed nu zal miljoenen redden en
helpen zich te bekeren tijdens deze cruciale periode sinds de schepping van de mensheid.
Laat Mij u nu reeds omhelzen, kinderen. Sta Mij toe u de moed en de kracht te geven om Mij
meer zielen te geven. Ik heb uw liefde nodig. Mijn wonden liggen open. Mijn verdriet is ten
top gestegen wegens het verlies van zoveel van Mijn kinderen, die niets met Mij te maken
willen hebben.
Ik voel Mij verlaten en alleen. Help Mij Mijn kinderen tijdig te redden. Terwijl Mijn grote akte
van barmhartigheid goddelijk licht zal brengen in de wereld, in een omvang die u de adem
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zal benemen, zal het ook een tijd zijn van verdriet voor degenen die niet in staat zijn om de
schok te weerstaan.
Wees niet ongerust. Ik kom met veel liefde en mededogen voor u allen. Het is omdat Ik van u
hou dat Ik nu stappen onderneem om u te redden van de verachtelijke daden, uitgevoerd
door wereldmachten die de wereldbevolking willen beperken.
Ze willen dit doen via controle. Ik zal dit niet toestaan. Mijn Vader wacht. Als de mensen de
zonden erkennen waaraan ze schuldig zijn, dan zal de wereld een plaats van vrede en liefde
te worden. Als de mens niet luistert naar de les van de waarschuwing, zal hij niet gespaard
worden. Dat is wanneer de hand van Mijn Vader zal vallen.
Ik ben Jezus Christus
Koning en Redder van de Mensheid
207. Nasleep van de waarschuwing
Donderdag 29 september 2011 20.45 uur
Mijn innig geliefde dochter, gezien de waarschuwing dichterbij komt, vraag Mijn geliefde
volgelingen te bidden en dankbaar te zijn voor de grote genade die Mijn Eeuwige Vader
heeft verleend aan de mensheid.
Als gevolg van deze glorierijke daad uit pure liefde, kan een groter deel van de mensheid
genieten van dit tijdperk van vrede op aarde. Wees dankbaar dat u leeft in deze tijden want
miljoenen onder u zullen gered worden die anders nooit door de poorten van de hemel
zouden gaan.
De voorbereidingen zijn afgesloten. Voorzie uw huizen van gewijde kaarsen en een
voorraad water en voedingsmiddelen voor minstens een paar weken. De nasleep zal
zwaar zijn, maar u hoeft geen angst te hebben. In plaats daarvan wees opgelucht want dit
lijden moet in dankzegging voor het eeuwige leven opgeofferd worden, lijden dat Ik nu aan
Mijn dierbare zielen aanbied die dit geweldige, grote geschenk aanvaarden.
Wees in vrede. Vertrouw op Mij want herinner u dat Ik uw Redder ben en Ik bied trouwe
zielen bescherming aan op elk moment. Ik wandel met u. Ik begeleid u. Ik hou uw handen
vast met tedere liefde. U bent van Mij en Ik zal u nooit laten weggaan van Mijn Heilig Hart. U,
Mijn volgelingen, u bent omringd met de genaden die u nodig hebt om de waarschuwing te
overleven.
Uw geliefde Jezus
Redder en Verlosser van de hele mensheid
208. Verharde zielen zullen ‘De Waarschuwing’ niet gemakkelijk vinden
Vrijdag 30 september 2011, 21.15 uur
Mijn innig geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu intensief toe.
Gelieve zoveel mogelijk zielen te waarschuwen als u maar kunt om zich voor te bereiden op
de waarschuwing.
Informeer al de priesters, nonnen, bisschoppen en anderen die geloven in Mijn Eeuwige
Vader om Mijn Woord te aanhoren. Zoveel van Mijn kinderen bevinden zich in zo'n duisternis
dat het licht van Mijn goddelijke Heerlijkheid hun ziel zal kwetsen. Ze zullen echte pijn
voelen, omdat ze niet in staat zullen zijn deze grote daad van Mijn Barmhartigheid te
weerstaan.
Sommige mensen glimlachen geamuseerd met deze heilige boodschappen. Dat bedroeft
Mij. Niet alleen omdat ze niet geloven dat Ik zo spreek tot hen, maar omdat ze niet willen
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geloven in Mij. Voor allen die zich zorgen maken over hun dierbaren, bid alstublieft dat de
zuivering die ze tijdens de waarschuwing doorstaan, ze uiteindelijk zal brengen in Mijn Hart.
Ik vraag dat al Mijn volgelingen zich nu beschermen tegen de satan. Ze moeten elke
hoek van hun huis besprenkelen met wijwater, een Benedictuskruis dragen en een
rozenkrans dicht bij zich hebben. Bid ook tot de heilige Aartsengel Michaël. De satan
en zijn leger van volgelingen zullen alles doen om u te overtuigen dat Ik het niet ben die
spreek. De satan en zijn demonen zullen beginnen u te kwellen en vreselijke twijfels in uw
geest doen opkomen. U, Mijn kinderen, kunt hem stoppen door het opvolgen van Mijn
instructies. Helaas zal hij het denken van zwakke zielen zo beïnvloeden dat ze Mij totaal
afwijzen.
Verharde zielen zullen de waarschuwing niet gemakkelijk vinden. Zij zullen discussiëren over
de manier hoe ze Mij beledigd hebben. Zelfs de brandende vuren van de hel die zij ervaren
tijdens de waarschuwing, zullen niet alle twijfels aan Mijn bestaan wegnemen.
Na het plaatsvinden van de waarschuwing zal men leugens verspreiden. Zij, de heidenen,
slaven van de satan, zullen overal een leugen verspreiden. Wetenschappelijke argumenten
zullen aangevoerd worden om deze gebeurtenis te verklaren. Ze willen niet de waarheid
horen. Er moet voor hen gebeden worden. Zo sterk is de greep van de satan op de wereld
geworden dat Mijn naam niet eens gefluisterd zal worden in het openbaar. Discussie over
Mijn bestaan, wordt op aarde gezien als een beschamend gespreksthema.
Mijn naam wordt heden voornamelijk door het gebruik van scheldwoorden gehoord of - erger
nog - door versprekingen bij het vloeken. Maar luister nu, Mijn naam zal na de waarschuwing
opnieuw worden gehoord en aanvaard door degenen die zich bekeren zullen. Dan zal Mijn
naam worden gebruikt wanneer Mijn kinderen tot Mij bidden.
Uw geliefde Jezus
242. Demonische bezetenheid en de zonde van haat
Zondag 06 november 2011, 18.30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, mensen begrijpen niet dat Ik dagelijks Mijn kruisiging herbeleef.
De pijn en het lijden dat Ik doormaak wordt veroorzaakt door de zonden die de mensen elke
seconde van de dag bedrijven. Ik onderga momenten van diep lijden wanneer Ik die zielen
zie die Mij diep beledigen door de zonde van haat.
Haat wordt druppelsgewijs in de harten van velen binnengebracht en zij komt tot stand door
de teistering vanwege Satan. Veel mensen spreken over demonische bezetenheid alsof het
gemakkelijk te herkennen zou zijn. Zo vele van Mijn kinderen zijn door Satan bezeten. Het is
niet nodig hen om zich heen te zien slaan opdat er een demonische aanwezigheid zou zijn.
Hij, de vijand van de mensheid, gebruikt zijn demonen om Mijn kinderen aan te vallen. Zij die
in duisternis verkeren zijn een gemakkelijke prooi omdat zij de duivelse aanwezigheid
aantrekken. Kinderen, eens bezeten is het zeer moeilijk jezelf ervan weg te rukken. Deze
betreurenswaardige kinderen zullen dan, door de sluwe en manipulatieve teistering van de
Duivel andere zielen aansteken. En zo gaat het verder.
Kwaad wordt gewoonlijk voorgesteld als goed. Het zal moeilijk zijn om te onderscheiden
behalve dit. Het gedrag en de daden van een geteisterde ziel zullen nooit nederig van aard
zijn. Zij zullen nooit edelmoedig van hart zijn. Zij mogen dan wel edelmoedig lijken, toch zal
er altijd een addertje onder het gras zitten. Dat addertje zal er altijd mee te maken hebben
jullie iets te vragen waarmee jullie je niet gemakkelijk voelen.
Blijf weg van zulke zielen. Bid voor hen. Laat niet toe dat zij jullie meesleuren in de zonde.
Wees altijd op jullie hoede voor de misleider want hij is dezer tijden overal.
Bid altijd om zulk een kwaad op afstand te houden. Gebed zal zijn greep en zijn macht
verzwakken en jullie ook beschermen.
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Denk aan Satan en zijn boosaardige werken als aan een besmettelijke ziekte. Neem
elke voorzorg om ieder contact te vermijden met hen die drager zijn van de ziekte. Zou
het zijn dat jullie geen andere keuze hebben, bewapen jullie dan met Gewijd Water, het
Gezegende Kruisbeeld en een Benedictijner medaille. Zij zullen die demonen op
afstand houden.
Kinderen, dit zijn de tijden waarin jullie jezelf en jullie huis moeten omringen met heilige
voorwerpen die gezegend zijn. Velen zitten ermee verveeld gezien te worden met zulke
dingen uit vrees te worden uitgelachen. Deze dingen zullen jullie bescherming geven in jullie
huis en zij geven grote steun tijdens het gebed.
Onthoud dat de duivel niet enkel in de Hel leeft maar nu zijn rijk zeer stevig gevestigd heeft
op aarde. Gebed is het enige dat hem afschrikt en machteloos maakt.
Gebed zal jullie ondersteunen, kinderen, in deze komende tijden.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

