Op de eerste van iedere maand, geeft onze Heer Jezus een nieuwe
boodschap aan Anne over zijn oproep tot dienstbaarheid.	

Klik a.u.b. hier voor de vertaalde documenten in het Nederlands.	

1 februari 2005 Jezus	

Ik wens mijn liefde te verkondigen aan de wereld. Liefste kinderen van
God, jullie zullen welkom worden geheten in de hemel. Jullie hebben hier
een familie die zich voorbereidt op jullie komst. Elke ziel op aarde gaat
langzaam maar zeker voort met zijn aardse reis en langzaam maar zeker
zullen jullie het einde van jullie leven naderen zelfs als jullie heel oud
zullen worden. Als wij zo gaan denken, zal mijn volgende gedachte zelfs
nog meer betekenis voor jullie hebben: Ik wil graag dat jullie bij jezelf
overwegen wat jullie Mij zullen schenken wanneer Ik jullie kom ophalen.
Zullen jullie Mij vriendelijkheid brengen voor anderen? Zullen jullie Mij
dienstbaarheid voor jullie gezin brengen? Zullen jullie Mij een plicht
schenken die gehoorzaam en waardig is vervuld? Ziet, kleine zielen, Ik zal
niet vragen naar jullie materiele bezittingen, omdat die hier geen enkele
waarde hebben, tenzij jullie deze bezittingen gebruiken om anderen te
helpen. Slechts dan kan materieel bezit hemelse waarde verkrijgen. Ik heb
jullie in de wereld geplaatst om te dienen. Ik ben elke dag bij jullie, maar
jullie moeten ook bij Mij blijven. Liefste kinderen, vraagt Mij om leiding
en Ik zal jullie zeggen hoe Ik graag wil dat jullie dienstbaar zijn.	

1 maart 2005	

Jezus	

Mijn kinderen worden afgeleid in deze tijd. Ik schenk diepe vrede aan hen
die Mij in hun zielen toelaten. Ik wil graag in iedere ziel aanwezig zijn.
Willen jullie mijn hemelse vrede? Willen jullie graag een voorsmaak van
de hemel ervaren? Lieve zielen, dit ligt klaar voor jullie als jullie Mij er
om vragen. Dit is niet iets wat jullie kunnen kopen. Het is niet iets wat de
wereld kan maken. Het is een toestand van eenwording met Mij. Het is de
ervaring van deelgenoot te zijn van de familie van God. Ieder van jullie
behoort tot deze familie, maar sommige van jullie broeders en zusters
hebben ervoor gekozen om van Mij weg te gaan. Dit leidt tot isolement en
droefenis. Verwarring sluipt al gauw naar binnen in het leven zonder God
en de ziel probeert dan zijn bestaan klaarheid te geven door te zoeken bij

de balsems van de wereld die door de vijand worden aangeboden. Helaas
zal geen enkele van deze balsems een kind van de hemel voldoening
schenken, omdat er slechts één waarachtige balsem is voor de ziel en dat
ben Ik: Jezus Christus. Ik ben de balsem die zal genezen. Ik ben de balsem
die helderheid zal schenken en verzachting brengt. Ik zal naar iedere ziel
toekomen die Mij zoekt en hemelse vrede met Mij meebrengen die niet
gekocht kan worden. Kleine kinderen van de wereld, roept het uit naar Mij
en Ik zal naar jullie toekomen. Verwarring komt niet van Mij. Droefenis en
wanhoop komen niet van Mij. Vrede en sereniteit komen van Mij. Vraagt
Mij om jullie deze dingen te schenken en Ik zal het doen.	


!
1 april 2006	

Jezus	

Mijn apostelen trachten Mij te behagen. Alleen al het verlangen om uw
Verlosser te behagen, schenkt Mij de grootste troost. Als je ook maar het
kleinste verlangen hebt om Mij te behagen, kleine apostel, dan kun je er
zeker van zijn dat je het al hebt gedaan. Het verlangen om te behagen is
natuurlijk pas het begin. Vanuit dit verlangen leid Ik jou naar actief
dienstbaar zijn in het Koninkrijk. Hoezeer heeft het Koninkrijk van God
trouwe apostelen nodig in deze tijd. Ik verlaat Mij in het bijzonder op hen
die trouw zijn in hun dienstbaarheid. Mijn kleintjes zien mijn plan voor
hen op dit moment. Bij tijd en wijle onderschatten mijn kleintjes hoe Ik
van plan ben hen te gebruiken in de toekomst. Dit is natuurlijk
aannemelijk, omdat het het beste is dat een dienende apostel zijn aandacht
gericht houdt op de dag waarop hij zich bevindt. Laat Mij je ervan
verzekeren, dat het niveau van dienstbaarheid dat Ik morgen van jou zou
kunnen krijgen en vanaf elke morgen, die Ik jou schenk, direct bepaald
wordt door de mate van samenwerking die Ik vandaag van jou krijg. Als jij
Mij vandaag volkomen dient, kun je ervan verzekerd zijn, dat Ik jou voor
nog grotere dienstbaarheid zal gebruiken voor de dag van morgen. Het
gaat per slot van rekening om oefening. Jij moet oefenen om heilig te zijn.
Mijn lieve vrienden, mijn apostelen, weest niet bevreesd voor de dag van
morgen, ongeacht wat er vandaag gebeurt. Mijn plan is nauwkeurig
omschreven en legt van alles rekenschap af. Ik zal zorg dragen voor mijn
geliefde vrienden en hun dierbaren. Ik ben God. Ik ben almachtig. Jullie
kunnen niet genoeg vertrouwen in Mij hebben, omdat Ik altijd jullie

grootste verwachtingen zal overtreffen. Dient Mij volledig vandaag, mijn
vrienden en Ik zal de dag van morgen nog efficienter gebruik van jullie
maken. Vertrouwt op jullie Jezus. Ik zal jullie beschermen.	


!
1 mei 2006	

Jezus	

Mijn vrienden in de wereld weten wat lijden is. Dit zal niet veranderen en het is altijd
zo geweest. Wat mijn vrienden scheidt van hen die Mij niet volgen, is de genade die
mijn volgelingen vergezelt. Als een ziel bereidt is de hemelse genade te aanvaarden,
is het lijden van die ziel veranderd. Kruisen gedragen in vereniging met de hemel
komen zowel de individuele ziel als de wereld ten goede. Wanneer men het zo
bekijkt, welke de juiste weg is, begrijpen zielen dat lijden niet slecht is, maar juist
waardevol, iets wat uitgebuit kan worden voor de hemel. Denkt niet dat jullie Jezus
niet de moeilijkheden begrijpt, die verbonden zijn met het lijden. Beschouwt altijd
het lijden dat Ik aanvaardde in de wereld en natuurlijk op het kruis in mijn laatste
uren, maar ook door mijn gehele leven. Ik bracht mijn tijd op aarde niet door in
geriefelijkheid en vrije tijd. Ik werkte hard elke dag en deed vaak zonder de dingen
die zielen vandaag de dag als vanzelfsprekend aannemen. Beschouwt mijn leven op
aarde in zijn geheel. Liefste apostel, mijn vriendin, Ik leefde zo vredig mogelijk. Ik
bad elke dag voor jou. Ik bood troost en bijstand aan anderen in pijn of in nood. Ik
deed elke dag mijn plicht en ontliep nooit mijn verantwoordelijkheden. Dit deed Ik,
omdat Ik wist dat jij lering zou trekken uit een goed voorbeeld om na te volgen. Je
ziet wel, dat Ik elke dag op aarde doorbracht in het bewust zijn van jouw leven.
Wanneer Ik bekoord werd om de moed te verliezen, dacht Ik aan jou, die strijdt en
legde Mijzelf de discipline op om dapper en vol hoop te zijn. Ik offerde mijn
worstelingen op aan God de Vader en vroeg dat Hij jou, in ruil daarvoor, genaden
verleent van moed en hoop. Ik verspilde geen enkele tijd op aarde, mijn geliefde.
Denk alsjeblieft vaak aan mijn leven op aarde en begrijp dat Ik elke dag aan jou dacht
en elke dag een goed voorbeeld voor jou gaf. Als jij dit onthoudt, dat Ik op de aarde
liep voor jou, zul jij begrijpen dat jij op aarde loopt met Mij, Iemand die elke vrees,
elke bekoring van jou begrijpt. Wees in de vrede. Laat ons samen verder gaan. De tijd
kan een apostel niet van zijn Verlosser scheiden. Ik verzeker jou altijd en opnieuw dat
Ik bij jou ben.	


!
1 mei 2008 Jezus,	


Geliefde apostelen, mijn hart is barstensvol liefde voor ieder van jullie. Ik
kan de liefde niet inhouden, die Ik voor de hele mensheid heb. Velen
wijzen mijn liefde af. Zij staan niet open om de liefde te aanvaarden, die
rechtstreeks uit mijn hart komt. Jullie, mijn geliefde apostelen, die in deze
tijd dienen, accepteren wel de liefde van de Verlosser. Jullie verheugen je
over mijn liefde. Jullie laten mijn liefde jullie omvormen tot dragers van
het hemelse genezingsplan voor de mensheid. Omdat zovelen Mij
afwijzen, geef Ik op een belachelijk overvloedige manier aan diegenen, die
Mij wel accepteren. Veel van God’s kinderen, die in de droefheid van de
zonde leven, zullen niet toegeven, dat God hen iets van waarde zou kunnen
schenken. Zij zijn gesloten voor mijn liefde voor hen en zij zijn gesloten
voor mijn plan voor hen. Maar deze mensen zullen desalniettemin jullie
vriendelijkheid aannemen; de vriendelijkheid van God’s apostelen. Als
mijn plan uiteindelijk succesvol is, zullen zij de liefde van jullie
accepteren. De liefde die zij vinden in jullie hart, zal aan Mij toebehoren,
omdat Ik deze liefde erin gelegd heb. Wanneer de mensen om jullie heen
door jullie bemind worden, ervaren zij Mij. Dit werkt, omdat jullie elke
dag met Mij verbonden zijn door jullie apostolische belofte en door jullie
apostolische dienstbaarheid. Ik heb jullie in het verleden gezegd, dat jullie
licht brengen in een donkere wereld. Ik wil dat jullie weten, geliefde
trouwe apostelen, dat het licht dat jullie brengen, de wereld aan het
veranderen is. Wij allen hier in de hemel, zien het licht groeien. Sommigen
van jullie beginnen onzeker. Jullie weten niet zeker of jullie geroepen zijn.
Mijn geliefde, Ik spreek nu tot jou. Luister naar Mij. Jij bent geroepen. Jij
hoort in deze familie thuis. Ik heb jouw hulp nodig. Ik wil nooit meer
opnieuw van jou gescheiden worden. Het doet Mij pijn om van jou
gescheiden te zijn en het doet jou pijn om van Mij gescheiden te zijn.
Alleen Ik houd volmaakt van jou. Als jij dicht bij Mij blijft, kan Ik jou op
zo’n manier beminnen, dat jij jezelf zult waarderen, zoals de hemel jou
waardeert. Je bent niet volmaakt. Dat is waar. Ik accepteer dit van jou. Als
jij geloofde, dat jij volmaakt was, mijn geliefde vriendin, zou Ik niets aan
jou hebben. Het is veel beter voor ieder van mijn doelstellingen, dat jij
gelooft dat je zwakke punten hebt. Geloof in mijn volmaaktheid en wees
gewillig; samen zullen wij een niet te stoppen stroom van liefde in de
wereld brengen. Ik verheug Mij over de liefde die jij voor Mij voelt,
geliefde apostel. Ik wil dat jij je verheugt over mijn liefde voor jou. Als je
dit doet, zul je anderen een treffend voorbeeld laten zien van de vrede die

je ontvangt, wanneer je in de Verlosser rust. Laat jouw hart verheugd zijn.
Ik ben daar en Ik houd van jou.	

1 juni 2008 Jezus,	

Ik ben hier; altijd bij jou. Ik zie jou strijden om heiligheid en Ik moedig jou
aan om door te gaan op het pad dat jij gekozen hebt. Wanneer jij
ontmoedigd bent, kijk jij soms naar andere paden, gekozen door andere
mensen. Vanwaar jij kijkt, lijkt hun pad misschien effen en gemakkelijk,
gelukkig en voldoening schenkend. Misschien omvat hun pad niet de
offers, die jij nodig vindt om over het pad te reizen, dat Ik voor jou heb
uitgestippeld. Misschien lijkt hun pad niet zo stijl, zo vol van obstakels en
misschien lijkt hun pad meer wereldse roem en bijval te omvatten. Arme
kleine apostelen. Dit is wat jullie niet kunnen zien, wanneer jullie het
schijnbare gemak van de paden van anderen bewonderen, die niet zijn
gekozen zoals jullie zijn gekozen. Jullie zien niet dat anderen, die niet
hetzelfde niveau van verbintenis zijn aangegaan, niet hetzelfde niveau van
eenheid met de hemel genieten. Ja, hun strijd lijkt minder. Ja, hun
beloningen lijken onmiddellijk en overvloedig. Maar jij hebt iets, dat
niemand anders op dezelfde manier heeft en dat ben Ik. Niemand heeft
dezelfde relatie met Mij die jij hebt. Jij bent mijn geliefde apostel en Ik
houd van al mijn apostelen. Maar de liefde die Ik voor jou heb en het plan
dat Ik voor jou heb, is uniek. Het zal nooit meer herhaald worden. Ik vind
het nodig dat jij doorgaat met jouw dienstbaarheid aan Mij. Ik vind het
nodig, dat jij jezelf in herinnering brengt, dat jij geroepen bent om anders
te leven, dat jouw leven, dat misschien niet precies loopt zoals jij het hebt
gepland, precies loopt zoals Ik het heb gepland. Kun jij dit aanvaarden?
Kun jij jezelf eraan herinneren, dat jij jouw Verlosser hebt toegestaan jouw
aardse reis te sturen? Kun jij je verheugen over het pad, dat Ik voor jou heb
uitgestippeld, zelfs als dit lijden inhoudt? Alsjeblieft mijn geliefde apostel,
probeer het. Ik zal je hierbij helpen. Verheug je over jouw apostolische
verbintenis met Mij. Ik stuur jou elk moment genaden. Deze genaden	

kunnen niet herhaald worden, hetgeen betekent dat als een persoon mijn
genaden op een bepaald moment afwijst, dat genadenmoment niet meer
heroverd kan worden. De tijd gaat voorbij, terwijl jij op aarde bent.
Gelegenheden gaan ook voorbij. Jij maakt gebruik van jouw tijd op aarde
voor de familie van God en voor jouw dierbaren en voor jezelf. Jij bent zo
kostbaar voor Mij. Ik zorg voor jou, dat beloof Ik. Wanneer jij geneigd

bent tot ontmoediging, herinner je dan dat Ik elk moment bij jou ben en
jou en door jou volmaakte genaden en zegeningen stuur. Wees in de vrede
over mijn wil voor jou en Ik zal mijn plan voor jou beschermen. Je wordt
bemind door iedereen in de hemel en je wordt bemind door Mij.	

1 juli 2008 Jezus,	

Mijn hart houdt nooit op met lief te hebben en mijn hart houdt geen
moment op met vurig te verlangen naar wederliefde. Ik verlang vurig naar
liefde van jou, mijn geliefde apostel. Jij houdt van Mij, dat weet Ik. Jij
dient Mij voortdurend, dat weet Ik. “Wat is het dat Jezus van Mij wil, dat
ik niet geef”, vraag jij. Ik zal het jou zeggen. Ik wil dat jij Mij laat zien, dat
je mijn liefde voor jou begrijpt door Mij te vertrouwen. Ik voel Mij
gekwestst wanneer jij Mij niet vertrouwt. Kijk naar jouw tijd van
dienstbaarheid. Kun je het met Mij eens zijn, dat Ik jou van alles heb
voorzien wat jij nodig hebt voor jouw rol in mijn plan? Kun je het met Mij
eens zijn, dat Ik jou getroost heb toen je bang was? Heb Ik jou niet geleid
toen jij onzeker was? Wat heb Ik niet aan jou gegeven? Je groeit in
heiligheid en Ik beantwoord jouw gebeden voor jouw dierbaren met
hemelse voorzichtigheid en standvastigheid. De rol, die je geroepen bent te
spelen in mijn plan, is belangrijk. Ik heb jouw dienstbaarheid nodig maar
Ik zou jou nooit vragen om te dienen ten koste van jouw heiligheid. Als je
niet toeneemt in heiligheid, mijn geliefde apostel, dan komt dit omdat je
Mij niet toestaat jou te leiden. Misschien ben je aan het groeien, maar niet
zo snel als je graag zou willen. Dit is een geheel andere zaak. Het is aan
Mij om te beslissen hoe snel Ik jou vorderingen laat maken. Het is aan jou
om mee te werken. Ik spreek vandaag, zodat Ik jou kan aansporen
voorwaarts te gaan. Mijn apostelen moeten bereid zijn om te profiteren van
de leiding, die Ik hen geef. Je moet elke dag bij Mij in de stilte zitten en
Mij vragen waar je nog kunt verbeteren en groeien in heiligheid. Aan
welke gewoonten houd jij vast, gewoonten die je nodig los moet laten?
Welke nieuwe gewoonten zouden daarvoor in de plaats moeten komen?
Apostelen, jullie zijn niet geroepen om stil te blijven staan, maar om
voorwaarts te gaan in heiligheid. Deze vooruitgang is noodzakelijk voor
deze tijd anders zou Ik jullie niet zo ernstig hiertoe oproepen. Ik verwacht
dat jullie veranderen. Ik wil dat jullie groeien.Velen van jullie zijn nu
vroom en wandelen elke dag dicht bij Mij. Ik verheug Mij over jullie, dat
is waar. Jullie weten dat ik dat doe. En toch laat Ik jullie op aarde blijven
om te werken, ja, maar ook om zelfs nog heiliger te worden. Een van de

manieren waarop jullie in korte tijd heilig kunnen worden is Mij in alles te
vertrouwen. Een klein kind maakt zich geen zorgen over voedsel kort
nadat het voeding heeft gekregen. Het vertrouwt zijn ouders om het van
eten te voorzien, juist als het nooit honger heeft hoeven lijden. Jullie,
geliefde apostelen, hebben het nooit zonder mijn voorzienigheid hoeven
stellen. Er is dus geen reden om bang te zijn. Jullie kunnen Mij
vertrouwen. Ik heb dit zo vaak aan jullie bewezen. Ik verlang dat jullie
dienen in vreugde en vertrouwen en alleen door Mij te vertrouwen, zal dat
mogelijk zijn. Beantwoord mijn grote liefde voor jullie door Mij in alles te
vertrouwen.	

1 augustus 2008 Jezus,	

Mijn geliefden, Ik ben bij jullie in jullie worstelingen. Hoe kan Ik jullie
helpen verstaan, dat jullie strijd noodzakelijk is voor jullie heiligheid?
Misschien zouden jullie Mij eenvoudigweg moeten vertrouwen en jullie
worstelingen bekijken als bewijs dat Ik blijf werken aan de vervolmaking
van jullie ziel. Als er geen strijd was, mijn geliefde apostelen, dan was er
geen mogelijkheid tot vooruitgang. Dit is een tijd om geweldig in
heiligheid te groeien, maar groei is alleen mogelijk met inspanning. Ik doe
alle mogelijke moeite ten aanzien van jullie. Doen jullie moeite om dichter
bij Mij te komen? Vraag jullie zelf, vandaag en iedere dag af, ‘Waarin
vraagt God mij heiliger te zijn vandaag?’ Misschien is het in liefde,
misschien in geduld, mogelijk in vertrouwen, misschien zouden jullie
moeten oefenen om jullie te concentreren op jullie heiligheid en af te zien
van te bekijken welk werk nodig is in andere zielen. Oh mijn geliefde
apostelen, als jullie toch eens konden zien hoe begeerlijk de heiligheid is
voor de hemel. Konden jullie maar zien hoe mooi jullie zijn wanneer jullie	

opkijken naar de hemel met een eerlijk verlangen om heiliger te worden.
Wanneer jullie worden afgeleid, verzucht mijn Hart. En toch heb Ik geduld
met jullie. Ik weet dat mijn kleintjes Mij willen dienen. Ik weet dat mijn
kleintjes moeite hebben met de waarheid omtrent heiligheid in zich op te
nemen. En daarom ben Ik geduldig. Ik ben geduldig, omdat jullie aan het
pogen, proberen zijn. Blijf proberen, lieve apostelen. Wandel dapper op de
heiligheid toe. Wees zonder vrees, wanneer jullie onderzoeken hoe jullie er
aan toe zijn. Als jullie dit doen, zal Ik jullie omgeven met liefde, zodat
jullie niet ontmoedigd raken, maar aangemoedigd worden. Jullie zullen
worden aangemoedigd te streven naar steeds grotere hoogten van

heiligheid en steeds grotere hoogten van nederigheid. Hoe verheugd zal de
hemel zijn als de apostelen van de Koning hun banden met de wereld
loslaten en zich meer volledig hechten aan het werk van de hemel. Het
werk van de hemel zal altijd twee doelstellingen behelzen: Eén; de
heiligheid van de apostelen, Twee; de komst van het Koninkrijk. Mijn
apostelen moeten zich hoofdzakelijk bezighouden met hun heiligheid en
dan kan Ik, de Koning, het beste zorgen voor de komst van God’s
Koninkrijk. Wees in de vrede. Verheugt jullie. Ik ben bij jullie en mijn plan
vordert.	

1 september 2008	

Jezus,	

Lieve apostelen, Ik wil dat jullie vreugde kennen. Jullie zullen natuurlijk
de eeuwige vreugde genieten in de hemel, maar Ik wil dat jullie nu al
vreugde kennen, gedurende jullie tijd van dienstbaarheid. Als jullie doen
wat Ik zeg, wat Ik van jullie vraag, zal deze hemelse vreugde steeds meer
beschikbaar voor jullie worden en zullen jullie deze vreugde steeds
overvloediger delen. Jullie zullen een ware vertegenwoordiger van de
hemel in jullie vreugde zijn en anderen zullen tot de hemel aangetrokken
worden, die jullie vertegenwoordigen. Ik wil dat jullie Mij geloven
wanneer Ik jullie zeg dat jullie Mij kunnen vertrouwen. Als jullie Mij niet
konden vertrouwen, lieve apostelen, waarom zouden jullie Mij dan blijven
volgen? Het antwoord is dat jullie Mij natuurlijk kunnen vertrouwen,
anders zouden jullie afvallig worden, zoals anderen afvallig zijn geworden.
Jullie vertrouwen Mij toch. Jullie steunen op Mij en jullie zijn veilig bij
Mij. Jullie hebben een wijs besluit genomen door jullie zelf aan mijn zorg
toe te vertrouwen. Het is altijd het beste besluit om te steunen op Degene
die volmaakt van jullie houdt en in zijn Hart het volmaakte plan heeft voor
jullie tijd op aarde. Waarom zouden jullie jullie vreugde laten verminderen
door vrees? Waarom zouden jullie de vreugde die voor jullie beschikbaar
is op dit moment laten verdelgen door angst voor jullie zelf of voor
anderen? Mijn liefste apostelen, jullie leven nu, niet in de toekomst. Als
het huidige moment moeilijk is, dan ben Ik daar. Als de toekomst moeilijk
wordt, dan zal Ik daar ook zijn. Jullie zullen niet aan jullie lot worden
overgelaten en jullie dierbaren zullen niet aan hun lot worden overgelaten.
Tenslotte geldt dat hoe groter het vertrouwen in Mij is, hoe groter de
vreugde op ieder moment zal zijn. Ik wil dat jullie de angst opgeven. Ik wil

dat jullie jezelf aan de goddelijke voorzienigheid toevertrouwen, die jullie
omringt. Angst is een valstrik voor jullie, anders zou Ik dit niet zo ernstig
nemen. Vraag Mij nu om een groter vertrouwen en Ik zal het jullie geven.
Vraag Mij nu om grotere vreugde en Ik zal die ook aan jullie schenken.
Het is belangrijk dat anderen in jullie een treffend beeld zien van de
genaden die de hemel ter beschikking stelt aan de apostelen. Stop deze
genaden niet weg. Laat deze genaden uit jullie stromen naar allen om jullie
heen. Deel wat goed is, lieve apostelen, niet wat slecht is. Deel wat van
Mij komt en jullie zullen anderen helpen terug te komen in onze familie. Ik
zeg jullie dat Ik grotere genaden voor jullie beschikbaar heb, dus maak
jullie Jezus gelukkig en vraag om deze genaden. Jullie zullen worden
gezegend in alles wat jullie nodig hebben en jullie zullen vreugde kennen.
Wees in de vrede. Ik zal jullie nooit in de steek laten.	

1 oktober 2008 Jezus,	

Lieve apostelen, wat verlangen jullie sterk naar heiligheid. Dit verlangen is
Mij aangenaam en Ik zal dit verlangen zegenen. Ik zal jullie in heiligheid
doen toenemen. Er zijn tijden waarop jullie wanhopen of jullie wel zo
heilig worden als jullie zouden willen. Op die momenten/tijden wanneer
jullie bekoord worden, wil Ik graag dat jullie weten, dat Ik jullie in een
oogwenk heilig kan maken. Als jullie heldhaftige heiligheid in een
oogwenk nodig hebben, kan Ik die aan jullie schenken. De heilige Geest
waait waar deze wordt verwelkomd en nodig is, dus als jullie de heilige
Geest verwelkomen, zal de Geest jullie heiligen. Ik, Jezus, woonde op	

aarde en in mijn menszijn begrijp Ik de worstelingen die jullie doormaken.
Ik begrijp de frustratie die jullie voelen wanneer jullie jezelf onderzoeken
en merken dat jullie nog werk te doen hebben met betrekking tot de
deugdzaamheid. Lieve kinderen, beschouw het leven als een wandeling.
Als jullie op een willekeurige dag gaan wandelen, dan wandelen jullie.
Jullie gaan niet zitten op het pad en noemen deze handeling wandelen. Dat
zou zitten zijn en dat is iets anders dan wandelen. Het is de bedoeling dat
jullie geestelijk leven actief is. Als jullie naar jezelf kijken en bemerken
dat jullie nog moeten werken aan heiligheid, dan kijken jullie in waarheid
naar jezelf. Jullie zijn op het pad en jullie lopen en zien dat voor jullie uit,
het pad dat tot in het onbekende doorloopt zo ver als dit mogelijk is voor
jullie heiligheid. Ik, Jezus, vind dit goed voor jullie. Ik ben echter niet blij,
wanneer jullie over het pad teruglopen of het pad helemaal verlaten. Het is

de bedoeling, dat jullie Mij dienen en dat jullie Mij dienen in deze tijd.
Laat je niet afleiden! Geloof niet, dat mijn plan het zonder jullie
dienstbaarheid kan doen. Mijn plan verlangt niet jouw volmaaktheid, mijn
liefste kind, maar het verlangt jouw aanwezigheid. Als jij bij Mij blijft
gedurende jouw tijd op aarde, worden mijn schatten aan jou doorgegeven.
Jij kunt dan jouw hart voor anderen openen en toelaten dat deze schatten
aan hen worden uitgedeeld. Vraag Mij om deze schatten voor anderen. Ik
zal ze aan anderen sturen door jou. Wees niet bang dat dit gebed
onbeantwoord zal blijven. Dat zal niet gebeuren. Het zal rijkelijker worden
beantwoord dan jij je voor kunt stellen. Kom dichter naar Mij toe in
heiligheid, lieve apostel, zodat Ik jou kan heiligen en door jou heen kan
bewegen in de wereld. Wees niet bang voor veranderingen. Net zoals jij
altijd moet voortgaan op jouw pad, zo moet de wereld altijd door de tijd
heen verder gaan. Zoals de wereld door de tijd heen verder gaat, verandert
die en is die nu aan het veranderen. Jij, liefste apostel, bent een onderdeel
van die verandering.	

1 november 2008	

Jezus,	

Lieve apostelen, zijn jullie je bewust van mijn aanwezigheid? Begrijpen
jullie hoe Ik ieder moment bij jullie ben? Soms lijden jullie en voelen jullie
je verlaten in jullie lijden. Dit is louter een gevoel, dat Ik toelaat voor
jullie, zodat jullie zelfs dat deel van mijn passie met Mij kunnen delen. Ik
zou jullie nooit in de steek kunnen laten en Ik laat jullie niet in de steek. Ik
blijf bij jullie, terwijl Ik jullie troost en leid. Als jij lijdt, mijn vriendin, kun
je er zeker van zijn dat Ik me bewust ben van jouw lijden en dat Ik jou
speciale genaden verleen om jouw kruis te dragen. Zoals Ik bij iedere
geliefde apostel blijf ben Ik ook bij de gehele wereld. Ik, Jezus, houd van
iedere persoon die eens door de Vader geschapen is. Ik zoek naar goedheid
en vrede voor iedere man en vrouw op aarde. Ik zorg voor de hemelse
belangen van al Gods kinderen. Jullie, mijn geliefden, beschikken over een
aardse mening, die begrensd is. Ik begrijp, dat jullie mening begrensd is
omdat Ik alles van jullie begrijp. Op dit moment in de tijd zou Ik graag
willen, mijn geliefde apostelen, dat jullie ook aanvaarden, dat jullie
mening begrensd is. Door naar het goede voor al Gods kinderen te zoeken,
moet Ik toelaten, dat er veranderingen komen die een uitwerking zullen
hebben op alle kinderen van God. Dit doe Ik om de goedheid en de vrede

waarnaar Ik verwijs tot stand te brengen. De verandering zal geleidelijk
zijn als het gaat om de weldaden die zullen komen. Vertrouw Mij in alles.
Ik laat zelfs niet één van Gods kinderen in de steek en mijn geliefde
apostelen, die Mij hun voortdurende vriendschap en trouw schenken,
zullen met Mij in alles verenigd zijn. Wees in vrede, lieve kinderen. Ik ben
bij jullie.	

1 december 2008 Jezus,	

Mijn lieve kleine apostelen, er is zoveel wat gedaan moet worden. Jullie
zien de noodzaak ervan in om Mij naar anderen te brengen. Jullie zien
jullie broeders en zusters worstelend in het duisternis zonder Mij. Als het
licht naar hen geleid wordt, zal het door jullie overgebracht moeten
worden. Wanneer Ik zeg dat er veel te doen is, zeg Ik jullie dat de wereld
jullie dienstbaarheid nodig heeft en dit waarheid is. Maar Ik zeg jullie ook,
dat er veel dingen in jullie ziel gedaan moeten worden. Jullie moeten jezelf
openen voor verandering. Zijn jullie bereid om Mij toe te staan jullie te
heiligen? Als jullie niet bereid zijn om die dingen los te laten die jullie
ervan weerhouden om in heiligheid vooruitgang te maken, zullen jullie
niet vooruitgaan. Als jullie niet vooruitgaan, zullen jullie van Mij
weggaan. Jullie zullen het Mij kwalijk beginnen te nemen, dat Ik jullie
kruisen stuur. Jullie zullen jezelf beginnen te overtuigen, dat er misschien
een gemakkelijkere manier voor jullie is weggelegd, een manier die
minder offer en minder verplichting met zich meebrengt. Dit zal niet mijn	

plan zijn, maar jullie plan. Dit zal jullie versie van heiligheid zijn, niet die
van Mij. Ik weet dat bepaalde diensten, die Ik van jullie verlang, jullie
tegenstaan. Ik weet dit en toch roep Ik jullie op de één of ander manier
naar deze dingen toe. Als jullie delen van het werk afwijzen, zullen jullie
een onvolledig plan ten uitvoer brengen. Ik heb een groot plan voor ogen.
Ik bouw elke dag op. Jullie maken deel uit van dat plan. Ik heb jullie nodig
om zorgvuldig naar mijn richtlijnen te luisteren en vervolgens dienstbaar te
zijn precies zoals Ik dat verlang. Mijn lieve vrienden, als Ik jullie niet kan
instrueren en leiden, wie zal er dan naar Mij luisteren? Wie zal er Mij
vertrouwen om de mensheid te beschermen? Waar is de vreugde die komt
van de kinderen van God, wanneer zij hun Vader in de hemel vertrouwen?
Ik zeg jullie, dat daar waar de vreugde afwezig is, het vertrouwen afwezig
is. Wanneer iemand nederig is, zal hij zien dat hij meer vertrouwen nodig
heeft en zal hij proberen kleiner te worden, zodat Ik groter kan worden in

zijn leven en werk. Ik vraag jullie dit te doen. Weest nederig. Sta Mij toe,
Jezus, jullie Koning te zijn. Mijn Koninkrijk was niet van deze wereld.
Jullie Koninkrijk is niet van deze wereld. Jij zult worden beloond in de
hemel, mijn geliefde. Voor het ogenblik, dien Mij, jouw Koning, op de
manier die Ik verlang. Dit zal het beste plan voor jou en de wereld zijn.	

1 januari 2009 Jezus,	

Lieve apostelen, vandaag wil Ik jullie hemelse bemoediging brengen.
Jullie voelen vaak het tegenovergestelde van bemoediging, namelijk
ontmoediging. Omdat deze ervaring van ontmoediging onvermijdelijk deel
uitmaakt van jullie tijd op aarde, wil Ik dat jullie je bewust zijn van mijn
aanwezigheid in dit kruis. Praat met Mij over jullie gevoelens van
ontmoediging en jullie zullen veilig en gemakkelijker door deze tijden
heenkomen. Als jullie met Mij praten, zullen jullie beter in staat zijn om te
begrijpen dat jullie ontmoediging voortkomt uit jullie menszijn en niet
afkomstig is van de hemel. Met andere woorden, gevoelens van
ontmoediging zijn geen treffende weerspiegeling van de gevoelens die de
hemel heeft ten aanzien van jullie, jullie dienstbaarheid of jullie
doelgerichtheid. Het zou kunnen dat alles uitstekend gaat met jullie vanuit
het hemels perspectief gezien en toch zijn jullie je er om veel redenen niet
van bewust. Misschien laten wij een kruis van lijden toe voor jullie om
weldaden te schenken aan jullie en aan de wereld. Jullie ondergaan dit als
een ontmoediging en toch is de hemel niet ontmoedigd. Inderdaad is het
vaak het geval, dat de hemel blij is met jullie trouw ten aanzien van jullie
kruis. Menselijke ontmoediging moet samen met Mij, Jezus, worden
bekeken, zodat de oorzaak en het nut ervan kunnen worden begrepen.
Bijvoorbeeld, iemand die lichamelijk lijdt aan een ziekte of beperking kan
met recht zijn worsteling met gevoelens van ontmoediging begrijpen. Een
apostel die op deze manier aan het strijden is, kan accepteren dat hij zowel
genaden voor zichzelf als voor anderen bezig is te verkrijgen. Geliefde
apostelen, laat mij toe in jullie strijd. Deze zal lichter worden. Ik zal jullie
blijven bemoedigen als jullie met Mij verenigd blijven.	

1 februari 2009 Jezus,	

Geliefde apostelen, hoe liefdevol staat de hemel jullie bij in het vele werk
wat jullie doen. Als jullie rustig van de ene taak naar de andere overgaan
en jullie je bewust zijn van de aanwezigheid van de hemel gedurende jullie

dag, dan voelen jullie je niet overweldigd. Als jullie echter vergeten dat de
hemel bij jullie is en dat jullie slechts een onderdeel zijn van een groot
plan, voelen jullie je misschien overweldigd of voelen jullie misschien dat
jullie niet beschikken over wat jullie nodig hebben om jullie aandeel in
mijn plan ten uitvoer te brengen. Ik heb jullie leven op een dusdanige
manier ontworpen, dat jullie dit op ieder moment met Mij kunnen leven. Ik
heb alles wat jullie nodig hebben voor elk moment in de tijd. Jullie
dienstbaarheid is belangrijk voor de hemel. Het is zo belangrijk voor de
hemel, dat de hemel het niet zou riskeren jullie achter te laten zonder de
noodzakelijke genaden voor iedere taak, die wij jullie toegewezen hebben.
Werken jullie hard? Dragen jullie een zwaar kruis? Maken jullie je zorgen
over jullie dierbaren? Zijn jullie eenzaam? Ik heb de genaden klaar liggen
voor jullie. Ik heb wat jullie nodig hebben, zowel voor jullie zelf om heilig
te zijn, als voor anderen om hen van jullie heiligheid te laten proeven. Ik
ben hier bij jullie en werk door jullie heen en naast jullie en Ik ben sterk.
Ik zal niet weifelen, geliefde apostel. Ik zal mijn mening over jou niet
veranderen. Ik hou vandaag van jou en Ik heb al heel lang van jou
gehouden. Ik ken jou. Ik weet wat jij nodig hebt. Jij gaat	

vooruit. Jouw bereidheid om rustig te zitten en mijn woorden te lezen,
waarbij jij je bewust bent van mijn liefde voor jou, maakt Mij gelukkig.
Laat mijn genaden jou gelukkig maken. Laat mijn genaden jou een luchtig
hart schenken. Ja, er is werk dat gedaan moet worden, maar geen werk
zonder vreugde. Ja, er zijn kruisen die gedragen moeten worden, maar niet
gedragen zonder vertrouwen. Jij maakt je zorgen over jouw dierbaren,
maar Ik deel jouw bezorgdheid en Ik zegen jouw gebeden en inspanningen
ten aanzien van hen. Jij voelt je misschien eenzaam, lieve apostel, maar jij
bent niet alleen. Verheug je. Ik ben bij jou.	

1 maart 2009 Jezus	

Mijn kinderen, jullie werk strekt zich voor jullie uit. Hoevelen van jullie
zijn er dienstbaar? Hoevelen verzetten zich tegen mijn wil voor hen?
Wanneer jullie nadenken over anderen die Mij niet lijken te dienen, wil Ik
dat jullie de andere kant opkijken. Ik wil dat jullie alleen mijn wil voor
jullie op een gegeven moment in ogenschouw nemen. Dit zal jullie tegen
veel bekoringen beschermen. Jullie kunnen Mij in alle eenvoud
antwoorden wanneer Ik jullie vraag als de dag ten einde loopt: “Hebben
jullie Mij vandaag goed geholpen?” Jullie kunnen eenvoudigweg zeggen,

“Ja Heer, ik heb mijn best gedaan”. Dan kunnen jullie je zorgen neerleggen
en gaan rusten. Geliefde apostelen van God, wordt niet afgeleid door
anderen. Ik weet dat dit moeilijk voor jullie is. Ik weet dat anderen jullie in
de war kunnen brengen. Maar als jullie nadenken over hoe Ik jullie
gevraagd heb anderen te ervaren, zullen jullie het beter gaan doen. Ik wil
dat jullie diegenen om jullie heen bekijken als pelgrims op tocht naar Mij.
Dat zijn jullie toch per slot van rekening. Kunnen jullie anderen de
behoefte ontzeggen geleidelijk aan naar de volmaaktheid toe te groeien als
jullie zelf hetzelfde aan het doen zijn? Jullie zijn in een proces betrokken,
wat betekent dat jullie onvolmaakt blijven. Waarom zou dit anders zijn
voor diegenen om jullie heen? Jullie zijn mijn liefdevolle medelijden gaan
vertrouwen, mijn vergevingsgezindheid en mijn voortdurende
genegenheid. Dat komt omdat jullie Mij hebben leren kennen. Als anderen
Mij niet zo goed kennen als jullie, zullen zij minder vertrouwen in Mij
hebben. Als zij minder vertrouwen in Mij hebben, zullen zij angst ervaren
en dit zal hen moeilijkheden brengen, waarbij de angst tot steeds grotere
pijn zal leiden. Als mijn apostelen aanvaarden dat de angst om niet bemind
te worden de bron van groot verdriet is voor anderen, zullen mijn
apostelen andermans fouten met medelijden bekijken zoals Ik dat doe. Ja,
de pijn van de mensheid kan slechts genezen worden door liefdevol
medelijden. Daarom worden jullie door Mij uitgezonden. Jullie trekken
doorheen de wereld met helende, hemelse ontferming. Mijn apostelen,
misschien voelen jullie van anderen dit medelijden niet. Misschien voelen
jullie dat jullie medelijden nodig hebben en ondervinden jullie slechts
veroordeling. Twee opmerkingen wil Ik hierover maken. Allereerst, weest
alsjeblieft bereid andere apostelen om begrip te vragen en aanvaardt dan in
nederigheid wat zij jullie aanbieden. Vraagt Mij vervolgens of Ik jullie
veroordeel. Vraagt Mij of ik jullie streng beoordeel. Jullie weten dat Ik dat
niet doe. Ik ben blij met alles wat jullie Mij schenken aan trouw en
dienstbaarheid. Ik ben blij met alles wat jullie Mij schenken aan gebed en
stilte. Ik werk zo goed in jullie kleine ziel wanneer jullie Mij toelaten. Ik
heb het grootst mogelijke medelijden met jullie. Ik ben gelukkig met jullie
inspanningen om heilig te zijn en diegenen om jullie heen te beminnen. Ik
verheug Mij over jullie. Ik verheug Mij over jullie toewijding aan Mij. Ik
spoor jullie vandaag heel ernstig aan om vertrouwen in Mij te hebben en te
vertrouwen in mijn plan voor jullie.	

1 april 2009 Jezus	


Mijn geliefde apostelen, weet alsjeblieft dat jullie een voortdurende
genadestroom voor de wereld verkrijgen. Jullie doen dit door zo
edelmoedig te dienen. Jullie edelmoedigheid verkrijgt voor anderen
schitterende genaden van kalmte en vrede, schitterende genaden van liefde
en waarheid en schitterende genaden van bekering en volharding. Wanneer
jullie zien hoe de hemel jullie dienstbaarheid heeft gebruikt, zullen jullie je
verheugen dat jullie je zo gewillig en constant hebben gegeven. Mijn
vrienden, jullie zouden niet door jullie gevoelens in verschillende
richtingen getrokken moeten worden. Jullie gevoelens zijn als de kleinste
grassprieten waaiend in de wind, zo snel gaan zij voorbij. Weest niet
gekweld. Laat gevoelens van bekoring eenvoudigweg voorbij gaan en
concentreert op de waarheid welke is dat jullie in mijn heilig gezelschap
gebleven zijn. Als jullie dit doen, zullen jullie minder verward raken. Jullie
zullen dan kunnen zeggen: “Vandaag ben ik bedroefd, morgen ben ik
misschien blij, de volgende dag voel ik me misschien angstig en	

vreugdevol naderhand. Wat voor verschil maakt het uit zolang als ik maar
verenigd ben met mijn Jezus en dienstbaar ben in zijn Koninkrijk”. Ja, in
deze tijd vinden velen dat zij zo door hun gevoelens in verschillende
richtingen getrokken worden, dat zij vraagtekens plaatsen bij hun besluit
om überhaupt dienstbaar te zijn. Dit is de hoogste graad van bekoring. Als
Ik niet verlangde dat jullie zouden dienen, zou Ik jullie niet in dienst
geroepen hebben. Ik verlang dat mijn uitverkorenen dicht bij hun besluit
blijven om mijn Licht aan anderen te brengen. Alleen op deze manier zal
de vernieuwing verder in de wereld verbreid worden. Legt jullie gevoelens
aan Mij voor. Wanneer jullie gevoelens jullie doen twijfelen, komt dan bij
Mij zitten en samen zullen wij ze een voor een bekijken. Als ze in mijn
gezelschap worden bekeken, zullen jullie zien dat jullie gevoelens op geen
enkele wijze mijn waarheid veranderen welke is dat jullie gevormd zijn
om Mij te dienen en waarlijk: Ik heb jullie dienstbaarheid nodig. Weest
alsjeblieft trouw aan jullie besluit om de hemel te dienen zolang jullie je
tijd op aarde leven. Als jullie trouw blijven, kan Ik veel dingen doen. Ik
ben bij jullie. Ik leid alles wat in jullie leven gebeurt. Wij lopen samen en
samen zullen wij glansrijk alle bekoringen overwinnen.	

1 mei 2009	

Jezus	


Hoe vaak heb Ik jullie ‘mijn kleine apostelen’ genoemd? Heb Ik jullie ooit
‘mijn grote apostelen’ genoemd? Waarom denken jullie dat Ik jullie ‘klein’
noem? Ik zal het jullie zeggen. Dat komt omdat elke apostel, door zijn
verlangen om dienstbaar te zijn, klein wordt. Hij wordt klein, zodat God
verheerlijkt kan worden. Als iemand Mij dient, verlangt die persoon
slechts mijn glorie. Als iemand Mij dient, verlangt hij ernaar om gezien te
worden als een dienaar van mensen, niet als een meester van mensen. In
het geval van leiders moet dit verlangen naar nederigheid zelfs nog meer
uitgesproken zijn, opdat de leider niet begint te geloven dat hijzelf leiding
aan het geven is, wat tegengesteld is aan mijn grote hoop welke is dat Ik,
Jezus, leiding geef door de mens heen. Ik ben van plan om in deze tijd
leiders te sturen. Jullie zullen ze kennen door hun geest van
dienstbaarheid. Jullie zullen ze kennen door hun nederigheid. Jullie zullen
ze kennen, omdat zij jullie zullen helpen aan Mij te denken en wat Ik van
jullie nodig heb. Geen mens heeft recht op de glorie die aan God
voorbehouden is. Geen mens is deze glorie waardig. Ik spreek vandaag
alleen op deze manier, zodat elke mens zijn oproep tot dienstbaarheid zal
beschouwen als een roep tot heiligheid. Ik wil dat elke mens Mij de lof
toezwaait voor het goede dat Ik door hem heen laat komen in de wereld.
Begrijpen jullie dit, kleine apostelen? Ik herinner jullie eraan dat al het
goede van Mij afkomstig is, zodat jullie niet bekoord zullen worden door
trots vanwege de grote vruchten die Ik schenk door jullie dienstbaarheid en
jullie overgave aan Mij. Het is belangrijk dat elke apostel zichzelf
onderzoekt op tekenen en symptomen van trots. Ik vraag dit vandaag
ernstig aan jullie. Wij zijn samen een tijd van genade aan het inluiden en
genaden zullen duidelijk worden, niet door jullie macht, maar door de
mijne. Kleine apostelen, gelooft niet dat Jezus jullie een standje geeft. Dat
doe Ik niet. Ik help jullie jezelf te onderzoeken om moeilijkheden te
voorkomen, zowel voor jullie heiligheid als voor mijn plan. Ik zal jullie
hierbij elke dag helpen als jullie het Mij vragen. Vraagt Mij, telkens
wanneer jullie bang zijn door trots geplaagd te worden, jullie een
uitstorting van de heilige Geest te sturen. Ik zal dit voor jullie doen, omdat
Ik van jullie houd en omdat trots jullie zo verschrikkelijk droevig maakt.
Trots is de grote verslinder van vreugde. Jullie, mijn prachtige apostelen,
hebben recht op vreugde en Ik schenk jullie vandaag mijn vreugde. Alles is
goed. Wij werken samen om jullie ziel te perfectioneren.	

1 juni 2009 Jezus	


Lieve apostelen, Ik vraag dat jullie jezelf elke dag zouden herinneren dat
Ik door jullie heen deelneem aan de loop van de geschiedenis. Wat van Mij
komt, kan alleen maar goed zijn. Wanneer jullie goedheid en
vriendelijkheid zien, moeten jullie Mij danken. Wanneer jullie
barmhartigheid en medelijden zien, moeten jullie Mij danken. Deze
gebeurtenissen ontstaan in de hemel en worden gebracht naar de aarde
door de deelname van diegenen die meewerken aan de genade. Er zijn er
altijd die beweren te delen in de genade, maar dat niet doen. Er zijn er ook
die beweren dat zij Mij afwijzen en toch delen in de genade door toe te
laten dat er goedheid door hen heen stroomt. Wat kan dit verwarrend zijn
voor mijn kinderen. Lieve kinderen, dit zal uiteindelijk duidelijk worden
uit het feit dat elk mens op ieder gegeven moment ja of nee moet
antwoorden. Weest waakzaam ten aanzien van de keuzes gedurende jullie
dag. Weest waakzaam ten aanzien	

van het voorbeeld dat jullie anderen geven in jullie besluiten voor goed of
kwaad. Weest waakzaam ten aanzien van de vrede die Ik jullie schenk
wanneer jullie besluiten voor wat goed is. Mijn apostelen, jullie verlangen
vurig naar Mij, dat weet Ik. Jullie verlangen vurig naar mijn terugkeer in
jullie wereld door de Geest van vrede ruimschoots te aanvaarden. Hoe
kunnen jullie dit vurig verlangen bevredigen? Ik zal het jullie zeggen. Ten
einde de pijnen te verlichten van jullie honger naar goedheid, moeten jullie
goedheid brengen naar anderen. Spreekt over goedheid. Verkondigt
goedheid. Verheugt jullie over goedheid en probeert dan zo goed mogelijk
deel te nemen aan goedheid door jullie medewerking aan mijn
vernieuwing. Op deze manier zullen jullie weten dat jullie nooit
machteloos staan tegenover het kwaad. Jullie zullen begrijpen dat Ik
genezende kracht heb. Ik kan mijn genezende kracht door iedere persoon
laten stromen die zijn verantwoordelijkheid aanvaardt doordat hij Mij naar
anderen brengt. Ik ben zo blij met mijn geliefde apostelen, omdat jullie je
taken hebben aanvaard. Wat luister Ik dankbaar wanneer jullie elke dag
plechtig jullie trouw beloven. Wat reken Ik op jullie. Denkt eens voor een
ogenblik na over wat Ik door jullie medewerking heb kunnen doen.
Hebben jullie vriendelijkheid getoond? Hebben jullie geprobeerd heiliger
te worden? Hebben jullie mijn boodschap van erbarming verspreid? Jullie
zijn ieder slechts één. Denkt nu na over hoevelen Ik in dienst geroepen heb
in deze tijd. Denkt aan al diegenen die Ik in dienst roep door jullie
dienstbaarheid. Denkt na over de genezing brengende genaden die

doorheen mijn barmhartigheid stromen. Mijn vrienden, alles is goed. De
vernieuwing gaat voort.	

1 juli 2009 Jezus	

Mijn geliefde apostelen, wat zullen jullie later dankbaar zijn dat Ik jullie
gelegenheden heb geschonken om te dienen. Eens zullen jullie terugkijken
op jullie tijd op aarde en zien dat de gelegenheden die Ik jullie gaf om
anderen, als apostelen, te dienen werkelijk mijn grootste daden van
barmhartigheid voor jullie waren.
Jullie zien dat Mij dienstbaar zijn offerbereidheid verlangt. Jullie zien vaak
dat dienstbaar zijn aan Mij jullie lijden brengt en misschien denken jullie
dat het gemakkelijker zou zijn jullie leven te leven zonder zo’n oproep tot
dienstbaarheid. Het is waar dat door vaak, gedurende de dag, mijn oproep
tot dienstbaarheid af te wijzen jullie het directe lijden voor jullie zelf
verminderen. Ik erken dat dit waar is. Het is voor iedereen duidelijk dat
dienstbaarheid aan Jezus Christus vergezeld gaat met een verhoogde
oproep tot zelfopoffering. Terwijl Ikzelf dit erken, vraag Ik van jullie dit
ook te erkennen.	

Jullie geven Mij jullie dag en dan haal Ik jullie weg van dingen die jullie
ogenblikkelijke bevrediging schenken en vraag jullie de voldoening uit te
stellen omwille van anderen. Het kan op deze momenten van jullie leven
voorkomen alsof jullie iets opgeven. Wat jullie niet zien is dat hoemeer
jullie Mij dienen en hoemeer jullie jezelf overgeven aan mijn oproep, des
te meer genade jullie ontvangen. Jullie geven aardse genoegens op en
ontvangen een voortdurende stroom van hemelse genoegens.
Vergelijk deze twee eens met elkaar. Aardse genoegens duren enkele
momenten. Hemels genot duurt een eeuwigheid lang. Misschien begrijpen
jullie nu het verschil niet. Alleen in de hemel zullen jullie een volledig
begrip hebben, maar let wel dat hemelse genoegens door jullie heen
stromen, jullie zegenend, en zich dan verspreiden, waarbij allen om jullie
heen gezegend worden. Jullie ziel staat open om hemelse genaden te
ontvangen, die niet alleen voor jullie bestemd zijn, maar voor de gehele
wereld. Denkt jullie eens in hoe mooi een ziel opkijkt naar de hemel
wanneer deze ziel een open ontvanger is van hemelse genaden.
Ik dank jullie dat jullie de hemel helpen. Ik dank jullie dat jullie degenen
om jullie heen helpen en, Ik dank jullie dat jullie Mij helpen. Ongeacht

jullie lijden en ongeacht jullie offers zal er een ogenblik zijn waarop jullie
Mij zullen danken daar Ik jullie aan mijn vernieuwing liet deelnemen.	

1 augustus 2009 Jezus	

Liefste apostelen, Ik dank jullie voor jullie inspanningen voor Mij. Zien
jullie het resultaat van jullie harde werk? Misschien niet. Misschien gaan
jullie door met dienstbaar te zijn door jullie verplichtingen te beleven
zonder te begrijpen dat Ik de wereld zegen doorheen jullie dienstbaarheid.
Ik hoor jullie zuchten. Ik ben bij jullie in jullie onzekerheid. Doordat we
mensen zijn is er altijd onzekerheid. Doordat we mensen zijn is er altijd
twijfel. Er komt ook vrees bij kijken en elke mens zal, vroeg of laat, eens
zwaarte ervaren in zijn hart.	

Geen van deze dingen zouden jullie ervan moeten overtuigen dat jullie
tevergeefs dienen. Geen van deze dingen zouden jullie moeten afleiden van
het ijverig vertegenwoordigen van de Blijde Boodschap van het evangelie.
Zie je de boodschap is zoveel groter dan ieder van jullie. En ... toch is
ieder van jullie nodig. De waarheid van het evangelie doet zijn opmars
gelden in een wereld die snakt naar waarheid, zelfs als ze de waarheid
afwijst. Jij, geliefde apostel, maakt deel uit van deze verspreiding. Jullie
zullen de spanning voelen in jullie ziel en lichaam. Jullie zullen het offer
voelen. Als jullie helemaal niet zulk een spanning of offer zouden ervaren,
zou er reden tot bezorgdheid zijn, omdat het beleven en verspreiden van
het evangelie arbeid is. Als jullie je moe voelen, herinner jullie dan dat Ik
me ook moe voelde. Scheidt jullie lijden nooit van mijn lijden en jullie
zullen in de vrede zijn zelfs als jullie je deel dragen van het kruis in deze
tijd. Ik ben bij jullie. Ik houd van jullie en geef jullie kracht. Ik ben altijd
waakzaam. Wanneer jullie Mij op een bijzondere manier nodig hebben, zal
Ik daar zijn met elke genade die jullie nodig hebben. Weest nergens bang
voor. Jullie Jezus zal jullie nooit in de steek laten.	

1 september 2009	

Jezus	

Lieve apostelen, Ik herinner jullie eraan de hemel te vragen om de genaden
die jullie nodig hebben. Om in mijn plan te werken, verenigd met mijn wil,
moeten jullie je aanwennen om alles te vragen wat jullie nodig hebben.
Deze voortdurende vraag om hulp als jullie dienen maakt jullie bewust van

het feit dat jullie dienen binnen een eenheid. Op deze manier zullen jullie
gaan begrijpen dat niets aan jullie toegeschreven kan worden behalve jullie
bereidheid om te dienen. Jullie zullen natuurlijk de genaden ontvangen die
jullie nodig hebben en bij deze genaden zal nederigheid behoren, omdat
jullie zullen gaan inzien dat er een verband bestaat tussen wat jullie vragen
en wat de antwoorden van de hemel zijn. Als de hemel jullie in alles
voorziet wat jullie nodig hebben om de taken te volbrengen die de hemel
jullie heeft toegewezen, kunnen jullie niet als eigen verdienste aanrekenen
wat tot stand wordt gebracht. Jullie zeggen misschien dat jullie dit al doen.
Mijn antwoord is dat Ik wil dat jullie zowel toenemen in jullie
afhankelijkheid van de hemel als in het jullie bewust worden van jullie
afhankelijkheid van de hemel. Vraagt de hemel elke dag om hulp
gedurende de dag. Mijn geliefde apostelen, Ik ben jullie aan het
voorbereiden op een nieuwe tijd, hetgeen jullie vreugde zal schenken,
omdat jullie vreedzaam zullen dienen in volledig vertrouwen. Waarom zou
een kind verdrietig zijn wanneer zijn vader in al zijn behoeften voorziet?
Jullie zijn waarlijk verenigd met de hemel. Ik probeer jullie alleen
geleidelijk aan een grotere bewustwording bij te brengen van jullie eenheid
met de hemel. Ik, jullie Jezus, vraag weliswaar om toewijding en
offerbereidheid, maar niet zonder reden en niet zonder baat erbij te hebben.
Zorgt alstublieft voor mijn belangen gedurende jullie dag. In ruil daarvoor
zal ik jullie intenties behartigen. Verspreidt vreugde en goedheid.
Verspreidt eenheid en vrede. Verspreidt vertrouwen op God, die zijn
kinderen nooit in de steek zal laten.	

1 oktober 2009	

Jezus	

Mijn lieve kinderen, Ik ben bij jullie. Ik kijk van dichtbij wanneer jullie
strijden om heilig te worden. Vaak zijn jullie onzeker over hoe jullie er
geestelijk aan toe zijn. Jullie streven ernaar om dienstbaar te zijn, maar
jullie voelen dat jullie in conflict zijn met de tijdgeest waarin jullie dienen.
Er zijn enkele dingen waarmee de gehele mensheid rekening moet houden,
ongeacht waar zij in de geschiedenis geplaatst is. Allereerst zal er altijd
een verschil zijn tussen het pad van de wereld en het pad van de hemel.
Deze twee paden, alhoewel ze in toenemende mate naast elkaar kunnen
lopen, zullen altijd van elkaar scheiden. Uiteindelijk zal iedere mens
moeten kiezen. Iedere mens zal in meerdere of mindere mate moeten

strijden om allereerst het goede boven het kwade te kiezen en dan zal hij
nog een keuze moeten maken en dat is de keuze van het kiezen van mijn
plan voor zijn leven boven zijn eigen plan voor zijn leven. Hierna worden
de keuzes nog meer overwogen in zoverre dat de mens elke dag voor mijn
plan moet kiezen bij elke taak en zelfs op elk moment. Jij, lieve	

apostel, zegt misschien dat dit een moeilijke roeping is voor een mens om
elke dag al wat hij doet nauwkeurig te bekijken. Jij zegt misschien dat dit
veel gevraagd is. Jij hebt gelijk. Ik, Jezus, vraag veel van jou. Ik vraag
jouw volledige toewijding en Ik doe dat zonder Mij te verontschuldigen.
Liefste apostelen, als jullie Mij je volledige toewijding schenken, is er
geen grens aan wat Ik kan doen. Kijk naar jullie leven. Jullie hebben vele
dagen ‘ja’ tegen Mij gezegd. Kijk goed naar wat Ik met jullie ‘jawoorden’
heb gedaan. Bedenk wat Ik aan het bouwen ben met de toezeggingen van
vele kinderen van God, die bereid zijn om geleid te worden door de
Verlosser, hun Koning. Ik ben een bouwwerk van liefde aan het bouwen.
Ik ben een bouwwerk aan het bouwen waardoor velen terugkomen.
Waarlijk jullie harten, open en gevuld met mijn liefde, roepen naar
anderen. Jullie heten Mij welkom bij degenen, die zich afgescheiden
voelen. Als zij in jullie hart opgenomen kunnen worden, al is het maar
eventjes en Mij ervaren met mijn liefde, dan zullen zij zowel de moed
hebben om rechtstreeks naar Mij toe te komen als om Mij onmiddellijk te
accepteren. Houdt alstublieft geen rekening met de offers, wanneer jullie
denken aan jullie dienstbaarheid. Houdt geen rekening met het verlies van
werelds respect. Houdt alleen rekening met de zielen die bemoedigd en
getroost worden. Houdt rekening met het berouw en de genezing van
zovelen wier eenheid met de hemel in ere is hersteld. Houd rekening met
de nederigheid die Ik jou geschonken heb, lieve apostel, sinds jij begon te
leren wat ware heiligheid is. Ik ben jouw Koning. Ik kan jou alles geven.
Ik kies ervoor jou vrede en heiligheid te schenken. Ik kies ervoor om van
jou een resolute dienares te maken. Aanvaard mijn wil in jouw leven en
dan zul jij in staat zijn om alle genaden te accepteren die de hemel voor
jou in bewaring heeft.	

1 november 2009 Jezus	

Mijn liefste apostel, wat ben Ik blij met jouw inspanningen. Zal Ik jou
vertellen wat Mij allemaal blij maakt? Ik ben blij dat jij mijn woorden
accepteert en ze in jouw hart verwelkomt. Ik ben blij, omdat jij door mijn

woorden in jouw hart te verwelkomen mijn genaden in jouw leven
verwelkomt. Velen komen en gaan in mijn dienst. Maar jij doet dit niet. Jij
blijft in mijn dienst. Ik zal een eeuwigheid nodig hebben om jou mijn
dankbaarheid te tonen. Wanneer Ik zeg dienstbaarheid denk jij
ongetwijfeld aan praktische zaken. Jij denkt aan werk, aan het werk van de
hemel, waaronder de taken vallen die jij voor Mij en voor anderen in mijn
naam volbrengt. Dit is goed. Ik heb anderen zozeer nodig die bereid zijn
om voor Mij te werken. Wanneer Ik zeg dienstbaarheid, wil Ik dat je ook
denkt aan liefde. Zie je, het is nodig dat wij bruggen bouwen die de
kinderen van God veilig naar mijn Hart brengen. Maar de uitnodiging om
de brug over te steken van isolement naar de liefde van God zal door jouw
liefde toenemen, door mijn aanwezigheid in jouw hart. Mijn liefde zal
vanuit jou naar anderen toe stromen en zij zullen ontdekken dat de wonden
waaraan zij lijden gevoelig zijn voor liefde. Wonden smelten weg wanneer
zij aan liefde worden blootgesteld. Liefde, geworteld in Mij, is altijd
onbaatzuchtig. Zij is eerder stil dan luidruchtig. Zij wacht geduldig, bereid
om lijden te aanvaarden voor het welzijn van de ziel tegenover haar. Het
welzijn houdt altijd verzoening met Mij in, maar deze verzoening tussen
de Schepper en zijn schepsel is zeer persoonlijk en vindt plaats in de
beslotenheid van de ziel. Liefste kinderen van God, jullie zijn gekozen om
mijn liefde te aanvaarden en om die liefde te gebruiken om anderen naar
Mij terug te voeren. Ik kijk van dichtbij als jullie worstelen om heiliger te
worden. Ik kijk van dichtbij wanneer jullie vooruitgang maken. In jullie
eigen lijden ben Ik jullie nabij en Ik laat eenzaamheid toe voor elke apostel
die dienstbaar is, omdat jullie alleen door deze eenzaamheid begrijpen
hoezeer jullie Mij nodig hebben. Jullie eenzaamheid wordt dan een
hemelse haven in een storm van activiteit waardoor jullie genaden over de
wereld afroepen. Jullie zien dat jullie lijden. Wanneer jullie voor altijd bij
Mij terugkomen, zullen jullie zien dat jullie lijden, aanvaard in mijn Naam,
niet alleen mijn intenties, maar ook die van jullie dichter bij de verhoring
heeft gebracht. Wees in de vrede, kleine apostel. Ik ben betrokken bij alles
wat er in jouw leven gebeurt. Ik ben bij jou. Ik zal jou niet verlaten.	

1 december 2009 Jezus	

Mijn lieve apostel, jij moet eraan denken dat wij niet gescheiden zijn van
elkaar. Soms, als jij vermoeid bent, bid jij en probeer jij de situaties in
jouw leven te begrijpen. Wanneer jij dit doet, vergeet dan alsjeblieft niet

dat Ik bij jou ben. Jij bent niet gescheiden van Mij, wanneer jouw
gedachten jou van antwoorden proberen te	

voorzien. Als jij jezelf eraan herinnert dat Ik niet gescheiden van jou ben,
zul je rustiger en met meer vertrouwen naar de waarheid zoeken, dat er een
antwoord is op jouw talloze dilemma’s. Maak je alsjeblieft geen zorgen als
je afgeleid wordt in gebed. Gebruik deze tijden van afleiding om met Mij
te praten. Zeg Mij wat jou afleidt en samen zullen wij er over praten. Wij
zijn samen per slot van rekening, dus ben Ik er. Als een bepaald
zondepatroon jou verontrust, vraag Mij dan wat Ik er van vind.Vraag hoe
Ik er tegenaan kijk.
Jij, mijn geliefde apostel, bestudeert Mij en hoe Ik met anderen omging.
Vanwege jouw verlangen om Mij te leren kennen, ken jij mijn Hart, iets
wat anderen missen. Ik zal jou de antwoorden geven die jij zoekt, zowel
wat jouw geestelijke toestand betreft als wat de heiligste manier is om je te
gedragen in elke situatie, die jij tegemoet treedt.Wij zijn niet
gescheiden.Wij zijn samen. Zorgen van buitengewone proportie zouden
slechts problematisch voor jou zijn als jij gevraagd zou worden om alleen
een heilige uitkomst te garanderen of als jou gevraagd zou worden om
zonder Mij door die periode heen te komen. Ik beloof jou dat Ik bij jou zal
zijn en dat de uitkomst van de zaken rondom jou heen overeenkomstig
mijn wil zal zijn. Ik kan jou niet beloven dat jij je in jouw menszijn altijd
zult verheugen over mijn wil, in het bijzonder wanneer er sprake is van
lijden. Maar Ik kan jou wel beloven, dat de grootste hoeveelheid
barmhartigheid verkregen zal worden door jouw vaste besluit om, verenigd
met elkaar in jouw leven, bij Mij te blijven. Alles is goed. Ik ben bij jou. Ik
zal royaal zijn voor mijn geliefde apostelen in deze heilige Adventstijd.
Wees je sterk bewust van mijn aanwezigheid. Wanneer je überhaupt om je
heen kijkt, kijk dan met mijn ogen. Dit zal je begrip schenken, waardoor je
van de vrede verzekerd zult zijn Alles is goed. Het kindje keert terug door
jouw hart als de Koning.	

1 januari 2010 Jezus	

Er zijn veel manieren om liefde te delen. Een van de manieren waarop Ik
liefde deel met mijn apostelen is door mijn voortdurende aanwezigheid. Ik
ben in ieder moment, elke dag aanwezig, waarin Ik jou mijn hemels
gezelschap aanbied. Ik bied jou een voortdurende stroom van liefde aan,
welke geneest en geruststelt, welke kalmeert en richting geeft. Als het Mij

toegestaan wordt, kan Ik een apostel helpen om zijn standpunt aan te
passen aan mijn standpunt, welke erg verschilt van het standpunt van
iemand die oftewel mijn aanwezigheid is vergeten oftewel mijn gezelschap
heeft afgewezen. Dit standpunt brengt een rustige vastberadenheid met
zich mee. De dagen gaan voorbij, één voor één en mijn wil stroomt door
eenieder van jullie die mijn aanwezigheid heeft geaccepteerd. Jij ziet geen
grote veranderingen ter plekke. Misschien vraag jij jezelf af of jouw
medewerking überhaupt zin heeft. Ik verzeker jou vandaag, dat als jij Mij
morgen zou afwijzen, mijn Koninkrijk er onder zou lijden. Zonder jou zou
Ik één thuis minder hebben voor mijn grote liefde op aarde. Elke keer als
Ik jou gebruik om een ander te beminnen, voel Ik dankbaarheid. Mijn
dankbaarheid is een kracht die de levens van degenen om jou heen
verandert. Jij bent genaden aan het verzamelen, die alleen de hemel kan
begrijpen. Alleen de hemel kan zien hoe een daad van genade wordt
opgeslagen door te wachten. Deze genade omhult iedere persoon voor wie
jij ten beste spreekt en op een moment waarop het mogelijk is, dat wil
zeggen wanneer de hemel de opening ziet, wordt die genade gebruikt om
de ziel te beschermen en vooruit te helpen. Lieve apostel, die de hemel zo
gelijkmatig dient, laat al jouw moeilijkheden aan Mij over. Geef jezelf
volledig over aan mijn voorzienigheid. Dien met discipline op dit moment
en Ik zal zorgen voor jouw dierbaren. Ik gebruik jou voor het doel van de
liefde en Ik wil jou zelfs nog meer ten volle gebruiken. Wanneer jij
ontmoedigd raakt, kom dan alsjeblieft bij Mij zitten en Ik zal jou helpen
begrijpen, dat jouw manier van kijken beperkt is. Concentreer je op mijn
wil voor jouw dag. Concentreer je door in het nu te blijven, verbonden met
jouw dienstbaarheid voor ieder ogenblik. Vermijd gevangen te zitten in het
verleden en vermijd te denken aan een toekomst op aarde, waar jij
misschien geen deel van uitmaakt. Jij weet niet wanneer Ik jou zal komen
halen. Maar Ik ben nu bij jou als jij deze woorden leest. Ik heb vandaag
werk voor jou. Kijk samen met Mij naar wat Ik van jou vraag en samen
zullen wij een succesvolle kracht van liefde zijn. Ik verlang vurig naar
liefde van jou. Wanneer jij Mij vertrouwt en angst afwijst, ben Ik heel erg
blij. Kalme, bestendige dienstbaarheid is wat Ik verlang van mijn geliefde
apostelen die proberen Mij te dienen. Wees in de vrede. Ik ben bij jou.	

1 februari 2010 Jezus	

Mijn lieve apostelen, Ik wijs jullie de weg. Ik geef jullie leiding. Ik moedig
jullie keer op keer aan. Horen jullie Mij? Leren jullie om mijn stem te

onderscheiden van de stemmen van de wereld? Horen jullie Mij wanneer
Ik jullie met klem tot een steeds grotere overgave aanspoor? Jullie lijden,
dat weet Ik. Ik luister naar jullie gebeden en Ik ben bij jullie in jullie lijden.
Denkt alstublieft niet dat jullie lijden ervaren eenvoudigweg omdat jullie
Mij dienen. Kijkt naar diegenen die Mij niet dienen of zelfs naar diegenen
die Mij niet kennen. Zijn hun levens vrij van lijden? Ik help jullie de
bekoring af te wijzen die jullie doet geloven dat indien jullie dit pad niet
met Mij zouden bewandelen jullie van lijden verlost zouden zijn. Dit is
niet waar. Het mag stellig gezegd worden, dat als jullie niet met Mij
verenigd zouden zijn, jullie zouden lijden zonder baat te vinden bij mijn
gezelschap. Welk een eenzaam lijden en welk een hopeloze pijn. In plaats
daarvan bied Ik jullie een scala van vertroostingen aan. Ik schenk jullie
begrip aangaande de relatie tussen offer en heiligheid. Ik schenk jullie
kalmerende genaden om jullie te helpen jullie ziel voor te bereiden op de
hemel en anderen troost en genade te brengen. Liefste apostelen, jullie
worden omringd door de hemel. Jullie worden omringd door genade welke
jullie ondersteunt, zelfs wanneer jullie voelen dat jullie geen steun
ontvangen. Als jullie voelen dat jullie niet overeind kunnen blijven staan,
trekt jullie zelf dan terug en rust in mijn armen uit. Ik zal voor jullie zorgen
en geef jullie alles wat jullie nodig hebben om verder te gaan. Jullie leven
is aan het veranderen, dat is waar. Dit zou jullie niet mogen verontrusten.
Jullie mogen verwachten dat jullie leven verandert naarmate Ik jullie meer
en meer opneem in het plan dat Ik voor jullie tijd van dienstbaarheid aan
de hemel heb. Het is altijd zo, dat Ik jullie vooruit help; nooit achteruit. Er
is altijd beweging en verandering. Als jullie dienstbaarheid aan Mij zouden
afwijzen, zou jullie leven nog steeds veranderen. Verandering komt in het
leven of jullie de hemel dienen of niet. Jullie vragen jezelf misschien af
waarom Ik jullie deze dingen vertel. Ik help jullie de bekoring te weerstaan
om jullie overgave aan Mij te verbinden met het lijden. Als jullie lijden
dan is dat omdat lijden deel uitmaakt van mijn plan voor jullie. Elk leven
zal lijden inhouden. Geliefde apostelen, jullie proberen zozeer de hemel te
dienen. Gelooft alstublieft dat de hemel jullie ook dient. Jullie zijn
beschermd en bemind. Jullie hoeven alleen maar op het pad te blijven, dat
Ik voor jullie heb uitgestippeld en alles zal goed komen.	

1 maart 2010 Jezus	

Mijn lieve vrienden, jullie gaan vooruit. Ik, Degene die allen ziet, kan deze
vooruitgang op velerlei manieren, die jullie ontbreken, waarnemen. Ik kan

vooruitgang waarnemen met betrekking tot jullie heiligheid, wat jullie
zullen ervaren als een grotere bewustwording van jullie tekortkomingen en
zwakke plekken. Ik kan vooruitgang waarnemen aangaande de
bevordering van mijn plan, wat Ik ervaar in een groter verlangen naar
goedheid in mijn kinderen. Ik kan vooruitgang zien in de overgave van
steeds meer van mijn kleine apostelen, die mijn genezingbrengende
genaden verspreiden. Ik ben blij. Jullie tijd op aarde zal zo volledig
mogelijk gebruikt worden als jullie alleen al gedurende jullie dag jullie
aandacht gericht zullen houden op mijn aanwezigheid. Zoveel hangt af van
dit bewustzijn van mijn nabijheid. Jullie vertroosting in deze tijd van
verandering zal hier grotendeels van afhangen en daarom ben Ik gekomen
op de wijze waarop Ik gekomen ben en in de tijd waarin Ik gekomen ben.
Ik bereid jullie voor, mijn vrienden, zodat jullie anderen kunnen
voorbereiden. Er is gekreun in mijn Kerk, een zucht van inspanning nu Zij
voorwaarts koers zet naar een periode van vernieuwing. Jullie voelen deze
pijnlijke spanning, maar jullie voelen ook de sprankel van mijn hoop.
Lieve apostelen, om welke reden zou Ik op deze manier naar jullie toe
komen, ware het niet om een goede reden? Waarom zou Ik mijn Kerk
overstelpen met genade als het niet was om Haar te vernieuwen?
Alstublieft, Ik spoor jullie aan jullie te verheugen. Ik ben de
Boodschapper, die verlossing brengt. Jullie zijn de boden van mijn
verlossing. Ziet een bode er neerslachtig uit en zonder hoop? Natuurlijk
niet. Iemand die de terugkeer van de Koning aankondigt staat met
stralende ogen, vervuld van geluk en van wat komen gaat. Weest dit voor
Mij in deze wereld, waar de duisternis door zovelen wordt overgebracht.
Weest boodschappers van het licht, jullie verheugend, zodat anderen hun
toekomst mogen zien.	

1 april 2010 Jezus	

Mijn lieve apostelen, Ik ben bij jullie. Ik ben bij elke uitdaging die jullie
ervaren. Ik zie jullie strijd en Ik voorzie in alles wat jullie nodig hebben
om Mij elke dag te dienen. Als jullie Mij jullie dag gegeven hebben, dan
behoort die dag Mij toe. Jullie eigen wil is aan de hemel geschonken en de
hemel schenkt in ruil daarvoor mijn wil. Hoe ervaren jullie dit? Meestal is
de ervaring van het dienen van Mij voor jullie een mysterie. Hoe kan het
ook anders wanneer jullie zien met ogen die het goddelijke visioen nog
niet hebben aanschouwd. Dag na dag bieden jullie Mij jullie wil aan en
dag na dag gebruik Ik jullie offerande om voor mijzelf, door jullie heen,

een weg te banen naar anderen toe. Voelen jullie dat jullie succes hebben?
Of voelen jullie bij tijd en wijle dat jullie geen succes hebben? Arme
kleine apostelen, Ik begrijp jullie vragen en Ik begrijp jullie twijfels. Ik
verzeker jullie: tijdens mijn ervaring als mens, voelde ik Mij niet op ieder
moment succesvol. Mijn ervaring was juist vaak het tegenovergestelde. Ik
werd vaak bekoord om te geloven dat Ik de Vader teleurstelde. Ik vroeg
Me soms af, op momenten waarin Ik als mens bekoord werd, of liefde in
feite genoeg was. Zou de liefde er in kunnen slagen om de harten te
veranderen in goedheid? Zou de liefde er in kunnen slagen om de kinderen
van God ervan te overtuigen om het prachtige plan, wat de Vader voor de
mensheid heeft, te aanvaarden? Ja, gelooft alstublieft dat Ik bekoringen
heb doorstaan. En nu ondergaan jullie bekoringen. Verenigd brengen onze
bekoringen, die wij ondergaan voor het Rijk van de Vader, verzachtende
zegeningen voor anderen. Jij, mijn geliefde apostel, dient Mij ondanks de
bekoringen Mij te verlaten.Waar anderen van Mij weggaan houd jij stand.
Jij houdt stand voor Mij zoals Ik stand hield voor jou. Vanuit mijn
perspectief bekeken is, ondanks jouw lijden, alles goed. Mijn plan is
volmaakt. Als jij Mij dient en luistert naar mijn stem zijn er geen
problemen. Als jij Mij niet dient en niet luistert naar mijn stem, dan zijn er
veel problemen voor jou en zullen er veel problemen voor jou blijven
bestaan. ‘Oh’, zeg jij, ‘Jezus, Ik luister naar U en toch ken ik nog
problemen’. Wij moeten kleine problemen onderscheiden van grote
problemen. Kleine problemen vormen het lijden wat jij draagt terwille van
de goddelijke wil. Grote problemen zijn de problemen die je tegenkomt
wanneer je mijn wil verlaat en jouw eigen wil daarvoor in de plaats zet.
Bid jij? Ben je voortdurend in contact met Mij? Vraag je Me wat Ik wil dat
jij doet in situaties waar jij onzeker bent? Breng jij tijd door in stilte,
waarbij je denkt aan de hemel en het plan wat de hemel voor jou
gedurende de dag heeft? Antwoord ‘ja’ op deze vragen en Ik verzeker je,
dat je jouw problemen aankunt. Geloof niet dat Ik jouw zuchten negeer of
de rug toekeer aan jouw angsten. Ik ben bij jou. Ik zal jou nooit in de steek
laten. Mijn plan zal worden gerealiseerd door jouw doorzettingsvermogen
en door het doorzettingsvermogen van vele apostelen zoals jij. Ik ben zo
blij wanneer jullie voor elkaar bidden omdat jullie zo mijn dankbaarheid al
bij voorbaat zullen ervaren. Jullie zien mijn dankbaarheid in de genaden
die anderen, op jullie voorspraak, ontvangen. Verheugt jullie. Ik geef
antwoord op jullie lijden en beantwoord jullie gebeden. Waarlijk: Ik ben
bij jullie.	


1 mei 2010 Jezus	

Mijn lieve apostelen, wat worden jullie vaak persoonlijk uitgedaagd
wanneer jullie de blijde boodschap proberen te verkondigen.
Dit brengt een verleiding met zich mee om de autenticiteit van de blijde
boodschap te relateren aan jullie eigen heiligheid. Jammer genoeg
bemerken jullie dat jullie tekort schieten, natuurlijk, omdat jullie dienen
binnen de beperkingen van jullie zwakke menselijkheid. Vermindert dit de
kracht van de blijde boodschap, waartoe jullie geroepen zijn om deel te
nemen? Vermindert dit de autenticiteit van de blijde boodschap? Nee.
Jullie zwakke menselijkheid getuigt eerder van de wijde verspreiding van
de blijde boodschap. Ja, de blijde boodschap biedt zoveel gelegenheid tot
het beoefenen van ieders potentieel, dat ieder van mijn kleine apostelen
een ware booodschapper wordt, ondanks menselijke tekortkomingen.
Jullie zijn ieder op unieke wijze geschikt om deze blijde boodschap naar
een gewonde wereld te brengen. Je ziet, liefste apostel, het is door het
aanvaarden van jouw eigen pijn en door jezelf aan te bieden voor
genezing, dat jij mijn grootste voorbeeld wordt. Jij, door jouw bereidheid
om genezing te aanvaarden en door jouw bereidheid om te groeien, laat je
anderen zien wat Ik de wereld, in deze tijd van vernieuwing, te bieden heb.
Prachige mensheid, wat doet mijn verlangen pijn om jullie te genezen,
jullie te troosten, jullie naar de Vader te	

brengen waar jullie eeuwige waardigheid en vertrouwen zullen vinden. Ik
lijd geestelijke angst vanwege het verlangen dat jullie mijn liefde
aanvaarden. Er zijn mensen die erop wachten om Mij te ervaren, maar het
is doordat jullie Mij aanvaarden met volledige overgave dat Ik naar hen
gebracht zal worden. Belast Ik jullie met mijn werk? Vinden jullie mijn
vriendschap een zwaar kruis om te dragen? Laat Mij jullie duidelijk
zeggen: het is alleen in dit kruis dat jullie jullie vreugde zullen vinden.	

1 juni 2010 Jezus	

Lieve apostelen, zijn jullie moe? Vragen jullie je af waarom mijn dienst
zoveel heiligheid verlangt? Ik weet dat jullie niet altijd het verband
begrijpen tussen jullie lijden en de genaden die Ik anderen schenk. Dit is
niet duidelijk voor jullie wanneer jullie zware kruisen dragen die groot
vertrouwen verlangen. Wanneer jullie voor eeuwig bij Mij zijn, zullen
jullie dit verband begrijpen en zullen jullie je verheugen dat jullie bereid

waren om in mijn dienst te blijven, ondanks de eisen die aan jullie wil
werden gesteld. Ik vraag, Ik vraag en steeds weer vraag Ik en jullie geven
antwoord en jullie antwoorden en steeds weer geven jullie antwoord. Mijn
lieve apostelen, jullie hebben zo de gewoonte om ja tegen Mij te zeggen,
dat jullie verder gaan dag na dag. De dagen gaan voorbij, nietwaar? De een
na de ander volgen de dagen elkaar op en hebben jullie genade gewonnen
voor de wereld. Zo is het voor jullie, liefste kinderen van de Vader,
gearrangeerd. Van jullie wordt gevraagd om goed en heilig te zijn en in ruil
daarvoor werkt de Vader mee door jullie intenties dicht tegen zijn Hart aan
te houden. Op dit moment, waar jullie zijn geplaatst, is er genade. Voelen
jullie het? Vertrouwen jullie Mij? Ik ben bij jullie. Ik heb jullie niet
verlaten. Willen jullie de bekoring weerstaan Mij te verlaten wanneer Ik
aandring op jullie overgave. Als jullie Mij vragen om de genade van
volharding zal Ik die jullie schenken. Dit is mijn gave. Maar jullie moeten
er om vragen en deze gave dan aanvaarden. Als jullie bemerken dat jullie
falen en jullie desalniettemin zo goed als mogelijk proberen te dienen, dan
moeten jullie tijd bij Mij doorbrengen en bekijken wat de opvatting van de
hemel is ten aanzien van falen. Jullie bemerken misschien dat jullie succes
in mijn ogen hebben, zelfs wanneer de wereld jullie bijdrage verwerpt.
Alles is goed.Weest niet bang voor vermoeidheid. Vreest alleen het besluit
om Mij te verlaten. Denkt eraan, Ik zal jullie nooit in de steek laten. Nooit.	

1 juli 2010 Jezus	

Mijn geliefde apostelen, door jullie overgave aan Mij schenk Ik vele
genaden aan de wereld. Jullie zien de genaden niet, maar soms zien jullie
de uitwerking van de genaden. Verheugt jullie wanneer jullie de uitwerking
van de genaden, die Ik doorheen jullie stuur, zien. Dankt Mij. Jullie
dankbaarheid aan Mij betoond, geeft Mij vertroosting. Ook maakt de
dankbaarheid die jullie aan Mij betonen jullie vreugdevol. Ik wil dat jullie
vol vreugde zijn, lieve apostelen, omdat Ik jullie zoveel geef. Jullie werken
met Mij mee en werken hard, dat is waar, maar jullie vinden er ook baat
bij, omdat mijn Hart zo dankbaar is voor jullie trouw, dat Ik haast maak
met het beantwoorden van jullie gebeden, zowel die van jullie dierbaren
als die van de gehele wereld. Wanneer een reiziger een korte afstand aflegt,
kan hij een beetje moe worden. Wanneer een reiziger een langere afstand
aflegt, kan hij nog meer vermoeid raken. Wanneer een reiziger een afstand
aflegt, die de rest van zijn tijd op aarde in beslag neemt, zoals in jullie
geval, begrijpt die reiziger dat vermoeidheid zijn metgezel zal zijn. De

kameraadschap met deze vermoeidheid zou twee dingen tot stand moeten
brengen. Allereerst zou het een band moeten scheppen tussen de geredde
ziel en de Verlosser, omdat ook Ik vermoeidheid ervoer en ook Ik mijn
leven wijdde aan het Koninkrijk. Nog iets wat vermoeidheid voor jullie
zou moeten doen, is jullie dwingen om jullie dienstbaarheid aan mijn
tempo aan te passen, welke een gelijkmatig tempo is in tegenstelling tot
een gehaaste manier van doen. Ik vraag om rustige dienstbaarheid. Ik wil
geen aarzeling in mijn dienstbaarheid, nee, maar Ik wil ook niet dat jullie
onverantwoordelijk omgaan met jullie lichamelijk of geestelijk welzijn.
Als jullie naast een bron staan en niet drinken, zullen jullie uitgedroogd
raken, ongeacht de nabijheid van de bron. Drinkt, lieve apostelen. Ervaart
iedere dag de genade die jullie anderen dringend aansporen om te
aanvaarden. Ik ben bij jullie en Ik geef jullie voortdurend voedsel. Jullie
hebben de genade voor vandaag. Jullie zullen morgen naar Mij terug
moeten komen om de genade voor die dag in ontvangst te nemen. Ik wil
dat mijn geliefde apostelen gesterkt worden en Ik geef ze kracht. Lieve	

vrienden, alles is goed. Jullie werken hard, zoals Ik hard werkte, maar
jullie zal alles gegeven worden wat jullie nodig hebben. Ik ben jullie zo
dankbaar. Ik ben zo tevreden over jullie. Gelooft Mij wanneer Ik dit zeg.
Het is heel belangrijk voor de wereld dat jullie mijn dankbaarheid
aanvaarden, omdat de wereld waarlijk Mij en dienstbaarheid aan Mij niet
zal begrijpen als jullie mijn dankbaarheid niet aanvaarden. De mensen
moeten naar jullie kijken en zien dat dienstbaarheid aan Mij zegeningen
brengt. Ik ben bij jullie en mijn dankbaarheid tegenover jullie zal voor
eeuwig blijken.	

1 augustus 2010 Jezus	

Weest in de vrede bij jullie werkzaamheden, lieve apostelen. Haast jullie
niet en stelt ook niet uit. Neemt geen pauze in jullie dienstbaarheid aan de
hemel, ongeacht waar die dienstbaarheid jullie heeft gebracht. Wij gaan
vooruit in een gelijkmatig tempo als wij samen zijn. Als jullie zonder Mij
werken, merken jullie waarschijnlijk dat jullie je of aan het haasten of aan
het uitstellen zijn. Ik heb geen haast en Ik stel ook niet uit. Test jullie zelf
vandaag. Bepaalt jullie tempo. Als het gelijkmatig is en jullie zijn rustig, is
alles goed. Als jullie tempo gehaast is en jullie niet rustig zijn, zijn jullie
misschien vergeten dat jullie mijn werk aan het doen zijn en niet jullie
eigen werk. Als jullie opgehouden zijn met werken voor de hemel, omdat

jullie bedroefd, gefrustreerd of ontmoedigd zijn, dan is dat een teken dat
jullie Mij nodig hebben om jullie nieuw leven in te blazen en jullie
vertrouwen in ons samenzijn te herstellen. Ik spreek met jullie over
overgave en vraag jullie om de uitkomst van jullie dienstbaarheid te
beschouwen als irrelevant, in die zin dat jullie geen controle hebben over
de vruchten van jullie dag. Meestal zullen jullie de vruchten niet zien.
Meestal zullen jullie de vruchten niet kunnen begrijpen. Dit komt, omdat
mijn geliefde vrienden een beperkt begrip hebben van de kracht en het
geduld van de hemel. Als de hemel een doel wil bereiken, begint de hemel
vroeg met de voorbereidingen. Veel van jullie dienstbaarheid, mijn lieve
apostelen, zal bestaan uit het zaaien van zaadjes voor toekomstige
bekeringen. Liefste apostelen, Mij zo nabij, kunnen jullie dit accepteren?
Zullen jullie Mij vertrouwen? Veel mensen dragen bij aan de constructie
van een gebouw op aarde. Denkt na over alles wat er gebeurt, voordat het
bouwwerk tot stand is gekomen. Alle materialen moeten worden
gefabriceerd en gevormd en dan bij elkaar gebracht worden en er moet een
ontwerp zijn. De mensen die de materialen geproduceerd hebben, zien het
gebouw misschien nooit, dat door hun medewerking tot stand is gekomen.
Zo gaat het ook met het Koninkrijk van God. Er zijn veel handen aan het
werk in deze wereld, druk doende materialen te verzamelen voor de
constructie van het gebouw dat de Vader heeft gewild voor zijn Kerk op
aarde in deze tijd. Jullie zijn mijn ijverige werkers, die blijmoedig naar
voren komen om de Koning te dienen. Ik dank jullie, lieve vrienden. Ik
spoor jullie aan om vertrouwen te hebben, geduldig te zijn en blijmoedig
deel te nemen, waar dat Ik jullie dan ook maar geplaatst heb, aan dit plan.
Verheugt jullie. Laat anderen het geluk zien, omdat jullie weten dat jullie
bemind en beschermd zijn.	

1 september 2010 Jezus	

Weest, lieve apostelen, gedurende jullie dag in de vrede. Misschien zijn
jullie aan het leren om het rustiger aan te doen en misschien heeft dit jullie
geholpen om meer verbonden te zijn met mijn aanwezigheid in jullie
dienstbaarheid. Wat zijn jullie gezegend als deze les wortel heeft geschoten
in jullie leven. Spant jullie in deze manier van leven eigen te maken omdat
de mooiste geschenken tot jullie beschikking staan als jullie methodisch
met Mij te werk gaan. Soms zijn de mensen zich niet bewust van de aard
van mijn genade die door hun medewerking doorheen de dag stroomt. Dit
is goed, lieve apostelen. Weest als kleine kinderen, die vanaf een brug veel

bladeren in een stroom gooien en dan weglopen. De uitwerking van hun
handeling drijft stroomafwaarts zonder enige hulp van het kind en de
uitwerking van jullie dagelijkse dienstbaarheid mondt uit in de grotere
stroom van de Kerk zonder verder toedoen van jullie kant. Waarlijk, jullie
consequente dienstbaarheid heeft op de een of andere wijze zijn uitwerking
op de gehele Kerk, zowel op de dag waarin jullie je tijd doorbrengen als op
de toekomst, waarin jullie misschien geen tijd meer doorbrengen.	

Ieder van jullie dient ten gevolge van de dienstbaarheid van veel mensen.
Jullie werden gevormd en geleid in jullie geloof door het offer van
diegenen, die jullie zijn voorgegaan in dienstbaarheid. Weest dankbaar
voor hun offer en geeft dan ook gewillig en vrijmoedig aan diegenen om
jullie heen en aan diegenen die na jullie	

zullen komen. Lieve vrienden, doorheen ieder van jullie stuur Ik vorming,
die heel specifiek is voor deze tijd. Om deze reden smeek Ik jullie om
jullie aandacht op Mij gericht te houden en op alles wat Ik jullie vraag te
doen. Ik wil dat jullie heilig zijn. Ik kan de grootste hoeveelheid
barmhartigheid aan de wereld schenken als mijn geliefde vrienden Mij
helpen. Weest niet geïnteresseerd als de vijand van de eenheid jullie
redenen aanvoert tot onenigheid met diegenen om jullie heen. Weest
geïnteresseerd wanneer jullie Jezus jullie smeekt niet te letten op de
tekortkomingen van anderen en om naast hen te dienen in harmonie. Lieve
apostelen, wij hebben niets zonder eenheid. Onze campagne van liefde zal
alleen maar succes hebben als wij ons concentreren op de liefde. De liefde
overwint alles, zelfs het diepste lijden. Omdat wanneer een van Gods
kinderen niets heeft en beroofd is, het kleinste beetje liefde als het grootste
feest is. Ik, jullie Jezus, ben nu een bedelaar. Ik smeek jullie om lief te
hebben. Staat Mij toe om te zorgen voor de rechtvaardigheid, omdat Ik
alleen ertoe uitgerust ben om oordeel te vellen. Jullie moeten ervoor
zorgen dat jullie beminnen, ondanks welke verwondingen dan ook die
jullie hebben opgelopen. Ik ben het grootste slachtoffer van
onrechtvaardigheid, dus ben ik degene die het beste troosten kan. Brengt
jullie lijden bij Mij en Ik zal jullie vervuld met liefde wegsturen, die jullie
dan namens Mij zullen blijven uitdelen. Neemt mijn werk serieus, lieve
apostelen. Het is belangrijk.	

1 oktober 2010 Jezus	


Mijn lieve apostelen, jullie gaan op aarde door jullie tijd voort temidden
van vele veranderingen. Van buitenaf is er heel wat beweging en
verwarring die de kinderen van God beïnvloedt. Sommigen worden op een
negatieve manier beïnvloed en sommigen op een positieve manier. Wie
wordt er positief beïnvloed wanneer er lijden is? Ik vraag jullie dit omdat
Ik wil dat jullie het lijden bezien vanuit het perspectief van iemand die op
God vertrouwt en op het plan van God voor al zijn kinderen. Als jullie op
God vertrouwen, dan kan het lijden eenvoudiger bekeken worden, of het
nu jullie lijden betreft of het lijden van diegenen om jullie heen. Als jullie
lijden worden jullie geroepen om te verdragen, maar niet zonder God en
niet zonder God’s genade. Als iemand dichtbij jullie lijdt, dan worden
jullie geroepen om erbarming te tonen en zelfs, indien mogelijk, bijstand te
verlenen. Jullie hebben de genade om jullie rol en om jullie antwoord te
begrijpen, of het nu om jullie eigen lijden gaat of om het lijden van
diegenen om jullie heen. In elke levenservaring is het mogelijk bekoord te
worden. Als het jullie in alles voor de wind gaat, dan worden jullie
misschien bekoord om zelfvoldaan te worden ten aanzien van hoe jullie
antwoord geven op de vele genaden die Ik jullie geef. Ik zou er de
voorkeur aan geven, dat jullie Mij loven en prijzen gedurende de tijden
waarin alles relatief gemakkelijk gaat en er alert op zijn om anderen te
helpen. Als niet alles goed gaat, dan is er misschien de bekoring om te
geloven, dat jullie gebeden niet door God worden gehoord. Ik zou graag
zien, dat jullie deze tijden gebruiken om jullie te oefenen in het stellen van
vertrouwen op Mij. Offer Mij jullie lijden met een hart dat mijn ervaring
gewillig deelt en dit niet met tegenzin. Lieve apostelen, wij zijn samen,
jullie en Ik. De eenheid die wij delen, was altijd zo bedoeld door de Vader.
Alles is goed. Stelt jullie tijdens bekoring en lijden niet op tegen Mij. Ik
zal jullie nooit in de steek laten en Ik zal jullie lijden gebruiken op
manieren die jullie nu nog niet begrijpen. Jullie zullen het later begrijpen
en dan zullen jullie Mij zo dankbaar zijn omwille van het feit dat Ik jullie
deze leerervaringen gaf. Verheugt jullie. Ik ben altijd bij jullie.	

1 november 2010 Jezus	

Liefste apostel, wees verzekerd van mijn goede wil ten aanzien van jou.
Soms zie Ik, dat jij vergeet dat jij een geliefde en trouwe vriend hebt. Ik
ben een vriend, die jou nooit vervelend of moeilijk vind. Ik ben bij jou
gedurende jouw rustige periodes en gedurende jouw stormen. Ik vind jou
een kostbare kameraad, ongeacht jouw gesteldheid op ieder moment. Denk

aan iemand naar wiens gezelschap jij vurig verlangt of naar wiens
gezelschap jij vurig verlangde in het verleden. Alleen al de gedachte aan
de tijd met die persoon door te	

brengen, zou je vertroosting kunnen schenken. Bij die persoon voelde jij je
op je gemak, veilig en was er vreugde. Jij kon jezelf zijn en voelde dat je
goed paste bij deze ander. Lieve apostel, voor jou ben Ik die ander. Voor
Mij ben jij die ander. Wij passen bij elkaar. Wanneer jij bij Mij bent, ben jij
bij degene die jou volledig begrijpt en jou volledig bemint. Mijn liefde
voor jou is vol sympathie, begrip en is onveranderlijk. Mijn liefde voor jou
zal iedere spanning of pijn, iedere fout of iedere emotionele storm die jij
ervaart, trotseren. Ik zal jou nooit in de steek laten. Ik zal altijd van jou
houden en jou in mijn Hart verwelkomen. Jouw antwoorden en jouw
duidelijkheid zul je bij Mij vinden. Soms, lieve apostel, ben jij bang dat Ik
jou niet de antwoorden geef, die jij verlangt. Dit is niet waar. Als jij een
antwoord van Mij nodig hebt, zul jij het krijgen. Als een koerswijziging
noodzakelijk is, zal Ik jou er naar toe leiden. Jouw gebeden vinden direct
een thuis in mijn Hart en Ik ben erg blij, dat jij naar Mij gekomen bent met
deze vragen. Het is niet mogelijk, dat een geliefde apostel wordt
afgewezen. Denk niet, dat Ik jouw pijn negeer of dat jouw pijn Mij
onverschillig laat. Jij, lieve apostel, hebt Mij laten zien, dat jij
geïnteresseerd bent in mijn pijn, die altijd de pijn van de mensheid zal
omvatten. Dit zet mijn Hart aan tot de grootst mogelijke edelmoedigheid.
Ik beantwoord jouw gebeden op mystieke wijze. Op een dag zul jij zien,
dat Ik jouw gebeden op de meest gunstig mogelijke wijze, gegeven de
intentie, heb beantwoord. Veel onnodige kalamiteiten worden door gebed
vermeden. De grootste barmhartigheid stroomt door jouw gebeden naar
jouw dierbaren, zelfs al lijd jij verschrikkelijk, wanneer jij jouw dierbaren
gewond ziet of wanneer jij van hen gescheiden moet worden, juist wanneer
jij niet verwacht van hen gescheiden te worden. Ik ben de barmhartige
Christus in al deze situaties. Begrip zal komen, lieve vriendin. Geloof in
jouw gebeden. Geloof in mijn barmhartige aanwezigheid bij jou. Geloof in
de uitwerking van jouw dienstbaarheid en geloof in de dankbaarheid, die
Ik heb ten aanzien van jou, zelfs wanneer jij het niet voelt.	

1 december 2010 Jezus,	

Mijn lieve apostelen, samen maken wij vorderingen. De mensheid kreunt
onder de veranderingen, die op haar afkomen en toch worden de dienaren

van de hemel alsmaar heiliger. Het project van jullie heiligheid ligt op
koers. Lieve apostelen, dit is het belangrijkste en dit zou jullie grootste
zorg moeten zijn. Ik wil dat jullie je bewust zijn van jullie vooruitgang. In
plaats van afgeleid te worden door de veranderingen, die in de wereld
plaatsvinden, nemen jullie actief deel aan de veranderingen door jullie
persoonlijke overgave om iedere dag met mijn wil verbonden te blijven.
Jullie bieden jullie dienstbaarheid aan door jullie ‘gebed van trouw’ en Ik
accepteer jullie dienstbaarheid en gebruik jullie om anderen te leren wat
echte heiligheid is.Van buitenaf lijkt het waarschijnlijk alsof jullie hard
werken.Van buitenaf is het waarschijnlijk duidelijk dat jullie overgave
jullie iets gekost heeft, namelijk jullie eigen plan. Jullie hebben jullie plan
aan Mij voorgelegd en Ik heb jullie in ruil daarvoor mijn plan overhandigd.
Mijn plan voor jullie leven aanvaarden is niet gemakkelijk en sommige
momenten zijn moeilijker dan andere momenten en toch gaan jullie door.
Jullie streven naar totale aanvaarding van mijn wil. Dit is wat Ik van jullie
vraag en dit is wat de Vader van Mij vroeg. Overgave. Als jullie willen
leren wat overgave is, kijkt dan eenvoudigweg naar mijn lichaam op het
kruis. Mijn passie schenkt jullie een vluchtige blik op waar de overgave
Mij gebracht heeft. Jullie vreugde in dienstbaarheid schenkt anderen een
glimp op waar de overgave jullie gebracht heeft. Weest alstublieft vol
vreugde. Jullie vreugde schenkt de wereld hoop. Vreugde is aanstekelijk.
En hoop is aanstekelijk. Lijden gaat voorbij en wat overblijft is jullie
offergave. Ik keer terug. Ik zeg jullie dit, omdat het waar is en Ik wil dat
jullie voorbereid zijn en dat jullie anderen helpen om voorbereid te zijn.
Alles is goed. De kind-Koning kijkt uit over een wereld die vurig naar
Hem verlangt. Brengt Mij naar anderen, zodat ook zij mijn terugkeer
mogen inluiden.	

1 Januari 2011 Jezus	

Mijn vrienden, horen jullie mijn stem? Kunnen jullie mijn aanwezigheid
voelen? Ik wil jullie ervan verzekeren, dat Ik aanwezig ben. Ik verlang
ernaar jullie hiervan te verzekeren, zodat jullie vertrouwen kunnen hebben
in het plan dat Ik gekozen heb voor jullie leven. Ik weet dat jullie
bekoringen voelen tegen het plan dat Ik voor jullie heb gearrangeerd.
Misschien niet vandaag, maar op andere dagen, of misschien ervaren jullie
deze bekoring elke dag. Misschien lijden jullie en vragen jullie jezelf af
waarom Ik dit voor jullie toelaat ervan uitgaande dat jullie denken dat

jullie produktiever zouden zijn zonder de kruisen in jullie leven. Denkt
voor	

een ogenblik na wat er gebeurd zou zijn als Ik het kruis had afgewezen en
door was gegaan met prediken. Wat zou er overgebleven zijn na mijn
leven? Denkt na over de afwezigheid van de Passie in het geloofsleven
zoals dat vandaag de dag bestaat. Hoe kunnen wij het Evangelie prediken
als wij niet bereid zijn de kruisen te aanvaarden, die er onvermijdelijk mee
vergezeld gaan? Nee, liefste vrienden, om het Koninkrijk van God op de
juiste manier aan anderen over te brengen, moeten wij bereid zijn om
offers te brengen, in sommige gevallen zelfs tot de dood toe. De eer van
jullie werk is te zien in de zielen van hen die jullie rechtstreeks hebben
aangeraakt of in hen die door anderen zijn aangeraakt, omdat jullie
ingestemd hebben met mijn plan. Mijn plan voor jullie zal de grootste
weldaad schenken aan hen die lijden onder eenzaamheid en geen vreugde
kennen.Wat een droefenis! Als jullie Mij dienen, dank Ik jullie. Als jullie
overwegen Mij te gaan dienen, heb Ik jullie nodig. Als jullie onder zware
kruisen gebukt gaan vanwege jullie overgave aan de hemel, verheug Ik Mij
in jullie. In alle gevallen ben Ik bij jullie. Ik spoor jullie aan dit te geloven
en deze waarheid te leven. Wanneer jullie klaar zijn met jullie tijd op aarde
zullen jullie naar mijn Koninkrijk kijken en de weldaden zien, die jullie er
door jullie dienstbaarheid aan hebben bijgedragen. Het leven is voor
niemand gemakkelijk en bekoringen komen tot iedereen. Weest er zeker
van dat jullie mijn kracht kunnen gebruiken wanneer jullie je zwak voelen.
Jullie zullen niet altijd de overtuiging voelen, maar jullie moeten de
overtuiging leven. Ik zal doorheen jullie liefdesvuren ontsteken als jullie
dit voor Mij doen. Weest niet bang voor jullie worsteling als mens, omdat
juist door deze worsteling anderen de kracht zien van Degene die door
jullie heen werkt.	

1 februari 2011 Jezus	

Liefste apostelen, Ik ben hier aan het wachten om te luisteren naar jullie
smeekbeden. Ik hoor jullie harten als zij kreunen in de eenzaamheid van
het dienen van de hemel wanneer anderen om jullie heen de hemel niet
dienen. Jullie dienen naast hen die oftewel leven volgens de normen van
de wereld oftewel een roeping beleven die verschilt van die van jullie.
Waarlijk, Ik weet dat er tijden zijn waarop jullie je afvragen waarom Ik
jullie geplaatst heb op de plaats waar ik jullie heb geplaatst. Ik hoop, lieve

apostelen, dat deze tijden kort zijn. Ik hoop dat jullie minder tijd zullen
doorbrengen met jullie zelf af te vragen waarom jullie dienen in een
bepaalde rol en meer tijd doorbrengen met jullie zelf af te vragen hoe jullie
volmaakter kunnen dienen in de rol die jullie gegeven is.	

Zie je, vergelijkingen met anderen zullen nooit vrucht afwerpen. Jullie zijn
uniek. Het werk dat Ik voor jullie heb, is uniek en jullie moeten oppassen
voor de gewoonte om jullie roeping achter jullie aan te slepen alsof het iets
is dat zo zwaar is dat het jullie vreugde heeft vernietigd. Zo beleeft een
apostel zijn roeping niet. Een apostel bekijkt zijn roeping als een prisma
doorheen welke gelegenheden tot heiligheid en vreugde uitspringen op
talrijke prachtige en verschillende manieren. Waarlijk, anderen zouden
jullie en jullie roeping als onafscheidelijk van elkaar moeten zien. Jullie
zouden jullie roeping moeten worden. O lieve apostelen, Ik weet dat jullie
kruisen dragen die in verband staan met jullie heilige roepingen, maar zien
jullie niet, dat deze kruisen, gedragen met waardigheid, meer dan wat dan
ook, mijn aanwezigheid in jullie leven weergeven en inderdaad in de
wereld? In iedere omstandigheid zegen en ontvang Ik jullie in mijn Hart
waar jullie de leiding en zekerheid vinden die jullie verlangen. Op elk
moment is er genade beschikbaar voor jullie en voor anderen door jullie
heen. Des te meer genade Ik door jullie heen stroom, des te meer wordt de
wereld gezegend en des te meer worden jullie geheiligd. Komt naar Mij
toe, alsmaar dichterbij in jullie harten en handelingen en waarlijk, de
wereld zal de liefde vinden waar ze naar smacht. Kijkt hoe de kinderen van
God vriendelijkheid gretig in zich opnemen, alsof zij door gebrek eraan
smachtten. Ja, jullie zijn aan het offeren om mijn roep te beantwoorden,
maar het plan werkt en de wereld wordt vernieuwd door de inzet van alle
mensen van goede wil. Verheugt jullie dan, ondanks jullie kruis. Wij zijn
de enige rechtschapen zaak, namelijk die van de liefde, aan het
bevorderen.	

1 maart 2011	

Jezus	

Weest in de vrede, lieve apostelen. Ik spoor jullie dringend aan er dagelijks
naar te streven in de vrede te zijn. Alles wat jullie omringt zal profiteren
van jullie begrip dat, terwijl de wereld verandert, God dezelfde blijft. Ik
ben dezelfde. Ik ben bij jullie en de reden waarom Ik jullie dringend tot

een vredige kalmte aanspoor, is omdat de vijand van de vrede angst zaait
in de kinderen van God. Misschien denken jullie dat Ik jullie vraag om in
de vrede te zijn, maar dat dit te moeilijk is. Lieve vriendin van mijn Hart,
denk eens even na. Wat vermindert jouw vrede? Welke mensen? Welke
gewoonten? Welke activiteiten? Vraag jezelf af waarom deze mensen of
deze dingen jouw vrede aantasten? Jij moet deze antwoorden vinden door
Mij en hemelse gedachten te beschouwen. Alleen dan zul jij snel de
tegenstelling kunnen identificeren tussen het gevoel van vrede dat de
hemel jou schenkt en het gevoel van opwinding dat de wereld jou biedt.
De Geest in jou leidt jou tot de stilte, zelfs temidden van wat misschien
noodzakelijkerwijze een druk leven is. Als jij vanuit Mij werkt, zul jij de
vrede behouden tijdens bezigheden en interactie met anderen, omdat jij
Mij zult geven en ontvangen. Wanneer jij bij iemand bent, die niet in staat
is mijn liefde te aanvaarden, zal mijn liefde die persoon omringen, totdat
die persoon het kan ontvangen en jij zult de liefde niet verspild hebben,
omdat mijn liefde jou zegent, zelfs als deze door jou heen stroomt. Door
vanuit Mij te werken, disciplineer jij jezelf om in de vrede te verblijven,
omdat Ik vrede ben. Ik ben kalmte. Ik ben liefde. Hoe vaak vraag Ik jou
niet om de wereld van een contrast te voorzien en het is door in de vrede te
blijven, dat jij dit zult doen. Wees alert op mijn aanwezigheid en jij zult
vrede verspreiden.

