Een verschrikkelijke oorlog wordt georkestreerd
Donderdag 1 december 2011 12.00u
Mijn dochter, een grote kastijding zal de wereld treffen om de
onschuldigen te beschermen.
Een buitengewoon snode gruweldaad, die zou kunnen leiden tot een
verschrikkelijke wereldoorlog, wordt georkestreerd.
De hand van Mijn Vader zal neervallen en die zielen straffen die door
Satan in de val gelokt zijn. Er zal hen niet toegestaan worden om hun
verdorven plan te verwezenlijken.
Weinigen onder jullie, kinderen van de wereld, weten wat er werkelijk
gaande is.
Deze groeperingen zijn zo bedachtzaam dat wat zich voor jullie ogen
ontvouwt, wanneer het ene land het andere aanvalt, niet echt is wat het
lijkt.
Er wordt een opzettelijke poging ondernomen om een oorlog te
ontketenen om miljoenen te doden.
Mijn Vader kan zich niet afwenden. Hij moet ingrijpen.
Bid, bid en bid, kinderen, voor de redding van de zielen !
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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H. Maagd Maria : Kastijding zal plaatsvinden
Donderdag 1 december 2011 23.00u
(Deze boodschap werd ontvangen na een verschijning die 30 minuten
duurde en waarbij de Heilige Maagd Maria voortdurend huilde tot groot
verdriet van de zienster Maria van de Goddelijke Barmhartigheid die zei
dat het hartverscheurend was om te zien.)
Mijn kind, Mijn smart om de verdorvenheid, zo overduidelijk aanwezig in
de wereld, breekt Mijn Hart daar Ik zie hoe die verdwaalde zielen zich
dieper in de afgrond van duisternis storten waaruit geen terugkeer
bestaat.
Satan beschimpt nu Mijn kinderen terwijl hij in allerijl de zielen steelt van
diegenen die geen liefde voor God in hun hart dragen. Het is
beangstigend, Mijn kind, dat diezelfde zielen geen idee hebben waarmee
ze na de dood geconfronteerd worden.
Mijn tranen van verdriet vloeien in een oneindige rivier van smart
wanneer Ik bovendien de regelrechte kwelling gadesla die Mijn Zoon
momenteel ondergaat.
De hand van Mijn Hemelse Vader is klaar om nu in kastijding neer te
vallen in bepaalde delen van de wereld. Die landen die een
verschrikkelijke gruweldaad beramen om volken te doden, zullen
streng gestraft worden. Ik kan de hand van Mijn Vader niet tegenhouden
zodanig is de omvang van Zijn toorn.
Bid voor diegenen die deze strenge straf tegemoet treden. Bid voor hun
ziel ! Hun handelwijze moet gestopt worden of zij zullen het leven van
miljoenen van Mijn arme kinderen totaal vernietigen. Hun
kwaadaardige handelingen kunnen niet toegestaan worden. Toch zullen
zij zich inspannen om verschrikkelijke vernieling te veroorzaken in die
anderen landen die zij als hun vijanden zien.
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Bid, bid, bid voordat de kastijding plaatsvindt, om het lijden van de
onschuldigen te verzachten.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van Smarten

Mijn barmhartigheid strekt zich uit over alle rassen,
gezindheden, religies
Vrijdag 2 december 2011 22.35u
Mijn liefste dochter, houd je sterk en denk aan het goede nieuws in die
zin dat Mijn barmhartigheid de meeste van Mijn gekoesterde kinderen
terug in de schoot van Mijn Heilig Hart zal brengen.
Deze arme, betreurenswaardige zielen die hun leven verpand hebben
aan verdorvenheid, hebben jouw lijden nodig opdat zij gered kunnen
worden. Hoewel dit uiterst moeilijk te begrijpen valt en vanuit menselijk
oogpunt gezien zeer moeilijk aan te nemen, moet je Mij vertrouwen.
Jouw eigen lijden, en dat van Mijn toegewijde volgelingen, gaat naar de
redding van de zielen. Niets ervan gaat verloren. Dit offer is een
geschenk voor Mij. Denk eraan dat het lijden bovendien Mijn last
verlicht.
Vermoeid door Mijn eigen lijden, Mijn dochter, kijk Ik er naar uit om
uiteindelijk Mijn kinderen allemaal samen met Mijn eeuwige Vader te
omhelzen.
Stel jullie dit als volgt voor. Wanneer een geliefd lid van de familie
emigreert en na veel jaren terug naar huis keert, hoeveel opwinding is er
dan ? Hoeveel vreugde ? Denk aan het verlangen dat een ouder heeft
naar een zoon of dochter die zij al vele jaren niet meer gezien hebben en
hoeveel de hereniging voor hen betekent.
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Kinderen, Ik houd van jullie allemaal met een niet-aflatende hartstocht.
Ik kijk uit naar onze hereniging wanneer Ik ieder van jullie stevig in Mijn
armen kan sluiten en jullie aan Mijn Hart drukken. Mijn familie is klaar
om zich uiteindelijk, voor het eerst sinds het Paradijs voor Adam en Eva
geschapen werd, opnieuw te verenigen.
Ik stort Mijn liefde en barmhartigheid uit opdat het zich over al Mijn
kinderen, in elke uithoek van de wereld, uitstrekt hierbij alle rassen, alle
gezindheden, alle religies en alle zondaars bedekkend.
Verwacht dit belangrijke moment in de tijd. Uiteindelijk zullen de
verachtelijke haat, het lijden, het ongemak, het wantrouwen, de
hebzucht, het geweld en ander onheil voorgoed verdwijnen. Stel jullie
voor hoe dit zal zijn, kinderen ! Een nieuw, prachtig tijdperk van liefde en
vrede in de wereld.
Laat niemand dit leven van eeuwig geluk mislopen ! Hoop a.u.b. dat geen
enkele van jullie broeders of zusters uitgesloten wordt ! Want als dat wel
gebeurt, zouden zij voor eeuwig lijden onder de oneindige duisternis in
het vuur van de hel. Denk daaraan, kinderen ! De eeuwigheid ! Daarna is
er geen weg meer terug !
Bid dat alle zielen dit Paradijs kunnen erven ! Bid voor die zielen waar
jullie persoonlijk bezorgd om zijn ! Bid voor alle zielen !
Jullie Jezus
Redder en Verlosser van heel de mensheid

Kruistocht van gebed (12) ‘Gebed om de zonde van
hoogmoed te vermijden’
Zaterdag 3 december 2011 19.40u
Mijn dochter, Ik heb de gebeden van alle gelovigen nodig opdat zij de
zielen van de goddelozen kunnen redden. Velen zijn zo vol van
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hoogmoed vanwege hun zelfuitgeroepen kennis van Mijn Leer dat hun
gebrek aan nederigheid Me pijn doet. Zij moeten bidden om de genaden
waardoor zij opnieuw klein kunnen worden en op Mij vertrouwen. Vraag
hen dit gebed te bidden :
O mijn Jezus,
help mij om de zonde van hoogmoed te vermijden
wanneer ik in Uw naam spreek.
Vergeef mij als ik weleens iemand in Uw heilige naam kleineer.
Help mij te luisteren, Jezus,
wanneer Uw stem zich laat horen
en vervul mij met Uw Heilige Geest
zodat ik de waarheid van Uw Woord kan onderscheiden
wanneer U tot de mensheid roept. Amen.

Profeten als voorbereiding op Mijn Tweede Komst
Zaterdag 3 december 2011 20.45u
Mijn liefste, beminde dochter, het is met grote ontzetting dat Ik naar die
volgelingen kijk, die Mijn allerheiligste woord uit deze boodschappen
verwerpen. Hoe bedroeft Mij dit !
Ik vraag Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor diegenen die God
in hun leven weigeren. Maar Ik verzoek ook dringend om gebed voor die
volgelingen van Mij die genegeerd hebben of vergeten zijn dat Mijn
Tweede Komst zal plaatsvinden en dat dit niet gestopt kan worden. Dit is
een belangrijke gebeurtenis en jullie moeten hier allemaal op voorbereid
zijn.
Profeten werden in de wereld gestuurd om Mijn geboorte aan te
kondigen. Profeten werden eveneens van meet af aan door Mijn Vader
gezonden om de zielen op de verlossing voor te bereiden. Profeten
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worden nu in de wereld gestuurd om de mensheid voor te bereiden op
Mijn Tweede Komst.
Word wakker, jullie allemaal die belijden Mij te kennen ! Als jullie Mij
kennen, herken dan Mijn stem wanneer Ik tot jullie hart roep. Zovelen
verwerpen niet alleen deze boodschappen maar wijzen ook Mij af.
Laat diegenen die Mij zo snel veroordelen , door het ontkennen van Mijn
smeekbeden die aan de wereld gegeven worden via deze boodschappen,
het volgende beseffen.
Door koppig jullie rug te keren naar Mijn woord, dat thans aan jullie
gegeven wordt, ontzeggen jullie Mij de gebeden die Ik van jullie zo hard
nodig heb in deze tijd. Vooral jullie, die beweren Mij te kennen, hoor wat
Ik jullie te zeggen heb.
Jullie wreedheid doorboort Mijn Hart. Jullie gebrek aan edelmoedigheid
betekent dat jullie gebeden niet aangeboden worden zoals dat zou
moeten voor de redding van de zielen.
Waar is jullie nederigheid en waarom maskeren jullie je afkeer voor Mijn
heilig woord door een valse nederigheid ?
Jullie moeten Mijn Heilige Geest aanroepen om jullie naar Mij te leiden
zodat jullie voor Mij zullen werken met een volmaakte liefde in jullie hart.
Wees nooit opschepperig over jullie kennis van de Heilige Schrift.
Gebruik jullie kennis van Mijn Leer nooit om een ander te vernederen.
Belaster, beledig, bespot anderen nooit of kijk nooit op hen neer in Mijn
naam. Want wanneer jullie dat doen, kwetsen jullie Mij enorm.
Word wakker, kinderen ! Bereid jullie ziel voor en wees edelmoedig van
geest want de tijd is nu kort !
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar
Maandag 5 december 2011 15.15u
Mijn liefste dochter, de voorbereidingen, om de mensheid klaar te
maken voor Mijn Waarschuwing, zijn voltooid.
Ik wil Mijn dierbare volgelingen bedanken die, door hun liefde voor Mij,
geholpen hebben om zovele miljoenen zielen te redden.
De tijd voor Mijn Tweede Komst is bijna aangebroken. Zovelen zijn echter
nog steeds niet voorbereid maar Mijn barmhartigheid zal hen
beschermen.
Mijn komst zal een glorieuze gebeurtenis zijn en mannen, vrouwen en
kinderen zullen op hun knieën neerzinken in vreugde, verwondering en
met liefde in hun hart voor Mij, hun goddelijke Redder.
Velen zullen een enorme opluchting ervaren want de mens kon de
kwelling, die hen wordt opgelegd door Satan en zijn miljoenen duistere
engelen – die in elk deel van de wereld verborgen zijn en die
verschrikkelijk leed veroorzaken - niet overleven.
Zij, de demonen van Satan, zo genegeerd door veel van Mijn kinderen
omdat zij gewoonweg niet geloven dat deze bestaan, veroorzaken een
hopeloze onvrede in de wereld.
Zij creëren haat tussen de mensen, afgunst, jaloezie en het verlangen om
te doden. Zij hebben niet veel tijd meer over, kinderen, omdat Ik, jullie
Redder, zoals beloofd spoedig zal terugkeren.
Bid, jullie allen, om alle zielen in de wereld te redden opdat ook zij klaar
zijn voor het Nieuwe Paradijs op aarde.
Jullie Redder
Jezus Christus
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Oproep aan de niet-gelovigen om zich te keren
Woensdag 7 december 2011 4.00u
Mijn liefste beminde dochter, vandaag wil Ik graag een beroep doen op
al de niet-gelovigen en diegenen met een zwak geloof. In het bijzonder
roep Ik diegenen op die zo ondergedompeld zijn in de gebruiken van het
materialisme en diegenen die in een cocon van rijkdom leven zonder tijd
voor hun geestelijk welzijn.
Jullie, Mijn kinderen, verontrusten Mij het meest want jullie zijn zo ver
van Mij verwijderd. Toch houd Ik innig van jullie en hoop Ik dat wanneer
de Waarschuwing plaatsvindt, jullie ogenblikkelijk op Mijn roep zullen
reageren.
Wat hunker Ik ernaar dat jullie, kinderen, Mij herkennen en dat jullie
beseffen hoe jullie wereldse bezittingen een dekmantel hebben
aangebracht die jullie afschermt van het licht van de waarheid.
Het zal voor jullie zijn dat de grootste offers van lijden door Mijn
slachtofferzielen gebracht zullen worden.
A.u.b. open jullie geest en nader tot Mij opdat Ik jullie, en al diegenen die
jullie nauw aan het hart liggen, met Mij en de rest van de mensheid kan
meenemen naar het Nieuwe Paradijs.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser en Redder van heel de mensheid

H. Maagd Maria : Ik doorstond hetzelfde lijden
Donderdag 8 december 2011 21.10u
Mijn kind, toen Ik het leven schonk aan Jezus Christus, de Verlosser van
heel de mensheid, was Ik zoals elke moeder. Mijn liefde voor dit Kind was
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zo overweldigend dat Ik tranen van grote vreugde huilde wanneer Ik voor
het eerst Zijn mooie gezicht zag. Ik wist reeds dat de taak die Ik aanvaard
had niet gemakkelijk zou zijn, hoewel Ik op dat moment niet besefte hoe
moeilijk deze tocht zou worden.
Zodra Ik het dierbare gezicht van Mijn gekoesterd Kind bekeek, was er
niets meer van belang. Er was enkel Mijn verlangen om Hem te allen tijde
te beschermen, koste wat het kost.
Mijn Hart was toen verbonden met dat van Mijn Zoon zoals dat ook
vandaag de dag nog is. Dat zelfde hart leed, in vereniging met Hem,
doorheen elk moment van Zijn leven op aarde.
Elke vreugde die Hij voelde, kon ook Ik voelen. Zijn gelach bracht een
glimlach op Mijn gezicht. Zijn smart veroorzaakte Mij enorm veel pijn.
Zijn foltering gedurende Zijn kruisiging was in elk botje van Mijn
lichaam voelbaar. Elke nagel die Zijn vlees doorboorde, doorboorde het
Mijne. Want elke slag en stoot die Hij incasseerde door de handen van
Zijn vervolgers, voelde Ik ook.
Ik doorstond hetzelfde lijden. Toch was Ik niet aanwezig tijdens een
groot deel van de foltering die Hem toegebracht werd en die voor Mij
en Zijn apostelen verborgen werd.
Vandaag lijd Ik met Mijn Zoon, juist zoals het toen was. Wanneer Hij
vandaag de dag in de wereld bespot wordt en in het openbaar belachelijk
gemaakt – op het podium en in de media- vooral door atheïsten, huil Ik
bittere tranen.
Wanneer Ik Mijn dierbare Zoon zie wenen, door de zonden waarvan Hij
elke dag getuige is, ween ook Ik samen met Hem. Ik zie, voel en ben
getuige van Zijn voortdurend lijden om de mensheid.
Jezus Christus, de Redder van de mensheid, heeft voor elk van jullie
geleden maar houdt zeer veel van jullie allemaal.
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Ik zal alles doen wat Ik kan om Zijn liefste wens, om elke individuele ziel
op aarde uit de klauwen van de Boze te redden, te vervullen.
Zodra deze missie geslaagd is, dan, en slechts dan, kan Ik Mij verheugen
over de uiteindelijke vrede waarbij Mijn kinderen zich eensgezind
herenigen in het Nieuwe Paradijs.
Ga heen in vrede en ga door met deze uiterst belangrijke missie voor
Mijn geliefde Zoon.
Bid, Mijn kind ! Dat al diegenen, die bidden voor de redding van de
zielen, bidden dat er geen enkele ziel wordt uitgesloten.
Ik zal jullie te allen tijde beschermen.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Hemel

Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren
Vrijdag 9 december 2011 23.28u
Mijn innig geliefde dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Mijn kinderen,
vooral diegenen die in Europa onder de verdrukking lijden, zich gewoon
tot Mijn Vader zouden wenden om hulp.
De kwaadaardige groeperingen waarnaar Ik keer op keer verwezen heb,
vorderen nu in hun pogingen om al Mijn kinderen, in dit deel van de
wereld, te beheersen.
Zij, onschuldige pionnen in een meedogenloos plan om een
wereldmunt te introduceren teneinde heel Europa te beheersen,
moeten nu intens om de hulp van God, de Almachtige Vader, bidden.
Kinderen, zwicht nooit voor de vervolging die bedreven wordt achter
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gesloten deuren. Bid om deze situatie te beperken ! Doe in Mijn naam,
Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, een beroep op God de Vader om deze
crisis af te wenden en bid :
God de Vader, in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek
ik U om deze gruwel,
om Uw kinderen te beheersen, tegen te houden.
Bescherm a.u.b. al Uw kinderen in deze verschrikkelijke tijd
zodat we de vrede en waardigheid kunnen vinden
om bevrijd van de Boze ons leven te leiden.
Mijn dochter, gebed kan en zal een eind maken aan deze onheilspellende
plannen.
God de Eeuwige Vader zal, zoals Ik gezegd heb, degenen die
verantwoordelijk zijn voor deze snode samenzwering tuchtigen, als zij
niet tot het geloof in hun Almachtige Schepper zouden terugkeren.
Vertrouw op Mij ! Vertrouw op Mijn Eeuwige Vader en bid dat deze
vervolging een halt toegeroepen wordt voordat de eigenlijke bedoeling,
om deze zielen te vernietigen, beheersen en beschadigen, uiteindelijk
geopenbaard wordt.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal gezwind en
zonder lijden gebeuren
Zondag 11 december 2011 12.45u
Ik kom vandaag naar je toe als je gemaal met een grote vreugde in Mijn
Heilig Hart. Jij, Mijn dochter, hebt dit allerheiligste verzoek, om je met
Mij te verenigen om zielen te redden, aanvaard.
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Gebruik makend van je nederige gehoorzaamheid zal er nu veel van jou
verwacht worden. De angst zal uitgewist worden naarmate jij, ten
gevolge van Mijn bijzondere wilsbeschikking, vooruitgang boekt om je
leven te wijden aan Mijn vurige wens om de mensheid te behoeden voor
de diepten van de hel.
Jouw werk, geleid door Mijn goddelijke hand, is nu volkomen geheiligd
en vrij van elke vorm van inmenging door de Boze.
Je zult niet meer door twijfels overstelpt worden maar weet dit : Mijn
woord aan jou zal geschonden en verscheurd worden. Elke poging zal
nu ondernomen worden om deze heilige boodschappen te besmeuren
zelfs door diegenen die belijden Mij te kennen.
Jouw lijden zal van nu af aan door jou aanvaard worden met een
volledige overgave en met vreugde in je ziel. Mijn sterkte, jou gegeven
door de kracht van de Heilige Geest, zal je verbazen. Jij zult je, met een
volledig overtuigd hart en met een rustig maar vastbesloten vertrouwen,
oprichten om Mijn woord overal ter wereld te bezorgen.
Niemand zal of kan jou bij dit werk tegenhouden. Niemand kan je
afhouden van deze allerheiligste zuivere roeping vanuit de Hemel.
Jij, Mijn dochter, bent klaar om een reddingslijn te worden voor die
zielen die ronddwalen in de wildernis. Zij zullen gehoor geven aan de
roep van deze boodschappen, ongeacht hoe versteend hun hart ook is.
Velen zullen niet begrijpen waarom hen dit overkomt. Het zal door de
kracht van de Heilige Geest zijn, die een vlam van liefde en vreugde in
hun ziel zal ontsteken, dat zij tot Mij aangetrokken zullen worden door
middel van deze boodschappen – Mijn dringende smeekbeden om Mijn
kinderen terug te brengen in Mijn heilige armen.
Dank je om gehoor te geven aan dit speciale verzoek om Mijn gemalin te
worden in uiteindelijke vereniging met Mij. Deze verbintenis, waarbij jij
Mij je ziel volledig overhandigt, zal Mij de vrijheid laten die Ik nodig heb
om deze missie, waarvoor jij uitgekozen werd, succesvol af te ronden.
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Ga nu heen, Mijn dierbare dochter, en help Mij om Mijn belofte aan de
mensheid te vervullen. Mijn terugkeer zal plaatsvinden om Mijn
dierbare kinderen terug op het rechte pad te brengen en hen te leiden
naar het nieuw tijdperk van vrede. Deze overgang naar het Nieuwe
Paradijs zal gezwind en zonder lijden gebeuren omwille van jouw
geschenk aan Mij.
Vertel Mijn kinderen dat Mijn Hart momenteel vervuld is van vreugde
aangezien de tijd nadert om Mijn geboorte te vieren.
Ik houd van jullie.
Jullie geliefde Redder en Verlosser
Jezus Christus

God de Vader : Belofte van kwijtschelding voor degenen
die Jezus afwijzen
Zondag 11 december 2011 15.30u
Mijn dierbare dochter, dank je om gehoor te geven aan deze belangrijke
oproep vanuit het Hemelse Rijk toen ik je vroeg om de mystieke
vereniging met Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, te aanvaarden.
Ik ben aanwezig in Mijn Zoon Jezus zoals Hij dit in Mij is, verenigd door de
liefde van de Heilige Geest. Jouw ziel is bijgevolg verweven met die van
Mij en alles zal veel duidelijker voor jou worden.
Mijn kind, je wordt omgevormd tot het schepsel dat Ik aldus verlang
zodat je volkomen waardig bevonden zult worden voor deze goddelijke
missie. De tranen door goddelijke interventie werden jou gegeven opdat
je deze nieuwe goddelijke roeping ogenblikkelijk zou kunnen herkennen.
Huil niet meer nu je je tranen de vrije loop hebt gelaten want van nu af
aan zal enkel de gelukzaligheid heersen in je ziel.
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Mijn dochter, het bedroeft Mij dat niemand Mij meer erkent in de
wereld. Velen zijn Mij volledig vergeten. Ik beteken niets voor zoveel
van Mijn kinderen.
Jij moet Mij helpen dochter, zodra Ik Mijn tegenwoordigheid laat blijken,
opdat Ik door middel van het gebed erkend wordt.
A.u.b., bid dat de gehele mensheid het geschenk van een nieuw leven,
dat hen nu zal geschonken worden door Mijn geliefde Zoon, Jezus
Christus, zal aanvaarden.
Niemand begrijpt echt Mijn bezorgdheid om die zielen die Mij, of het
bestaan van de Heiland die Ik naar de wereld zond, verwerpen.
Deze arme zielen, zo vol met logische verklaringen die gebruikt worden
om Mijn bestaan arrogant af te wijzen, zijn op dit moment voor Mij
verloren. Het gebed van die kinderen, die de Vader liefhebben, zal hun
enige redding zijn (aangezien velen het aanbod van de goddelijke
barmhartigheid zullen verwerpen tijdens de Waarschuwing).
Zovelen die Mij niet aanvaarden, weten nog steeds zeer weinig over
Mij. Ik ben een God met een vaderlijke liefde, een Hemelse Vader die
waakt over elk van Mijn kinderen. De sterke, de zwakke, de zieke, de
goede en de goddeloze. Niemand wordt uitgesloten van Mijn grenzeloze
liefde ongeacht hoe zwart hun ziel is.
Kinderen, Ik verzoek jullie dringend om tot Mij te bidden in naam van
Mijn Zoon als penitentie voor al de zonden van de mensheid.
Mijn Zoon zal thans geheel de mensheid omhullen en zodra de
Verlichting van het Geweten voorbij is, op dat ogenblik, zijn jullie
gebeden echt noodzakelijk. Kinderen, jullie gebeden zullen helpen om die
mensen te redden die de barmhartigheid, die Mijn Zoon hen zal betonen,
uitdagend zullen blijven afwijzen.
Kinderen, Mijn plechtige belofte aan al diegenen onder jullie die namens
Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mij een beroep doen om jullie broeders en
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zusters te redden, is dat hen onmiddellijk kwijtschelding verleend zal
worden. Bijzondere genaden zullen gegeven worden aan ieder van jullie
die zich ertoe verbindt om een volle maand te bidden voor hun ziel. Ik
verzoek jullie het volgende kruistochtgebed (13) te bidden :
O Hemelse Vader,
door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
red a.u.b. al diegenen
die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.
Overspoel hun ziel, lieve Vader,
met Uw blijken van liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader,
verhoor mijn gebed
en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.
Sta hen door Uw barmhartigheid toe
om als eerste het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te betreden.
Amen.
Jullie Hemelse Vader
God de Allerhoogste
Opmerking ter verduidelijking : de kwijtschelding zal verleend worden aan
diegenen voor wie jullie bidden.

Geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks
Maandag 12 december 2011 19.00u
Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks en
teistert veel van Mijn zieners.
Het teistert eveneens die volgelingen van Mij die zich geïsoleerd voelen
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en enigszins ontgoocheld zijn aangezien Ik bepaalde zielen uitkoos om
Mij te helpen de mensheid te redden. In plaats daarvan moeten zij
weten dat Ik van hen allemaal evenveel houd.
Hoe breekt dit Mijn Hart, vooral wanneer Mijn uitverkoren zielen zich
bedreigd voelen door andere uitverkoren zielen.
Elke ziel die Ik uitkoos, wordt een andere taak gegeven en verzocht om
diverse paden te bewandelen. Het gemeenschappelijk kenmerk is altijd
hetzelfde. Ik verlang dat al Mijn visionairen, zieners en profeten een
heilige missie op zich nemen om zielen te redden.
Ik maak gebruik van uiteenlopende zielen, nederig van hart, om Mijn
doel te bereiken.
Satan zal altijd proberen om het hart van Mijn uitverkoren zielen af te
wenden door hen te treiteren. Hij weet hoe een gevoelige snaar in hun
ziel te raken door hen te vertellen dat andere uitverkoren zielen
belangrijker zijn dan zij.
Daarna creëert hij een gekrenkt gevoel in hun hart en jaloersheid. Dit wil
zeggen dat zij, in plaats van elkaar lief te hebben en in een staat van
genade te blijven, in de verleiding komen om op elkaar neer te kijken. In
veel gevallen wijzen ze elkaar af en laten zij de zonde van hoogmoed hun
ziel binnendringen.
Zo veel van Mijn volgelingen hebben niet alleen maar een hekel aan Mijn
uitverkoren visionairen en zieners, maar behandelen hen soms ook met
minachting. Juist zoals ook Ik behandeld werd door de eigengerechtigde
farizeeën.
Gedurende Mijn tijd op aarde peilden zij telkens weer elk woord dat van
Mijn lippen kwam. Elke listige uitdaging werd naar voor gebracht, om Mij
erin te luizen, zodat zij zouden kunnen bewijzen dat Ik een
leugenaar was. Zo zullen ook Mijn hedendaagse profeten en zieners
behandeld worden.
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Satan kwelt deze volgelingen van Mij, door twijfel in hun geest te zaaien
betreffende Mijn boodschappers omdat hij Mijn heilig woord in
diskrediet wil brengen. Dat is zijn doel.
Bid intens dat aan ieder van jullie de genaden gegeven mogen worden
om Mijn woord, uit de pen van Mijn dierbare zieners, te eerbiedigen.
Zieners, loop nooit in de val door toe te geven aan geestelijke
jaloersheid. Het is ongepast en doorboort Mijn Hart als een zwaard.
Houd van elkaar !
Eerbiedig en waardeer elkaar in Mijn Naam !
Dat is de belangrijkste les !
Als dit jullie moeilijk valt, zullen alle andere werken voor Mij zinloos zijn!
Jullie Leraar en Redder
Jezus Christus

Ik kan het niet verdragen aan die zielen te denken die
door Satan naar de hel gesleurd worden
Dinsdag 13 december 2011 20.15u
Mijn liefste beminde dochter, de voorbereidingen zijn voor al Mijn
volgelingen belangrijk aangezien de Waarschuwing nadert.
Al deze gelovigen moeten intens bidden om de vergeving van hun
zonden teneinde de pijn van het vagevuur, die de meeste mensen
onmiddellijk na de Waarschuwing gedurende korte tijd zullen ervaren,
te vermijden.
Bid, bid voor al diegenen die getraumatiseerd zullen zijn, zodra zij de
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toestand van hun ziel zien, wanneer hun zonden hen tijdens de
Waarschuwing geopenbaard worden.
Zij moeten begrijpen dat hun zonden aan hen geopenbaard moeten
worden, voordat zij van alle zonde gezuiverd kunnen worden, zodanig
dat zij het Nieuwe Paradijs op aarde kunnen betreden – het nieuw
tijdperk van vrede, liefde en gelukzaligheid dat elk van Mijn kinderen
behoort te erven.
Mijn Hart is vervuld van vreugde omdat Ik de mensheid dat grootse
geschenk breng. Toch houdt Mijn droefheid aan omwille van diegenen
die de kans op dit nieuwe leven gewoonweg verwerpen.
Ik heb zoveel gebeden nodig, kinderen, opdat Satan kan
tegengehouden worden van het stelen van hun ziel. Hij zal dit tot op de
laatste minuut blijven doen.
Ik kan het niet verdragen aan die zielen te denken die bij Mij
weggetrokken zullen worden, schreeuwend en schoppend uit protest,
terwijl hij en zijn handlangers hen naar de diepten van de hel sleuren.
Help Mij, kinderen, om dit te verhinderen door middel van jullie
gebeden.
Kinderen, deze zielen moeten Satan en zijn wegen volkomen verwerpen
als zij het Nieuwe Paradijs willen binnengaan. Zij moeten zich ofwel
bereidwillig tot Mij wenden of helemaal niet.
Zij hebben twee keuzes : het Nieuwe Paradijs op aarde of de diepten
van de eeuwige verdoemenis in het gezelschap van Satan.
Twijfel nooit ofte nimmer aan het bestaan van de hel, kinderen ! Wees
jullie ervan bewust dat elke zwartgeblakerde ziel, bij het overlijden, door
de demonen van Satan de hel ingesleurd wordt en in eeuwigheid
gekweld wordt. In plaats van al zijn beloftes heeft Satan voor dergelijke
zielen een afschuwelijk rijk van kwelling in het leven geroepen.

~ 18 ~

Vanwege zijn haat tegen de mensheid zullen deze zielen boven hun
uithoudingsvermogen lijden. Toch moeten zij dit gedurende heel de
eeuwigheid verdragen.
Weten deze zielen niet wat de beloften van Satan opleveren ?
Weten zij niet dat rijkdom, roem en het verleidelijk materialisme een
open weg banen, recht in de armen van de Boze ?
Word wakker terwijl jullie nog kunnen, jullie allemaal ! Behoed jullie en
deze arme, misleide zondaars voor dit vreselijk einde aan jullie bestaan.
Jullie hebben niet veel tijd meer !
Laat het gebed voor deze zielen vandaag nog beginnen !
Jullie Redder
Jezus Christus

De Tweede Komst zal kort na de Waarschuwing
plaatsvinden
Woensdag 14 december 2011 19.15u
Mijn liefste dochter, je moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet
één enkele boodschap, aan jou gegeven, ooit bezoedeld zal worden.
Jij wordt stevig vastgehouden in Mijn allerheiligste Hart en je hand wordt
door Mijn hand geleid.
Door jou kan en zal altijd alleen maar Mijn heilig woord geschreven
worden om Mijn boodschappen aan de hele mensheid mee te delen.
Je moet niet blijven proberen om de datum van de Waarschuwing vast te
stellen. Ik kan deze datum niet onthullen want dat is niet overeenkomstig
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de wil van Mijn Eeuwige Vader. De Waarschuwing zal hoogst onverwacht
plaatsgrijpen waarbij de mens onverhoeds wordt overvallen.
De tijd is zeer kort dus besteed zoveel mogelijk tijd aan intens gebed om
zielen te redden. Alle zielen.
De kastijding werd weerhouden en zal enkel geschieden als de mens, na
de Waarschuwing, niet tot inkeer komt en massaal terugkeert naar zijn
verdorven gewoontes.
Mijn Vader heeft toestemming gegeven om, binnen een zeer korte
termijn op aarde, Mijn Tweede Komst in te luiden. Het zal kort na de
Waarschuwing gebeuren. Alle zielen moeten ten volle voorbereid
worden.
Het volgende kruistochtgebed (14) om zielen te redden, gaat als volgt :
O Almachtige Vader, God de Allerhoogste
Ontferm U a.u.b. over alle zondaars.
Open hun hart om de redding te aanvaarden
en om een overvloed aan genaden te ontvangen.
Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie
en zorg ervoor dat eenieder genade zal vinden
in Uw liefhebbend Hart.
O Goddelijke Hemelse Vader,
vrijwaar al Uw kinderen op aarde
van een eventuele nucleaire oorlog of andere daden
die gepland worden om Uw kinderen te vernietigen.
Behoed ons voor alle kwaad en bescherm ons.
Verlicht ons zodat we onze ogen kunnen openen
en de waarheid over onze zaligmaking kunnen horen en aanvaarden
zonder enige angst in onze ziel. Amen.
Ga heen in vrede.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus
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Mijn kinderen werden uitgekleed in dit jaar van de
zuivering
Donderdag 15 december 2011 20.55u
Mijn liefste dochter, het jaar van de zuivering is bijna afgelopen met als
resultaat dat nu overal Mijn kinderen voorbereid zijn op de
Waarschuwing.
Veel van Mijn kinderen hebben vreselijk geleden in 2011. Oorlogen,
geweld, moord en haat, allemaal door het leger van Satan bekokstoofd,
hebben deze dierbare zielen van Mij verminkt en gedood. Deze
verdorven machten zullen een verschrikkelijke straf ondergaan als zij niet
tot inkeer komen nadat de Waarschuwing plaatsvindt.
Veel van Mijn kinderen werden beroofd van materiële welstand en
hebben ontberingen geleden die zij daarvoor nooit moesten doorstaan.
Deze beproevingen werden door Satan gecreëerd en aan de mensheid
opgelegd maar werden door Mij toegelaten om de zielen te zuiveren. Je
denkt misschien dat dit wreed is, Mijn dochter, maar het was nodig om
de mensheid voor te bereiden en nederigheid in hun ziel te vestigen.
Nu, zuiverder in Mijn ogen, werd hun hart geopend om de waarheid over
hun eeuwig leven te aanvaarden. Dit betekent dat er minder zijn die
zullen lijden tijdens de Waarschuwing doordat zij deze vervolging
ondergaan hebben.
Mijn kinderen zijn thans klaar om Mijn geschenk van barmhartigheid te
ontvangen. De tijd is bijna over de wereld gekomen. Wees geduldig, Mijn
dochter ! Verwacht nooit van Mij dat Ik de wereld een datum geef, want
het is niet aan jullie om dat te weten, zoals Ik je al vaker gezegd heb.
Vertrouw volledig op Mij en je zult in vrede leven !
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Ik zal Mijn geschenk van de Waarschuwing aandragen wanneer de tijd
rijp is en wanneer Mijn kinderen dit het minst verwachten.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de mensheid

H. Maagd Maria : Eindtijdprofeet geleid door de Hemel
Vrijdag 16 december 2011 22.35u
Mijn kind, Ik kom naar je toe om je hart troost te brengen. Jij, Mijn sterk
kind, zult van nu af aan in staat zijn om het lijden zodanig te dragen dat je
het zult verwelkomen en zodoende je uithoudingsvermogen bewijst
terwijl je strijdt om het woord van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, te
verkondigen.
Jij, Mijn kind, wordt verscheurd. Elke dag dienen nieuwe en meerdere
uitdagingen zich aan in dit werk waarvan er een groot aantal moeilijk zijn.
Het is nu het moment om zonder enige angst je wapenrusting op te
nemen. Trek voorwaarts en strijd voor Mijn Zoon om ervoor te zorgen
dat Zijn heilig woord snel overal ter wereld gehoord wordt ! Zo snel als
je kunt ! Talm niet ! Laat geen afleidingen toe !
Ik houd van jou, Mijn kind. Je wordt volkomen gevrijwaard van het
kwaad. Merk je niet hoe weinig je nu geraakt bent wanneer je vanwege
dit werk door anderen aangevallen wordt ? Dat is de genade van de
wapenrusting.
Lever strijd tegen Satan met je strijdmacht van krijgers en help om heel
de mensheid te redden.
Jij bent de ware eindtijdprofeet, geleid door de Hemel, om te helpen de
wereld te bekeren. Er zal spoedig hulp gestuurd worden. Bereid je voor!
Wees blij want dit is een groot geschenk !
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Je wordt geleid bij elke stap die je neemt dus vertrouw gewoon op Jezus
en gehoorzaam te allen tijde Mijn Hemelse Vader.
Wees dapper, moedig en ruk op zonder angst in je ziel !
Jouw Hemelse Moeder
Koningin van de Engelen
(*)

Nota : wapenrusting : kan voor aanval of verdediging worden
aangewend in een geestelijke strijd

H. Maagd Maria : De hoop mag nooit geschuwd worden
ten gunste van angst
Zaterdag 17 december 2011 15.30u
Mijn kind, er moet aan de wereld snel verteld worden over de liefde en
barmhartigheid die Mijn Zoon, Jezus Christus, bezit voor elke individuele
persoon op aarde.
Hij houdt van iedereen met inbegrip van diegenen met een lauwe ziel en
diegenen die Hem niet kennen.
Twijfel er nooit aan dat diezelfde mensen, die misschien in de geest
tekort schieten, door Hem zeer bemind worden. Er zal hen grote hoop
gegeven worden wanneer de barmhartigheid van Mijn Zoon hen omhult.
De Hemel zal zich verheugen wanneer deze mensen, tijdens de
Waarschuwing, hun ogen openen voor de waarheid. Dit geschiedt zodra
zij de liefde en hoop zullen aanvaarden die hen gegeven zal worden. Het
zal het grootste geschenk zijn dat zij ooit in dit leven op aarde zullen
ontvangen.
Mijn kind, de mensen mogen nooit diegenen veroordelen die Mijn
Vader niet vereren. Zij mogen nooit de hoop opgeven voor diegenen die
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bovendien Mijn Zoon afwijzen. Deze zielen worden allemaal bemind met
een diepgaande tederheid door Mijn Zoon die hen enkel wil redden.
Hoop, Mijn kind, is een geschenk van God de Vader. Deze mag nooit
geschuwd worden ten gunste van angst en negativiteit. De
barmhartigheid van Mijn Zoon kent geen grenzen en zal spoedig aan
elkeen van jullie gegeven worden.
Hoop en vreugde moeten in jullie gedachten de eerste plaats innemen,
kinderen, want Mijn Zoon staat op het punt om zo’n groots geschenk aan
Zijn kinderen te schenken om de wereld te redden. Hij wil dat de hele
mensheid deel uitmaakt van dit geweldig glorieus tijdperk van vrede dat
op jullie allemaal wacht.
Bid, bid, bid dat alle zielen op aarde dit liefdevol geschenk met een open
en nederig hart verwelkomen.
Het zal door de Waarschuwing zijn dat de barmhartigheid van God
uiteindelijk aan de mensheid getoond zal worden.
Er kan daarna geen twijfel meer bestaan over hoezeer al Zijn kinderen
door Hem bemind en gekoesterd worden.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Hemel

Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben
Zondag 18 december 2011 15.10u
Mijn liefste dochter, die mensen, die zover van Mij verwijderd zijn, zijn
Mijn voornaamste zorg.
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Alles moet door Mijn volgelingen in het werk gesteld worden om Mijn
aan jou gegeven gebed tot Mijn Eeuwige Vader, om te smeken om
kwijtschelding voor hun ziel, te verspreiden. (Kruistocht van gebed 13)
O Hemelse Vader,
door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
red a.u.b. al diegenen
die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.
Overspoel hun ziel, lieve Vader,
met Uw blijken van liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader,
verhoor mijn gebed
en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.
Sta hen door Uw barmhartigheid toe
om als eerste het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te betreden.
Amen.
Ik verzoek dringend alle gelovigen, die deze boodschappen – Mijn heilige
boodschappen gegeven aan de wereld – lezen, om te bidden zoals jullie
nog nooit eerder gebeden hebben.
Ik heb jullie godsvrucht nodig om ervoor te zorgen dat al Mijn kinderen
Mijn geschenk aanvaarden met liefde en vreugde in hun hart.
Zijn moeten niet bang zijn want Ik kom met een geschenk van liefde en
barmhartigheid.
Jullie Jezus
Verlosser en Redder van de hele mensheid
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Kruistocht van gebed (15) ‘Bedankt voor het geschenk
van de Goddelijke Barmhartigheid’
Maandag 19 december 2011 19.30u
Mijn liefste dochter, wat zou Ik graag willen dat de Christenen overal,
vanuit het diepste van hun hart, hulde betuigen aan Mijn geboorte.
Ik wens vurig dat de hele mensheid Mijn Heilige Geest in deze tijd zal
toestaan om hun hart en ziel te doordringen.
Bij het vieren van Mijn geboorte, moet Mijn geboorte vereerd worden
om wat het betekent. Gedenk dat jullie Mijn geschenk van de Redding
huldigen.
Daarom werd Ik de eerste keer door Mijn Vader gezonden.
Daarom zal Ik weer terugkeren om de mensheid een tweede kans op
verlossing te bieden.
Ik wil dat Mijn kinderen dit volgende gebed van de kruistocht, deze
Kerstmis, aanbieden :
O mijn Hemelse Vader,
wij eren U met een diepe waardering
voor het offer dat U gebracht hebt
toen U een Redder de wereld ingestuurd hebt.
Wij bieden U met vreugde en in dankzegging ons gebed aan,
uit nederige dankbaarheid voor het geschenk
dat U thans aan Uw kinderen geeft:
het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid.
O Allerhoogste God,
maak ons waardig om deze grootse barmhartigheid
met dankbaarheid te aanvaarden. Amen.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
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De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden
ogenblikkelijk genade
Dinsdag 20 december 2011 20.30u
Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich
momenteel zo verlaten in de wereld?
Waarom wanhopen zij door verdriet en eenzaamheid terwijl zij alleen
maar op Mij, hun Jezus, hoeven te roepen om hun troost te schenken?
Elk van hen moet zich omkeren en Mij om hulp vragen. Ik zal elk, maar
dan ook elk, gebed beantwoorden. Niet één verzoek zal in de wind
geslagen worden en hun gebeden zullen beantwoord worden
overeenkomstig Mijn Heilige Wil.
Zovelen vergeten dat wanneer zij zich tot Mij wenden, Ik voortdurend
naast hen sta.
Elke ziel op aarde is kostbaar voor Mij.
Als zij alleen maar zouden beseffen dat het Mij grote vreugde schenkt
wanneer zij zich tot Mij wenden om hulp.
Het schenkt Mij nog meer vreugde en geluk wanneer de zondaars Mij
vragen om hen te vergeven en spijt over hun zonden tonen.
Dit zijn de zielen die ogenblikkelijk genade vinden. Vertel hen dat ze
nooit bang moeten zijn om zich tot Mij te wenden want Ik ben altijd
barmhartig. De opluchting die zij daarna zullen voelen, is een genade die
Ik schenk aan diegenen met een warm, oprecht hart.
Dit is de tijd van het jaar waarin Mijn barmhartigheid het meest over de
wereld wordt uitgestort. Dus wend jullie nu tot Mij, om de kracht en de
genaden die nodig zijn om jullie te helpen jullie beproevingen in de
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wereld te doorstaan !
Jullie Jezus
Redder en Verlosser van de mensheid

Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden
Woensdag 21 december 2011 20.10u
Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.
Vanavond kom Ik om troost te bieden aan de zondaars die menen dat
ze niet waardig zijn om voor Mij te staan.
Ik wend Me tot diegenen onder jullie - arme, gekwelde zielen - die
menen dat jullie zonden zo weerzinwekkend zijn dat ik jullie niet zou
kunnen vergeven. Hoe verkeerd zijn jullie !
Weten jullie niet dat er niet één zonde is die Ik niet kan vergeven ?
Waarom zijn jullie zo bang ?
Weten jullie niet dat zelfs de meest zwaarwegende zonde van moord
vergeven kan worden ? Alle zonden kunnen en zullen vergeven worden
als er waarachtig, oprecht berouw getoond wordt.
Ik wacht ! Open jullie hart voor Mij ! Vertrouw op Mij ! Ik ben
waarschijnlijk de enige, ware vriend die je hebt, in de zin dat je Mij alles
kunt vertellen en het zal Mij niet choqueren.
De zonde is een onderdeel van het leven. Zeer weinig zielen, met
inbegrip van de uitverkoren zielen, kunnen voor een langere tijd in een
staat van genade blijven.
Heb nooit het gevoel dat jullie je zonden niet kunnen opbiechten,
ongeacht hoe ernstig ze misschien ook mogen zijn !
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Als jullie Mij vrezen en Mij de rug blijven toekeren, zullen jullie jezelf nog
verder van Mij verwijderen.
Veel van Mijn kinderen voelen zich Mijn liefde niet waardig. Nochtans
houd Ik van iedereen, met inbegrip van de verharde zondaars. Ik
vergoelijk de zonde niet ! Dat zou Ik nooit kunnen ! Maar Ik houd van de
zondaar.
Het was vanwege de zonde dat Ik als een Redder in jullie wereld gestuurd
werd zodat jullie vergeven zouden kunnen worden.
Om vergeven te worden, moeten jullie om vergiffenis vragen. Wanneer
jullie vergeving zoeken, moeten jullie eerst nederig worden. Want zonder
nederigheid is er geen oprecht berouw.
Ik, jullie Redder, smeek jullie om stil te staan en na te denken over hoe
jullie je leven leiden. Ofwel houden jullie van God door jullie goede
daden en naastenliefde of jullie doen dat niet.
Jullie hoeven Mij niet te kennen om van Mij te houden, kinderen. Door
jullie werken, jullie liefde voor elkaar, jullie vriendelijkheid en
edelmoedigheid die jullie voor anderen tentoonspreiden, bewijzen jullie
je liefde voor Mij zonder het te beseffen.
Het zal bovendien door jullie nederigheid van hart zijn, wanneer jullie
oprecht berouw tonen voor alle verkeerde handelingen in je leven, dat
jullie ook je liefde voor Mij zullen bewijzen.
Hoe denken jullie anders dicht bij Mijn Hart te kunnen komen ?
Jullie mogen nooit bang zijn om Mij te benaderen. Ik ben nooit ver weg!
Kom nu tot Mij zodat Ik jullie ziel kan koesteren en jullie de vrede kan
geven waar jullie naar hunkeren.
Jullie geliefde Jezus
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H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen
voor de Tweede Komst is voltooid
Donderdag 22 december 2011 21.30u
Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel
van gebed.
Het plan van Mijn dierbare Zoon om de mensheid te verlossen voor de
Tweede Komst is voltooid.
Er werd tijd gegeven om het mogelijk te maken dat het geloof verspreid
werd door middel van deze en andere goddelijke boodschappen.
Zelfs een kleine groep van toegewijde Christenen, die bidden voor
diegenen die Mijn Zoon loochenen, kan deze zielen redden.
Jij, Mijn kind, moet aan zoveel mogelijk volgelingen vragen te bidden om
kwijtschelding voor deze arme zielen in zonde.
Ik spoor al de volgelingen van Mijn Zoon aan om nooit de hoop voor de
gehele mensheid op te geven.
Veel arme zielen beseffen niet wat ze doen wanneer zij het bestaan van
God, de Hemelse Vader, loochenen.
Hun gedachten worden ingegeven door menselijke logica waarbij alle
dingen gebaseerd zijn op hoe zij met het blote oog waargenomen
worden.
Zij slagen er niet in om te begrijpen dat de aarde gewoon een planeet is
die door God voor Zijn kinderen geschapen werd. Het is slechts een
tijdelijke woonplaats.
Het Nieuwe Paradijs is hun ware erfdeel.
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Bid, bid, bid voor deze kinderen opdat de Heilige Geest hun ziel zal raken
en de liefde voor Mijn Zoon in hun hart ontvlamt.
Vergeet nooit dat Kerstmis een heilig feest is om de Redder te vieren die
gestuurd werd om jullie, al Mijn kinderen, het eeuwige leven te schenken
!
Jullie gezegende Moeder
Koningin van de Hemel

God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn
rechtmatige troon op te eisen
Zaterdag 24 december 2011 18.00u
Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond
om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de
Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te
stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.
Mijn kinderen moeten het belang begrijpen van het bitterzoete offer dat
Ik bracht voor de mensheid toen Ik Mijn Zoon de eerste keer zond.
Toen Ik Mij realiseerde dat de enige manier om de mensheid te redden
was door een Redder te zenden, wist Ik dat Ik van geen enkele profeet
of uitverkoren ziel kon verwachten om een dergelijke opoffering te
doorstaan. Ik besloot dat Ik, in de tweede persoon van Mijn Godheid,
een Zoon zou zenden om de mensheid te redden. Dit was het enige
doeltreffende middel om de plannen van Satan te verijdelen. Zodanig
was Mijn liefde voor Mijn kinderen.
Mijn Zoon zien opgroeien tot een man, was zowel verrukkelijk als pijnlijk,
wetende wat Hem te wachten stond. Maar door de diepe, tedere liefde
die Ik bezit voor elk van Mijn kinderen was dit een offer dat graag
gebracht werd om Mijn familie te redden.
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Nu dat de Waarschuwing nadert, bereid Ik de wereld eveneens voor,
door middel van deze heilige boodschappen, om Mijn Zoon voor de
Tweede Komst te verwelkomen.
De Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon is dichtbij, kinderen. Hij
wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen waarop Hij zal
heersen als Koning van de mensheid.
Deze glorieuze gebeurtenis zal spectaculair zijn en is het laatste deel van
het plan om het menselijk ras te redden van het kwaad dat in jullie
wereld bestaat. Satan zal binnenkort verstoten worden. Zijn volgelingen
en diegenen, verdorven van hart, zullen geschokt en verbijsterd zijn. Er
wordt op dat moment van hen verwacht dat zij een keuze maken.
Neerzinken, om barmhartigheid smeken en gered worden. Of het grootse
geschenk, dat hen aangeboden wordt, weigeren.
Mijn kinderen, verenig jullie allen en vrees de bespotting niet. Jullie
worden allemaal geleid door de Heilige Geest en er wordt jullie de
bescherming van de engelen en heiligen in de Hemel verleend. Het zal
jullie taak zijn, Mijn volgelingen, om het woord en de belofte van Mijn
Zoon, die wil dat deze boodschappen over heel de wereld verspreid
worden, te verkondigen.
Het zal bovendien door jullie gebeden zijn dat de verdwaalde zondaars
uit de armen van de Boze geplukt kunnen worden.
Kinderen, jullie bevinden zich in de beginfase van de eindstrijd. Jullie
tweede kans op eeuwige redding wordt jullie gegeven door de
barmhartigheid van Mijn zeer geliefde Zoon. Verspil deze kans niet !
Verenig jullie eensgezind, in verbondenheid met jullie familie in de
Hemel, om jullie broeders en zusters te redden.
Verheug jullie tijdens deze Kerstmis want het zal een bijzondere viering
zijn aangezien jullie nu moeten helpen om de zielen voor te bereiden op
de Tweede Komst van Mijn Zoon, nadat de Waarschuwing plaatsvindt.
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Ik houd van jullie allemaal, kinderen. Neem Mijn liefde aan ! Omhels Mij,
jullie eeuwige Vader, die al het mogelijke zal doen om jullie allen naar het
Nieuw Tijdperk van vrede te brengen.
God de Vader

Eerbiedig het belang van het gezin
Zondag 25 december 2011 18.00u
Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens
een bijzondere dag voor de gezinnen.
Gedenk dat ook de Heilige Familie op deze dag tot stand gekomen is.
Deze Heilige Familie heeft vandaag de dag betrekking op de mensen
overal ter wereld.
Juist omdat alle zielen op aarde behoren tot de familie van Mijn Eeuwige
Vader, zouden de mensen dan ook overal het belang van het gezin
moeten eerbiedigen.
Het is slechts door het gezin dat ware liefde ontstaat. Terwijl veel
gezinnen in de wereld lijden onder ontwrichting, boosheid en scheiding,
is het belangrijk om dit te begrijpen.
Als er geen gezinnen op aarde waren , zou er geen leven kunnen zijn.
Het gezin vertegenwoordigt alles wat Mijn Eeuwige Vader wenst voor
Zijn kinderen op aarde.
Wanneer gezinnen samen zijn, scheppen zij een intieme liefde die alleen
in de Hemel bekend is. Beschadig het gezin en je zult de zuivere liefde
beschadigen die leeft in elke ziel die tot dat gezin behoort.
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Satan houdt ervan om de gezinnen te verdelen ! Waarom ? Omdat hij
weet dat de kern van de liefde, essentieel voor de geestelijke groei van
de mensheid, zal sterven wanneer het gezin gesplitst wordt.
A.u.b. kinderen, bid voor de gezinnen opdat ze zich verenigen ! Bid voor
de gezinnen opdat ze samen bidden ! Bid om te voorkomen dat Satan
jullie gezinswoning binnendringt !
Vergeet nooit dat jullie allemaal behoren tot de familie van Mijn Vader
en jullie moeten deze eenheid op aarde, zoveel mogelijk, nastreven. Dat
is niet altijd het geval, Ik weet het, maar streef altijd naar eenheid binnen
het gezin om de liefde voor elkaar te behouden.
Als jullie geen familie hebben op aarde, denk er dan aan dat jullie deel
uitmaken van de familie die Mijn Vader geschapen heeft. Streef ernaar
om jullie aan te sluiten bij de familie van Mijn Vader in het nieuw tijdperk
van vrede.
Bid om de nodige genaden om jullie in staat te stellen je rechtmatige
thuis te ontdekken in dit Nieuwe Paradijs. Bij Mijn Tweede Komst zullen
jullie uitgenodigd worden om dit te betreden.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de mensheid

Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik
op aarde leefde
Maandag 26 december 2011 15.50u
Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de
Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de
Onbevlekte Maagd Maria.
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Mijn zeer geliefde dochter, verhef je boven deze plotselinge uitbarsting
van lijden en vergeet nooit het aantal zielen dat je daarbij redt.
Mijn kinderen moeten zuivering ondergaan opdat hun ziel gereinigd
wordt in deze tijd. Dus zij moeten hieraan wennen. Veel van Mijn
kinderen worden nog steeds gezuiverd voordat de Waarschuwing
plaatsvindt. Zij zullen na verloop van tijd begrijpen waarom dit met hen
gebeurt, Mijn dochter.
De engelen zijn de hele tijd bij jou, zoals nooit tevoren. Want jij, Mijn
dochter, zult thans het grootste aantal aanvallen tot nu toe aantrekken
vanwege deze boodschappen.
Elk woord dat Ik uitbreng, zal nu uiteen getrokken worden.
Elke les en waarheid die Ik de wereld probeer bij te brengen, zal nu in
twijfel getrokken worden en beschouwd als godslasterlijk.
Mijn heilig woord, onderwezen aan Mijn volgelingen wanneer Ik op
aarde leefde, werd ook toen bekritiseerd.
Ik werd beschuldigd van ketterij, godslastering en het vergoelijken van
zondaars toen Ik tussen Mijn volk liep. Mijn woord werd toen op vele
plaatsen niet aanvaard en vooral te midden van de priesters en
farizeeërs.
Mijn dochter, deze mensen, die aanmatigend spotten vanwege hun
zelfuitgeroepen bijbelse kennis, zullen de ergste boosdoeners zijn. Zij
zullen arrogant beweren dat hun gebrekkige interpretatie van het Heilig
Evangelie belangrijker is dan de waarheid.
Hun hoogmoed belet hen om Mijn inspraak te herkennen wanneer deze
vandaag de dag aan de wereld meegedeeld wordt.
Laat je niet in met deze arme zielen, Mijn dochter, want zij zijn niet van
het licht. Jammer genoeg geloven zij zelf dat zij het wel zijn. Onthoud dat
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diegenen, die neerkijken op de anderen en ermee spotten in Mijn naam,
Mij niet vertegenwoordigen.
Zij tonen geen liefde, begrip of nederigheid.
Deze aanvallen worden op touw gezet om je in dit werk tegen te houden
en om nieuwe twijfels in je geest te zaaien. Bid voor deze mensen !
Negeer hen ! Concentreer je enkel op Mijn stem en laat niet toe dat dit
heilig werk op deze manier aangetast wordt !
Satan werkt actief in deze zielen en zal elke vorm van listig betoog
gebruiken om deze boodschappen, uit Mijn mond, te ondermijnen. Door
je in te laten met deze aanvallen en erop te reageren, geef je Satan de
macht die hij zoekt.
Ga nu heen in vrede ! Blijf vooruit kijken en blijf te allen tijde gehoorzaam
aan Mijn wensen ! Denk eraan dat jij Mij het geschenk van je vrije wil
gegeven hebt. Sta Mij dus toe om je te leiden. Vertrouw volkomen op
Mij!
Ik houd van jou !
Jouw Jezus

H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen
Dinsdag 27 december 2011 14.00u
Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.
De tijd is gekomen voor de geboorte van een nieuwe wereld, een nieuw
begin.
Veel veranderingen zullen nu op aarde plaatsvinden waarbij iets
dergelijks nooit eerder gezien werd.
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Mijn Hemelse Vader zendt Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, om de
mensheid opnieuw te redden uit zijn verdorvenheid.
Jij, Mijn kind, zal getuige zijn van een reeks gebeurtenissen die jou reeds
geopenbaard werden.
Jullie moeten niet bang zijn want deze reiniging is essentieel om de
mensheid wakker te schudden om zo zielen te redden.
De tekenen zullen beginnen zoals aangekondigd. Mijn kinderen moeten
deze veranderingen met een nederig en rouwmoedig hart aanvaarden.
Bid, bid voor de zielen opdat zij de zonde van hoogmoed afleggen en
vergeving zoeken voor hun beledigingen tegen God de Vader.
Nalatigheid om zich te verlossen zal resulteren in een strenge
kastijding.
De barmhartigheid van Mijn Zoon is zo groot dat Hij tijd zal geven aan
Mijn kinderen om tot inkeer te komen.
Maar jullie moeten nu bidden voor alle zielen opdat zij waardig mogen
worden om het nieuw tijdperk van vrede binnen te gaan.
Jullie geliefde Moeder
Maria, Koningin van de Hemel

God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een
verschrikkelijke kastijding tegemoet
Woensdag 28 december 2011 15.15u
Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te
informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.
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Vanwege Mijn grote barmhartigheid zend Ik nu Mijn Zoon om de
mensheid een laatste kans te bieden om terug te keren tot Mij, hun
Hemelse Vader.
Ik kan onthullen dat de grote barmhartigheid, die aan al Mijn kinderen
getoond gaat worden, slechts deze ene keer zal plaatsvinden.
Zij, Mijn kinderen, moeten deze laatste kans op redding aanvaarden of
accepteren dat een verschrikkelijke kastijding zal neerkomen op de
wereld.
Elke afzonderlijke ziel op aarde zal binnenkort getuige zijn van de
tekenen van de Verlichting van het Geweten.
Elk van hen zal beschaamd op de knieën gebracht worden wanneer zij
zien, vermoedelijk voor de eerste keer, hoe pijnlijk hun zonden blijken te
zijn in Mijn ogen.
Degenen met een goed en nederig hart zullen deze grote barmhartigheid
met dankbaarheid en opluchting aanvaarden.
De anderen zullen dit een zeer moeilijke beproeving vinden en velen
zullen Mijn hand van liefde en welwillendheid afwijzen.
Bid dringend voor deze zielen, Mijn dochter, want zonder gebeden kan
hen geen tweede kans gegeven worden.
De wereld zal eindelijk de macht van hun Hemelse Vader aanvaarden
zodra iedereen, wijd en zijd, getuige zal zijn van het wonder in de lucht.
De geboorte van de nieuwe wereld komt bijna over jullie. Grijp nu Mijn
barmhartigheid, zolang jullie het nog kunnen. Laat deze niet liggen tot de
laatste minuut.
Verenig jullie eensgezind, in verbondenheid met Mij, om het Nieuw
Tijdperk van vrede te omhelzen dat al de begenadigde zielen die Mij
liefhebben, te wachten staat.
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Mijn barmhartigheid is evenwel zo groot dat het gebed om
kwijtschelding voor deze zielen - dat Mijn Zoon door jou, Mijn dochter,
aan de wereld gegeven heeft (zie hieronder de passage uit Kruistocht van
Gebed nummer 13) – zo krachtig zal zijn dat de zielen die nog in
duisternis verkeren, kunnen en zullen gered worden.
O Hemelse Vader,
door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
red a.u.b. al diegenen
die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.
Overspoel hun ziel, lieve Vader,
met Uw blijken van liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader,
verhoor mijn gebed
en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.
Sta hen door Uw barmhartigheid toe
om als eerste het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te betreden.
Amen.
Kinderen, denk aan de kracht van het gebed en hoe het de kastijding kan
verzachten.
Bid, bid, bid opdat de wereld kan en zal gered worden en opdat de Grote
Beproeving afgewend kan worden.
Jullie Hemelse Vader
God, de Allerhoogste
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H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden
Donderdag 29 december 2011 14.15u
Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.
Mijn kinderen mogen nooit de kracht van Mijn Heilige Rozenkrans
vergeten.
Deze is zo krachtig dat het de Bedrieger waardeloos maakt. Hij kan jullie
of je familie niets doen wanneer jullie deze dagelijks bidden.
A.u.b., vraag Mijn kinderen om vanaf vandaag te beginnen met het
bidden van Mijn Heilige Rozenkrans om niet enkel hun familie maar ook
hun gemeenschap te beschermen.
De Rozenkrans is het meest krachtige wapen tegen de plannen van de
Boze om te vernietigen wat hij kan in deze, zijn laatste, dagen op aarde.
Onderschat nooit de leugens die hij in de geest van de mensen prent om
Mijn kinderen af te wenden van de waarheid.
Zovelen zullen, onder zijn invloed, zich verzetten en strijden tegen de
waarheid over de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon.
Door het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kunnen jullie deze zielen
beschermen tegen leugens.
Hun hart kan en zal geopend worden als jullie tijd vrijmaken om de
Rozenkrans te bidden.
Bid nu voor Mijn kinderen opdat zij hun hart openen voor de waarheid.
Bid ook nog dat al Mijn kinderen de kracht zullen vinden om de
barmhartigheid van Mijn Zoon te aanvaarden.
Jullie geliefde Moeder, Koningin van de Engelen
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Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan
diegenen die Mijn Vader niet liefhebben
Donderdag 29 december 2011 15.00u
Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit
een diepe, ledige sluimering gewekt worden.
Wanneer zij ontwaken bij de Waarschuwing zullen velen doodsbang zijn.
Tegen diegenen die angstig zullen zijn, heb Ik het volgende te zeggen.
Wees dankbaar dat jullie uit de duisternis opgewekt worden.
Wees verheugd dat Mijn licht van barmhartigheid aan jullie getoond
wordt. Wanneer jullie dit pijnlijk vinden dan smeek Ik jullie om deze
reiniging met nederigheid te ondergaan. Want zonder deze reiniging
zullen jullie het eeuwig leven, waarop jullie recht hebben, niet bezitten.
Bid tot Mij om jullie te helpen tijdens deze moeilijke momenten en Ik zal
jullie opheffen en de kracht geven die jullie nodig hebben.
Verwerp Mijn hand van barmhartigheid en jullie zullen slechts een zeer
korte tijd krijgen waarin jullie tot inkeer kunnen komen.
Er zal elke vorm van barmhartigheid betoond worden aan diegenen
onder jullie die Mijn Vader niet liefhebben. Maar weet dat het geduld
van Mijn Vader opraakt !
Er zal één grootse daad van barmhartigheid betoond worden. Het zal
jullie taak zijn om nederig te worden en te smeken om barmhartigheid.
Jullie kunnen niet gedwongen worden om dat te doen.
Bid dat als jullie niet met deze reiniging kunnen omgaan dat anderen dan
voor je ziel zullen bidden.
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Vrees Mij nooit ! Wijs Mijn reddende hand nooit af ! Want zonder Mij
zijn jullie niets ! Wacht niet met het roepen om Mijn liefde tot op het
moment dat het te laat zal zijn om jullie te helpen !
Jullie Redder
Jezus Christus

Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties
elkaar vernietigen
Zaterdag 31 december 2011 12.00u
Passage uit een persoonlijke boodschap, geopenbaard aan Maria van de
Goddelijke Barmhartigheid, dat de zestiende Kruistocht van Gebed bevat,
opdat de mensen de genaden zouden aanvaarden die hen door Jezus
gegeven worden tijdens de Waarschuwing en een gelofte om Zijn
allerheiligste woord aan de wereld te verkondigen.
Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van
deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld. Je moet
deze nooit in twijfel trekken. Niet één van deze boodschappen werd, op
welke manier dan ook, bezoedeld.
Bereid je voor op de Waarschuwing en zeg aan je familie en kinderen een
klein gebedje te bidden om vergiffenis voor hun zonden te vragen.
Ik zal je vandaag een bijzonder kruistochtgebed (16) voor de wereld
geven om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de grootse daad van
barmhartigheid die Ik de wereld nu aanbied.
O mijn Jezus,
houd mij sterk tijdens deze beproeving
van Uw grootse barmhartigheid.
Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.
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Open mijn ogen voor de waarheid
over Uw belofte van eeuwige redding.
Vergeef mij mijn zonden
en toon mij Uw liefde en Uw hand van vriendschap.
Sluit mij in de armen van de heilige familie
opdat wij allen opnieuw één kunnen worden.
Ik houd van U, Jezus,
en beloof dat ik vanaf vandaag Uw heilig Woord zal verkondigen
zonder angst in mijn hart en met zuiverheid van ziel
voor eeuwig en altijd. Amen.
Vrees nooit deze grootse daad van Mijn barmhartigheid die plaats moet
vinden want anders zouden de naties elkaar vernietigen.
Het grootste deel van de mensheid zal zich bekeren maar de strijd om
de zielen zal nu heviger worden.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de hele mensheid
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