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FOCUS
Wereldwijd katholiek netwerk
11 oktober 2004

Beste vrienden,
Ik ben erg onder de indruk van de boodschappen gegeven door Anne, die
beweert dat deze afkomstig zijn van God de Vader, Jezus en de heilige
Moeder van God. Zij bieden materiaal voor een uitstekende en grondige
meditatie voor hen voor wie ze bedoeld zijn, namelijk voor leken,
bisschoppen, priesters en zondaars met bepaalde moeilijkheden. Deze
boodschappen zouden niet haastig gelezen moeten worden, maar bewaard
worden voor een tijd wanneer een grondige overpeinzing en onderzoek
mogelijk zijn.
Ik ben onder de indruk van de volledige toewijding van Anne aan de
autoriteit van het Magisterium, aan haar plaatselijke bisschop en in het
bijzonder aan de Heilige Vader. Zij is een bijzonder trouwe dochter van
de Kerk.
Met vriendelijke groeten in Christus,
Aartsbisschop Philip M. Hannan (voormalig)
president van FOCUS Wereldwijd Netwerk en
voormalig Aartsbisschop van New Orleans

Franciscaanse Universiteit van Steubenville:

Zonder op enige wijze vooruit te willen lopen op het uiteindelijke en
definitieve oordeel van de plaatselijke bisschop en de Heilige Stoel (aan
wie wij onze kinderlijke gehoorzaamheid naar hart en geest verschuldigd
zijn) wens ik mijn persoonlijke onderscheiding kenbaar te maken
aangaande het karakter van de boodschappen, die ontvangen worden door
Anne, een lekenapostel.
Na onderzoek van de gerapporteerde boodschappen en een interview met
de zieneres zelf, geloof ik dat de boodschappen, zoals Anne die ontvangt,
van bovennatuurlijke oorsprong zijn.
De inhoud van de boodschappen is in overeenstemming met het geloof en
de morele leerstellingen van het Magisterium van de Katholieke Kerk en
schendt op geen enkele wijze de algemeen aangenomen Katholieke leer.
De verschijnselen en de exacte wijze waarop de boodschappen worden
overgebracht (d.w.z. inspraken en vizioenen) zijn verenigbaar met de
voorafgaande geschiedenis van de Kerk aangaande authentieke privéopenbaring. De geestelijke vruchten (vgl. Mt. 12, 33) van christelijk
geloof, bekering, liefde en innerlijke vrede, in het bijzonder gebaseerd op
een vernieuwde bewustwording van de in ons wonende Christus en gebed
voor het heilig Sacrament, hebben zich, sinds de boodschappen zijn
ontvangen en verspreid, op betekenisvolle wijze gemanifesteerd in
betrekkelijk korte tijd in verschillende delen van de wereld. Daarom is
aan de hoofdcriteria, gebruikt door kerkelijke commissies om
gerapporteerde bovennatuurlijke gebeurtenissen (boodschap,
verschijnselen en geestelijke vruchten) te onderzoeken, in ruime mate
voldaan in het geval van de ervaring van Anne.
De boodschappen, die spreken over de komst van Jezus Christus, de
‘Terugkerende Koning’, verwijzen niet naar een dreigend einde van de
wereld met de laatste komst van de levende Christus, maar vragen veeleer
om een geestelijke ontvankelijkheid ten aanzien van een blijvende
geestelijke terugkeer van Jezus Christus, een dynamische komst van
Jezus, die een tijd van buitengewone genade en vrede voor de mensheid
inluidt (op veel manieren vergelijkbaar met de belofte in Fatima voor een
eventueel tijdperk van vrede ten gevolge van de Triomf van het
Onbevlekt Hart van Maria, of misschien de ‘nieuwe lente’ voor de Kerk,
waarnaar verwezen werd door de woorden van Johannes Paulus II).

Aangezien Anne toestemming heeft ontvangen van haar plaatselijke
bisschop Leo O’Reilly, om de boodschappen te verspreiden en ook al
haar schrijven heeft voorgelegd aan de Congregatie van de geloofsleer,
zou ik persoonlijk het vrome lezen van deze boodschappen willen
aanmoedigen (zoals de Kerk zelf toestaat), aangezien zij voor een groot
aantal katholieke leiders over de gehele wereld een oprecht geestelijke
weldaad zijn.
Dr. Mark Miravalle
Professor in de theologie en mariologie
Franciscaanse Universiteit van Steubenville
13 oktober 2006

Direction for Our Times wenst zijn volledige gehoorzaamheid en
onderwerping van hart en geest aan het uiteindelijke en definitieve
oordeel van het kerkelijk gezag van de Katholieke Kerk openbaar te
maken en de locale bisschop aangaande het bovennatuurlijke karakter van
de boodschappen ontvangen door ‘Anne’, een lekenapostel.
In deze geest zijn de boodschappen van Anne, een lekenapostel, voor
formeel onderzoek voorgelegd aan haar bisschop, de hoogeerwaarde Leo
O’Reilly, bisschop van Kilmore, Ierland en aan de Congregatie voor de
Geloofsleer in het Vaticaan. Voorlopig heeft bisschop O’Reilly
toestemming gegeven voor de publicatie van de boodschappen.
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Inleiding
Beste lezer,
Ik ben echtgenote, moeder van zes kinderen en seculier Franciscaan (derde
ordeling).
Toen ik twintig jaar oud was, heb ik om serieuze redenen en met pastorale
ondersteuning het besluit om te scheiden genomen. Op vijfentwintigjarige leeftijd
was ik een alleenstaande moeder, die een dochter opvoedde en werkte. Als iemand
die dagelijks communiceerde beschouwde ik mijn geloof als mijn kracht en was ik
door de seculiere Franciscaanse orde oftewel de derde orde begonnen aan een weg
naar eenheid met Jezus.
Mijn zus reisde naar Medugorje en kwam terug, vervuld van het vuur van de Heilige
Geest. Nadat ik van haar hoorde hoe mooi de bedevaart was geweest, ervoer ik een
nog diepere bekering. Gedurende het volgende jaar, ervoer ik verschillende niveaus
van dieper gebed en had ik een droom over de heilige Moeder van God, waarin zij
mij vroeg of ik wilde werken voor Christus. Tijdens de droom liet ze mij zien dat dit
bijzonder spiritueel werk inhield en dat ik gescheiden zou worden van sommige
wereldse mensen. Zij liet mij feitelijk mijn overige familieleden zien en hoe ik van
hen gescheiden zou worden. Ik zei haar dat ik dat niet erg vond. Ik zou alles doen
wat er van mij gevraagd zou worden.
Kort daarna kreeg ik de ziekte van endometriose. Sinds die tijd ben ik steeds ziek
geweest; dan dit en dan weer dat.
Mijn ziektes zijn altijd van dien aard dat dokters er aanvankelijk niets van begrijpen.
Dit maakt deel uit van het kruis en ik zeg het omdat zovelen op deze manier lijden.
Mijn dokter vertelde mij dat ik nooit kinderen zou kunnen krijgen. Als alleenstaande
ouder vond ik dit niet bezwaarlijk omdat ik aannam dat het Gods wil was. Spoedig
daarna ontmoette ik een geweldige man. Mijn eerste huwelijk was kerkelijk
ontbonden en wij trouwden en kregen vijf kinderen.
Spiritueel gezien had ik veel ervaringen waarvan ik nu weet dat het innerlijke
inspraken zijn. Deze momenten waren prachtig en de woorden zie ik nog duidelijk
voor me in mijn hart, maar ik raakte er niet opgewonden over, omdat ik druk bezig
was mijn ziektes en uitputting op te offeren. Ik vond het de gewoonste zaak van de
wereld dat Jezus flink moest werken om mij te ondersteunen, omdat Hij mij veel
gegeven had om te verwerken. Mijn periode van voorbereiding was lang, moeilijk en
niet erg opwindend. Van buitenaf gezien denk ik dat de mensen dachten: “Jeetje, die
vrouw heeft pech”. Van binnenuit gezien zag ik dat, alhoewel mijn lijden pijnlijk en
langdurig was, mijn gezinnetje gestadig groeide in liefde, in omvang en in wijsheid

en wel zodanig dat mijn man en ik goed begrepen wat wel en niet belangrijk voor
ons was. Onze kruisen, die wij onafgebroken bleven dragen, zorgden daarvoor.
Verschillende omstandigheden dwongen mijn man en ik te verhuizen met onze
kinderen, ver van al mijn dierbaren. Ik offerde dit op en ik moet zeggen dat dit het
moeilijkste is waarmee ik ooit te kampen had.
Het leven in ballingschap brengt veel prachtige gelegenheden met zich mee om op
één lijn te geraken met de wil van Christus. Je moet jezelf echter wel voortdurend
herinneren aan het feit dat je dat ook hoort te doen; anders voel je je alleen maar
bedroefd. Na verschillende jaren in ‘ballingschap’, kreeg ik eindelijk de inspiratie
om naar Medjugorje te gaan. Het was in feite een geschenk van mijn man voor mijn
veertigste verjaardag. Ik had al een keer eerder proberen te gaan, maar
omstandigheden weerhielden mij van het maken van de reis en ik begreep dat het
niet Gods wil was. Eindelijk was het dan zover en stonden mijn oudste dochter en ik
tegenover de kerk van de heilige Jakobus. Het was haar tweede reis naar
Medjugorje.
Ik verwachtte niets en dacht er zelfs niet aan dat ik een buitengewone ervaring zou
hebben. Mijn dochter, die haar eerste reis heerlijk vond, maakte veel grapjes over
mensen die wonderen verwachten. Zij noemt Medugorje liefdevol een carnaval voor
religieuze mensen. Zij zegt ook, dat het de gelukkigste plaats op aarde is. Deze jonge
vrouw ging hier allereerst heen als een rebellerende veertienjarige, die de
gelegenheid te baat nam naar het buitenland te reizen met haar tante. Zij keerde
rustig en vol respect terug, wat mijn man prompt deed zeggen, dat wij al onze tieners
maar op bedevaart moesten sturen.
In ieder geval hadden wij vijf prachtige dagen. Ik ervoer een geestelijke genezing op
de berg. Mijn dochter rustte uit en bad. Er gebeurde iets wat onbeduidend, doch
veelbetekenend was voor mij. Gedurende de tijden waarop ik de heilige Communie
ontving, had ik met Jezus echte gesprekken. Ik vond dit prachtig, maar het was me al
eens eerder bij gelegenheid overkomen, dus stond ik er niet versteld van, noch was
ik er van onder de indruk. Ik herinner me dat ik tegen anderen zei dat het ontvangen
van de heilige Communie in Medugorje een krachtige ervaring was.
Ik kwam thuis en was ontzettend dankbaar dat Onze Lieve Vrouw ons daar had
gebracht.
De gesprekken met Jezus gingen die hele winter gewoon verder. Op een gegeven
moment, zes maanden na onze reis, begonnen de gesprekken in mijn dagelijkse
leven door te druppelen en kwamen ze op ongeregelde tijden voor gedurende de dag.
Jezus begon mij vastberaden te leiden en ik vond het moeilijk om Hem te weigeren
wanneer Hij mij vroeg dit of dat te doen. Ik vertelde dit aan niemand.

Gedurende deze tijd begon ik ook de leiding van de heilige Moeder van God te
ervaren. Het is niet moeilijk om hun stemmen van elkaar te onderscheiden. Ik hoor
ze niet op de wijze waarop wij normaal horen, maar in mijn ziel of geest.
Ondertussen wist ik dat er iets opmerkelijks aan de hand was en Jezus zei mij dat Hij
een bijzonder werk voor mij te doen had, naast mijn voornaamste roeping als
echtgenote en moeder. Hij zei mij dat ik de boodschappen moest opschrijven en dat
Hij ervoor zou zorgen dat ze gepubliceerd en verspreid zouden worden. Als ik nu
terugkijk duurde het lang voordat de Heer mij zover had, dat ik mij voldoende op
mijn gemak voelde en bereid was Hem te vertrouwen. Ik vertrouw nu zijn stem en ik
zal mijn best blijven doen Hem te dienen, gezien mijn constante worsteling met
zwakheden, fouten en de aantrekkingskracht van de wereld.
Bid u alstublieft voor mij, terwijl ik probeer Jezus te dienen. Geef Hem alstublieft
uw ja-woord, daar Hij ons zo hard nodig heeft en Hij zo vriendelijk is. Hij zal u
recht in zijn Hart opnemen als u Hem toelaat. Ik bid voor u en ik ben God erg
dankbaar dat Hij u deze woorden geeft.
Ieder die Hem kent, moet wel verliefd op Hem worden; zo groot is zijn goedheid.
Als u al een tijdlang geworsteld heeft met moeilijkheden dan ligt hier uw antwoord.
Hij komt op een bijzondere wijze naar u toe door deze woorden en de genaden die er
aan verbonden zijn.
Loop alstublieft niet in de val door te denken dat Hij het zeker niet voor u weggelegd
heeft om een hoge graad van heiligheid te bereiken. Zoals ik ergens in mijn
schrijven heb gezegd, is het grootste teken van deze tijd dat Jezus tevreden moet zijn
met mensen zoals ik als zijn secretaresse. Ik vind dat ik bij het B-team hoor, lieve
vrienden. Sluit u zich bij mij aan en samen zullen wij ons kleine beetje voor Hem
bijdragen.
Boodschap ontvangen van Jezus onmiddellijk nadat ik de bovenstaande biografische
gegevens had opgeschreven:
Je ziet mijn kind dat jij en Ik al een lange tijd samen zijn. Ik was al jarenlang in
stilte aan het werken in jouw leven voordat jij met dit werk begon. Anne, Ik houd
zoveel van jou. Jij kunt terugkijken op jouw leven en zien hoe vaak jij ja hebt
geantwoord op Mij. Schenkt je dat geen vreugde en maakt je dat niet blij? Jij
begon ja tegen Mij te zeggen lang voordat jij buitengewone genaden begon te
ervaren. Als je dit niet had gedaan, mijn liefste, dan had Ik je nooit genaden
kunnen geven of deze opdracht aan jou toevertrouwen. Zie je hoe belangrijk het
was dat je elke dag bent opgestaan en in jouw leven van alledag ja zei tegen jouw
God, ondanks moeilijkheden, bekoring en ontbering. Jij kon het grote plan niet
zien, zoals Ik het zag. Jij moest je verlaten op jouw geloof. Anne, vandaag zeg Ik je
dat dat nog steeds zo is. Jij kunt mijn plan niet zien, dat groter is dan jouw
menselijke geest kan bevatten. Blijf alsjeblieft steunen op jouw geloof, omdat het

Mij zoveel glorie brengt. Kijk eens hoeveel Ik met jou heb kunnen doen, alleen
omdat jij stil en nederig voor Mij hebt besloten. Maak nog een stil en nederig
besluit vandaag en elke dag opnieuw en zeg: “Ik zal God dienen”. Gisterenavond
hielp jij Mij door een lijdende ziel troost te brengen. Jij koos niet voor jezelf, maar
voor Mij door jouw hulp aan deze persoon. Er was blijdschap in de hemel Anne.
Jij bent van Mij. Ik ben van jou. Blijf bij Mij, Mijn kind. Blijf bij Mij.

Gebeden tot God, de eeuwige Vader
Lieve God in de hemel, ik beloof U plechtig mijn trouw. Ik geef U mijn leven, mijn
werk en mijn hart. Schenk mij, in ruil daarvoor, de genade uw leiding zo volledig
mogelijk te gehoorzamen.
God mijn Vader, help mij om dit te begrijpen. Amen.

17 augustus 2003
Jezus
Mijn kinderen, Ik spreek tot jullie vanuit de diepte van mijn Eucharistische Hart.
Mijn liefste kleine zielen van deze wereld, jullie moeten terugkeren naar Mij. Ik
verlang nu, als nooit tevoren, naar jullie liefde en Ik wil jullie beschermen als nooit
tevoren. Omdat onze tijd niet hetzelfde is als jullie tijd, kan Ik met jullie
communiceren op een manier die tijdloos is. Dit is wat Ik jullie wens te zeggen. Ik
ga mijn diepste geheimen met jullie delen. Ik ga de sluier van het tabernakel
verwijderen als nooit tevoren. Ik wil dat jullie weten wie Ik ben. Ik wil dat jullie Mij
leren kennen in de wonderbaarlijke vorm van de geconsacreerde hostie. Ik ben het
brood van het leven. Ja; en Ik ben ook jullie Jezus. Ik was een nederig mens, die
jullie paden bewandeld heeft van moeilijkheden, armoede en ontbering. Velen
behandelden Mij slecht, dus Ik begrijp de pijn van gekwetst zijn. Wij hadden weinig
geld, dus Ik begrijp de pijn van honger. Ik was anders, dus Ik begrijp de pijn van
isolement. Kleine kinderen, Ik ben bij jullie. Ik wil jullie dingen leren, die zielen in
het verleden pas leerden wanneer ze in de hemel kwamen. Ik doe dit, omdat Ik een
vloedgolf van Christenen wil doen opstaan, die de oever van slechtheid zullen
overspoelen, die bezit heeft genomen van deze wereld, zo liefdevol geschapen door
Mijn Vader. Dit proces zal jullie wereld zuiveren en deze weer veilig maken voor de
kinderen van God. Ik zal jullie kennis, wijsheid en liefde brengen. Ik zal jullie
kennis laten maken met het goddelijke om jullie harten te doen branden als ovens
van goddelijke liefde. Jullie zullen de gelegenheid krijgen met Mij samen te werken.
Kinderen, komt nu met Mij mee. Maakt deze tocht van het goddelijke met Mij, jullie
Verlosser. Samen zullen wij anderen roepen om zich bij ons aan te sluiten. Op deze
manier staan wij op tegen het kwade en winnen goedheid terug voor de wereld, voor
zijn mensen en voor God in de hemel. Ik ben almachtig. Door met Mij samen te
werken en voor Mij te werken, delen jullie in Mijn macht. Jullie zullen leren te
beminnen op een wijze die jullie nooit eerder gekend hebben. Ik openbaar Mijzelf op
een nieuwe manier, zoals Ik nog nooit eerder gedaan heb. Komt, laat ons samen eer
brengen aan God de Vader en Hem plechtig onze gehoorzaamheid beloven. Hij is
het die de opdracht tot dit werk geeft. Dankt Hem vaak en oprecht voor deze
genaden, want met behulp van deze genaden zullen jullie Mij helpen de wereld te
redden.

18 augustus 2003
Jezus
Ik wil mijn kinderen laten zien hoezeer Ik hen ben toegewijd. Ik verblijf in de
tabernakels over de hele wereld. Ik doe dit, omdat Ik ernaar verlang dat mijn
kinderen een levende Christus in hun midden hebben. Grote heiligheid is
beschikbaar voor zielen die mij bezoeken en mij aanbidden in de Eucharistie. Ik ben
het geneesmiddel voor iedere ziekte. Ik ben de kalmte voor iedere storm. Ik ben de
troost voor ieder verdriet. Omdat Ik van plan ben mijn kinderen op een meer
verheven manier te leiden, zal Ik jullie het leven laten zien, dat in ieder tabernakel
besloten ligt. Mijn geliefde kinderen, mochten jullie toch de waarde kennen van
ieder bezoek dat Mij hier gebracht wordt, dan zou er dag en nacht voortdurend een
grote menigte zijn. Deze grote menigte van zielen wil Ik nu uitnodigen. Lieve
kinderen van deze wereld, Ik, jullie Jezus, word niet begrensd door de wetten van de
natuur. Ik kan alles doen. Mijn macht is onvoorstelbaar voor zielen die het hemels
visioen niet hebben gezien. Met andere woorden voor zielen die op aarde verblijven.
In jullie wereld wordt veel gesproken over macht. Deze persoon heeft deze macht en
die persoon heeft weer een andere kracht. Kinderen worden overspoeld met beelden
van het occulte of magische machten of krachten. Ik wil dat dit ophoudt. Er is een
obsessie t.o.v. machten die GEEN hemelse machten zijn. Mijn kinderen, zelfs
sommige van mijn kinderen van het licht zeggen dat dit goede dingen zijn of
tenminste ongevaarlijk. Ik zeg jullie nu, in heel mijn goddelijke majesteit, dat
wanneer een macht niet van Mij komt, dit een kwade macht is. Kijkt elke dag uit
voor deze bedriegers en verwijdert ze uit jullie leven. Jullie zien de schade niet die
wordt aangericht, maar Ik jullie Verlosser, verzeker jullie dat dit een deur opent naar
jullie ziel die jullie niet willen openen. Jullie kinderen moeten worden beschermd
voor amusement en spelletjes waar ‘machten’ in voorkomen.
Ik wens jullie te leiden op deze bijzondere manier. Ik wens jullie te waarschuwen en
te corrigeren. Ik wens jullie te onderrichten. Bovenal wens Ik jullie te beminnen.
Hebben jullie ooit iemand hartstochtelijk bemind terwijl jullie werden afgewezen?
Werd jullie liefde ooit achteloos genegeerd. Wanneer dit jullie ooit is overkomen,
dan begrijpen jullie hoe Ik Mij voel. Ik word afgewezen door de meerderheid van de
mensen. Ik gaf mijn eigen leven voor deze mensheid, zodat hun zonden door de
vingers gezien en vergeten zou worden. De mensheid, de arme dwaze mensheid
werpt dit geschenk weg tot voor mijn voeten alsof het wil zeggen: “Uw geschenk is
waardeloos. Het heeft geen waarde meer”. Liefste kinderen, dit gebeurt in sommige
gevallen door onwetendheid. Veel van deze kinderen begrijpen niet dat het geschenk
dat zij aan de kant gooien hun eeuwigheid, hun redding is. Zij begrijpen dit in veel
gevallen niet, omdat het hen niet verteld wordt. Ik zal deze situatie binnenkort
herstellen, wanneer Ik mijzelf openbaar aan de wereld, waarbij Ik geen ruimte laat
voor twijfel dat Jezus Christus leeft en dat Jezus Christus redt. Wanneer het zover is
zullen de zielen Mij kennen en de vrijheid hebben om een keuze te maken die

gebaseerd is op kennis. Mijn kleintje, hoe getroost zal Ik zijn door de zielen die deze
keuze maken voor die dag, gebaseerd op geloof. Ik zend mijn Geest nu in de wereld.
De Geest, de derde persoon van de Heilige Drieëenheid, daalt neer op iedere ziel die
Hem verwelkomt. Mijn woorden moeten worden verspreid en wanneer deze
woorden een ziel bereiken in wie de Geest woont, zal die ziel op spectaculaire wijze
vlam vatten. Waarlijk, het licht van elk van deze zielen zal de hemel bereiken, waar
de zegepralende zielen verheugd zullen zijn om weer een soldaat te zien terugkeren
naar het goede doel. Geliefden; weest opmerkzaam voor al mijn ingevingen. Oefent
jullie zelf om in gehoorzaamheid te beantwoorden aan mijn verzoeken. Jullie zullen
in vrede wandelen, dat beloof Ik jullie vandaag. Aanbidt Mij in de Eucharistie,
terwijl Ik jullie leer wat liefde is.

19 augustus 2003
Jezus
Vandaag wil Ik met jullie spreken over liefde. Ik ben een en al liefde. Alle liefde is
in Mij. Mijn kinderen van deze wereld moeten weer opnieuw leren wat liefde is,
omdat voor velen de essentie van liefde zo vervormd is, dat zij de liefde niet als iets
waardevols erkennen of trachten deze te verkrijgen. De liefde is rustig en
evenwichtig, mijn kinderen. Op de liefde kun je je verlaten. De liefde neemt niet af
tegenover de bekoring. Er zijn vele vormen van liefde op aarde en alle oprechte
liefde heeft er zijn plaats. Een gezin is inderdaad de voornaamste bron van liefde.
Maar veel gezinnen hebben gefaald in de liefde en hun leden zijn verbitterd uit
elkaar gegroeid. Kinderen, de verplichting om van iemand te houden, betekent niet,
dat jullie niet gekwetst zullen worden. Integendeel, vaak, en Ik moet zeggen,
gewoonlijk houdt deze verplichting tot beminnen in dat jullie gekwetst zullen
worden en draagt het een andere verplichting met zich mee en dat is de verplichting
om te vergeven. Als jullie graag een voorbeeld zouden willen zien van iemand die
gekwetst is, kijk dan naar Mij. Jij verdiende het niet om gekwetst te worden kleintje.
Ik begrijp en zie alles. Ik verdiende het ook niet om gekwetst te worden. Ik zeg jullie
nu, mijn liefste kinderen, dat jullie Mij vaak pijn gedaan hebben. Alleen al jullie
onachtzaamheid verwondt Mij verschrikkelijk. Maar Ik houd van jullie. Ik begrijp
dat jullie niet volmaakt zijn. Ik kijk naar jullie en Ik vergeef jullie daadwerkelijk.
Aanvaardt alstublieft mijn vergeving en laat ons opnieuw beginnen samen te gaan.
Mijn gewonde kind neem alsjeblieft mijn vergeving in jouw hart op en laat het
daarin een thuis vinden. Wanneer een gast welkom is, geeft hij weinig last aan zijn
gastheer, want als een gast zich werkelijk welkom voelt dan zal hij doen alsof hij
thuis is en zijn gastheer geen last veroorzaken. Een gast die welkom is, zorgt voor
zijn eigen behoeften en probeert zijn gastheer te helpen. Is dit niet waar, mijn
geliefde? Ik ben jouw gast. Ik ben gast in jouw ziel. Maak dat Ik welkom ben en Ik
zal jouw ziel genezen, voeden en herstellen. Jouw hart zal alleen nog maar van liefde
kloppen. Ik zal de bitterheid uitwissen en de pijn voor altijd verwijderen. Ik zal zo’n
overdaad aan vergeving achterlaten, dat je er ruim voldoende van zult hebben om uit
te storten over allen die jou pijn gedaan hebben. Lieve kinderen van deze ene ware
God, zoekt naar mensen die jullie gekwetst hebben, in het bijzonder in jullie familie
en biedt hen jullie vergeving aan. Je hoeft er niet naar te zoeken. Vraag Mij waar het
is, lieve kind, en inderdaad zal Ik je vergeving aanreiken. Als je dit doet, zul je
genezen. Misschien zeg je, “Jezus, het is te moeilijk. Ik kan dit niet doen, omdat ik
diep gekwetst ben.” Mijn kind, opnieuw geef Ik je de raad om te oefenen. Vorm de
woorden van vergeving in je hoofd en zeg ze vervolgens hardop. Raak gewend aan
het geluid van deze woorden. Met mijn genaden zal het niet alleen mogelijk zijn,
maar ook gemakkelijk worden. Vertrouw op Mij, Ik die met een oprechte liefde van
jou houdt en vrede voor jou zoekt. Ik wil geen barrière van bitterheid tussen ons. Ik
wil jou genezen. Ik wil de gezinnen genezen. Wees niet bevreesd. Als iemand jouw
vergeving afwijst, dan is dat zijn verlies. Jij zult genezen en jij zult worden beloond.

Het maakt mij niets uit wat een ontvanger doet met een geschenk dat jij hem hebt
gegeven. Ik kijk slechts naar het feit dat jij hebt gegeven toen ik jouw leven
nauwkeurig bekeek. Dus verwelkom Mij als jouw gast, mijn beminde. Ik zal zoveel
liefde en vergeving in jouw hart storten, dat je niet in staat zult zijn om het
voldoende vlug door te geven. Ik ben jouw God. Geloof in Mij.

20 augustus 2003
Jezus
Vandaag spreek Ik met jullie over eenheid. Er is grote verdeeldheid in de wereld.
Deze verdeeldheid is het meest doorgedrongen in het hedendaagse leven, maar Ik
spreek in het bijzonder over de verdeeldheid binnen het gezin. Ik ben van plan om
een zekere mate van eenheid terug te schenken aan ieder gezin dat Mij toelaat dit te
doen. Mijn kinderen, wanneer er eenheid heerst binnen het gezin, dan ervaren de
leden van dat gezin een gestadige stroom van liefde. Mijn vrede, die altijd
beschikbaar is, trekt het gezin door de onvermijdelijke tijden van moeilijkheden
heen en de leden van zulke gezinnen zijn kalm en stabiel. Gebed zal snel eenheid
brengen in een gezin. Wanneer een gezin besluit om gebed in het gezin voorrang te
verlenen boven alle andere dingen, kan Ik veel genaden aan dat gezin schenken.
Gezinnen die zijn toegewijd aan onze Moeder begrijpen dit verband al tussen gebed
en eenheid binnen het gezin. Dit wil Ik voor alle gezinnen. Maakt een vast besluit;
nl. dat jullie gezin samen zal bidden. Wanneer iets tussenbeide komt i.v.m. deze tijd,
vat dit dan niet op als een teken dat jullie keuze voor het gebed een vergissing was.
Verzet het eenvoudigweg naar een meer geschikte tijd. Ik, jullie Jezus, kijk toe. Ik
begrijp alles. Als jullie Mij zeggen, dat jullie gezin nooit over voldoende tijd
beschikt om samen te bidden, zal Ik jullie helpen die tijd te vinden. Het is mogelijk,
dat jullie het allemaal te druk hebben en bepaalde activiteiten moeten opgeven. Mijn
kinderen van deze drukke wereld moeten het opvallend grote verschil begrijpen
tussen amusement en plicht. De verplichting om vrienden te ontmoeten is niet zo
belangijk als de verplichting tot gezinsgebed. Het is mogelijk dat jullie prioriteiten
onderzoek vereisen. Weest niet bang voor dit onderzoek, omdat Ik jullie zal helpen.
Samen zullen wij jullie leven onderzoeken en bekijken hoe wij de tijd kunnen
inpassen, zodat jullie gezin bij elkaar kan komen voor gebed. Gelooft Mij wanneer
Ik jullie zeg, dat jullie rijkelijk beloond zullen worden voor het nemen van dit
besluit. Ik zal eenheid brengen in jullie gezin.
Eenheid is ook belangijk voor de identiteit. Kinderen in het bijzonder moeten
begrijpen, dat er van hen verwacht wordt dat zij op een andere manier tegen het
leven aankijken en er op antwoorden omdat zij Christenen zijn. Deze houding begint
in jullie gezin. Mijn jongste kinderen van deze wereld begrijpen hun erfenis niet.
Met veel van mijn volwassen kinderen is het nog veel ernstiger gesteld. Zij hebben
hun erfenis afgewezen. Dus ons doel is tweeledig. Wij moeten onze jeugd opvoeden
en onze volwassenen met liefde oproepen. Kijkt naar jullie broeders en zusters in de
wereld. Velen ervaren verdeeldheid in hun gezinnen en vervolgen hun weg in
bitterheid. Zij doen geen beroep op Mij voor hulp. Zij nemen eenvoudigweg aan dat
dit de manier is waarop mensen zich gedragen. Ik verzeker jullie, mijn kinderen, dat
Christenen zich niet op deze wijze gedragen. Ik ben van plan om de gezinnen weer
bij elkaar te brengen. Vanuit deze veilige bron van liefde zullen kinderen
verantwoordelijkheid leren voor anderen en voor God. Ik wil dat dit weer de norm

wordt. Willen jullie Mij helpen? Laten wij vandaag overeenkomen, dat ieder gezin
deze boodschap zal beantwoorden door samen te bidden. Laten wij klein beginnen,
als dit voor jullie nodig is, met één Onze Vader. Ga dan geleidelijk aan verder. Ik
zou graag willen, dat de gezinnen de heilige rozenkrans zouden bidden. Laat dit
jullie doel zijn. Devotie tot mijn Moeder zal het gezin heel snel tot Mij brengen.
Devotie tot mijn Moeder zal veel diepe wonden genezen. Mijn Moeder is met Mij
verenigd in dit werk en brengt vele, vele zielen naar Mij terug. Bidt nu als gezin en
verheugt jullie, omdat Ik de eenheid in jullie gezin herstel.

21 augustus 2003
Jezus
Vandaag wil Ik nogmaals aandacht schenken aan het hektische tempo van deze
moderne wereld. Kinderen, komt bij Mij zitten; bij het sacrament van de Eucharistie.
Ik ben aanwezig in elk tabernakel over de gehele wereld. Houdt nu een willekeurig
tabernakel in gedachten en probeer Mij daarin voor te stellen. Heb Ik een televisie?
Een radio? Natuurlijk niet. Toch ben Ik werkelijk aanwezig. “Wat doet Hij daar?”
vragen jullie je misschien af. Ik zeg jou, mijn kind, dat Ik me niet verveel. Ik denk
aan jou. Ik maak Mij zorgen wanneer jij ver weg bent. Ik lijd als je wereldse paden
hebt gekozen en je jouw ziel in gevaar brengt. Ik ben elke dag bedroefd als er geen
hoop is op een bezoek van jou. Ik vraag mijn Vader om barmhartig te zijn voor jou.
Ik geef mijn engelen de opdracht over jou te waken in de hoop dat jij op een dag
naar Mij terug zult keren. Mijn kind, hoe vaak denk jij gedurende de dag aan Mij? Jij
denkt nu aan Mij, terwijl jij deze woorden leest. Dus terwijl jouw geest bij Mij aan
het uitrusten is, laat Mij jou dan zeggen dat Ik van je hou. Ik wil alleen jouw geluk.
Ik kan jou met alles helpen. Ik kan jouw problemen oplossen en jouw wonden
genezen. Mijn kind, kom en zet je voor de Eucharistie in welk tabernakel dan ook.
Mijn genaden en zegeningen zullen naar jou toestromen. Ik wil dat je in de stilte
neerzit en dat je de stilte in je opneemt. Je mag je ogen daar sluiten en Ik zal jouw
kostbare hoofd vullen met een stroom van hemelse gedachten. Ik heb zoveel met jou
te delen. Ik heb elke verwonding gezien, die jij hebt meegemaakt. Ik heb ernaar
verlangd jou te troosten. Laat Mij jou nu troosten.
Opnieuw verzoek Ik je dringend zoveel mogelijk lawaai uit je leven te bannen.
Lawaai is niet bevorderlijk voor heiligheid en alhoewel je misschien lawaai zult
moeten verdragen in de wereld, kun je het geluid in jouw huis en jouw auto
verminderen. In de stilte komt vrede, mijn kleine kinderen. Jullie zullen Mij vinden
in de stilte. Ik wacht op jullie en heb mijn aangezicht nooit van jullie afgewend.
Jullie moeten weten dat Ik jullie alles vergeef. Ik wil slechts jullie liefde.
Zielen vinden deze opvatting moeilijk. Jullie moderne wereld heeft onbaatzuchtige
liefde zo vaak bespot en daardoor zijn de zielen achterdochtig geworden. “Waarom
houdt Jezus van mij? Ik ben niet erg beminnelijk”, denken zij. Veel zielen op deze
wereld houden inderdaad zelfs niet van zichzelf. Dus kunnen zij het zich moeilijk
voorstellen dat iemand, in het bijzonder de God van al het geschapene, hun welzijn
zou kunnen wensen en hen volkomen bemint. Ik zeg jou, mijn lieve kind, dat de
Waarheid niet kan worden ontkend. Ik ben de Waarheid. Ik heb jou lief boven alles
wat je je maar kunt voorstellen. Mijn enige wens is jou bij Mij terug te brengen; daar
waar Ik jou zou kunnen beschermen. Jij zult niet voor je wandaden worden gestraft.
Kom nu naar Mij terug en Ik zal jouw zonden vergeven. Wij zullen samen verder
gaan, alsof deze zonden nooit waren begaan. Zonden laten een bepaald residu achter
op de ziel. Kom nu naar Mij, mijn geliefde kind. Met een hemelse adem zal ik de

neerslag van de zonde wegblazen, zodat jouw ziel in vreugde en vernieuwd verder
kan gaan. Ik ben jouw God. Ik houd van jou. Dat zal nooit veranderen.

22 augustus 2003
Jezus
De liefde van mijn Hart stroomt uit over jullie wereld. Op ongeevenaarde wijze
schenk Ik overvloedig genaden aan zielen. Mijn kinderen, mijn liefde is zodanig, dat
Ik deze niet langer kan bedwingen. Ik zie dat zovelen Mij nodig hebben en waarlijk
zij zullen Mij bezitten. Brengt mijn woorden tot hen die lijden. Mijn woorden zullen
de balsem zijn, die jullie zullen gebruiken om zielen weer tot welzijn te brengen. Als
hemelse verplegers zullen jullie mijn woorden op iedere wond leggen en jullie zullen
wonderbaarlijke resultaten zien. Ik werk door jullie heen, mijn kinderen. Ik gebruik
jullie als instrumenten van genezing. Jullie wereld is ziek en lijdt aan een ziekte
erger dan welke ziekte van het lichaam dan ook. De ware ziel van jullie wereld vecht
nu om de bron van genezing te vinden die ze zo nodig heeft. En Ik ben er. Ik ben van
plan jullie wereld te genezen. Ik wil dat jullie vreugdevolle vertegenwoordigers van
jullie Eucharistische Jezus zijn. De Eucharistische Jezus roept vastberaden zijn
kinderen op. Ik noem ieder van jullie bij naam en Ik zeg jullie: “Het is tijd dat jullie
naar Mij terugkeren.” Komt tot Mij, die op jullie wacht in het tabernakel en Ik zal
Mijzelf aan jullie openbaren op zodanige wijze dat jullie niet zullen twijfelen. Jullie
hart zal blij zijn en jullie ziel zal vol vrede zijn. Rust dichtbij het Eucharistische Hart
van jullie Verlosser en jullie zal alles geschonken worden wat jullie nodig hebben.
Geloof is een geschenk, mijn geliefde. Ik verlang dit geschenk aan jou te geven.
Maar je moet je tot Mij keren, zodat Ik dit kan geven. Mijn Hart klopt alleen uit
liefde voor jou. Ik kan jou beloven, dat Ik jou niets zal verwijten. Ik zal jou helpen
verstaan, dat alleen vreugde en licht passen bij een kind van God. Eens zul je naar
Ons terugkeren. Laat ons die dag tot de meest vreugdevolle van jouw leven maken.
Kom tot Mij, mijn kind, en Ik zal jou laten zien hoe. Jij zegt, “Jezus, Ik ben vergeten
hoe ik moet bidden.” Mijn kind, vergeet een klein kind hoe hij moet huilen als hij
zich pijn heeft gedaan? Kom bij Mij en schreeuw jouw pijn uit, jouw verwonding en
jouw vrees. Wij hoeven het niet allemaal op een dag te doen, maar zet de eerste stap
naar Mij toe door voor Mij plaats te nemen. Plaats jezelf in mijn eucharistische
aanwezigheid en Ik zal de rest doen. Al het werk zal van Mij komen. Ik zal jou snel
terugbrengen naar die plaats die alleen voor jou gereserveerd is in mijn heilig Hart.
Je ziet mijn kind, dat die plaats leeg was, toen jij ver weg van Mij was. Ik, jouw
Jezus, heb die leegte verschrikkelijk aangevoeld, omdat Ik wachtte op jouw
terugkeer. Mijn Hart doet pijn van het wachten op jou, dus laat Mij niet langer
lijden. Begin je het te begrijpen? Ik houd onvoorwaardelijk van jou. Jij werd ervoor
bestemd om bij Mij te zijn. Laat niets jouw terugkeer verhinderen. Ik ben jouw God,
de God van al het geschapene. De wereld wil je listig jouw erfenis afhandig maken,
maar Ik bewaar die voor jou. Deze is veilig bij Mij, mijn kind, dus keer nu terug naar
Mij, zodat Ik jou kan beginnen te genezen.

25 augustus 2003
Jezus
Ons werk gaat door. Ik blijf een gevangene in dit tabernakel. Ik wacht op iedere
zieldie ver van Mij weg is. Mijn kinderen moeten begrijpen, dat Ik zielen naar Mij
toetrek. Ik kan niet langer lijdelijk toezien en zoveel zielen voor eeuwig verloren
zien gaan. In het verleden was het aantal zielen, dat ervoor koos om voor eeuwig van
Mij gescheiden te blijven, klein. Dit veroorzaakte Mij veel lijden, dat is waar. In
deze tijd echter wordt Mijn aanwezigheid in de wereld en heerschappij over deze
wereld zo nonchalant opgevat, dat veel zielen, die voor de duisternis kiezen, wordt
wijsgemaakt dat geloven in Mij een bijna zinloos besluit is? Zij begrijpen de
uitwerking niet. Inderdaad, sommige kinderen van Mij zijn zorgeloos over hun
eeuwigheid, omdat zij geloven, dat zij verschillende kansen op leven hebben in deze
wereld. Ik zeg jullie vandaag, kinderen, dat dit een goddeloos begrip is, gecreeerd en
bestendigd door de boze, die het belang van wat jullie doen met jullie tijd graag zou
willen bagatelliseren. Er wordt slechts één leven toegewezen aan elke ziel. Daar kan
geen twijfel aan zijn. Gelooft niet dat jullie weer terugkomen naar de aarde voor een
nieuwe kans. Het leven dat jullie nu leven zal jullie eeuwigheid bepalen. Dus mijn
kinderen, nu wij allen het belang inzien van het huidige ogenblik en van de dagen
die jullie zijn toegewezen, laat ons besluiten hoe jullie de rest van jullie tijd zullen
doorbrengen. Ik zou graag willen, dat jullie Mij helpen. Ik weet precies hoeveel
dagen er nog over zijn, voordat julie voor Mij verschijnen in het volgende leven. Ik
heb bijzonder werk, dat gedaan moet worden. Ik heb inderdaad speciaal werk voor
iedere dag die jullie nog rest. Als jullie ‘ja’ zullen zeggen tegen Mij, kan ik
gemakkelijker rusten, wetende dat de taken zullen worden volbracht en dat het aantal
zielen, verbonden aan jullie werk, zal worden gered. Bovendien zal Ik de vreugde en
het geluk ervaren te weten, dat mijn onmetelijke liefde voor jullie wordt beantwoord.
Mijn kind, kom bij Mij en doe mijn werk. Je zult geen grotere vreugde op deze aarde
vinden. Vraag het aan mijn ware volgelingen. Zij kennen de verrukkingen van het
ervaren van mijn glimlach in hun ziel. Dit wil Ik voor jou. Laat Mij jou gerust
stellen, dat in de meeste gevallen mijn werk voor jou inhoudt, dat je je huidige rol
kunt blijven vervullen. Ik wil eenvoudigweg, dat je in vrede bent. Ik wil dat je weet,
dat je bemind wordt. Ik wil bij jou zijn wanneer je worstelt en Ik wil dat je veilig
bent. Je zult je dagen anders ervaren wanneer je ze met Mij verenigt. Wat jou
voorheen pijn veroorzaakte, zal nu slechts een rimpeling vormen bij de grote vrede
die Ik jou aanbied. Ik kan zelfs de kleinste en nederigste akten van liefde aannemen
en die gebruiken om een ziel te redden. Dus inplaats van jouw tijd hier louter te
besteden aan overleven, zul je jouw dagen, die altijd eindig zijn, gebruiken om
zielen te redden die zonder Mij leven en in sommige gevallen tegen Mij strijden. Wij
moeten hoop hebben voor iedere ziel, mijn geliefde. Rust uit in mijn geweldige
genade gedurende de tijd dat Ik doorga met het openbaren van mijn grote geheimen
aan jou.

26 augustus 2003
Jezus
Kinderen, Ik wil met jullie praten over gehoorzaamheid. Als jullie God ben Ik
gehoorzaam aan jullie. Ik bescherm jullie, wanneer Ik daarom word gevraagd. Ik
verleen hulp, wanneer Ik daartoe word overgehaald. Ik schiep een prachtige wereld
voor jullie om over de liefde te leren, zodat jullie de hemel zouden kunnen
verdienen. Ik, jullie God, doe mijn deel. Ik vraag jullie nu jullie deel te doen. Ik
spreek alleen uit bezorgdheid, mijn kinderen. Jullie wereld, zo vervormd als die is,
probeert jullie in verwarring te brengen en doet jullie denken dat gehoorzaamheid
iets negatiefs is, dat jullie verzwakt. Ik verzeker jou, mijn kind, dat Ik almachtig ben.
Ik ben Jezus Christus, en als jij kijkt naar de tijd waarin Ik leefde vanuit jouw
wereld, zul je zien dat Ik gehoorzaam was aan allen aan wie Ik gehoorzaamheid
verschuldigd was. Ik was gehoorzaam aan God. Ik was gehoorzaam aan de wetten
van die tijd, uitgevaardigd door de regerende heersers. Ik was gehoorzaam aan de
religieuze autoriteiten. Ik was ook gehoorzaam aan mijn ouders. Wanneer je mijn
leven bestudeert, zul je een leven aantreffen van heilige gehoorzaamheid en
zachtmoedigheid. En toch heeft er nooit een mens met zoveel macht over jullie aarde
gelopen. Er schuilt grote kracht in gehoorzaamheid en dat wil Ik aan jou laten zien.
Kom tot Mij in het sacrament van de Eucharistie en Ik zal jou leren wat
gehoorzaamheid is en je de kracht en de schoonheid openbaren die in deze
onbegrepen deugd besloten liggen. Je vraagt je misschien af, wat Ik van je vraag; Ik
vraag je allereerst om jouw Kerk te gehoorzamen. Mijn Kerk heeft geleden in deze
tijd. Veel kinderen hebben deze tijd van lijden in de Kerk aangegrepen als een
gelegenheid om ongehoorzaam te zijn. Kinderen, dit moet ophouden. Jullie worden
opgeroepen om gehoorzaam te zijn aan jullie Kerk en zo zijn jullie ook gehoorzaam
aan Mij. Ik zoek jouw vernietiging niet, mijn kind. Ik zoek jouw redding. Daarom
heb Ik jullie deze Kerk gegeven met al haar wijsheid. Veel zielen zeggen dat de
wereld veranderd is en daarom moet de Kerk ook veranderen. Maar Ik verzeker jou
vandaag, dat Ik niet veranderd ben. De hemel is niet veranderd. Op een dag zul je dit
uit de eerste hand ontdekken. De veranderingen hebben plaats gevonden in jullie
wereld en Ik kom vandaag tot jou door deze profetes om jou te zeggen dat de
veranderingen de mensheid aan het vernietigen zijn. Verandering is natuurlijk niet
altijd slecht, maar jullie wereld is vervallen tot een tijdperk van ongehoorzaamheid
en te veel zielen gaan verloren. Ik kom nu op betekenisvolle wijze tussenbeide om
de koers te wijzigen en nieuwe leiding aan jou te geven. Luistert vandaag aandachtig
naar mijn woorden. Ik kom tot jullie in liefde, mijn kinderen. Ik breng jullie
grenzeloze genaden. Weest niet bang om jullie leven te veranderen, zelfs als dit
betekent, dat jullie erkennen fouten te hebben gemaakt. Een wijs man is niet bang
om fouten te maken, omdat hij weet dat deze onvermijdelijk zijn. Het is inderdaad
door deze fouten en door te leren van de fouten uit het verleden, dat wij leren voor
de toekomst. Ik ben juist bezorgd over de toekomst. Ik wil dat jouw toekomst

prachtig zal zijn. Ik wil alleen maar dat wat goed is voor jou. Ik heb de nodige
genaden om jou te verzekeren dat jij geestelijk gezien zult slagen. Je hoeft niet bang
te zijn dat je niet heilig genoeg bent om Mij te volgen. Mijn kind; Ik weet alles. Ik
roep jou, omdat jouw bestemming bij Mij ligt. Ik ben jouw God en Ik roep jou bij
naam voor mijn dienst voor de hemel. Stel Mij niet teleur. Begin met de kleinste
akten van gehoorzaamheid aan jouw Kerk en Ik zal jou leiden tot de hoogten van
heiligheid waarvoor Ik jou geschapen heb. Vrees niets. Zit bij Mij in de stilte en Ik
beloof je dat Ik je zal leiden. Je hoeft alleen maar bij Mij te komen en de
veranderingen zullen starten. Wat zul je deze veranderingen verwelkomen. Jouw
wereld biedt geen vrede. Vrede komt alleen van Mij. Haast je naar Mij terug te
keren, want mijn genaden staan je te wachten.

27 augustus 2003
Jezus
Vandaag wil Ik met mijn kinderen praten over de hemel. De hemel bestaat echt mijn
geliefden. Het is een plaats en Ik ben daar. Het merendeel van jullie familieleden is
daar, samen met alle heiligen en vele anderen, die jullie nog nooit hebben ontmoet.
Er is een grote broederschap in de hemel, vooral tussen zielen die Mij op gelijke
wijze hebben gediend. Jullie zullen hier geen pijn of vermoeidheid voelen, maar bij
tijden zullen jullie uitrusten in ideeen en begrippen, zodat jullie ze leren begrijpen.
Jullie zien, mijn kinderen, dat jullie leerproces gewoon doorgaat en het lessen van de
dorst naar kennis maakt deel uit van de hemel, omdat iedereen hier kan leren over
welk onderwerp dan ook dat hun nieuwsgierigheid prikkelt. Jullie kunnen daar dan
op verder bouwen en zelfs geleidelijk opklimmen tot diepere niveaus van kennis en
wetenschap. Dit lijkt niet op school. Het is vreugde en verwondering. Het is
onschuld en liefde. Het is in contact komen met het mysterie van het universum.
Jullie komen op zodanige wijze in aanraking met het mysterie van het universum,
dat jullie dan meehelpen aan het besturen van het universum. Mijn kinderen,
vanwege jullie beperkt begrip, dat noodzakelijk is, terwijl jullie hier op aarde
verblijven, kan Ik jullie niet alles vertellen. Maar Ik wilde dit kijkje in de hemel met
jullie delen en Ik zal de gordijnen als het ware blijven opentrekken, zodat jullie
begrijpen waar jullie naar toe gaan. Het is goed om jullie bestemming te kennen,
zodat jullie weten hoe jullie je moeten voorbereiden. Ik, jullie Jezus, ben jullie aan
het helpen om jullie voor te bereiden. Als jullie naar Mij luisteren en jullie jezelf
goed voorbereiden, zullen jullie klaar zijn voor de hemel, wanneer het tijd is om naar
hier te komen. Op deze manier zal de dag van jullie aardse dood de beste dag van
jullie leven zijn. Gelooft Mij, mijn kinderen, wanneer Ik jullie zeg, dat wij allen hier
in de hemel wachten op jullie komst. Wij zijn verbonden met jullie. Mijn kinderen
op aarde denken graag, dat heiligheid de roeping is voor iemand anders dan hen zelf.
Als jullie nu naar Mij luisteren, begrijpen jullie dat heiligheid jullie roeping is. Als
jullie eindbestemming de hemel is, en natuurlijk zou het dat moeten zijn, dan moeten
jullie nu beginnen met jullie voor te bereiden. Jullie zouden nauwelijks naar een
vreemd land willen reizen zonder tenminste iets te leren over wat jullie daar willen
doen en wat jullie daar nodig hebben. Dus let goed op wanneer Ik jullie zeg, dat het
nodig is, dat jullie de deugden beoefenen, terwijl jullie op aarde verblijven. Probeert
het te bekijken als het leren van de hemelse taal, voordat jullie hier aankomen.
Ik wil jullie zeggen, mijn kinderen, dat de heiligen en iedereen hier luidkeels roepen
om jullie nu te helpen. Jullie leven in donkere tijden en velen van jullie zijn in een
geestelijke slaap gevallen. Ik ben voorbereidingen aan het treffen om flink lawaai te
maken, bij wijze van spreken, zodat jullie wereld wordt wakker geschud. Het is beter
voor jou, mijn kind, dat je nu je ogen voorzichtig opent en begint te dienen uit liefde
en gehoorzaamheid in plaats vanuit vrees. Als jij Mij nu gaat volgen, zul je vrijwel
alle vrees uit je leven bannen. Ik voelde in snel voorbijgaande momenten doodsteken

van menselijke vrees in de Hof van Olijven en toen Ik ter dood veroordeeld werd.
Maar mijn geloof en kennis verzekerden Mij, dat de mens wel mijn lichaam kon
verwonden, maar niet mijn ziel, die ongekwetst zou blijven, toebehorend aan God en
deze hemelse wereld. Dit zal net zo voor jullie zijn, kinderen. Jullie zullen nergens
bang voor hoeven te zijn. Bovendien zullen jullie, als jullie Mij volgen,
buitengewone genaden ontvangen, zodat jullie om kunnen gaan met alles wat jullie
bang maakt. Ik zal zorg dragen voor iedere vrees die jullie hebben, zowel nu als in
de toekomst. Dit is nog een plechtige belofte die Ik jullie doe. Ook geef Ik jullie
toestemming om te zijn als kleine kinderen, die vaak tegen hun ouders zeggen, “U
hebt het beloofd!”

28 augustus 2003
Jezus
Mijn kinderen, Ik ben bij jullie. Jullie hebben Mij dit vele malen eerder horen
zeggen. Misschien heb Ik het zo vaak gezegd, dat jullie het niet echt horen. Vandaag
wil Ik dat jullie zowel deze woorden horen als verstaan. Ik ben bij jullie. Betekent
dit dat Ik vanuit de hemel naar jullie kijk en hoop dat alles goed gaat met jullie?
Betekent dit dat Ik over mijn hele wereld kijk en alleen de grote gebeurtenissen zie?
Neen, Ik ben bij jullie. Ik ben bij JOU, mijn kind. Dat betekent dat Ik de wereld
vanuit jouw ogen zie. Ik wandel naast jou en Ik ervaar wat jij ervaart. Ik ben er
wanneer jij pijn hebt. Ik voel de steek van menselijke onvriendelijkheid wanneer jij
dit ervaart. Ik voel de zwakheid en pijn in jouw lichaam wanneer jij ziek bent. Mijn
medelijdende blik, zo vol van liefde en begrip, rust elke minuut van iedere dag op
jou. Ik vergeef jou al jouw zonden, zelfs voordat deze zonden zijn begaan. Maar jij
moet jouw zonden belijden en om vergeving vragen. Mijn kind, denk niet dat je in
de steek gelaten bent. Ik zeg met goddelijke plechtigheid, Ik ben bij jou.
Dus begin je aandacht te vestigen op het feit, dat jouw Jezus elke minuut van iedere
dag aanwezig is. Praat met Mij, lieve kind. Ik heb je zoveel te vertellen. Ik heb
verklaringen voor dingen, die jij niet begrijpt. Ik heb liefde voor mensen, die jij niet
voelt. Dus als je je aandacht richt op de werkelijkheid van mijn aanwezigheid, zul je
op Mij beginnen te vertrouwen. Mijn kind, dan kan de overstap beginnen. Als je
eenmaal op Mij begint te vertrouwen, zal je leven gemakkelijker worden en minder
gestresst. Je zult zelfs weggaan van de meest moeilijke situaties en ze achter je laten
zonder de zorg met je mee te nemen naar het volgende deel van je leven. Je zult dit
als zo bevrijdend ervaren, dat het vrij snel jouw gewoonte zal worden. En dan, kind,
zal Ik het zijn, die door jou werkt. En wanneer dat doel is bereikt, zijn je
mogelijkheden grenzenloos. Opnieuw zeg Ik je vandaag, dat je moet oefenen als je
wilt dat iets een gewoonte wordt. Dus concentreer je vandaag op mijn voortdurende
aanwezigheid. Vraag Mij wat Ik graag zou willen, dat jij doet. Vraag Me welke
woorden Ik graag zou willen gebruiken. Luister dan naar mijn antwoord. Mijn Geest
zal tot jou spreken en je zult de woorden horen, die gelegd worden in jouw ziel. Op
deze manier kunnen wij de hele dag door met elkaar praten. Heb geloof. Ik geef je
vandaag geloof, terwijl jij deze eerste stappen zet van eenheid met Mij. Er is geen
situatie waar je Mij zou moeten verlaten. Doe, zelfs in de meest moeilijke
omstandigheden, een beroep op Mij. Zelfs in zondige omstandigheden, of moet Ik
zeggen, juist in zondige omstandigheden, roep Mij aan. Ik ben er, mijn kind. Je kunt
je zonde niet voor Mij verbergen door Mij te negeren en hopen dat Ik weg ben
gegaan. Dus spreek tot Mij. Zeg: “Heer, help mij.” Je zult niet teleurgesteld worden.
Ik zal jou helpen. Ik geef jou vandaag deze woorden, zodat je misschien kunt
begrijpen, dat Ik bij jou ben. Ik zal jou nooit in de steek laten. Ik wacht op jouw
uitnodiging en sta klaar om jou te helpen en Ik verzeker je, dat je door Mij bemind
wordt en dat Ik je niet op aarde heb gezet om werk te doen, dat te moeilijk was voor

jou. Als jouw leven te moeilijk is, mijn kleine ziel, dan komt dat, omdat je probeert
het alleen te volbrengen. Je hebt Mij nodig. En Ik ben daar voor jou. Dus laat ons
geen tijd meer verliezen. Jezus, jouw Jezus, vraagt je aandacht. Als Ik eenmaal jouw
aandacht heb, kunnen wij aan de slag gaan. Je zult er nooit spijt van krijgen, dat je
tot Mij bent teruggekeerd. Aarzel niet. Kom en plaats je voor mijn aanwezigheid in
het tabernakel en wij zullen beginnen.

28 augustus 2003
Jezus
Ik wil zielen in mijn heilig Hart trekken. Dit is de plaats van veiligheid voor jullie,
mijn geliefden. Het is hier, in de veiligheid van mijn liefde, dat jullie kunnen
uitrusten en jullie wereld met heldere ogen kunnen gaan bekijken. Zoals Ik jullie
reeds gezegd heb, dat Ik jullie wereld zie door jullie ogen, omdat Ik altijd bij jullie
ben, wil Ik dat jullie alles door mijn ogen zien. Op deze manier worden jij en Ik
langzaamaan één. Wanneer je kijkt naar een situatie die je verontrust, wil Ik dat je
denkt, “Wat zou mijn Jezus hier van zeggen?” Als je onzeker bent, vraag Mij
eenvoudigweg. Ik zal het je antwoorden. Op dezelfde wijze, wanneer je kijkt naar
een situatie, die je vreugde verschaft, vraag Mij of Ik ook vreugde ervaar. Wij
kunnen dan samen juichen. Er is veel om vreugdevol over te zijn, mijn kleintje. Ik
ben bijvoorbeeld vol vreugde over jou. Ik zie jouw strijd en weet je waarom Ik zo
vol vreugde ben bij het zien van jouw worstelingen? Omdat je probeert goed te zijn.
Wij in de hemel merken deze strijd tot verbetering op en Wij sturen jou allerlei
soorten kleine beloningen en bijstand. Wij zijn bij jou in jouw strijd, meer dan je je
kunt voorstellen. Mijn hart klopt met zoveel tederheid wanneer jij aan het strijden
bent. Mijn kind, jij moet dit worstelen van jou niet zien als een teken van mislukken,
maar veeleer als een teken van slagen. In slechtheid zit weinig strijd, zie je. Daar is
een stille, onheilspellende aanvaarding of instemming. Dus wees niet bang. Zolang
jij het verlangen hebt om Mij te dienen, zal Ik jou daar ontmoeten, bij dat eerste
verlangen. Ik zal alles meenemen wat jij nodig hebt om te slagen. Mijn kind, Ik zal
het gemakkelijk maken voor jou. Het ligt niet in mijn aard om verwarring te
brengen, dus moet je geloven, dat verwarring niet van Mij komt. Vrees, angst,
rusteloosheid komen niet van Mij. Bitterheid, haat en bedrog komen niet van Mij.
Betekent dit, dat je dit alles nooit zult ervaren? Neen, dat je deze dingen zult
tegenkomen, maakt deel uit van jouw aardse kruis. Ik zeg je, dat je deze dingen aan
Mij moet geven. Ik zal ze dan van je afnemen en jij zult er van bevrijd zijn.
Misschien kom je deze dingen binnen het uur weer opnieuw tegen. Keer dan tot Mij
terug in jouw hart waar Ik verblijf en Ik zal ze opnieuw van je wegnemen. Je ziet
het, mijn kleine lieveling, jouw worstelingen zijn nu de mijne geworden. Ik ben
sterker, wijzer, meer capabel voor deze dingen en Ik wil alle negatieve gedachten
van jou afnemen. Ik wil jou genezen en vernieuwen. Ik kan dit doen, als jij Mij de
kans geeft. Ik doe deze belofte niet nu, voor dit moment alleen. Ik beloof jou dit
plechtig een leven lang. Wanneer jij het moeilijk hebt met jouw emoties, breng deze
dan direct bij Mij. De moeilijkheid zal dan ophouden. Ik wil niet, dat mijn kinderen
verontrust worden door obsessies. En omdat jij Mij toebehoort en Mij tracht te
dienen, schenk Ik jou dit recht. Je mag dit beschouwen als een voorschot op jouw
eeuwige erfenis. Ik ben van plan jou een deel van de vrede te geven, die Wij in de
hemel genieten. Dit is mijn geschenk voor jou en een speciale toegift voor de
moeilijke tijden, waarin jij leeft. Breng jouw moeilijkheden bij Mij, kleine ziel van
mijn Hart, Ik, jouw God, wens jou verlichting te brengen.

28 augustus 2003
Jezus
Vandaag roep Ik het uit naar alle gezinnen. Wat treurt mijn heilig Hart over het
verlies van zoveel gezinnen. Mijn geliefden, wij moeten nu samenwerken om het
sacrament van het huwelijk sterker te maken. Op dit sacrament baseer Ik het gezin.
Er zijn altijd gevallen geweest waar een gezin zonder één van de ouders is. Soms
kan dit mijn wil zijn, wanneer een ouder sterft. Ik heb zo mijn redenen om dit te
laten gebeuren. Maar in de meest gevallen houdt mijn wil in dat man en vrouw,
verenigd in het sacrament van het huwelijk, kinderen grootbrengen. Mijn geliefden,
Ik heb zoveel redenen om jullie levens op deze wijze in te richten, dat wij nog
dagenlang over niets anders zouden kunnen praten. Laat mij onze uiteenzetting over
gezinnen beginnen met dit te zeggen. Mijn wil is ten aanzien van deze kwestie niet
veranderd. Jullie wereld zou jullie graag willen laten geloven, dat beide ouders niet
nodig zijn. Kinderen, dit is niet het geval. Een vader brengt vorming in het gezin, die
een moeder niet kan geven en een moeder brengt dingen in het gezin, die niet
kunnen komen van een vader. Ik begrijp alles. Als God heb Ik geen uitleg nodig. Er
zijn zoveel gevallen vandaag de dag waar een ouder gedwongen wordt om alle
verantwoordelijkheid op zich te nemen. In sommige gevallen is dit mijn wil en doe
Ik dit, omdat Ik besloten heb dat één van de ouders schade toebrengt aan de
kinderen. Jullie zijn verantwoordelijk voor de morele en lichamelijke veiligheid van
jullie kinderen en als jullie kinderen zich in een omgeving bevinden waar ze onveilig
zijn, hebben jullie mijn toestemming ze daar uit te verwijderen, hetzij door een
ouder die misbruikt, te verlaten, hetzij door het kind te verwijderen van een plaats
waar de onschuld van dat kind vernietigd wordt. Ik ben bij jullie en Ik geef jullie alle
leiding in deze zeer ernstige zaak. Ik wil dat jullie kinderen beschermd zijn en Ik wil
jullie helpen om dit te doen.
Er zijn echter ook gevallen waar een ouder eenvoudigweg weigert zijn of haar
verantwoordelijkheid op zich te nemen. Deze zielen willen zelf kinderen zijn en
zoeken een verlenging van hun jeugd. Geliefden, jullie jeugd is een tijd van
vorming. Wanneer deze tijd voorbij is, moeten jullie begrijpen, dat Ik van jullie
verwacht dat jullie de kinderlijke dingen achter jullie laten en jullie tijd doorbrengen
met het doen van mijn wil. Als Ik jullie kinderen geschonken heb, verwacht Ik dat
jullie je ouderplichten vervullen met alle liefde, geduld en verantwoordelijkheid. Dit
is jullie heilige plicht en jullie plicht komt op de eerste plaats te staan. Het is op deze
manier, door de vervulling van jullie plicht, dat jullie in de hemel kunnen komen. Ik
wil dat het gezin ondersteuning krijgt. Ik wil dat ieder van mijn zielen zijn aandacht
richt op zijn gezin en altijd de belangen van het gezin voorrang geeft boven al het
andere. Heb aandacht voor je aardse echtgenoot/echtgenote. Beschouwt jullie
huwelijk als het voornaamste uitgangspunt bij ieder besluit dat jullie nemen. Ik heb
jullie je echtgenoot/echtgenote gegeven, zodat jullie elkaar naar de hemel kunnen
leiden en elkaar kunnen helpen om een hogere graad van heiligheid te bereiken dan

jullie hadden kunnen verkrijgen zonder deelname aan deze sacramentele verbintenis.
Dus bekijkt jullie huwelijk altijd als een heilig verbond, waaraan Ik deelneem. Als
jullie dit doen, mijn kinderen, zal Ik niet meer verontrust zijn over de gezinnen,
omdat jullie kinderen bemind en in ere worden gehouden, zoals Ik dat voor hen
bedoeld heb.

29 augustus 2003
Jezus
De liefde die Ik voel, barst uit mijn Eucharistische Hart. Ik kan deze liefde niet
bedwingen. Gedurende lange tijd al heb Ik mijn kinderen zien struikelen en dwalen.
Ik heb gezien, dat ze zich gedragen op zo’n manier, dat ze groot lijden en schade
toebrengen aan hun zielen omdat ze zich niet tot Mij wenden, kan Ik ze niet genezen
en raad geven, zoals Ik verlang te doen. Zo strompelen zij voort door hun levens,
waarbij dezelfde patronen herhaald worden en zij dieper in de zonde vallen.
Vanwege hun eigen lijden, brengen zij leed toe aan anderen. Kinderen, als Ik jullie
beschrijf, zeg Ik jullie nu, dat het tijd is om te stoppen. Ik roep een halt toe aan jullie
destructieve gedrag en Ik geef jullie een unieke kans. Kom nu naar Mij terug, mijn
kleine verloren ziel, en Ik zal alle straf die jij verdient, kwijtschelden. Heb berouw
en werp jezelf in mijn armen. Ik zal je onmiddellijk vergeven. Ik heb dit al gedaan.
Maar om te genezen en gelukkig te zijn in de hemel, moet je berouw hebben en om
mijn vergeving vragen. Jij moet naar Mij toekomen en het van Mij ontvangen. Ik
ben hier, in het tabernakel. Kom hier bij Mij en Ik zal alle zonden vergeven. Ik zal je
zo zuiver maken, alsof je nooit gezondigd had. Mijn kinderen, allen in de hemel zijn
met ontzag vervuld over de draagwijdte van deze belofte. Ik wil dat jullie bij jezelf
overwegen, dat dit een gelegenheid is, waar jullie gebruik van zouden moeten
maken. Jullie zullen niet alle tijd van de wereld hebben om dit te doen. Jullie hebben
niet de eeuwigheid op deze aarde. Jullie hebben fouten gemaakt en het pad van de
hemel verlaten. Ik smeek jullie om nu naar Mij terug te keren, voordat het te laat is
voor jullie. Jullie moeten begrijpen, dat jullie ziel verloren kan gaan. Als je te lang
blijft hangen in de doodzonde, mijn kind, raak je eraan gewend, zoals een kind
gewend raakt aan een slechte gewoonte. Nu is de tijd om terug te keren. Ik kom naar
jou toe in deze woorden, omdat mijn liefde niet langer onbeantwoord kan blijven.
Mijn liefde verlangt ernaar te verkwikken en te vertroosten en jij, mijn kind, hebt
verkwikking en vertroosting nodig. Als jij Mij toelaat te zeggen hoeveel Ik van jou
houd, zul je beginnen te begrijpen hoe onvervangbaar jij voor Mij bent. Jouw
talenten, sterke kanten en vaardigheden werden jou gegeven, zodat je mijn
koninkrijk op aarde zou kunnen bevorderen, zoals een gehoorzaam en liefdevol kind
de belangen van zijn vader behartigt. Maar dat heb jij nu al enige tijd niet gedaan. Jij
hebt je eigen belangen behartigd, hetzij door de slavernij van de verslaving, hetzij
door het najagen van wereldse goederen en sensuele ervaringen. Mijn kind, Ik weet
dat jij vindt, dat dit jouw zaak is en misschien ben je van mening dat je alleen jezelf
pijn doet. Ik zeg je nu, dat je mijn kind bent, Ik houd van jou en Ik zie het als mijn
persoonlijke zaak, wanneer jij jezelf pijn doet. Ik zeg je nu, dat je ermee moet
ophouden. Stop met elk gedrag, dat jou van Mij gescheiden houdt. Ben je onzeker
over welke gedragingen dit gaat? Kom naar mij toe, hier in het tabernakel en Ik zal
je precies vertellen welke gedragingen Ik bedoel. Jij weet het al, terwijl je deze
woorden leest. Jij moet deze gedragingen niet inruilen voor jouw eeuwige leven,
mijn kind. Dat moet je niet doen. Dit is de tweede reden waarom Ik jou dwingend

verzoek naar Mij terug te keren. De derde reden waarom je jouw gedrag moet
veranderen, is omdat Ik jou nodig heb. Ik ben jouw God, de God van al het
geschapene en waarlijk Ik zeg tot jou: Ik heb jou nodig. Er zijn zielen in jouw
omgeving, die alleen jij kunt redden. Jij moet voor Mij werken om ze te redden,
omdat Ik jou wil zeggen hoe en jij moet luisterend zijn. Dus alsjeblieft, kleine zielen
van mijn hart, komt nu bij Mij, omdat de eerste reden waarom Ik jullie terugkeer
dringend verzoek is, dat Ik van jullie houd en de scheiding van jullie doet mijn Hart
lijden van eenzaamheid.

29 augustus 2003
Jezus
Ik wil met mijn kinderen graag spreken over hun taalgebruik. Mijn kinderen, geeft
jullie taalgebruik precies weer wie jullie willen worden? Ik wil dat jullie verlangen
naar heiligheid. Ik wil dat jullie taalgebruik is als het gesprek van een heilige ziel.
Mijn kind, Ik weet dat jij worstelt en je vaak niet heilig voelt. Wij staan dit toe om
jouw nederigheid te beschermen. Maar Ik wil dat jij spreekt alsof je het niveau van
heiligheid hebt bereikt, dat Ik voor jou verlang. “Jezus, wat bedoelt U?” hoor Ik jou
vragen. Ik ben bij jou en jij bent bij mij. Jouw taalgebruik moet onze eenheid
zichtbaar maken en illustreren. Denk niet dat je deze eenheid verworven hebt om
verborgen te houden. Mijn kind, dat zou een deel van ons doel voor jou bedreigen,
namelijk dat anderen naar jou kijken en Mij zouden zien. Anderen moeten ook naar
jou luisteren en Mij horen. Als een heilige oefening en in diezelfde geest van
toepassing, wil Ik dat jij luistert naar wat je zegt. Luister naar jouw stem. En begrijp
dat Ik ook met jou meeluister. Schenk natuurlijk aandacht aan jouw woorden, maar
ook aan de toon en de stembuigingen die jij gebruikt. Zijn jouw woorden, toon en
stembuigingen bedoeld om liefde uit te dragen? Geven zij God nauwgezet weer, die
jij in jezelf draagt? Ik weet zeker, dat jij soms ervaart dat je niet gelukkig bent met
het feit dat jouw taalgebruik Mij weergeeft. Raak hierdoor niet van streek, mijn
kleine ziel, die aan het leren is. Daarom houden wij jou in het oog. Wij laten geen
middel onbeproefd om jouw je mooie beloning in de hemel te garanderen. Dus als jij
iets in jouw taalgebruik vaststelt, waarvan jij denkt, dat Ik het niet zou goedkeuren,
vraag Mij dan hoe je dat ene iets anders kunt zeggen. Mijn kind, jij hebt mijn
woorden gelezen en ze gehoord in jouw hart. Dit wilde Ik voor jou, omdat Ik wilde
dat jij Mij leerde kennen. Tenslotte ben Ik jouw Verlosser. Het is passend, dat jij op
vertrouwelijke wijze met Mij bevriend bent. Dus nu jij naar Mij geluisterd hebt, wil
Ik dat jij met anderen spreekt, zoals Ik met jou spreek. Laten wij alles nog eens
herhalen. Ik spreek de waarheid. Altijd. Kinderen, vertelt geen leugens. Liegen is
zondigen en vergeet niet dat zonde berouw vereist. Ik spreek met grote
vriendelijkheid. Ik ben zachtmoedig, maar Ik houd de waarheid niet achter, mijn
kind, omdat Ik bang zou zijn voor jouw boosheid. Als je je geroepen voelt om
iemand te corrigeren, doe dat dan. Geef een vriend of een dierbare goede raad in
morele zaken als je denkt dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Vraag Mij of ik
dit van jou wil en Ik zal het je zeggen. Vaak spoor Ik een ziel aan om een dierbare te
corrigeren. Ik begrijp dat dit moed vraagt, maar Ik zorg ervoor dat het je niet aan
moed ontbreekt als je mijn wil doet. Spreek met grote liefde en tederheid en spreek
de waarheid. Vaak zal een ziel, bij het horen van de waarheid, boos worden. Blijf
kalm en liefdevol ondanks deze boosheid en weet dat de mensen vaak boos waren op
Mij en het nog zijn.
Kinderen, verspreidt geen onaangename dingen over anderen, of het berust op de
waarheid of niet. Zegt niets, tenzij je spreekt om een ander te beschermen.

Gewoonlijk behoor je te zwijgen over de zonden van je broeders en zusters,
aangezien je genoeg hebt aan jezelf om je druk over te maken. Spreekt over
vriendelijkheden, offers en liefdevolle daden die jou vreugde brachten. Richt je
aandacht op de vele, vele goede eigenschappen van anderen. Onthoudt dat wanneer
een ziel niet verenigd is met Mij, die ziel een gapende leegte, eenzaamheid en
droefheid voelt. Liefste kinderen, die dicht bij mijn hart zijn, hebt medelijden en
weest barmhartig, zoals Ik medelijden heb gehad en barmhartig ben geweest voor
jullie.
Ik ben jullie God. Voor elke vriendelijkheid, die jullie aan anderen betonen, zullen
jullie een persoonlijke vriendelijkheid van Mij ontvangen. Let goed op jouw
taalgebruik, kleintje. Laat jouw spreken alleen Mij aan anderen openbaren. Ik zal jou
helpen. Samen zullen wij ons ervan verzekeren, dat jouw taalgebruik ten goede komt
aan de hemel.

29 augustus 2003
Jezus
Mijn kinderen, zouden jullie graag willen weten hoe jullie Mij kunnen behagen?
Zouden jullie graag willen weten wat Mij vertroosting en verkwikking brengt
tegenover de wijd verspreide ongehoorzaamheid en haat? Nederigheid beurt Mij op.
Nederigheid troost Mij. Waarlijk, de nederigheid van mijn uitverkoren zielen
verzacht mijn Hart en buigt de straf om van een koude wereld, die de barmhartigheid
van zijn God niet waardig is. Mijn kinderen, hoe dichter jullie bij Mij komen, hoe
meer jullie mijn goedheid herkennen. Jullie intellect zal automatisch jullie heiligheid
vergelijken met mijn volmaaktheid met als resultaat de nederigheid. Dit is goed.
Weest niet bang voor de kennis dat je onvolmaakt bent en moet beteren. Dat is de
reis, mijn kind. Toen Ik op jullie aarde liep, noemden de mensen Mij ‘Leraar’. Ik
ben nog steeds een leraar en Ik ben jou nu aan het leren. Zoals veel leraren, leer Ik
jou door jou te laten zien hoe je iets moet doen. Mijn kind, wanneer je de heilige
Schrift leest, raak je vertrouwd met hoe Ik leefde. Jij moet dit dagelijks doen en door
de heilige Schrift zul je over Mij leren. De dagen zullen voorbij gaan en jouw leven
zal zich voor je ogen ontvouwen en je zult merken dat je wordt zoals Ik. Je zult zien
dat jouw hart geroerd wordt uit medelijden voor de mensheid, net zoals mijn Hart
geroerd werd. Je zult kwetsuren met waardigheid en begrip aanvaarden en geen
wraak nemen. Ja, je zult veranderen. En verandering is wat wij samen zoeken. Je
kunt niet hetzelfde blijven en heilig worden. Dat zou onmogelijk zijn. Juist de
roeping tot heiligheid, en Ik weet dat jij, mijn kleine ziel, begrijpt dat Ik tot jou
spreek, vraagt verandering. Jij bent bezig een heilige te worden en daartoe heb Ik jou
voorbestemd.
Mijn kind, je moet niet jaloers zijn op de heiligheid van een ander. Ik heb aan ieder
van mijn kinderen verschillende gaven geschonken, die passen bij de taken die Ik
van hen verlang. Het zou Mij nauwelijks voldoening schenken jou de geestelijke
gaven van jouw naaste te schenken en dan van jou te verwachten dat jij taken
volbrengt, die andere gaven vereisen. Mijn weg is volmaakt. Mijn plan is volmaakt.
Ik ben volmaakt. Jij wilt mijn vriend zijn, mijn kleine ziel. Ik ben de enige weg voor
jou. Je zult je dit spoedig realiseren, maar Ik wil dat je dit nu realiseert en aanvaardt.
Neem mijn woorden ter harte en houdt mijn hand vast en Ik zal jou op het pad
brengen, dat Ik voor jou uitgestippeld heb. Het zal goed voor jou aanvoelen, omdat
het alleen voor jou ontworpen is door jouw God, die jou kent op een volmaakte en
volledige manier. Mijn wil voor jou houdt vrede in en de vrede zal over jou
neerdalen, zodra je Mij begint te volgen. Mijn kind, Ik heb veel vijanden en weinig
vrienden. Mag Ik jou mijn vriend noemen? Zul jij Mij bijstaan in deze dagen van
ongehoorzaamheid? Alsjeblieft, sluit jouw hart bij mijn Hart aan en sluit jouw wil
bij mijn wil aan. Samen kunnen wij zielen redden. Mijn dankbaarheid stroomt naar
jou toe en je zult nooit de macht van een dankbare God begrijpen. Ik ben een slaaf
van mijn kinderen, die Mij dienen, ondanks moeilijkheden en spot. Als Ik mijn kruis

door jouw stad zou slepen, omgeven door boos gepeupel, zou jij dan van een veilige
afstand toekijken? Of zou je Mij bijstaan door een deel van het gewicht van dat kruis
te dragen? Mijn kind, wees niet bang als je uit zwakheid hebt geantwoord. Als jij
naar Mij toe komt en jou door Mij laat veranderen, kan Ik van jou de meest trouwe
en moedige dienaar maken. Ik ben bij jou wanneer jij worstelt om los te komen van
de wereld en je aansluit bij mijn trouwe volgelingen. Ik breng jullie bij elkaar, zodat
jullie kracht van elkaar zullen ontvangen. Weest in de vrede. Ik ben God en Ik roep
mijn wereld naar Mij terug.

1 september 2003
Jezus
Ik ben bij mijn kinderen. Mijn aanwezigheid is zwijgend doch blijvend. Ik bestuur
vele van de schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen in jullie levens, zodat mijn wil
volbracht kan worden. Mijn kinderen beoefenen hun geloof en dat behaagt Mij.
Maar mijn bescherming is zo groot, dat mijn kinderen een oneindig groot geloof in
Mij zouden kunnen hebben en dan zouden er nog meer gerechtvaardigd worden.
Mijn trouwe kinderen, die worstelen om Mij te dienen en heilig te zijn, alsjeblieft
vertrouwt op Mij, want Ik ben bij jullie. Ik heb jullie plechtig mijn bescherming
beloofd en Ik zal jullie niet kwetsbaar achterlaten. Biedt Mij kleine gebeden aan
wanneer jullie bang- of onzeker zijn en Ik zal mijn kalmerende handen op jullie
leggen en jullie kalmeren en geruststellen. Jullie zullen terugkijken op deze tijd van
dienstbaarheid aan Mij en jullie zullen zo dankbaar zijn dat jullie ‘ja’ hebben gezegd
tegen jullie God. Mijn kinderen, jullie zullen zoveel zielen zien, die de eeuwigheid
met jullie zullen delen en die afwezig zouden zijn geweest ware het niet door jullie
dienstbaarheid. Kunnen jullie de vreugde voorstellen, die jullie zullen delen met
deze zielen? Dus weest dapper en gaat door in dienstbaarheid aan Mij, het pad
bewandelend, dat Ik voor jullie uit heb verlicht. Daar zullen jullie vrede vinden en
jullie sleutel naar de eeuwigheid. Vandaag wil Ik jullie waarschuwen voor een
valstrik of een hinderlaag. Mijn kinderen willen vaak grote dingen voor Mij doen en
waarlijk grote dingen zijn noodzakelijk en grote dingen zullen van jullie gevraagd
worden. Maar jouw heiligheid ligt in het kleine, lieve ziel. Kleine, ongeziene taken
en verplichtingen fluister Ik in jouw ziel, die Ik hier een beetje vormgeef en daar een
beetje hervorm. Jij voelt deze veranderingen niet, omdat ze zo subtiel zijn, maar
veranderingen vinden plaats, mijn kind, in de kleine dingen. Dus misgun Mij het
alledaagse niet. Volbreng kleine, nederige handelingen met liefde en geduld, zodat
Ik mijn werk in jouw ziel zo snel mogelijk kan doen. Ja, wij gaan veel zielen redden
en de wereld terug naar het licht brengen, maar wij gaan dat ziel voor ziel doen en
wel nu meteen; Ik begin bij jou. Dus geef jezelf aan Mij, zodat Ik de wereld kan
veranderen. Samen moeten jij en Ik jouw mooie ziel vervolmaken en garanderen dat
het zijn volledig potentieel bereikt, zowel hier op aarde als in de hemel. Vertrouw jij
Mij, mijn kind? Vertrouwen kan moeilijk zijn, maar dit is een tijd, waarin je met
volledig vertrouwen en vrijmoedigheid naar voren kunt treden, omdat Ik je niet zal
laten vallen. Ik ben hier, klaar om je te redden. Ik heb al zo lang op deze dag
gewacht. Mijn Hart hunkert van liefde naar jou. Jou deze woorden te zien lezen,
roept een nog sterkere liefde in mijn Hart op. Ik zal voor jou zorgen en je kunt je
ogen sluiten en in mijn Hart rusten. Jij hebt geleden vanwege de afstand tussen ons.
Vaak wist jij niet waar de pijn vandaan kwam, maar Ik verzeker je dat de pijn begon
toen jij je van Mij afkeerde. Wij moeten nu hoge eisen stellen omdat Ik jouw geluk
wens. Ik wil dat jij in mijn Hart verblijft, waar Ik jou vandaag een plaats geef. Ik zal
helpen, mijn lieve kind. Jij bent oneindig kostbaar voor Mij en als jij het kleinste
verlangen naar Mij hebt, kan Ik jou stevig met Mij verbonden houden, ondanks de

winden die jou van Mij proberen weg te rukken. Heb alle vertrouwen, dat het
kleinste beetje geloof beloond zal worden in deze moeilijke dagen. De hemel is, in
deze zending van redding voor de zielen, verenigd met de aarde. Alle hulp is
beschikbaar voor iedere ziel die gered wil worden. Wees nu in de vrede, mijn kleine
ziel. Ik houd jou stevig vast.

1 september 2003
Jezus
Ik wil dat mijn kinderen rustig zijn. Zelfs als mijn kinderen Mij dienen, hebben zij
vaak de neiging om van hier naar daar te rennen alsof hun leven een wedloop zou
zijn. Mijn kinderen, wanneer jullie aan het jachten zijn, kan Ik jullie niet helpen om
te luisteren. Misschien zou Ik jouw ziel iets in willen fluisteren, een instructie, een
kleine bemoediging of een woord van liefde als jij belasterd wordt. Vaak echter
reageer jij zo snel, dat jouw hart en geest al op de volgende taak gericht zijn, waarbij
je de huidige taak onvolledig of onjuist uitgevoerd achterlaat. Dus vermindert vaart,
mijn geliefden, opdat jullie Jezus, waarlijk met jullie verenigd mag zijn in jullie
werk en in jullie ontspanning. Ik houd niet van haasten en jullie dragen Mij met
jullie mee. Er zijn tijden mijn kind, waarin Ik graag door jou wil werken om een ziel
in nood te leiden of te troosten. Als je haast hebt, zul je mijn vingerwijzing missen
en de ziel zal zonder de nodige leiding en troost blijven. Kinderen, dit is de stand
van zaken over de hele wereld op dit moment. Valt het jullie op dat er overal
eenzaamheid en wanhoop is? Kinderen, jullie zullen geen eenzaamheid of wanhoop
vinden waar Ik ben. Inderdaad, zelfs in de meest ellendige omstandigheden, als Ik
aanwezig ben, zullen jullie ogen zien die glimlachen en vriendelijkheid uitstralen en
zullen jullie veel hoop aantreffen, zelfs ondanks lijden en dood. Dus wat ontbreekt er
in jullie wereld? Ik ontbreek. Weinig zielen staan Mij toe door hen te werken.
Wanneer Ik word toegelaten, zullen jullie zien dat de hoop weer begint op te bloeien.
Op de gezichten zal meer vrede te zien zijn en de vreugde zal vanzelf van de ene ziel
op de andere overvloeien. Ik zal zoveel vreugde op jullie gezichten laten
verschijnen, dat jullie de eenheid met Mij niet zullen kunnen verbergen. Kruisen
zullen lichter voelen en van grote betekenis zijn. Kinderen, Ik heb jullie zoveel te
bieden. Zowel door deze woorden als door mijn voortdurende aanwezigheid in jullie
levens. Dus keert jullie niet af van Mij, zelfs niet voor een dag. Komt dichter bij Mij,
zodat wij samen aan de slag kunnen gaan. Vooruitlopend op veranderingen in jullie
leven, zal wat moeilijk voor jullie lijkt, gemakkelijk worden. Dit is nog een belofte,
die Ik jullie doe. Onze eenheid zal van die aard zijn, dat jullie Mij in alles zullen
raadplegen. Jullie leven zal de hemel reflecteren. Zielen zullen hierdoor naar jullie
toegetrokken worden en jullie zullen vertegenwoordigers zijn van jullie God. Weest
nu vol vreugde, omdat mijn plan in beweging is gezet en de hele schepping mijn
komst verwacht. Jullie zullen veranderingen zien in jullie wereld en jullie zullen
deze veranderingen begrijpen en verwelkomen als een teken dat jullie Jezus de
gebeden van zijn kinderen heeft gehoord en met liefde er op antwoordt. Weest
rustig, mijn kind, ondanks alle moeilijkheden, omdat Ik nu de richting van de wereld
aan het sturen ben. Ik wil dat mijn kinderen elke dag en elk uur van die dag op een
stille en bedachtzame manier beleven. Jullie gedachten zouden natuurlijk naar Mij
uit moeten gaan, wanneer ook maar mogelijk. Een klein gebed, een zin in jullie hart
is voldoende om geloof en vertrouwen in jullie ziel te ontsteken, waardoor jullie
weer rustig worden. Op deze manier zullen jullie de moeilijkheden gemakkelijk

confronteren in eenheid met Mij, jullie Jezus, wanneer schokkende gebeurtenissen in
jullie leven plaats vinden. Hoe anders zullen jullie het leven ervaren. Hoe vredevol
en vreugdevol. Ik wil dat jullie nog maar zelden gehaast zijn. Zozeer zelfs, dat jullie
het gehaaste gevoel opmerken en onmiddellijk Mij waarschuwen, dat jullie niet
rustig zijn. Ik zal dan de stilte aan jullie terugschenken, zodat jullie Mij helemaal
kunnen dienen.

1 september 2003
Jesus
Mijn kind, Ik kijk met zo’n grote dankbaarheid naar jouw inspanningen. Ik ben hier,
wachtend in het tabernakel, om jou te bedanken en te bemoedigen. Jij probeert Mij
te dienen in jouw leven en het is niet altijd gemakkelijk om dit te doen. Totdat er een
volledige overgave plaatsvindt, blijf jij worstelen met de aantrekkingskracht van de
wereld en wereldse bekoringen en verstrooiingen. Dit roept een conflict in jou op,
omdat Ik jou een andere richting uitroep. Dit conflict geeft jou gevoelens van
ontmoediging, maar je zou dit niet moeten toelaten. Er is geen groei zonder een
beetje ongemak. Dus wanneer je je ongedurig voelt en je verlangt naar oude
gewoonten, herinner je dan dat je die gewoonten gebruikte om jezelf in je leegte te
troosten. Ik vul die leegte nu voor jou op, zodat je niet meer op deze dingen hoeft te
steunen. Wereldse gewoonten of verslavingen maakten jou niet gelukkig, mijn
kleine ziel. Jij voelde onrust en bitterheid zonder Mij. Nu met mij, begin jij de ware
vrede te ervaren, de vrede die van de hemel komt. Dit is een teken, dat jouw ziel
richting geeft aan de beweging en handeling van jouw lichaam en zo is de mens
bedoeld om te leven. Het lichaam staat onder jouw heerschappij of de heerschappij
van jouw ziel en de ziel, jouw kostbare en onvervangbare ziel, staat onder mijn
heerschappij. Op deze manier, is de wereld zoals die behoort te zijn. Jij hoort bij
Mij, mijn kind, en Ik heb jou vurig verdedigd, ondanks jouw tijdelijke
onverschilligheid ten opzichte van Mij. Wij zullen nu samen voorwaarts blijven
gaan, waarbij onze beweging streeft naar eenheid. Misschien lijkt het jou toe, dat je
tamelijk snel in deze spirituele zaken vooruitgang boekt. Wees niet bang voor deze
haast, omdat Ik persoonlijk de snelheid bepaal, die nodig is voor jou om hoger op te
klimmen. In het verleden zou jouw bekering meer geleidelijk en langzaam aan tot
stand gekomen zijn. Dat is nu niet mijn wil en het is niet wat Ik verlang. Ik vind het
nodig, dat mijn soldaten snel voorbereid zijn. Omdat Ik God ben en al het
geschapene voor Mij buigt, kan Ik dit doen met een ziel als die van jou, die Mij
probeert te helpen en te behagen.
Mijn kind, wees nooit bang voor heiligheid. Wanneer je twijfelt, kijk dan naar je
plicht en blijf kalm, totdat Ik jouw twijfels verlang weg te nemen. Je zult bij tijden
kleine kruisen van vrees en twijfel dragen, maar dit is opnieuw meer oefening en
deze kleine oefeningen zijn goed voor jouw ziel. Maak kleine aktes van geloof in
Mij en de twijfels zullen aan kracht inboeten om jou van mijn dienst af te houden
tijdens jouw tijd hier op aarde. Ik ben bij jullie, mijn kleine zielen en wij hebben
nauwkeurig besproken wat Ik bedoel als Ik dit zeg. Jullie zijn bij Mij en wij gaan
met een vast doel voor ogen samen door het leven. Kijkt uit naar gelegenheden om
Mij te dienen in de mensen, die Ik op jullie pad plaats. Als jullie denken dat Ik jullie
nodig heb om een ziel te helpen, laat jullie geest dan stil worden, terwijl Ik de nodige
ingevingen in jullie hart en geest kan storten. Dan mogen jullie de nood, die deze
ziel aan Mij heeft, beantwoorden en mijn woord, mijn aanwezigheid zullen dan zijn

volbracht. Lieve kleine ziel, zo gewillig om Mij te dienen, kun je je jouw wereld
voorstellen, als zelfs een klein aantal zielen op deze manier zou beginnen te leven?
Jouw wereld zou veranderen en dat is wat Ik probeer te volbrengen. Wees in de
vrede. Jouw God is tevreden.

2 september 2003
Jezus
Ik wil dat mijn kinderen in de vrede zijn. Jullie weten dit kinderen, omdat Ik dit vaak
tegen jullie zeg. Vandaag ga Ik jullie leren hoe jullie ten allen tijde de vrede in jullie
harten kunnen bewaren. Mijn kinderen, wanneer een ouder een kindje wiegt en
zachtjes een slaapliedje zingt, kent het kind vrede. Zozeer zelfs, dat het kind vaak
zijn oogjes sluit en zonder moeite in een vredige slaap valt. Mijn kinderen, Ik houd
jullie in mijn armen. Ik wieg jullie zachtjes. Ik wil dat jullie vaak door de dag heen
eventjes stoppen met datgene waar jullie mee bezig zijn en jullie ogen sluiten. Ik zal
direct jullie ziel kalmeren met diezelfde zachtheid en al was het ook maar voor een
moment, jullie zullen de slaap van de vrede kennen. Jullie zullen natuurlijk volledig
bewust zijn met jullie zintuigen, maar jullie ziel zal rusten in volledige eenheid met
Mij. Jullie wezen zal worden vernieuwd en in balans worden gebracht. Mijn
kinderen, zo bedoel Ik het voor jullie om in de vrede te leven. Jullie moeten nergens
bang voor zijn, zelfs niet voor de dood. Waarom zou de dood een ziel beangstigen,
die bestemd is om voor eeuwig bij Mij te leven? Jullie komen alleen maar thuis en
de korte momenten van de dood vormen een bijna ogenblikkelijke overgangstijd.
Nee, weest niet bang voor de dood. Dat zou jullie enkel afleiden van het leven en wij
willen niet dat jullie afgeleid worden van de voleindiging van jullie aardse plichten.
Mijn kinderen, proberen jullie bij Mij te blijven doorheen de dag. Herinnert jullie dat
jullie aan het oefenen zijn en pogen mijn aanwezigheid te overwegen en hoe Ik
verlang te spreken. Jullie vragen Mij vaak wat Ik graag zou willen dat jullie doen.
Dit is de weg kinderen. Zien jullie de veranderingen die Ik in jullie ziel teweeg
breng? Zien jullie hoe jullie anders tegen jullie broeders en zusters aankijken? Jullie
begrijpen nu dat Ik deze veranderingen aanbreng en dat jullie Mij kunnen
vertrouwen dat Ik mijn woord houd. Wij maken vooruitgang, mijn kind, en dat
behaagt Mij. Deze wereld zal een beetje veranderen, elke keer wanneer een ziel met
vertrouwen dichter naar Mij toekomt. Ik wil dat jij vreugde voelt, mijn kind. Jouw
wereld is niet in de vrede maar jij moet dat wel zijn. Ik schep vrede in jullie zielen en
de wereld zal deze vrede van jullie opnemen, zoals een baby voeding van zijn
moeder krijgt. Daarom vraag ik jou vaak bij Mij te komen gedurende jouw dag.
Omdat de wereld de vrede van jou in zich opneemt om de verschrikkelijke onrust te
kalmeren, zal Ik de vrede in jou hernieuwen. Dus geen zorgen of getob, omdat de
wereld jou de vrede afneemt. Aan de wereld geef Ik de vrede en Ik beschik over een
eindeloze voorraad waarmee Ik jou weer kan aanvullen. Begin jij de diepte van mijn
plan te zien? Ik heb veel zielen nodig om Mij te helpen en op dit moment heb Ik niet
voldoende zielen. Dus wij moeten mijn smeekbede naar de wereld brengen, zodat
alle zielen van goede wil kunnen antwoorden en Mij helpen. Het is eerlijk en
rechtvaardig, mijn kind, dat ieder de gelegenheid krijgt om zelf erop te antwoorden.
Ik vraag en iedere ziel moet antwoorden. In hun ziel weten zij dat er van hen
gevraagd wordt om te kiezen en zij maken de keuze. Ik ben God. Ik weet alles. Ik

heb zielen nodig. Je kunt je niet verbergen voor Mij. Wanneer een ziel Mij nu
afwijst, dan betekent dat het einde voor die ziel. Je kunt je God niet afwijzen en de
hemel opeisen als jouw erfenis. Wees in de vrede, mijn kleintje. Jouw God zet
stappen om alles weer in orde te brengen.
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Jezus
Mijn kinderen, deze woorden zijn lessen uit liefde. Ik wil jullie leren, dat liefde een
offer is. Deze twee woorden, liefde en offer zijn vanuit het hemels perspectief
bekeken bijna verwisselbaar met elkaar. Als jullie van iemand houden, zijn jullie
bereid voor zijn of haar welzijn te offeren. In aardse bewoordingen wil dit zeggen,
dat wanneer jullie waarde hechten aan iets of van iemand houden, jullie bereid zijn
om te werken, sparen en plannen om dat ding te verkrijgen. Als je ditzelfde concept
toepast op hemelse bewoordingen, dan kun je een deugd noemen, zoals de deugd
van gehoorzaamheid. Wanneer gehoorzaamheid iets waardevols is voor jullie, iets
waar jullie naar verlangen, zullen jullie werken, offeren en geduld hebben, totdat
jullie deze deugd zullen verkrijgen. Zo gaat het precies met alle hemelse deugden. Ik
wil dat jullie deze hemelse deugden waarderen en er grote nadruk op leggen. Ik,
jullie Jezus, zeg jullie, waarlijk, jullie zullen deze dingen nodig hebben om in de
hemel te kunnen komen. Jullie geloven Mij en weten dat Ik alleen maar de waarheid
spreek. Dus jullie moeten beginnen jullie te concentreren op het verkrijgen van deze
deugden. Jullie moeten offeren om deze deugden te verwerven. Jullie zijn aan het
oefenen en deze deugden worden steeds meer een tweede natuur. Jullie zien deze
deugden in jullie dagelijkse leven en jullie gedrag is aan het veranderen. Wij werken
aan geduld. Wij werken aan vertrouwen. Wij werken aan sterkte. Jullie worden
vriendelijker en hebben meer medelijden. Mijn kinderen, alles gaat zoals het zou
moeten gaan. Ik zeg jullie, dat jullie bestemd zijn voor grote heiligheid en jullie
zullen deze heiligheid bereiken als jullie met Mij verenigd blijven. Jullie zullen dit
doen, omdat Ik jullie zal beschermen.
Kinderen, probeert niet achter de mening te komen die anderen over jullie hebben.
Het is niet belangrijk. Alsjeblieft besteedt geen tijd aan het je afvragen of zorgen
maken hierover. Wereldse meningen veranderen als de wind en iemand kan de ene
dag goed over je denken en je de volgende dag belasteren. Jullie moeten niet steunen
op deze meningen in verband met jullie vrede, omdat jullie geleerd hebben, dat jullie
teleurgesteld worden. Verlaat jullie in plaats daarvan op Mij, Hij die niet verandert.
Ik zal altijd van jullie houden. Ik zal altijd jullie verbetering en welzijn voor ogen
hebben. Ik zal jullie altijd helpen en jullie belangen als mijn eigen belangen
beschouwen. Dus besteedt geen tijd aan het onderhouden van droevige gedachten,
dat de wereld jullie niet waardeert. Jullie zullen worden gewaardeerd in de hemel en
dit is inderdaad al het geval. De hemel is blij met heilige zielen en probeert deze te
helpen. Jullie vrienden in de hemel zullen meer goed voor jullie doen dan wereldse
vrienden die niet in God geworteld zijn. Weest in de vrede, mijn geliefden, omdat Ik
jullie zal waarschuwen wanneer iemand jullie probeert kwaad te doen. Ik zal jullie
beschermen. Weest ervan verzekerd, dat wanneer jullie Mij volgen, alles wat in
jullie leven gebeurt, zal zijn voor de verbetering van jullie ziel en de deugden die Ik
wens te huisvesten in jullie ziel. Wanneer jullie ziek zijn, brengt dan heel speciaal

jullie dagen met Mij door en Ik kan jullie hoogten van heiligheid laten zien, die jullie
ademloos achterlaten. Ik werk met veel energie in de ziel van iemand die lichamelijk
lijdt. Vertrouw Mij alsjeblieft in alles, want Ik zorg liefdevol voor jullie.
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Jezus
Vandaag moeten wij praten over de zuiverheid. Mijn kinderen, het gebrek aan
zuiverheid is een opvallend groot probleem in jullie wereld. Ik zoek naar zuiverheid
en tref deze slechts bij een enkeling aan. Omdat de verdraagzaamheid ten opzichte
van de onzuiverheid zo wijd verspreid is, zullen wij heel hard aan dit probleem
moeten werken. De zuiverheid moet worden teruggeschonken aan ieder aspect van
bestaan op deze aarde. Allereerst spreek Ik over de zuiverheid van kleding. Kleedt
jullie niet op zodanige wijze, dat jullie aangeven, dat jullie jezelf op zondige wijze
zullen gedragen. Kleedt jullie zelf alsof jullie een dienaar van Mij zijn en mijn wil
proberen te volbrengen. Het is nooit mijn wil kleding te dragen, die anderen op het
verkeerde pad brengen. Kinderen, jullie weten wat Ik bedoel en Ik wil dat hier een
einde aan komt. De zedigheid moet worden hersteld. Gebruikt deze woorden vaak in
jullie taalgebruik om mensen eraan te herinneren dat zuiverheid en zedigheid
gewaardeerd en toegejuicht moeten worden.
Vervolgens spreek Ik over de zuiverheid in jullie taalgebruik. Jullie behoren te
spreken als Christenen en jullie taalgebruik behoort jullie ziel waardig te zijn en het
werk dat Ik in jullie ziel aan het doen ben. Taal is vaak de methode die de vijand
gebruikt om de besmetting van onzuiverheid te verspreiden. Gebruikt woorden die
Mij verheerlijken. Als je mijn Naam gebruikt om te vloeken, mijn kind, zal Ik
persoonlijk beledigd zijn en zul je het weer goed met Mij moeten maken.
Mijn kinderen, Ik vraag dat jullie aanstoot nemen aan de onzuiverheid in iedere
vorm van amusement. Niet langer zouden jullie werkloos toe moeten kijken, terwijl
diegenen die beweren kunstenaars te zijn, Mij onteren. Verdedigt Mij. Ik ben jullie
God. Ik wil jullie uitroep van verontwaardiging horen, wanneer Ik belasterd word.
Als jullie Mij niet verdedigen, die Mij zo goed kennen, wie zal Mij dan verdedigen?
Spreekt direct wanneer jullie beledigd worden door vormen van ontspanning, zoals
muziek, televisie, geschriften of kunst. Laat de vijand niet denken, dat hij heel het
christelijk denken heeft overwonnen. Ik zal jullie belonen voor jullie inspanningen
tegen de gesel van de onzuiverheid op een wijze die jullie begrip ver te boven gaat.
Jullie jeugd wordt op deze manier vergiftigd en wij moeten dit beslist nu veranderen.
Onzuivere gedachten kunnen moeilijker zijn, omdat jullie deze vaak niet willen en
deze een kruis voor jullie zijn. Als wij echter deze stijl van kleding, dat soort
taalgebruik of die vorm van amusement veranderen, zullen jullie zien dat de omvang
van onzuivere gedachten snel zal afnemen. Het is de voortdurende verwijzing naar
het onzuivere dat aanleiding geeft tot deze gedachten. Desalniettemin, mijn kleine
kinderen, duwt de onzuivere gedachten rustig weg uit jullie hoofd. Leidt jullie zelf af
door weg te kijken van voorwerpen van onzuiverheid. Vraagt om mijn hulp en Ik zal

jullie bijstaan. Gebed en een gestadige deelname aan de sacramenten zal jullie
wapenen tegen deze aanvallen op jullie zuiverheid.
Ik wil dat jullie begrijpen, dat leven in de wereld zoals die is, niet als een geldig
excuus beschouwd zal worden om jullie te gedragen op een onzuivere manier of om
anderen aan te zetten tot onzuiverheid. Ik stel iedere ziel verantwoordelijk voor de
daden die zij bewust hebben begaan. Ouders geeft leiding aan jullie kinderen in deze
zaken en geeft positieve voorbeelden. Kinderen, gehoorzaamt aan jullie ouders in
deze zaken en weet dat Ik altijd bij jullie ben. Wij zullen samen hier aan werken en
samen zullen wij de onzuiverheid, doelbewust en toegewijd, met een luid protest
overwinnen. Ik ben bij jullie en Ik zal jullie precies laten zien wat Ik in dit opzicht
verlang. Mijn kinderen, Ik wil jullie nu en altijd bedanken voor jullie
gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan Mij. Iedere inspanning van jullie zal worden
beschermd en beloond. Wanneer jullie zonden aan Mij worden gepresenteerd, zal Ik
mijn hoofd wegkeren. Dat gebeurt er wanneer jullie proberen om Mij te dienen.
Weest nu in de vrede en laat zonden van onzuiverheid uit het verleden jullie niet
onrustig maken. Alles is vergeven en mijn geheugen is klein waar het mijn dienaren
betreft.

3 september 2003
Jezus
Ik wil met de zielen spreken over de liefde tot de naaste. Mijn kinderen, mensen zijn
kostbaar. Iedere persoon op deze aarde is van oneindige waarde voor Mij en voor
mijn hemels plan. Maar vaak wordt die waarde over het hoofd gezien, vanwege een
wereldse kijk op het leven. Als Ik een persoon op jullie aarde heb gewild, dan is het
mijn bedoeling dat die persoon voldoende voedsel krijgt. Jullie moeten vanuit die
veronderstelling te werk gaan. Lieve kleine ziel, die Mij zo oprecht probeert te
dienen, als jij weet hebt van een ziel, die niets te eten heeft voed haar dan. Het is
misschien mijn bedoeling wel dat jij die persoon te eten geeft en daarom maak Ik de
toestand van die persoon aan jou bekend. Wees bijzonder attent wanneer je hoort
van een persoon of van een groep mensen, die honger lijden. Vraag Mij dan wat Ik
van jou verlang in deze kwestie. Misschien verlang Ik enkel gebeden. Misschien
maak Ik je bewust van de vele zegeningen, die je mocht ontvangen. Of misschien
vraag Ik dat je anderen laat delen in jouw rijkdom en mijn medewerkers steunt die
deze zielen trachten te voeden. Misschien vraag Ik opnieuw dat jij een van deze
zielen bent, die rechtstreeks hulp verleent aan ongelukkigen, die gebrek lijden aan
het noodzakelijkste voor het menselijk bestaan. Jij hebt een rol te spelen. Jij moet
Mij vragen het jou te openbaren, zodat zielen op aarde niet wonen in lichamen, die
zich niet kunnen ontwikkelen, omdat zij gebrek lijden aan voedsel. Ik zie elke nood
van elke ziel op aarde. Het is mijn bedoeling, dat mijn kinderen elkaar dienen en op
deze manier heilig worden. Velen in jullie wereld komen vandaag de dag om van de
honger. Mijn kinderen, dit is alweer een symptoom van het tijdperk van
ongehoorzaamheid, een tijd waarin meer zielen Mij uitdagen dan Mij dienen. Ik wil
niet dat mensen omkomen van de honger. Vraag Mij wat jij kunt doen.
Kinderen, Ik wil dat jullie denken aan de persoon waar jullie het minst van houden
in deze wereld. Jullie hebben veel redenen om deze persoon te minachten. Jullie zijn
misschien gekwetst en is het moeilijk om die pijn te vergeten. Misschien zijn jullie
bang, dat die persoon jullie opnieuw zou kunnen kwetsen als jullie een poging tot
verzoening zouden wagen. Ik vraag jullie echter om jullie naaste te beminnen.
“Jezus”, vragen jullie, “wat wilt u van mij?” Ik zeg jou, mijn kind, dat Ik vrees voor
jouw geestelijke ontwikkeling als jij bitterheid koestert, wat de oorzaak hiervan ook
moge zijn. Omdat bitterheid vaak afkomstig is van een andere ziel, wil Ik dat je
iedere bitterheid in jouw hart nauwkeurig onderzoekt. Als je dit inderdaad doet en je
deze persoon, die je schade heeft toegebracht, kunt identificeren, wil Ik dat je deze
dag doorbrengt met te bidden voor deze persoon. Mijn kind, vraag Mij om
barmhartig te zijn voor deze persoon. Mijn rechtvaardige toorn is iets
verschrikkelijks om te aanschouwen en je zou niet graag willen dat die op jou
gericht was. Daarom moet je ook anderen dit lot proberen te besparen. Liefde voor
de naaste verrukt Mij. Barmhartigheid en compassie vrijelijk gegeven aan anderen
verrukt Mij. Vergeving? Ik hoef je zelfs niet te vertellen hoe gelukkig het Mij maakt

wanneer Ik zielen zie die elkaar vergeving schenken. Begrijpt kleine zielen, dat Ik
mensen op jullie pad zet met een bedoeling en met hoop, een hemelse hoop. Ren niet
snel weg van een ziel, eenvoudigweg omdat jullie niet van die ziel houden.
Beschouwt mijn wil en vergeet Mij niet te vragen of Ik een hemelse taak voor jullie
heb met betrekking tot iedere persoon. Door de naasteliefde zal Ik liefde brengen
naar iedere ziel.

3 september 2003
Jezus
Mijn kinderen, onderzoekt vaak jullie bedoelingen en zoek de zuiverheid in jullie
daden. Ik wil dat jullie handelen vanuit jullie hart en wanneer de resultaten niet zijn,
zoals jullie hadden gehoopt, komt dan terug naar Mij en Ik zal jullie troosten. In
jullie leven zullen jullie Mij vaak gehoorzamen met een vooraf bepaald idee over
wat het resultaat zal zijn. Mijn doel of gewenst resultaat is misschien anders dan wat
jullie verwachten. Staat jullie zelf niet toe teleurgesteld te zijn wanneer
gebeurtenissen in jullie leven anders uitpakken dan jullie hadden verwacht. Mijn wil
wordt gedaan wanneer jullie je best doen Mij te gehoorzamen. Houdt jullie alleen
bezig met wat Ik van jullie vraag. Op deze manier kunnen jullie wandelen in
blijdschap, blij en gelukkig van geest, omdat jullie jullie God dienen en jullie
steentje bijdragen aan de komst van mijn Koninkrijk. Mijn kind, wat ben Ik jou
dankbaar. Wat voor broederschap wordt jou toegestuurd door jouw hemelse
kameraden. Wees vol vreugde.
Kom naar Mij wanneer je geconfronteerd wordt met beslissingen. Bij tijden zal het
nodig zijn om nader te kijken waarom je kiest voor een bepaalde gedragslijn. Ik
waarschuw jou hiervoor, omdat Ik wil dat jij jouw eigen motieven begint te
onderscheiden. Op deze manier kun je vermijden, dat je handelt uit menselijke
zwakheid en zoek alleen het goddelijke of heilige in jouw leven. De vijand tracht
jouw besluit om Mij te dienen te verstoren maar wij zullen niet toestaan, dat je
verder afwijkt van jouw hemelse pad. Samen zullen wij alleen hemelse drijfveren
zoeken en elke taak en project dat jij onderneemt, zal zowel bevorderlijk zijn voor
mijn wil als jouw ziel. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik laat kruisen toe voor
jouw nederigheid en verbetering. Wanneer je voelt dat een kruis te zwaar is, mag je
Mij vragen om verlichting. Ik zal hierdoor niet beledigd zijn, mijn kind. Tenzij het
nodig is voor jou om dat kruis te behouden, zal Ik of het kruis zelf verwijderen of het
gewicht ervan. Wij zijn samen één en wij kunnen alles bespreken. Vaak geef jij af op
jouw omstandigheden, maar kom je niet bij Mij om tegenwerpingen te maken. Wat
voor zin heeft het om te klagen tegen anderen? Zij kunnen jouw kruis niet
wegnemen of zelfs ook maar een beetje jouw lasten verzachten. Praat met Mij en
luister naar anderen. Op die manier zul je niet vervallen in de zonden van de tong,
die grote schade brengen aan deze wereld. Ik ben hier, wachtend om te luisteren naar
al jouw klachten. Elk lijden dat jij ervaart, vindt een warme en gerieflijke plaats in
mijn Hart en wanneer je verdriet met Mij deelt, wordt het minder. Ik wil jou ogen
van de hemel geven. Ik wil dat je jouw leven, deze wereld en zijn mensen bekijkt
met deze hemelse ogen, zodat je zult beginnen te antwoorden zoals Ik, jouw Jezus,
die jou zo zeer bemint. Mijn kind, Ik bied jou deze nieuwe visie aan. Wil je dit
prachtige geschenk van Mij aannemen? Je zult werkelijk verbaasd staan hoezeer
deze manier van kijken jouw leven zal veranderen. Datgene wat jou meestal
verontrustte in het verleden, zal eenvoudigweg vervagen; buiten jouw gezichtsveld

vallen omdat het van weinig belang meer voor jou is. Wil jij dit? Ik hoop zo dat je
‘ja’ zult zeggen. Ik wil jou zo graag de wereld laten zien vanuit mijn ogen. Ik kan
jou zulke geweldige dingen leren, mijn geliefde. Als je mijn visie deelt, kunnen wij
zo vrij praten als waren wij één van ziel. Wees dit alsjeblieft voor Mij. Sta Mij toe,
dat Ik jouw vooruitzicht dicteer.

3 september 2003
Jezus
Ik wil met mijn zielen spreken over de vreugden van de hemel. Mijn kinderen, er is
geen bitterheid in de hemel. Bitterheid en ellende zijn niet bestemd voor jullie, zelfs
op aarde niet. Deze worden ervaren door iedere ziel op een bepaald moment
gedurende hun tijd op aarde, maar de zielen zouden bitterheid en smart niet moeten
opvatten als bepalende kenmerken van hun leven. Mijn kind, als jij ervaart dat je
vaak met deze destructieve patronen worstelt, moet je tijd met mij doorbrengen. Ik
ben de goddelijke genezer. Ik kan alle hardheid uit jullie harten verwijderen zodat
jullie vrij zijn om zonder barriere te beminnen. Op deze wijze word je een
efficientere dienaar omdat je open staat voor het ontvangen van liefde en voor het
geven van liefde. Mijn kind, Ik wens niets toe te voegen aan jouw droefheid. Je zult
geen relatie met Mij aangaan en teleurgesteld worden. Ren vol vreugde in deze
relatie met Mij omdat je gegarandeerd zult slagen. Ik, de God van al het geschapene,
geef jou deze garantie. Jij bent bang voor mislukking, misschien omdat je in het
verleden hebt gefaald. Bedenk, mijn liefste, dat je misschien mislukkingen aan jezelf
toeschrijft waar deze helemaal niet bestaan. Laten wij het anders zeggen, wanneer je
eenmaal in eenheid met Mij begint te wandelen, met jouw God die jou bemint, zul je
succes en mislukking duidelijker beginnen te zien. Wat in het verleden jou toescheen
een mislukking te zijn, lijkt misschien op succes wanneer je het vanuit mijn ogen
bekijkt. Ik kijk naar de inspanning, niet naar het resultaat. Het resultaat van een
inspanning is mijn zaak en je moet dat aan Mij overlaten. In naam van de
overdenking, kijk nu terug op jouw leven. Denk aan al datgene, dat jou blijft
achtervolgen als mislukkingen. Heb je moeite gedaan bij deze inspanningen? Heb je
vaak je best gedaan? Als je zag, dat iets ging mislukken, trachtte jij jouw benadering
dan te veranderen? Misschien waren jouw mislukkingen wel helemaal geen
mislukkingen. Misschien was je aan het zoeken en kon je het niet vinden. Wees in
de vrede. Jij hebt Mij nu gevonden en Ik zal jou alle succes brengen, zonder te letten
op hoe de wereld jouw inspanningen bekijkt. Jij bent nu aan het slagen, mijn
geliefde kind, omdat je stil zit, terwijl Ik jouw ziel aan het verzorgen ben en jouw
wonden genees. Ja, wij zijn een succes. Samen falen wij niet. Vandaag is een nieuw
begin voor jou. Begin nu aan een frisse start met Mij en alle mogelijkheden openen
zich voor jou. Jouw hart begint te smachten van verlangen en dit voelt bijna aan als
pijn, maar een pijn waarvoor je niet weg zou moeten rennen. Dit is goddelijke liefde,
kleine ziel. Dit is hoe het voelt wanneer je jouw God toestaat jou te beminnen. Jij
voelt een verlangen. Jouw hart kijkt aanvankelijk om zich heen, omdat jouw hart het
voorwerp van zijn verlangen niet kan bepalen. Dit is hoe je een heilige begint te
worden, mijn kind. Deze eerste zieleroerselen zijn een verlangen van eenheid naar
jouw God. Dit verlangen groeit sterker en sterker en jij kunt jouw heiligheid meten,
als dit nodig zou zijn, naar de mate van deze hunkering. Ik zeg jou plechtig, in heel
mijn goddelijke majesteit, dat je de vervulling van dit verlangen in de hemel zult
bereiken.

4 september 2003
Jezus
Ik ben gekomen om zielen te reinigen. Zoals een moeder haar huis schoonmaakt,
mijn kind, zo ben Ik jouw ziel aan het reinigen en op orde aan het brengen. Als jij
van Mij bent weggeweest, zullen wij het druk krijgen. Gebeurtenissen in jouw leven,
uit jouw verleden, moeten nu op een andere wijze bekeken worden. Dit is een
belangrijke taak en daarom besteed Ik er tijd aan met jou. Gebeurtenissen kunnen
vlekken achterlaten in jouw hart wanneer je niet bidt. Vandaar mijn doel nl. deze
vlekken schoonmaken en een hart achterlaten dat vrijelijk liefde geeft en ontvangt.
Wanneer jij bidt, mijn kind, help Ik jou de ervaringen, die jij in het leven hebt
opgedaan, uit te ziften. Misschien heb je vandaag een teleurstelling opgelopen.
Wanneer je dit alleen verwerkt, zonder mijn hulp, zou je je misschien down,
bedroefd en ontmoedigd voelen. Als trots een probleem is voor jou, en velen lijden
aan trots, zou je misschien zelfs niet jouw droefheid en teleurstelling delen met een
andere ziel. Het blijft achter in jouw arme hart en na een tijd verandert dit in
bitterheid. Laten we het aardse leven aannemen voor wat het is. Als menselijke
wezens, vol gebreken, op zoek naar volmaaktheid krijg je weer een teleurstelling of
verraad te verwerken. De trots laat zichzelf weer gelden en opnieuw deel jij jouw
verdriet niet voldoende. Een nieuw stukje teleurstelling verandert in bitterheid en
bedekt een ander gedeelte van jouw arme hart. Mijn kind, wanneer dit proces zich
voortzet, heb je een hart bevangen door bitterheid. Een hart heeft liefde nodig zoals
jouw longen zuurstof nodig hebben. Mijn geliefde; jouw hart werd op deze manier
ontworpen. Wanneer je hart gesloten is, wordt de liefde tegengehouden. Wat ben je
dan geestelijk gezien gehandicapt. Wat bedroeft het Mij jou zo in de war en
verontrust te zien. Mijn kleintje, Ik ben gekomen om elke vlek van jouw hart te
reinigen, zodat je vrij zult beminnen, zoals Ik bemin. Denk niet dat dit een
onmogelijke taak is. Ik ben Jezus. Ik ben God. Ik kan jouw hart in een oogwenk
schoonmaken als jij gewillig bent en Mij toestaat. Ik zal de orde in jouw ziel
herstellen, Ik zal jouw manier van denken bijstellen en Ik zal een soort liefde in jouw
hart leggen, zo oprecht en overvloedig, dat deze liefde uit jouw ogen stralen zal.
Allen die jou zien, zullen deze liefde ervaren en weten dat deze van Mij afkomstig
is. Mijn kind, mijn kind, hoe diep bedroefd ben Ik, dat degenen die van jou hadden
moeten houden, dit niet hebben gedaan. Het spijt Mij, dat het jou ooit is overkomen,
dat iets jou diep gekwetst heeft. Maar jij moet inzien, dat wij baat vinden bij lijden.
Laat Mij jou tonen hoe al het slechte dat jou kwetste, in jouw voordeel gebruikt kan
worden. Praat met Mij. Stort jouw hart uit voor Mij en Ik zal jou vrede en vergeving
schenken en orde scheppen in alles wat in jouw leven is gebeurd. Ik moet je zeggen,
dat wanneer jij een teleurstelling ervaart in jouw leven en je brengt die naar Mij, Ik
jou direct help om te begrijpen en er weer bovenop te komen. Het zou kunnen dat de
tijd die jij nodig hebt om te herstellen een periode van groei zal zijn, gedurende
welke jij en Ik dichter naar elkaar toe zullen groeien en meer afhankelijk van elkaar
worden. Zou jij Mij die tijd misgunnen, mijn kind, als Ik die nodig had om van jou

het soort heilige te maken, die Ik gebruiken kan voor een bepaald werk bestemd
voor jou? Natuurlijk zou jij dat niet willen, omdat jij mijn wil zoekt te doen. Als jij
bidt, zal Ik jou niet onnodig laten lijden. Dat is een belofte, die Ik jou vandaag
plechtig doe. Neem deze uitspraak alsjeblieft ter harte en houd je er aan vast. Als je
tot Mij bidt, zal Ik jou niet onnodig laten lijden. Vraag Mij om verlichting van jouw
lijden en wanneer je er geen baat bij vindt, zal Ik het wegnemen. Wees nu in vrede
en vertel Mij alles wat er gebeurt in jouw leven. Samen zullen wij onszelf ervan
verzekeren, dat er niet meer brokstukken vallen op jouw gevoelige hart.

4 september 2003
Jezus
Mijn kinderen, Ik zou graag willen, dat jullie vertrouwde vrienden van Mij worden.
Ik wil Mij op jullie verlaten. Jullie vragen je af wat dit betekent, dus zal Ik het jullie
zeggen. Het is waar; Ik wandel met jullie mee. Ik deel jullie leven en zorgen. Jullie
zaak is mijn zaak en Ik help jullie met alles. Geen detail is te klein voor jullie om
met Mij te delen en hulp te zoeken. Jullie vinden Mij daar, altijd. Jullie weten, dat Ik
jullie nooit in de steek laat. Het is alleen maar verstandig van jou om dit vertrouwen
in Mij te hebben, mijn kind, omdat het een vertrouwen is dat rust op de rots van
waarheid. Ik ben die rots en Ik ben die waarheid. Op dezelfde wijze, rekening
houdend met zowel jouw zwakke menselijkheid als jouw aardse plichten, wil Ik dat
jij met Mij wandelt. Ik zou het erg fijn vinden om te weten, dat jij elke dag bij Mij
zult komen in gebed. Wij beginnen samen aan een reis en dan verwijder jij je van
Mij. Ik blijf natuurlijk bij jou. Ik ben jouw God en zal jou niet verlaten. Maar wij
moeten het werk afmaken waar wij aan begonnen zijn. Gebruik jouw tijd niet
lukraak met Mij. Jij hebt het druk en Ik begrijp dit, omdat Ik het vaak ben die jou
jouw plichten heeft gegeven. Maar als jij geen tijd hebt om tot Mij te bidden, dan is
er iets niet in de haak in jouw leven en wil Ik dat het onmiddellijk recht gezet wordt.
Jij bent mijn vriend en Ik heb het nu nodig, dat mijn vrienden trouw zijn. Dus kom
en ga niet meer weg. Alsjeblieft. Blijf verenigd met Mij, zodat wij samen kunnen
werken aan de taken die anderen onafgemaakt hebben achtergelaten. Mijn kind, jij
moet begrijpen dat wanneer je tot Mij komt in gebed, al is het maar voor een
ogenblik, Ik getroost ben. Mijn hart wordt opgebeurd, waardoor Ik jou natuurlijk
onnoemelijk veel genaden kan schenken, maar ook stelt jouw gebed Mij in staat
mijn rechtvaardigheid te verzachten jegens anderen, die Mij nooit zoeken. Wanneer
je Mij van aangezicht tot aangezicht ontmoet, zul je duidelijk al het geluk zien, dat je
Mij hebt gebracht. Ik heb jou nodig en daarom waardeer Ik alle trouw die Mij wordt
geschonken. Al zou je alleen maar vaak bij Mij terugkomen ter wille van de
beloning omdat Ik ieder gebed, iedere blik, ieder verzoek beloon, zelfs meer dan jij
je zou kunnen voorstellen. Alsjeblieft maak je geen zorgen als je je niet voelt, zoals
je denkt dat je je zou moeten voelen. Mijn kind, hoe voelt een heilige zich wanneer
die heilige op aarde aan het zwoegen is? Heel vaak voelen mijn vrome zielen zich
moe. Zij voelen zich moe, omdat zij hard werken. Maar zij voelen zich ook
vastberaden en deze vrome zielen komen bij Mij terug in gebed, alhoewel zij zich
niet elk moment heilig voelen. Laat jullie gevoelens niet jullie tijd van gebed
bepalen. Stel je je een huwelijk voor waar twee mensen elkaar alleen maar dienden
ten tijde van romantische liefde. Ik hoef jou niet te vertellen, dat dat huwelijk zijn
ondergang tegemoet zou gaan. Dit geldt precies zo voor jouw relatie met Mij. Dien
Mij altijd, ongeacht hoe jij je voelt. Stel je voor mijn kind, dat je bij Mij zult komen
in gebed en Ik je weg zal sturen? Zal Ik zeggen: “Ga weg, je voelt je niet heilig
genoeg om met Mij te praten”? Zegt een echtgenoot, “Ga weg, vrouw van mij, jij
voelt niet genoeg liefde voor mij”? Dat is belachelijk. Het is juist op al die tijden,

wanneer jij je niet heilig voelt, dat Ik naar jou moet luisteren en jou moet kalmeren
en beminnen. Het is de bedoeling, dat wij hechte vrienden zijn, hetgeen betekent dat
wij vrienden zullen zijn ten tijde van geestelijke vreugde. Maar als hechte vrienden
zal onze vriendschap zelfs nog kostbaarder, waardevoller en meer onmisbaar worden
op tijden wanneer je een geestelijke dorheid ervaart. Wees in de vrede. Ik probeer
jou nu alles uit te leggen, waarbij geen vragen of kwetsende sporen in jouw hart
achtergelaten zullen worden.

4 september 2003
Jezus
Mijn kinderen, Ik ben niet agressief, tenzij een van de mijnen aangevallen wordt en
mijn bescherming nodig heeft. Gewoonlijk ben Ik zachtmoedig en word Ik niet vlug
boos. Jullie zullen in Mij een rustige metgezel voor jullie dagen aantreffen. Ik zie de
gebeurtenissen duidelijk voor Me. Ik kan de bedoelingen in de zielen van anderen
lezen, dus ben Ik degene om te raadplegen wanneer jullie moeilijkheden ervaren. Als
jullie je onnodig van je stuk laat brengen vanwege iemand, zal Ik jullie dit zeggen.
Ik heb veel geduld met mijn kinderen, in het bijzonder wanneer zij Mij de rug
toegekeerd hebben. Ik zal hen veel uitverkoren zielen sturen in een poging hun
aandacht te trekken. Maar Ik kan hun respons niet opeisen, omdat zij een eigen vrije
wil bezitten. Ik zou jullie geen geschenk geven om het daarna weer van jullie af te
nemen. Als een ziel jullie afwijst, moeten jullie in de vrede blijven. Vraagt Mij vaak
om raad, wanneer jullie met een ziel werken. Bidt voor hen. Houdt van hen. Toont
hen door jullie voorbeeld wat het is om het leven van een volgeling te leiden. Zijn
jullie rustig? Zijn jullie vredelievend? Die eigenschappen zijn erg aantrekkelijk voor
een ziel die ellende ervaart. Jullie moeten aan een ziel die worstelt meedelen, dat het
antwoord op alles bij Mij ligt. Zij zeggen misschien, dat jullie het niet begrijpen en
dat hun problemen ernstig, complex en onoplosbaar zijn. Zij noemen misschien
redenen op waarom zij Mij niet volgen, waarbij zij altijd anderen de schuld geven.
De antwoorden zijn allemaal bij Mij te vinden. Er is geen reden om God af te
wijzen. Geen excuus zal vergiffenis krijgen op de dag van het oordeel. Ik heb nooit
onvriendelijkheid of wreedheid getoond tegenover een ziel. Ik verdien liefde, trouw
en respect. Begrijp mijn kracht en je zult mijn zachtmoedigheid gaan verstaan.
Dwaze zielen stellen zachtmoedigheid gelijk aan zwakheid. Het zijn de waarlijk
sterken die wijs genoeg zijn om zachtmoedig te zijn. Dus behandelt jullie broeders
en zusters zachtmoedig, in het bijzonder diegenen die niet met Mij verenigd zijn. Zij
raken gemakkelijk gewond. Zij hebben Mij niet om getroost te worden, wanneer zij
gekwetst zijn. Kunnen jullie je zulke eenzaamheid voorstellen? Zouden jullie graag
terugkeren naar een wereld, die Mij niet op de een of andere manier insluit? Probeert
jullie zelf zoiets niet eens voor te stellen, omdat Ik beloofd heb jullie niet los te laten.
Waarlijk, dat zal Ik niet doen. Maar weest vol medelijden.
Mijn kind, wees niet bang voor jouw toekomst. Besteed geen tijd aan je voor te
stellen wat er met jou kan gebeuren en wat Ik van jou zal vragen. Dit soort gedroom
is niet productief. Breng deze tijd veeleer door met het mediteren over mijn lijden.
Dat soort oefening is productief en zal Mij in staat stellen Mijzelf verder aan jou te
openbaren. Onze eenheid zal verdiept worden en jij zult veel verkrijgen. Jij zult de
vreugde kennen van te weten, dat wanneer anderen wegrenden, jij bleef. Ik kan jou
de vreugde niet uitdrukken, die dit jou zal schenken. Laat Mij je zeggen, dat zulke
kennis jou zal verrukken gedurende de gehele eeuwigheid. Het is moeilijk voor jou
om je de eeuwigheid voor te stellen, maar hoe dichter je bij Mij komt, hoe meer

werkelijkheid het wordt. Jouw ballingschap van ons op aarde is een tijd van
beproeving. Zak niet voor de test door gunstige gelegenheden voorbij te laten gaan.
Zak niet voor de test door de dag van vandaag door te brengen met je slecht te
voelen over de dag van gisteren. Heb Ik jou er niet van verzekerd, dat mijn geheugen
klein is? Jouw mislukkingen zullen worden vergeten, kind. Maar keer je nu niet van
Mij af. Ik heb groot vertrouwen in jou, omdat Ik, jouw God en Verlosser, je ken. Ik
doorgrond direct jouw menselijkheid en ken elke capaciteit. Je bent in staat om grote
dingen te doen, mijn kleine dienares, maar niet zonder Mij. Jij werd gevormd en
bestemd om te werken met Mij. Zonder Mij zal jouw werk onvolkomen blijven,
omdat je niet in staat zult zijn de identiteit ervan vast te stellen, laat staan het te
volbrengen. Wanneer dit gebeurt en Ik zeg jou, dat Ik dit niet van jou verwacht,
moeten anderen zwaardere lasten dragen en zowel jouw werk doen als hun eigen
werk. Om deze reden dragen mijn dienaren zware lasten. Maar mijn wil wordt
volbracht en mijn tijd van vernieuwing nadert. Wees niet bevreesd. Ik ben bezig
mijn wereld weer op het rechte pad te brengen.

5 september 2003
Jezus
Ik wil dat mijn kinderen voorbereid zijn. Vandaag is het mijn wens mijn kinderen de
tijd te helpen verstaan waarin zij leven. Kinderen, jullie zijn dichtbij mijn Hart. Jullie
werden in deze tijd op aarde geplaatst, zodat jullie Mij konden dienen en Mij helpen
om mijn Koninkrijk aan te kondigen. De tijd van de duisternis eist zijn laatste zielen
op, terwijl Ik mezelf voorbereid om terug te keren. Het resultaat, waaraan Ik jullie
vaak herinner, ligt vast. Wat niet vast ligt, is hoeveel zielen voor het Licht zullen
kiezen en hoeveel zielen voor de duisternis. Weest invloedrijk, mijn kinderen.
Wendt jullie invloed aan door jullie stille, rustige heiligheid, met ogen die al mijn
vriendelijkheid weergeven. Anderen moeten meer en meer te zien krijgen van mijn
vreedzame kinderen, die stevig staan in mijn aanwezigheid. Op deze manier zullen
zij tot Mij aangetrokken worden. Dat is onze zending. Mijn woorden hier op deze
bladzijden zijn bedoeld om jullie in dit proces van heiligheid bij te staan. Heiligheid
is een proces van worden, mijn geliefden. Zullen jullie ooit zeggen, dat jullie heilig
genoeg zijn? Natuurlijk niet. Terwijl jullie op aarde verblijven, zal Ik goddelijk werk
voor jullie hebben, zowel in jullie ziel als in jullie wereld. Stelt jullie zelf nooit
tevreden met het feit, dat jullie gisteren een goed werk hebben gedaan. Wanneer
jullie tevreden zijn met jullie geestelijk leven, beginnen jullie af te glijden naar de
wereld. Onze normen liggen hoog, maar jullie zijn capabel en opnieuw zeg Ik:
“samen slagen wij”. Ik ben bij jullie elke dag, elk uur en in alles wat jullie ervaren.
Geeft alsjeblieft eer aan onze Vader in de hemel voor zijn talloze genaden gedurende
deze tijd. Op elk gebied van de mensheid is Hij niet gehoorzaamd en zelfs nu is zijn
grote zorg zijn kinderen. Geliefde kinderen, Ik heb jullie goed voorbereid. Jullie
beantwoorden mijn genade en worden heiligen. Wat ben Ik blij met jullie
vooruitgang en ook met de ijver waarmee jullie mijn woorden proberen te delen. Ik
roep en jullie antwoorden. Ik geef jullie taken en jullie volbrengen deze taken.
Wanneer dit gebeurt, is alles in jullie ziel in de vrede. Weest niet bang. Hebt nergens
angst voor. Heb Ik jullie niet verzekerd van mijn macht? Komt vaak bij Mij en
bespreekt iedere bezorgdheid, iedere vreugde en iedere beslissing met Mij. Op deze
wijze zullen jullie er zeker van zijn, dat jullie Mij dienen en niet de wereld.
Gedurende de dag wacht Ik vaak op jullie, dat jullie even mijn kant opkijken en
zodra jullie dit doen, worden genaden over jullie uitgestort. Ik zal jullie bewaren in
mijn genade. Ik zal het pad dat voor jullie ligt, openen. Ik zal jullie vijanden als mijn
eigen vijanden aanrekenen en jullie belangen zullen de mijne zijn. Wij zijn verenigd.
Gaat altijd vanuit dit gegeven te werk. Jij en Ik zijn één. Waarlijk, jij draagt jouw
Jezus, jouw Verlosser met jou mee, mijn kind. Ik verlaat jou voorlopig met die
verklaring omdat jij jouw hele leven moet leven, gebaseerd op dit ene gegeven.
Wees in de vrede door mijn Koninkrijk te dienen.

5 september 2003
De heilige Moeder
Genesteld in mijn onbevlekt Hart, moeten jullie je leven vol vreugde beleven. Jezus,
mijn geliefde Zoon, heeft jullie alles gegeven wat jullie nodig hebben om ware
dienaren te worden. Opdat jullie vrede op deze aarde hebben, moeten jullie Hem
dienen, Die een en al Licht en goedheid is. Ik ben zijn Moeder. Ik ben ook jullie
Moeder. Roept mij vaak aan, kleine kinderen van deze wereld. Ik heb veel zielen
geholpen om in de hemel te komen en ik zal jullie helpen. Vertrouwt al jullie
angsten aan mij toe en ik zal jullie troosten. Een moederlijk hart begrijpt elke
zwakheid in haar kinderen en kan haar kinderen helpen gewoonten te overwinnen
die hen afhouden van hun vereniging met God. Kinderen, laat mij jullie helpen. Rent
naar mij toe wanneer jullie bang zijn, dat jullie Jezus niet dienen en ik zal jullie
regelrecht terugbrengen naar zijn heilig pad, het pad dat Hij speciaal voor jullie
bestemd heeft. Wij zijn jullie altijd, in alles, nabij. Waarlijk, hemel en aarde zijn met
elkaar verbonden als nooit tevoren. Maakt hier volledig gebruik van. De hemel
betekent geluk, liefste kinderen, omdat God daar is. Maar jullie kunnen ook gelukkig
zijn op aarde, omdat God nu bij jullie is. Hoe meer jullie Hem zoeken, hoe meer Hij
Zichzelf, persoonlijk aan jullie zal openbaren. Alles is goed. Wij beschermen jullie
en jullie dierbaren zonder vermoeid te geraken en jullie zullen zien, dat jullie dienst
aan de hemel jullie vreugde en nog meer vreugde zal brengen. Blijft bij Jezus,
kinderen.

5 september 2003
De heilige Moeder
Mijn kinderen, ik verlang ernaar dat jullie volharden in jullie bekeringen. Er zijn
vele genaden beschikbaar, zodat jullie blijven op dit pad naar heiligheid. Omdat ik
een moeder ben, jullie Moeder, kan ik gevaren, die mijn kleintjes bedreigen,
voorkomen. Weest op jullie hoede voor geestelijke trots. Jezus is van plan om ieder
van jullie in relatief korte tijd tot een hoog niveau van heiligheid te voeren. Jullie
zouden nooit moeten denken, dat deze heiligheid van jullie afkomstig is. Jullie
geloof, jullie liefde voor God, is een geschenk van God voor jullie, zodat jullie jezelf
niet hoger schatten dan jullie broeders en zusters, die niet zo volledig als jullie
beantwoorden en daarom niet hetzelfde niveau van genade ontvangen. Mijn kleine
kind, jij vraagt je misschien af wat jij eraan bijdraagt als alles van Jezus afkomstig
is? Jij draagt jouw vrije wil bij. Jij draagt jouw tijd op aarde bij. Jij geeft Jezus jouw
hart en je zegt: “Ja, Jezus, Ik wil een heilige worden”. Waarlijk, klein kind van mijn
Hart, Jezus kan alles doen met een ziel zoals de jouwe, die voor de hemel heeft
gekozen. Beschouw jezelf nu als een soldaat in het leger van het licht. Ik zalf jou als
zodanig en jij werkt alleen voor de goedheid. Gebed is jouw wapen en je bent
bewapend met de heiligheid verkregen door jouw gehoorzaamheid. Geen kwaad kan
over jou zegevieren. Zo groot is de kracht, die jij uitoefent met Jezus als jouw
leidsman.Wees nergens bang voor. Wij zijn bij jou. Wees beschikbaar om jouw
richting door gebed te laten bepalen, zodat wij jou in alles kunnen instrueren al naar
gelang de tijd verandert. Wij zijn altijd beschikbaar voor jou. Ik zegen je nu en
vertrouw jou toe aan mijn zoon Jezus Christus. Dien Hem getrouw en je zult de
hemel bezitten. Wat zal jullie trouw beloond worden. Waarlijk kinderen, jullie zullen
overstelpt worden met geluk. Wij beschikken over ieder antwoord, dus brengt iedere
moeilijkheid naar ons. Ik ben bij jullie en tracht jullie te helpen, zoals een moeder
haar kinderen door moeilijke tijden heen helpt. Wanneer jullie mij nodig hebben,
lieve kinderen, zal ik er zijn, met extra begeleiding voor de tijd waarin jullie leven.

Richtlijnen voor lekenapostelen
Als lekenapostelen van Jezus Christus de Terugkerende Koning stemmen wij toe
onze basisverplichtingen als praktizerende katholieken na te komen. Bovendien
zullen wij de volgende geestelijke oefeningen naar best vermogen volbrengen:
1. Gebed van trouw en Ochtendgebed met een kort gebed voor de Heilige
Vader.
2. Eucharistische aanbidding, een uur per week.
3. Deelname aan een maandelijkse gebedsgroep, waar wij de geheimen van
het licht van de heilige rozenkrans bidden en de maandelijkse boodschap
lezen.
4. Maandelijkse biecht.
5. Verder willen wij het voorbeeld van Jezus Christus navolgen, zoals ons is
nagelaten in de Heilige Schrift, door alle anderen met zijn geduld en
vriendelijkheid te bejegenen.

Ochtendgebed
O Jezus, door het Onbevlekt Hart van Maria, offer ik U op alle gebeden, werken,
vreugden en lijden van deze dag, voor alle intenties van uw heilig hart in eenheid
met het heilig misoffer over de gehele wereld, tot eerherstel voor mijn zonden en
voor de intenties van de Heilige Vader. Amen.
Gebed van trouw
Lieve God in de hemel, ik beloof U plechtig mijn trouw. Ik geef U mijn leven,
mijn werk en mijn hart. Schenk mij in ruil daarvoor de genade uw leiding zo
volledig mogelijk te gehoorzamen.
Gebed voor de Heilige Vader
Heilige Moeder van Jezus, bescherm onze Heilige Vader Benedictus XVI, en
zegen al zijn intenties.
De vijf geheimen van het licht
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De bruiloft te Kana.
3. De verkondiging van het Koninkrijk van God.
4. De transfiguratie.
5. De instelling van de Eucharistie.

De belofte van Jezus aan zijn lekenapostelen
12 mei 2005
Jouw boodschap aan de zielen blijft constant. Verwelkom iedere ziel tot de
reddingsmissie. Je mag iedere lekenapostel verzekeren van het feit, dat net zoals zij
mijn belangen behartigen, Ikzelf hun belangen zal behartigen. Zij zullen worden
geplaatst in mijn heilig hart en Ik zal hen verdedigen en beschermen. Ik zal er ook
voor zorgen, dat al hun dierbaren tot volledige bekering komen. Dus je ziet, dat de
zielen die in deze reddingsmissie dienen als mijn geliefde apostelen vrede zullen
kennen. De wereld kan deze belofte niet nakomen, omdat alleen de hemel vrede kan
geven aan een ziel. Dit is waarlijk een zending van de hemel en Ik roep eenieder van
mijn hemelse kinderen op Mij bij te staan. Jullie zullen rijkelijk beloond worden,
mijn geliefde kinderen.

Gebeden genomen uit de Volumes
Gebeden tot Jezus
“Jezus, ik geef U mijn dag.”
“ Jezus, hoe wilt U mij vandaag gebruiken? U hebt een gewillige dienaar aan mij,
Jezus. Mag Ik werken voor uw koninkrijk.”
“Heer, wat kan ik doen vandaag om uw komst voor te bereiden?” Leid mij Heer en
ik zal zorgen voor uw wensen.”
“Jezus, hoe wilt U mij gebruiken?”
“Heer, help mij.”
“Jezus, wat denkt U van al dit alles? Jezus, wat wilt u dat ik doe voor deze ziel?
Jezus, laat mij zien hoe ik u in deze situatie kan brengen.”
“Jezus, houdt van mij.”

Gebeden tot God de Vader
“ Wat kan ik doen voor mijn Vader in de hemel?”
“Ik vertrouw op U God. Ik geef U mijn pijn in de geest van aanvaarding en ik zal U
in elke omstandigheid dienen.”
“God mijn Vader in de hemel, U bent een en al barmhartigheid. U houdt van Mij en
ziet al mijn zonde. God, ik roep U nu aan als de barmhartige Vader. Vergeef al mijn
zonden, zodat ik weer opnieuw in volledige onschuld mag rusten. Ik vertrouw op U,
Vader in de hemel. Ik vertrouw op U. Ik dank U. Amen.”
“God mijn Vader, kalmeer mijn geest en leidt mijn pad.”
“God, Ik heb fouten gemaakt. Ik heb er spijt van.. Ik ben echter uw kind en wil met
U verenigd zijn.”
“Ik geloof in God. Ik geloof dat Jezus mij roept. Ik geloof dat de heilige moeder van
God mijn hulp gevraagd heeft. Daarom ga ik vandaag en elke dag bidden.”
“God mijn Vader, help mij om te begrijpen.”

Gebeden tot de engelen
“Engelen in de hemel, leidt mijn weg.”
“Liefste beschermengel, ik verlang ernaar Jezus te dienen door in de vrede te blijven.
Alstublieft, verkrijg voor mij de genaden die nodig zijn om zijn goddelijke vrede in
mijn hart te bewaren.”

Gebed voor een strijdende ziel
“Engelbewaarder, dank u voor uw voortdurende waakzaamheid over deze ziel.
Heiligen in de hemel, alstublieft help deze lieve engel.”

Gebeden voor kinderen
“Jezus, vergeef hen.”
“Moeder Maria, help mij om braaf te zijn.”
“God in de hemel, U bent de schepper van alles. Alstublieft schenk uw genaden aan
onze wereld.”
“Jezus, ik houd van U.”
“Jezus, ik geef u mijn dag.”

Hoe het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden.
Het kroontje van de goddelijke barmhartigheid wordt gebeden op een gewone
rozenkrans van vijf tientjes. Het kroontje wordt voorafgegaan door twee
openingsgebeden uit het Dagboek van zuster Faustina en wordt gevolgd door een
afsluitend gebed.
1. Maak het kruisteken
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2. Keuze openingsgebeden
U blies uw laatste adem uit Jezus, maar de bron van lezen werd uitgestort over de
zielen en de oceaan van barmhartigheid opende zich voor de gehele wereld. O bron
van leven, onpeilbare goddelijke barmhartigheid, omarm de gehele wereld en ledig
uzelf over ons uit.
O bloed en water, stromend uit het hart van Jezus als een bron van barmhartigheid
voor ons, ik vertrouw op U!
3. Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef
ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en leid ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4. Wees gegroet Maria
Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder
de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder
van God, bid voor ons zondaars, nu, en in het uur van onze dood. Amen.
5. De geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde; en in Jezus
Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de
doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de
Heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de
vergeving van de zonden, de verrrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Amen.

6. De eeuwige Vader
Eeuwige Vader, Ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw
welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die
van de hele wereld.
7. Op de tien kleine kralen van ieder tientje
Omwille van zijn smartelijk lijden, wees barmhartig voor ons en voor de hele
wereld.
8. Herhaal op de overgebleven tientjes
Zeg het “Eeuwige Vader” (6) op de “onze Vader” kraal en dan 10 “Door zijn
smartelijk lijden” (7) op de volgende “Wees gegroet Maria” kralen.
9. Sluit af met heilige God
Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons en over de
hele wereld.
10. Sluitingsgebed naar keuze
Eeuwige God, in Wie de barmartigheid eindeloos is en de schat aan medelijden
onuitputtelijk, kijk vriendelijk naar ons en vermeerder uw barmhartigheid in ons, dat
wij in moeilijke ogenblikken niet wanhopen of moedeloos worden, maar onszelf met
groot vertrouwen onderwerpen aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf
is.
Wilt u meer weten over de beeltenis van de goddelijke barmhartigheid, het kroontje
van de goddelijke barmhartigheid en de reeks openbaringen gegeven aan zuster
Faustina Kowalska, neem dan alstublieft contact op met:
Marians of the Immaculate Conception
Stockbridge, Massachusetts 01263
Telephone 800-462-7426
www.marian.org

Hoe de rozenkrans te bidden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maak het kruisteken en zeg de “Geloofsbelijdenis”.
Zeg het “onze Vader”.
Zeg drie “Wees gegroeten”.
Zeg het “Eer aan de Vader”.
Kondig het eerste geheim aan; zeg dan het “Onze Vader”.
Zeg tien “Wees gegroeten”, terwijl men mediteert over het geheim.
Zeg het “Eer aan de Vader”. Zeg na elk tientje het volgende gebed, geleerd
door Onze Lieve Vrouw aan de kinderen in Fatima: “Oh mijn Jezus, vergeef
ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar
de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben”.
8. Kondig het tweede geheim aan: zeg dan het “Onze Vader”. Herhaal 6 en 7 en
ga op dezelfde wijze door het het derde, vierde en vijfde geheim.
9. Zeg het “Wees gegroet Koningin, Moeder van barmhartigheid” op de medaille
na de voltooiing van de vijf tientjes.
Als algemene regel geldt, dat afhankelijk van het jaargetijde, de vreugdevolle
geheimen gebeden worden op maandag en zaterdag; de droevige geheimen op
dinsdag en vrijdag; de glorievolle geheimen op woensdag en zondag; en de
geheimen van het licht op donderdag.

Pauselijke overdenkingen op de geheimen
De vreugdevolle geheimen
De vreugdevolle geheimen worden gekenmerkt door de vreugde die straalt uit de
gebeurtenis van de Incarnatie. Dit wordt duidelijk vanaf het allereerste geheim, de
Aankondiging, waar de groet van Gabriel aan de Maagd van Nazareth zich verbindt
met een uitnodiging tot messiaanse vreugde: Verheugt U, Maria.” De hele verlossing
..... leidde naar die begroeting. (Gebeden op maandag en zaterdag, en naar keuze op
zondag gedurende de Advent en gedurende de Kersttijd)
De geheimen van het licht
Na de kinderjaren en het verborgen leven van Jezus in Nazareth komen wij uit bij
het openbare leven van Jezus, onze contemplatie brengt ons dan bij die geheimen,
die op een bijzondere wijze “de geheimen van het licht” genoemd kunnen worden.
Zeker, het hele geheim van Christus is een geheim van het licht. Hij is het “Licht der
wereld” (Johannes 8: 12). Deze waarheid komt weer eens op bijzondere wijze naar
boven gedurende de jaren van zijn openbare leven. (Gebeden op donderdag)

De droevige geheimen
De evangelien plaatsen de droevige geheimen van Christus op de voorgrond.
Vanaf het begin heeft de christelijke vroomheid, in het bijzonder tijdens de vasten
devotie van de kruisweg, de aandacht gericht op de individuele momenten van het
lijden van Christus, zich realiserend dat hier het hoogtepunt van God’s liefde en de
bron van onze Verlossing te vinden is. (Gebeden op dinsdag en vrijdag en naar
keuze op zondag gedurende de vastentijd)
De glorievolle geheimen
“De beschouwing van het aangezicht van Christus houdt niet op bij het beeld van de
gekruisigde. Hij is de verrezene!” De rozenkrans is altijd een uitdrukking geweest
van deze kennis, ontstaan uit geloof en nodigde de gelovige uit verder te kijken dan
de duisternis van het lijden van Christus opdat de glorie van Christus in de
verrijzenis en hemelvaart blijvend aanschouwd kunnen worden..... Maria zelf zou tot
diezelfde glorie in haar tenhemelopneming verheven worden. (Gebeden op
woensdag en zondag)
Uit de Apostolische Brief “De rozenkrans van de Maagd Maria”, Paus Johannes
Paulus II, 16 oktober 2002.

Gebeden van de rozenkrans
Het kruisteken
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
De geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde; en in Jezus
Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de
doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de
Heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de
vergeving van de zonden, de verrrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Amen.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef
ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en leid ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
Wees gegroet Maria
Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder
de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder
van God, bid voor ons zondaars, nu, en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Wees gegroet Koningin
Wees gegroet koningin, moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde, onze
hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken
wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla
op ons uw barmhartige ogen; en toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende
vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig
worden.

De geheimen
Eerste vreugdevolle geheim:
De aankondiging
En toen de engel tot haar gekomen was, sprak Hij; “Wees gegroet, vol van genade,
de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.” (Lukas 1:28)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Nederigheid
Tweede vreugdevolle geheim:
Het bezoek aan Elisabeth
Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luider stemme uit: “Gij zijt
gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” (Lukas 1:
41-42)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Liefde voor de naaste
Derde vreugdevolle geheim:
De geboorte van Jezus
“Zij bracht haar Zoon ter wereld; haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en
legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.”
(Lukas 2:7)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Armoede
Vierde vreugdevolle geheim:
De presentatie van Jezus in de tempel
“Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten
worden, brachten zij het Kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het mannelijk
geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd.” (Lukas 2: 22-23)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Gehoorzaamheid

Vijfde vreugdevolle geheim:
Jezus wordt teruggevonden in de tempel
“Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren
zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.” (Lukas 2:46)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Vreugde bij het vinden van Jezus
Eerste geheim van het licht
De doop van Jezus
Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel
open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich
komen; en een stem uit de Hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie
Ik welbehagen heb.” (Matteus 3: 16-17)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Openheid voor de Heilige Geest
Tweede geheim van het licht
De bruiloft te Kana
“Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden
daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud
van twee of drie metreten. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze
tot bovenaan toe.” (Johannes 2: 5-7)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Naar Jezus door Maria
Derde geheim van het licht
De verkondiging van het Koninkrijk van God
“Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt
doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor
niets moet gij geven.”
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Berouw en vertrouwen op God

Vierde geheim van het licht
De transfiguratie
“Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren
verblindend wit. Uit de wolk klonk een stem die sprak: “Dit is mijn Zoon, de
Uitverkorene, luistert naar Hem.” (Lucas 9: 29,35)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Verlangen naar heiligheid
Vijfde geheim van het licht
De instelling van de Eucharistie
“Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de
woorden: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een
gedachtenis aan Mij.” Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor U wordt vergoten.”
(Lucas 22: 19-20)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Aanbidding

Eerste droevige geheim:
De doodstrijd in de hof van Olijven
“Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot
dikke druppels bloed, die op de grond neervielen. Toen stond Hij op uit zijn gebed
en ging naar zijn leerlingen, maar vond hen van droefheid in slaap.” (Lucas 22:
44-45)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Droefheid over de zonde
Tweede droevige geheim
De geseling van Jezus
“Toen liet Pilatus Jezus geselen.” (Johannes 19: 1)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Zuiverheid

Derde droevige geheim:
De doornenkroning
“Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten
ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in
de rechterhand.” (Matteus 27: 28-29)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Moed
Vierde droevige geheim:
De kruisdraging
“Zelf zijn kruis dragend, trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het
Hebreeuws Golgota.” (Johannes 19: 17)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Geduld
Vijfde droevige geheim:
De kruisiging
“Toen riep Jezus met luider stem: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.”
Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.” (Lucas 23: 46)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Doorzettingsvermogen

Eerste glorievolle geheim:
De verrijzenis
“Maar Hij sprak tot haar: “Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd
is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd
had.” ( Marcus 16: 6)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Geloof
Tweede glorievolle geheim:
De hemelvaart
“Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen
en zit aan de rechterhand van God.” (Marcus 16: 19)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Hoop

Derde glorievolle geheim:
De nederdaling van de Heilige Geest
“Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te
spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.” (Handelingen 2: 4)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Liefde voor God
Vierde glorievolle geheim:
De ten hemelopneming van Maria
“U bent de glorie van Jeruzalem, de trots van Israel, de roem van ons volk. U hebt
dat alles zelf gedaan, u hebt Israels heil bewerkt en God heeft daarin zijn
welbehagen gevonden. Wees gezegend door de almachtige Heer in eeuwigheid.”
(Judith 15: 9-10)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten,
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Genade van een gelukkige dood
Vijfde glorievolle geheim:
De kroning van Maria in de hemel
“En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de
maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Apokalyps
12: 1)
Een Onze Vader, tien Wees gegroeten, etc.
Een Eer aan de Vader, etc.
Vrucht van het geheim: Vertrouwen op de voorspraak van Maria

Dit boek maakt deel uit van een zending zonder winstbejag
Onze Heer Jezus Christus heeft gevraaagd of wij deze woorden internationaal willen
verspreiden.
Alstublieft help ons.
Als U ons graag financieel wilt helpen, zendt dan uw belastingaftrekbare bijdrage
naar onderstaand adres:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
Direction for Our Times is een 501(c)(3) corporatie zonder winstbejag. Bijdragen
zijn aftrekbaar voor zover voorzien in de wet.
Jezus geeft Anne een boodschap voor de wereld op de eerste van elke maand. Om
deze maandelijkse boodschap te ontvangen, kunt u onze website bezoeken op
www.directionforourtimes.com of bel ons op 708-496-9300 om op onze mailing-lijst
geplaatst te worden.

De Volumes
Leiding voor onze tijd
Zoals gegeven aan “Anne”, een lekenapostel
Volume een:
Volume twee:
Volume drie:

Volume vier:

Volume vijf:
Volume zes:
Volume zeven:
Volume acht:
Volume negen:
Volume tien:

Gedachten over spiritualiteit
Gesprekken met het Eucharistische Hart van Jezus
God de Vader spreekt tot zijn kinderen
De heilige maagd Maria spreekt tot haar bisschoppen,
priesters en religieuzen
Jezus de koning
De hemel spreekt tot priesters
Jezus spreekt tot zondaars
Jezus de Verlosser
De hemel spreekt tot de gezinnen
Groeten uit de hemel
Rustend in het hart van de Verlosser
Engelen
Jezus spreekt tot zijn apostelen

Deze boeken zijn verkrijgbaar bij
www.directionforourtimes.com of bij uw plaatselijke boekhandel

De Hemel spreekt boekjes
Leiding voor onze tijd
zoals gegeven aan “Anne”, een lekenapostel
Deze boekjes zijn uit de serie Leiding voor onze tijd, zoals gegeven aan “Anne”, een
lekenapostel. De boekjes in deze serie verschijnen in hun geheel in De berg
beklimmen. Zij zijn ook ieder afzonderlijk beschikbaar bij Direction for Our Times
en staan hieronder vermeld:
De hemel spreekt over abortus
De hemel spreekt over verslavingen
De hemel spreekt tot slachtoffers van klerikaal misbruik
De hemel spreekt tot gewijde zielen
De hemel spreekt over depressie
De hemel spreekt over echtscheiding
De hemel spreekt tot gevangenen
De hemel spreekt tot soldaten
De hemel spreekt over stress
De hemel spreekt tot jonge mensen

Meer boeken van “Anne” een lekenapostel

De berg beklimmen
Door Anne , een lekenapostel en Bill Quinn
Met grote vreugde introduceert Direction for Our Times het boek De berg
beklimmen. Deze uitgave bevat het fascinerende verhaal over hoe de zending van
Jezus de Terugkerende Koning is begonnen en hoe deze zending zich heeft
ontwikkeld tot een wereldwijd apostolaat onder het toeziend oog en in volledige
gehoorzaamheid aan de kerk. Ook wordt voor de eerste keer een samenvatting
gegeven van de mystieke ervaringen van Anne in de hemel en haar visie op de
roeping tot heiligheid, die ieder van ons behoort te horen.
Inhoud:
. Het verhaal van Anne, echtgenote, moeder en lekenapostel
. De reis van Anne op de berg van heiligheid
. De ervaring van Anne in de hemel
. De gehele De hemel spreekt collectie: abortus, verslavingen, depressie,
echtscheiding, priesters en religieuzen, gevangenen, sexueel misbruik, soldaten,
stress en de jeugd.

De mist van barmhartigheid
Door “Anne, een lekenapostel
Nog een fascinerend nieuw boek van Anne, een lekenapostel. Anne schrijft uitvoerig
over geestelijke oorlogsvoering en de vele subtiele en niet zo subtiele manieren
waarop Satan ons tracht af te houden van het pad naar heiligheid. Anne laat ons zien
hoe wij tegenstand kunnen herkennen en hoe wij er snel overheen kunnen komen. In
deel II vertelt zij over haar ervaringen als Jezus haar meeneemt naar het vagevuur en
haar de bijzondere genaden laat zien, die God schenkt aan de zielen die daar naar toe
gaan. Uw mening over het vagevuur – en van God’s barmhartige rechtvaardigheid –
zal nooit meer hetzelfde zijn. Dit is een weldadig, inspirerend werk
Inhoud:
. Hoe geestelijke aanvallen te herkennen – en te bestrijden.
. Momentopnames van de werkelijkheid
. De ervaringen van Anne in het vagevuur
. De maandelijkse boodschappen van Jezus Christus, de Terugkerende Koning

Interviews met Anne, een lekenapostel
VHS tapes en DVD’s over Anne, een lekenapostel, zijn gemaakt door Focus
Worldwide Network en kunnen worden verkregen via onze website
www.directionforourtimes.com

Ik was een nederig mens, die jullie paden bewandeld heeft van moeilijkheden,
armoede en ontbering. Velen behandelden Mij slecht, dus Ik begrijp de pijn van
gekwetst zijn. Wij hadden weinig geld, dus Ik begrijp de pijn van honger. Ik was
anders, dus Ik begrijp de pijn van isolement. Kleine kinderen, Ik ben bij jullie. Ik wil
jullie dingen leren, die zielen in het verleden pas leerden wanneer ze in de hemel
kwamen
Jezus
17 augsustus 2003

Ik wil met mijn zielen spreken over de vreugden van de hemel. Mijn kinderen, er is
geen bitterheid in de hemel. Bitterheid en ellende zijn niet bestemd voor jullie, zelfs
op aarde niet. Deze worden ervaren door iedere ziel op een bepaald moment
gedurende hun tijd op aarde, maar de zielen zouden bitterheid en smart niet moeten
opvatten als bepalende kenmerken van hun leven. Mijn kind, als jij ervaart dat je
vaak met deze destructieve patronen worstelt, moet je tijd met Mij doorbrengen. Ik
ben de goddelijke genezer.
Jezus
3 september 2003

Volg dit prachtige plan naar heiligheid, zoals gegeven aan “Anne”, een lekenapostel.
Gevuld met kalm, praktisch advies uit de hemel, zullen deze woorden troost en
leiding brengen voor iedereen.
____________________________________________________________________
Anne, echtgenote en moeder van zes kinderen, onthult haar reis naar het hart van
Jezus. De boodschappen die zij hoort in haar hart, waarvan zij gelooft dat deze
afkomstig zijn van Jezus en Maria, openbaren de tedere zorgvolle liefde, die onze
Verlosser voor ieder van ons heeft.

