
Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 1 van 130 

 

Door de Dochter van het Ja aan Jezus 

Uitgeversmaatschappij FJ 

 

* * * 

Boek gepubliceerd te Sherbrooke op 2 augustus 2002 

 

* * * 

 

INLEIDEND WOORD 

(rechten van de uitgever) 

 

Naar het verlangen van Jezus - geopenbaard door zijn instrument De Dochter van het Ja 

aan Jezus - wordt dit document kosteloos ter beschikking gesteld van alle geïnteresseerde 

personen, alles onder de  blijvende bescherming van de wet op de auteursrechten. Men kan het 

rechtstreeks lezen op de computer of er kopieën van maken, maar onder uitdrukkelijke  

voorwaarde er geen commerciële doeleinden aan te verbinden en niets in te veranderen in tekst 

of leestekens. Men kan het zich ook aanschaffen in zijn originele vorm, d.w.z. als boek (in het 

Frans) dat men kan bekomen tegen een bescheiden prijs op het volgende adres: 

 

Éditions Saint-Raphaël 

C.P. 492 Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5K2 

Tél.: (819) 822-3979 Fax.: (819) 823-0322 

Gratis: 1-866-399-2233 

E-mail: raphael@abacom.com 

 

* * * * * * * 

 

Als blijk van eerbied en gehoorzaamheid jegens het decreet van Paus Urbanus VII, 

verklaren wij dat aan hetgeen in dit werk gepubliceerd wordt geen ander geloof dient gehecht te 

worden dan dat van de betrouwbare menselijke geloofwaardigheid en dat men niet de bedoeling 

heeft, op welke wijze dan ook, te willen vooruitlopen op de beslissingen van onze heilige 

Moeder de Kerk aan wie de auteur zich eerbiedig onderwerpt.  

 

DANKWOORD 

 

Aan allen die hebben meegeholpen aan dit werk van God, geeft God zijn grote vreugde te 

kennen bij het zien voleindigen van dit boek. Moge alles in jullie vervuld worden van zijn 

dankbaarheid! Vruchten van liefde zullen in overvloed worden geschonken. Zij zullen voor 

ieder van jullie vermeerdering van genaden zijn die Ik aan al mijn kinderen zal geven. Wees in 

mij, mijn geliefden. Ik ben de Oneindige. Dank aan jullie, mijn lieve kinderen: Nathalie, Nicole, 

Raymond, Jean-Claude, Micheline, Robert, Agathe, Monique, Francine en jij, mijn lief kind 

van het ja aan Jezus, van wie Ik de ondertekenaarster van dit boek gemaakt heb. Dank aan al 

mijn kinderen die geholpen hebben bij de verbetering van dit eerste boek, in het bijzonder aan 

jullie de belangrijksten die eraan hebben meegewerkt door jullie gebeden. Dank aan jullie, mijn 

veelgeliefden die deze regels van liefde zullen lezen, jullie die van mij zijn, God van Liefde. 

Hoe bemin Ik jullie! 

God driemaal heilig. Amen. 
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Voorwoord 1 

 

«Zie, Ik sta voor de deur en Ik klop.» (Ap. 3, 20) 

Deze woorden zijn voor ons een oproep tot waakzaamheid. Tauler, een geestelijk auteur 

uit vroeger tijd, becommentarieerde deze tekst van de Apocalyps als volgt: «Meestal hoort men 

het niet, omdat men zelden aanwezig is bij zichzelf..» 

Het staat ons dus vrij de weg van ons hart opnieuw te leren, om er die liefdevolle 

aanwezigheid terug te vinden die vrede is, liefde, zachtmoedigheid, vreugde, tederheid; 

evenveel woorden om de gaven van de Geest weer te geven. 

Helaas! Zijn wij niet te onverschillig tegenover deze buitengewone werkelijkheid? Een  

tegenwoordigheid bewoont ons en roept ons op “opnieuw geboren te worden», zoals het gezegd 

werd aan Nikodemus. (Joh. 3, 3) 

Ons laten herboren doen worden door Hem, die slechts onze ontvankelijkheid vraagt, ons 

armzalig ja. Want is Hij niet «de God die u vergeeft, geneest, vrijkoopt, die u kroont met liefde 

en erbarmen»? (Ps. 103) 

Wij zijn allen geroepen om levende getuigen te worden van deze God die ons bewoont. 

Zijn wij niet te onverschillig tegenover onze roeping? 

De Heer vergeet het niet. Daarom is het dat Hij, in deze tijd die de onze is, zoveel getuigen 

opwekt die intens door Hem gegrepen zijn, die ons het wezenlijke van het Evangelie terug in 

herinnering brengen. 

Een vrouw van bij ons, een bevoorrechte getuige, deelt met ons haar ervaring met de Heer 

in geschriften van evangelische schoonheid. Kunnen wij met haar deze God herkennen die ons 

voortdurend uitnodigt om, zoals Abraham, te vertrekken, «naar het land dat Ik je tonen zal». 

(Gn 12, 1) 

P. Réginald Tardif  C.ss.r. 

 

 

VOORWOORD 2 

 

Het is door mijn priesterambt dat ik mijn hart laat spreken. Dit kind staat in verbinding 

met mij om de Wil van God te volbrengen. 

Ik heb gedaan wat mijn hart mij heeft ingegeven. Ik sta dit kind bij opdat haar geestelijk 

leven steeds gericht zou zijn naar God en niet naar de mensen. Als priester heb ik de plicht  haar 

te ondersteunen opdat haar hart verbonden zou zijn met Hem die zich voor de wereld gegeven 

heeft. 

Zij is voor mij een oprecht en waarachtig kind. Ik sta haar bij omdat ik denk dat God het 

zo wil. In alle oprechtheid verklaar ik dat dit kind, genaamd Francine, door God gewild is.  

Ik ben begeleider opdat haar ziel zou zijn zoals God het van dit kind verwacht. Alle 

priesters moeten zich ontfermen over de zielen die God hen toevertrouwt. 

Clément Provencher, priester 

 

 

 

MEDEDELING 

Om u in zijn liefde bijeen te brengen, spreekt de Drie-eenheid tot u over de dochter van 

zijn keuze. 

De "Dochter van het Ja aan Jezus" schrijft in God, voor God, met God. Zij werd geboren 

in een katholieke familie die onze liefdeswetten naleeft. Wij, de Drie-eenheid, hebben in haar 

genaden van liefde uitgestort. Zij is respectvol tegenover haar naaste. Zij huwde met Maurice, 
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de man die Wijzelf voor haar hadden uitgekozen. Zij heeft drie kinderen die zij in liefde heeft 

opgevoed. 

Verscheidene keren hebben wij haar onze Tegenwoordigheid kenbaar gemaakt tijdens de 

communie. Zij heeft er de weldaden van ondervonden. Dat was onze Wil. In haar dromen had 

zij visioenen zonder te begrijpen wat daarvan de betekenis was. Die manifestaties waren door 

ons gewild  voor de voltooiing van ons werk van liefde. 

In 1998 bemantelde, Maria, jullie Moeder, haar met haar moederlijke liefde door haar 

aanwezigheid te openbaren door geuren van rozen en bloemen uit de tuin van haar Hart. En dat 

meer dan eens. 

Haar dorst om Jezus Liefde te leren kennen deed haar de liefde ontdekken van God de 

Vader en van God de Heilige Geest. Zij laat zich door onze Tegenwoordigheid overweldigen 

die zich openbaart in haar gebeden. Wanneer zij bidt, heeft zij extases van liefde die zij niet kan 

uitleggen, want zij is niet bij machte onze Wil te vatten. Heel haar wezen verkeert in vreugde, 

en zelfs al voelt zij die vreugde, toch komt er een pijn in haar die haar dorst geeft van liefde om 

de gekruisigde Jezus te helpen. 

 Heel haar wezen geeft zich over in onze Wil. Zij leert te leven in de Goddelijke Wil. 

Opdat al haar handelingen vrucht zouden dragen, geeft zij zich over aan ons, de Drie-eenheid. 

Zij leeft in Jezus, handelt in Jezus en leert om zich over te leveren in zijn liefde. 

Sinds januari 2001, door de Heilige Geest die haar bedekt met zijn Aanwezigheid, hoort 

zij met onderscheiding de stem van Jezus, Maria en van haar engel. Zij ontvangt lessen in liefde 

van Maria die haar leert te gehoorzamen aan onze Wil. Jezus vraagt haar te schrijven; zij 

gehoorzaamt zonder te weten waarheen haar dat zal brengen. Alles in haar geeft zich over in de 

Goddelijke Wil. Zij wordt door ons, de Drie-eenheid, bewoond. 

 Wij tonen haar dat zij in ons is, dat Wij in haar zijn, en dat jullie, die in Ons zijn, ook in 

haar zijn. In onze Wil, hoort zij sommige van onze kinderen die in haar zijn. Het zijn Wij die 

dat willen. Heel haar persoon gehoorzaamt aan onze Wil. 

Jullie, mijn kinderen, weet door de Dochter van het Ja, dat wij jullie beminnen. Dit kind 

heeft haar ja aan de Liefde uitgesproken. Zij heeft haar tekortkomingen beweend en ook jullie 

nalatigheden jegens Ons, de Drie-eenheid, en jegens Maria jullie Moeder. Wij hebben van haar 

gemaakt wat zij is, om jullie onze Wil te kennen te geven. 

Door dit kind, schrijven Wij liefdesonderrichtingen die jullie voorbereiden op de 

wederkomst van Jezus onder jullie, in jullie. Zij heeft uit alle macht tot Ons geschreeuwd om de 

wederkomst van Jezus voor deze wereld. Wij hebben haar kreet gehoord die voortkwam van 

haar ja aan de Liefde. 

Mijn kinderen, wij hebben dit kind voor dit moment klaargemaakt, nog voor zij ontvangen 

werd in de schoot van haar aardse moeder. Alles van haar is ons werk. Mijn lieve kinderen, leer 

dat jullie ons werk zijn. Door jullie ja,willen Wij van jullie kinderen van liefde maken voor de 

Liefde. Mijn kinderen, Wij beminnen jullie. Wij, de Drie-eenheid, vragen jullie of jullie in God 

willen wonen door jullie eigen ja aan de Liefde. Leer en begrijp dat jullie door Ons bemind 

worden. 

Ga, mijn dochter, dit is reeds volbracht in de Goddelijke Wil. Mijn kind, alles is voor hen 

in de Wil van de Goddelijke Drievuldigheid. Amen. 

 

WAARSCHUWING 

 

Het is op vraag van Jezus (die mij kenbaar gemaakt werd door de Dochter van het Ja) dat 

ik de volgende lijnen schrijf. 

Ik heb de Dochter van het Ja ongeveer drie maanden geleden leren kennen. Ten gevolge 

van een reeks voorvallen, heeft men mij gevraagd de leiding te nemen bij het corrigeren, de 

paginaopmaak en de druk van dit huidig boek (rekening houdend, vermoed ik, met mijn 
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ervaring op dat gebeid en mijn beschikbaarheid). Het is pas na verschillende  

“bevestigingen”van de Heer gevraagd en ontvangen te hebben dat ik die verantwoordelijkheid 

aanvaard heb. 

 Zoals eerder vermeld in dit boek, werden deze teksten woord na woord aan de Dochter 

van het Ja gedicteerd (door inwendige inspraken) voornamelijk door Jezus, en ook door God de 

Vader, de Heilige Geest, de Maagd Maria, enz. De woorden die de Dochter van het Ja 

ontvangt, zet zij zelf onmiddellijk op papier of neemt ze op een cassette op naargelang zij ze 

ontvangt. Nadien worden zij op de computer ingebracht door haarzelf of door vrijwilligers. 

Vervolgens worden mij de teksten overgedragen. 

 Naar de Wil van Jezus, heb ik als functie verbeteringen voor te stellen betreffende het 

taalgebruik en woordkeuze (in samenwerking met de andere leden van het team). Deze 

suggesties zijn verplicht aan de goedkeuring onderworpen van de “auteurs” (Jezus, God de 

Vader, etc.) door tussenkomst van de Dochter van het Ja. Alle suggesties worden niet 

automatisch aanvaard, geloof me vrij. 

 Zoals men kan merken, is de stijl van deze geschriften vrij bijzonder, om niet te zeggen 

verwarrend, vooral in het begin. Na een lange en moeilijke innerlijke ontwikkeling, ben ik ertoe 

gekomen zeer duidelijk te begrijpen dat de “hemelse stemmen” ervoor gekozen hebben zich te 

richten tot de Dochter van het Ja in de taal die haar eigen is (zeer eenvoudig en overeenkomstig 

haar beperkte schoolse vorming). Men moet zich dus niet verbazen over sommige woorden of 

zinswendingen die niet overeenkomen met het courante academische taalgebruik. 

 Wij (de leden van het team) hebben ons best gedaan, om deze bijzondere “stijl” te 

respecteren (die uiteindelijk echt wel mooi is) door in de meeste gevallen slechts relatieve 

verbeteringen voor te stellen ter verheldering van de tekst. Zeer dikwijls, moesten wij aan de 

Dochter van het Ja verduidelijking vragen omtrent sommige uitdrukkingen, die zij ons met veel 

vuur en overtuiging gaf. Soms gaven ook de “auteurs” zelf (Jezus, God de Vader, enz.) uitleg 

door de mond van de Dochter van het Ja. Vandaar de talrijke verklarende aantekeningen. (Die 

staan achteraan in dit boek). 

Ik eindig met te beklemtonen dat het “werken” met de Dochter van het Ja zeer 

bevredigend is wegens haar eenvoud, haar nederigheid, haar zachtheid en de liefde van de Heer 

die zij door heel haar persoon uitstraalt. Ik wil er ook op wijzen dat haar beperkte  schoolse 

vorming in niets de levendige snelheid van begrip verhindert waarmee de Heer haar heeft 

toegerust. 

Een lid van de team 

 

 

W O O R D  V O O R A F 

Liefde voor al de mijnen. 

 

Mijn veelgeliefden, Ik bemin jullie. Bemin de Liefde. Hoe goed is de liefde van jullie God 

voor ieder van jullie! Heel mijn Wezen strekt zich naar jullie uit, mijn kinderen. Wees in mij, 

doe alles in mij. 

Waarom deze geschriften, terwijl er al zoveel andere zijn? Mijn kinderen, om jullie te 

zeggen dat mijn Hart wagenwijd openstaat voor ieder van jullie. Zolang mijn Bloed zal vloeien, 

zullen er geschriften zijn die mijn liefde voor jullie in herinnering brengen. Ik bemin jullie, mijn 

kinderen van liefde. Ik ben Jezus in ieder van jullie . Amen. 

 

* * * * * * * 

Mijn kinderen die dit boek lezen, Ik zegen jullie. Ik laat mijn Geest van liefde in jullie 

neerdalen opdat jullie zouden weten dat Ik mijn aanwezigheid geef in ieder van jullie door de 
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Dochter van het Ja. Ik hou van jullie, mijn kinderen. Groot is mijn vreugde wanneer Ik zelfs 

maar een enkel kind zie dat naar mij luistert. 

Mijn kinderen, wanneer jullie deze regels lezen, volbrengen jullie een liefdesdaad in mijn 

Wil, jullie vullen mijn binnenste met jullie aanwezigheid tot mijn verheerlijking. Door jullie ja 

aan de Liefde zijn jullie in mij. Door mij, zijn jullie in al mijn kinderen. Voor elk woord dat 

jullie zullen lezen, zullen jullie genaden van overgave verleend worden, aan jullie en al mijn 

kinderen in de Wil van mijn Vader. 

 Mijn kinderen, wees kinderen van het licht; leid mijn kinderen naar het licht dat in jullie 

schijnt. Ik ben de Liefde van jullie alles. Jullie zijn in mij, mijn kinderen. Ik heb jullie lief. De 

Liefde zegent jullie. Amen. Jezus, jullie Redder. 

 

Een verliefde ziel geeft zichzelf uit liefde voor de Liefde. 

 

Mijn kinderen, als jullie deze geschriften lezen, spoor Ik jullie aan het te doen in geloof en 

overgave aan de liefde van een God voor zijn kinderen. Mijn kinderen, Ik ben Jezus Liefde. Ik 

heb mij op het Kruis gegeven voor ieder van jullie. Jullie zijn mijn uitverkorenen. Een wereld 

van duisternis schiet wortel; het kwade heeft zich in jullie toegang verschaft. Jullie zijn jezelf 

helemaal aan het vernietigen. 

Mijn kinderen, kom tot mij. Ik roep in jullie woestijnen. Wanneer slechts één onder jullie 

tot mij roept, ga Ik naar hem op zoek, Ik neem zijn ziel in mijn handen en plaats haar op mijn 

geopend hart om haar mee te nemen naar mijn Hemelse Vader. 

Ja, mijn kinderen, Ik heb de hartverscheurende kreet van mijn heilige dochter gehoord die 

de longen uit haar lijf schreeuwde: «Vader, ik smeek U, zend ons Uw Zoon, onze Jezus, terug 

op de aarde. Wij verlangen zijn onmiddellijke wederkomst, wij hebben te veel pijn, wij kunnen 

zo niet langer meer verder. Ik bemin U Papa, luister naar uw kleine dochter die tot U roept.» 

Mijn kinderen, Ik heb aan deze schreeuw van ontreddering niet kunnen weerstaan. Zij 

droeg jullie allen in zich, mijn kinderen. Haar schreeuw heeft zij geuit in de Goddelijke Wil. Ik 

heb tot mijn Vader geroepen: «Vader, bezie deze kinderen, zij smeken mij naar hen te komen.» 

Mijn komst is voor weldra. Mijn Vader heeft ja gezegd aan de Liefde. Niemand kan zijn ja 

uitspreken zonder dat de Liefde reageert.  

Wij, de Drie-eenheid, hebben van vreugde gejubeld bij deze schreeuw uitgedrukt met 

zoveel overgave. Zij heeft hem naar buiten laten komen met al de liefde van een kind voor haar 

Vader die weet wat Hem te doen staat. Ik heb haar ziel, haar hart en haar lichaam op deze 

overgave voorbereid. Het is met dat ja aan de Liefde dat Ik, God de Vader, mijn fiat van liefde 

uitgesproken heb. 

 Haar man (Maurice) heeft, in de beproeving van zijn hart, zijn ja uitgesproken met zo‟n 

overgave aan de Liefde dat alles in hem liefde geworden is. Op het moment dat Ik, Jezus, hem 

het ja van mijn dochter heb getoond, werd hun gemeenschappelijk ja een ja van liefde in de 

Liefde en voor de Liefde. Alleen Ik, Jezus, kon deze wezens vullen met mijn liefde. 

 De liefde kwam verblijf houden in Maurice in het ziekenhuis en die ontluikende liefde 

werd de mooiste overgave die de Liefde van een wezen van liefde ontvangen heeft. Vanaf zijn 

liefdesgave aan de Liefde, werd hij zodanig liefde dat zijn hart zich opende om de liefde te door 

de laten. 

 Het is in die liefde dat de ziel van Maurice geleefd heeft en leeft voor de eeuwigheid. 

Maurice heeft de Liefde gekend. De Liefde heeft de liefde bezocht en de liefde tot de Liefde 

heeft zich aan het leven gegeven. Mijn eeuwig Leven is haar leven geworden.  

Dusdanig is mijn macht. Ik ben de unieke liefde van ieder van jullie. Ik bemin jullie, mijn 

kinderen, jullie die de Liefde lezen. Kom tot mij. Ik, de Liefde, Ik ben in ieder van jullie. Jezus 

Liefde. Amen. 

* * * * * * * 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 6 van 130 

 

Ik ben de Goddelijke Wil; door jullie ja aan de Liefde, 

volbrengen jullie onze Wil. 

 

Mijn kinderen, deze geschriften tonen jullie de kracht van mijn Wezen. Alles wat in mij is 

staat buiten de tijd. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik bevat alles. Dit kind is in mij; zij leeft in mij 

altijd al. Al wat zij beleeft gebeurt in mij. Ik ben het die haar doet schrijven wat zij in haar 

visioenen heeft beleefd. 

Ik ben alomtegenwoordig. Ik leef in jullie, Ik ken alles van jullie, zelfs de gebeurtenissen 

die jullie hebben meegemaakt en die jullie zich nu niet meer herinneren. Ik, God, die alles weet, 

Ik breng haar de exacte data in herinnering wanneer zich dat heeft afgespeeld. Ga, mijn dochter, 

alles komt van mij. Mijn kinderen, jullie leven voor de glorie van jullie Vader. Ik bemin jullie. 

Jezus Liefde. 

 

*  *  *  *  *  *  * 

1 - 13 september 1985 - Jezus 

Een schreeuw in de nacht. 

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil)
1
 :  „s Nachts word ik wakker van een 

schreeuw die ik hoor in mijn droom. Ik ween. Die stem en die woorden! Alles is zo reëel! Ik zie 

mezelf staan in een weids uitgestrekte grond te vergelijken met een stuk bouwland; geen hoge 

planten. In het centrum, een kleine witte omheining met in het midden een kruis. Ik ween voor 

dit kruis. 

Ik hoor een luide schreeuw, een mannenstem in grote droefheid. Die woorden, heb ik nooit 

vergeten. Mijn dochter, Caroline, heeft ze overgeschreven en in mijn Bijbel gestoken. Deze 

stem riep: «Ik schreeuw mijn pijn van de daken, maar niemand begrijpt haar zo onmetelijk is 

ze.» 

* * * * * * * 

Jezus:  Mijn liefde, Ik bemin je. Ik ben in jou; jij, jij bent in mij. Hoe bemin ik je! Ik ben 

in jou, mijn veelgeliefde. De schreeuw die je gehoord hebt, kwam van mij, jouw Geliefde. Ik 

heb in jou mijn verdriet uitgeschreeuwd. Ik heb zo hard geschreeuwd dat jij mij gehoord hebt. 

Die woorden staan in jouw hart gegrift. Zij staan er in gedrukt, mijn welbeminde, om jou al 

mijn liefde te laten ontdekken voor jou en voor al mijn kinderen.  

Ja, mijn kinderen, Ik heb zo hard mijn verdriet uitgeschreeuwd dat heel mijn wezen ervan 

schudde. In ieder van jullie liet zich een grote beving gevoelen; niemand heeft die schreeuw van 

verdriet begrepen. Hij was van zo‟n droefheid dat Ik begon te wenen omdat hij niet door 

eenieder van jullie gehoord. 

Oh! Mijn lieve kinderen, waarom zoveel onverschilligheid tegenover mij, de gekruisigde 

Jezus? Ik ben voor elk van jullie gestorven. Bemin mij, mijn kinderen. Ik schreeuw nog steeds 

in jullie. Bemin hem die zichzelf gegeven heeft om jullie het leven te schenken, het leven dat 

geen einde kent. Ik hou van jullie. Amen. 

 

2 - 1 november 1985 - Jezus 

Wat je gezien hebt, is mijn Wil. 

Jezus:  Deze droom, mijn dochter, liet jou zien wat wij, de Goddelijke Wil, jou wilden 

laten beleven in ons, de Drie-eenheid. Alles in jou gebeurt door ons. Wij alleen zijn het Willen, 

niet jullie, mijn kinderen. Alles komt van ons. Ik ben Jezus, die in jou is; jij, mijn dochter, jij 

bent in mij. Jouw droom is ons Willen. Mijn dochter, schrijf deze droom op die Ik alleen ken. 

                                                 
1
 Uitleg door Jezus gegeven: «Mijn dochter hoort deze woorden in haar.» 
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 De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Ik verlaat mijn huis, ik loop door de 

omheining van blank hout. Mijn vader, gestorven in 1979, is bij mij. Wij zijn gehaast, wij 

moeten ergens naartoe, ik weet niet waarheen. Alles verhaast zich, het is zeer donker, het is niet 

langer dag. Ik kijk naar de hemel; die is er niet meer. Het is alsof het universum ontketend is. Er 

zijn rode wolken: nooit gezien. Het is moeilijk te beschrijven. Die wolken verplaatsen zich zeer 

snel. Andere, gele, oranje en rode (de kleuren van het vuur), gaan in tegenovergestelde richting. 

Ik heb de indruk een catastrofe mee te maken. De aarde opent zich, ik sta op de rand van een 

afgrond. De aarde krimpt en ik zie niets meer rondom mij, het is te donker. 

 Plots bevind ik mij met mensen aan de oever van de zee. Van de aarde blijft zeer weinig 

over. Ik loop naar de zee om te zoeken naar mensen die ontkomen zijn. Ik reik de hand om 

iemand uit het water te helpen: het is mijn broer! Ik heb veel verdriet. Ik stel vast dat wij niet 

met velen op de oever staan. 

Ik word wakker. Het was zo reëel dat ik mij alles herinner, vooral de aanblik van de 

hemel, als ik die zo mag noemen. 

* * * * * * * 

 

Jezus:  Mijn dochter, dit visioen beschrijft het einde van deze wereld zonder liefde, deze 

wereld van duisternis. Alles is nu klaar. Door mijn Wil, heb jij deze tijd gezien die ten einde 

loopt. Die gekleurde hemel is mijn heilige Wil. Alles zal ontregeld worden: de seizoenen zullen 

veranderen, de bomen, de planten, de stromen en rivieren zullen door mijn zeeën overdekt 

worden. De aarde zal zich openen, er zal geweeklaag zijn, aangrijpend geween. Men zal zich 

willen verbergen. Niets zal wat komt kunnen tegenhouden. Alleen in mij, Jezus Liefde, kan 

men een schuilplaats vinden, nergens anders. Ik zal jullie leiden naar mijn heilige aarde. 

Jij hebt gezien wat zal gebeuren. Die kleuren, dat is het vuur van de zuivering. Die 

geopende aarde, dat is de hel. Die tranen, die kreten, die angsten, zijn afkomstig van de 

kinderen die geweigerd hebben naar mij toe te komen. Het water, dat is de aarde die vernieuwd 

zal worden door mijn heilige Wil. 

Weinigen, ja, zeer weinigen zullen gered worden
2
. De droefenis, dat zijn jouw tranen over 

hen die weigeren om naar mijn stem in hen te luisteren. De oever zijn zij die ervoor gekozen 

hebben naar mij te komen. Jouw uitgestrekte hand, dat ben Ik, mijn dochter, die hen meeneemt 

naar mijn Hemelse Vader. Het is mijn heilige Wil in hen die hen doet opgaan naar het Beloofde 

Land. 

Mijn beminde dochter, publiceer deze dromen. Zij zijn licht. Ik hou van je. Ga, maak je 

geen zorgen. Je zal geholpen worden met de juiste schrijfwijze. Amen. 

 

3 - Jaar 2000, lente - Jezus barmhartig 

Als jullie in mij zullen zijn, zullen jullie mijn tegenwoordigheid ontdekken. 

Jezus:  Mijn dochter, zie jouw tegenwoordigheid in mij. Ik ben zo verliefde op jou.! O! 

mijn kinderen, hoezeer bemin Ik jullie! Ik hunker naar jullie, mijn geliefden. Mijn dochter, 

schrijf deze droom op.  

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Ik ben in tegenwoordigheid van Jezus. 

Deze woorden worden mij door Jezus gedicteerd (die mij een voorbije droom in herinnering 

brengt)
3
. 

                                                 
2
 Uitleg door Jezus gegeven: «Zij die ja zullen zeggen aan mijn Wil zullen gered zijn.» 

3
 Op een vraag in verband met het verhaal van die droom(en andere), heeft Jezus ons gezegd, door de mond van de 

«Dochter van het Ja», wat volgt: 

Deze verhalen, mijn kinderen, beschrijven visioenen die jullie licht schenken omtrent mijn liefdesplannen voor 

jullie. Ik leef in jullie. Ik besta in jullie. Jullie maken deel uit van mij.  Niemand onder jullie bestaat buiten mij. 

Alles wat jullie uitwendig of inwendig doen of zeggen, weet Ik, Jezus. Ik ben het Leven van jullie leven. Ik die in 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 8 van 130 

 

Jezus:  Mijn dochter, Ik bemin je, jij die je geeft. In jouw droom, ben jij gezeten in een 

ruimte, jij draagt voor «weten, wie het woord zal nemen». Jij staat voor mensen die naar je 

luisteren. Zij horen jouw woorden die spreken over mij, maar zij willen er geen aandacht aan 

schenken. Jij bent droevig voor hen, niet voor jezelf. Jij blijft rustig. 

Jij verandert van kamer. Daar zijn er mensen die graag naar je luisteren, maar zij brengen 

jouw woorden niet in praktijk. Jij helpt hen, maar zij doen geen moeite; jij dringt niet aan. Jij 

helpt bij hun arbeid die erin bestaat een voorwerp terug in hun kast te brengen. Mijn kinderen 

zijn triestig; zij begrijpen niet waarom jij naar een andere plaats gaat.  

Verscheidene mensen staan op een verhoging. Het is hoog. Jij bevindt je onder hen. Zij 

zijn gelukkig samen. Jullie wachten tot de ceremonie begint. Een mooie dame, die jij van 

achteren ziet, staat op de rand van de balustrade. Zij is zeer elegant van houding; alles aan haar 

lijkt jou zuiver. Haar kleed is wit, zeer wit. Drie aan haar kleed bevestigde linten hangen 

vooraan naar beneden tot aan de lagere verdieping. 

 Beneden staan er mensen; zij wachten tot de mooie dame spreekt. Onder hen bevinden 

zich drie mannen die belangrijke mensen schijnen te zijn; zij maken deel uit van de ceremonie. 

Maar jij weet dat zij niet goed zijn, want zij willen de mooie dame doen vallen door aan de 

linten te trekken die aan haar kleed bevestigd zijn. Zij nemen de linten en trekken. De dame 

doorziet hun complot en de linten komen los zonder dat enige beweging van haar kant 

opgemerkt werd. Zij worden van de ceremonie verjaagd. 

Jullie zijn zeer gelukkig, jullie zijn vol vreugde als de ceremonie begint. Jij wordt wakker 

met een blij hart, bij jezelf zeggend:  «Zij was zo mooi, zelfs al heb ik haar van voren niet 

kunnen zien, haar tegenwoordigheid vervulde mij met vreugde.» 

Ik bemin je, mijn dochter,  jou met zoveel overgave aan de Liefde te zien opschrijven wat 

Ik jou dicteer. Schrijf deze woorden voor mijn kinderen: «Mijn geliefden, dit alles is om jullie te 

doen groeien. Alles in mij is liefde. Mijn kinderen, deze woorden zijn voor ieder van jullie. Mijn 

geliefde kinderen, Ik hou van jullie. Hou van mij, Ik ben de Liefde. De Liefde houdt van jullie.» 

* * * * * * * 

 

Jezus:  Mijn kind, Ik, jouw Jezus, zeg je dat deze droom een visioen was. Het zijn de 

kinderen die verankerd zitten aan hun bezigheden. Zij bemerken de veranderingen rondom zich 

en sluiten de ogen. Ondanks de voortdurende verwittigingen van mijn heilige Mama, jullie 

Mama, willen zij niet zien. Velen gaan mijn Moeder bezoeken in deze heilige plaatsen. 

Sommigen ontdekken de overgave in hun hart. Weinigen profiteren ervan. Zij vallen terug in 

hun gewoonten.  

Mijn kinderen, het is jullie Mama die bij jullie is. Jullie zien haar in jullie met mijn 

genaden. Zij is daar; jullie zijn dicht bij haar tijdens jullie gebeden.  

                                                                                                                                                           
ieder van jullie ben, ik voel wat goed is in jullie, zo ook wat niet goed is. Ik weet alles van jullie. Als jullie mij 

alles geven, geef Ik, die in jullie ben, genaden van liefde opdat jullie liefde zouden worden. Ik ben de Liefde. De 

Liefde is in jullie. Ik laat jullie kennen wat in dit kind is. Zij heeft die dromen vroeger gehad. Voor jullie, mijn 

kinderen, heb Ik haar die dromen terug in het geheugen gebracht, om jullie te laten delen in mijn liefdeshandelen 

jegens jullie. Jullie lezen wat Ik haar gedicteerd heb. Jullie zijn getuigen van wat zij op een bepaald moment, door 

Ons, de Godheid, gekozen, beleefd heeft. Alles in Ons is Licht. Alles in Ons is Leven. Zie, mijn kinderen, hoezeer 

Ik jullie bemin. Aan ieder van jullie wil Ik tonen dat enkel zij die zich aan de Liefde geven liefde zullen worden 

door de Drie-eenheid van liefde. Ik ben de almachtige Jezus. Ik heb haar deze dromen, deze visioenen doen 

beleven, en er haar ervaring mee ingemengd. Mijn kinderen, kom deelnemen aan deze ogenblikken van liefde die 

jullie genaden van liefde zullen geven. Ik bemin jullie teder mijn kinderen. Amen. 

Jezus, IK BEN. 
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De Kwade, de valse Satan, die gemene vijand, doet alles om jullie te verhinderen te 

bidden, tot het jullie bewijzen dat het kwade bestaat
4
 en dat jullie niets vermogen tegen zijn 

macht. Hij waant zich de sterkste en denkt die macht in handen te hebben.  

Maar mijn heilige Moeder, jullie lieve Moeder, bedient zich van jullie gebeden om zijn 

drijverijen te verijdelen. Zij stort in jullie genaden van liefde. Alles staat nu op zijn plaats voor 

mijn komst.  

Ik, Jezus, bemin jullie, voor jullie overgave in de Liefde. Mijn kinderen, heb elkander lief. 

Jullie Jezus Liefde komt jullie zeggen dat jullie liefde zijn Hart verwarmt, dat Hart vol 

barmhartigheid voor ieder van jullie. Ik zeg het jullie: «Wie in mij gelooft heeft het eeuwig 

leven.» Ik hou van je, mijn dochter. Amen. 

 

4 - 1 januari 2001 - Jezus – De Heilige Geest – Maria 

De Heilige Geest zegent je. 

Jezus:  Ik, jouw Jezus, zeg je te schrijven. De eerste keer dat jij de stem van je Mama 

Maria gehoord hebt, was de avond dat jouw handen vocht afscheidden. Door onze Wil  

verspreidde  deze olie, waarmee jij jezelf gezegend hebt, zich over heel het oppervlak van jouw 

handen. Deze overvloedige olie duidde onze Wil aan. Door deze zalving hebben Wij, de 

Goddelijke Wil, jou gezalfd met onze Tegenwoordigheid in jou. 

Tijdens de nacht, heb jij de zachte stem van jouw Mama gehoord en jouw vreugde was 

zeer groot. Met schroom, heb jij je lamp aangestoken en vastgesteld dat je handen nog steeds 

bedekt waren met onze olie.  

Mijn dochter, het was onze Wil jouw onze Tegenwoordigheid in jou te openbaren. Ik 

bemin je. Schrijf, mijn dochter, om mijn lieve kinderen duidelijk te maken dat hun Jezus hen 

bemind en dat ik jou uitgekozen heb om hun mijn liefde voor hen te doen kennen. Wat jij door 

mij schrijft, is de uitleg van deze gebeurtenis met jouw handen op de dag dat Maria, jouw 

Mama, je voor de eerste keer sprak.  

* * * * * * * 

 

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil): Ik kan het niet juist uitleggen. Zij is in mij 

aanwezig sinds mijn vroegste jeugd. Zij heeft mij steeds geleid, zonder dat ik wist hoe. Mijn 

lieve Moeder is sinds altijd bij mij. Ik hou van haar. Ik ben van Maria.  

Maria:  «Je lieve Mama spreekt tot je. Mijn dochter, ik ben de Moeder van de Goddelijke 

Wil. Alles in mij is gehoorzaamheid aan de Wil van God. Wees zoals jouw Mama. Het is de 

Goddelijke Wil die wil dat jij mijn stem zou horen sinds die avond dat jouw handen 

uitvloeiden. Deze olie, door God gewild, heeft jou gezegend. Het is door deze zalving dat de 

Heilige Geest in jou de stem van jouw Mama Maria gelegd heeft.» 

De Heilige Geest:  Alles is in de Goddelijke Wil. Toen jouw mama je „s nachts zachtjes 

gevraagd heeft om jouw lamp aan te steken en naar je handen te kijken, was dat om jou de 

aanwezigheid van ons Willen in jou te openbaren. Ik ben het, de Heilige Geest, die jou deze 

dingen ontsluiert om je te zeggen dat Ik in je ben. Jij bent mijn kleine dochter die Ik bemin. De 

stem van Maria is in jou aanwezig.  

Het is mijn Wil jou ook diegenen te doen horen die tot jou spreken. Dat is onze Wil. Jij 

werd door ons uitgekozen, mijn dochter; jij bent onze dochter van de Goddelijke Wil voor Gods 

glorie. Jezus spreekt tot jou voor de bescherming van de wereld in gevaar. Jij hebt je aan ons 

gegeven, in ons. Ik bemin je, mijn dochter. Blijf in ons. De Heilige Geest zegent je. Amen.  

                                                 
4
 Uitleg door Jezus gegeven: «Hij is op het punt gekomen het kwade overal aan te prijzen. Hij toont het jullie, 

zoals abortus en de seksualiteit, die van jullie slavenkinderen maken. En nog hoeveel meer, mijn kinderen. Jullie 

zien dat het kwade bestaat, want Satan verstopt zich niet meer. Hij toont zich openlijk in de wereld, hij lacht met 

jullie, hij weet jullie in zijn netten.» 
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* * * * * * * 

Woorden van liefde voor jullie. 

Jezus:  Dit geschrift
5
 dat jij wil gebruiken voor het reciteren van de rozenkrans en dat  

betrekking heeft op de droevige geheimen, geef dat aan mijn kinderen. Het is ook voor hen. Ik 

heb jou deze taferelen getoond en laten horen. Je weet, alles moet gepubliceerd worden opdat 

elk kind in mij zou zijn. Zie je, mijn zoetheid, er zijn zielen die gered zullen worden door de 

genaden die samenhangen met deze woorden van liefde. Het is een liefdesboeket dat Ik hun 

aanbied, opdat zij allen in mijn liefdestuin aanwezig zouden zijn. Ik bemin je, mij zoetheid. 

Geef, mijn veelgeliefde, geef. Ik hou van je. Amen. 

 

5 - 14 januari 2001 – Jezus 

Mijn Passie is voor jullie. De Liefde heeft zich aan God 

de Vader geofferd en jullie opgenomen. 

 

De Doodstrijd van Jezus in Getsemani. Ik trek mij terug in de Hof van Olijven samen met 

Petrus, Johannes en Jakobus. Ik verwijder mij een beetje van hen. Ik bid «Vader, vergeef het 

hun, ze weten niet wat ze doen.» Petrus, je slaapt, je hebt niet met mij gewaakt. Bid om niet in 

bekoring te vallen. Mijn kinderen, zij die niet bidden vallen in de hinderlagen van de duivel; hij 

zet hen aan tot woede tegenover hun broeders. Jullie zijn marionetten in hun handen. Jullie die 

bidden, jullie zijn het die mijn engel mij getoond heeft om mij te troosten. Bid, mijn kinderen, 

want het vlees is zwak. 

De Geseling. Ik sta voor Pilatus. Hij geeft het bevel aan zijn soldaten om mij te geselen. 

Satan spoorde hen aan. Hun woede is zo groot! Zij bedekken mij met slagen. Mijn kinderen, dat 

zijn jullie woedes, jullie daden tegen jullie naaste, die Ik onderga. Weten jullie niet, dat telkens 

jullie een slag toedienen (ook figuurlijk!) aan hen die jullie kwaad toewensen, die als een 

boemerang naar jullie terugkomt? Dat is jullie tol. Wees zachtmoedig, wees een voorbeeld.  

De Kroning met doornen. Zij zijn moe van mij te geselen. Zij maken een kroon van 

doorntakken. Met stokken slaan zij deze kroon op mijn hoof tot op het been. Mijn kinderen, 

jullie woorden vol woede tegen jullie naaste zijn als de echo van de hel die in jullie weerklinkt, 

mijn driftige kinderen. Zij die jullie woede ondergaan, verwijderen zich om niet langer jullie 

heftige gesprekken te moeten volgen. Jullie die daarbij aanwezig zijn, jullie horen die kreten. 

Geef mij deze kinderen. Zij zijn in mij; Ik, Ik ben in hen. Ik bemin jullie, mijn kinderen. Maak 

het stil in jullie binnenste terwijl jullie naar mij komen.  

De Kruisdraging. Luisa Piccarreta kijkt door het venster
6
. Er is lawaai. Ik ben het die 

passeer. Ik draag mijn kruis. Onze blikken ontmoeten elkaar: blikken van medelijden en liefde. 

O! die blikken van woede die jullie naaste bestoken om hem te willen vermorzelen,  met de 

bedoeling hem te domineren! Mijn kinderen, bekijk jullie met medelijden en liefde. 

De Kruisiging. Hoor de hamerslagen op de nagels die men in mijn vlees klopt. Mijn 

kinderen, het zijn de kreten van de razende kinderen die weergalmen vanuit de gewelven van de 

hel om jullie te verwarren. Mijn kinderen, wees zachtmoedig opdat jullie kreten weerklinken tot 

in de Hemel.  

 

* * * * * * * 

 

                                                 
5
 Zie hierna, 14 januari 2001. 

6
 Allusie op wat de mystica Luisa Piccarreta beleefde op de leeftijd van 13 jaar in het ouderlijk huis.  
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Mijn Doodstrijd en jullie. 

Mijn kind, je bent in mijn Tegenwoordigheid. Ik ben in jou. Bewaar deze woorden in 

jezelf en schrijf ze neer op deze bladen. Zij zullen het hart van mijn uitverkoren kinderen 

merken, zodat zij zullen weten wat zij mij aandoen.  

Ik ben in de Hof van Olijven, te Getsemani. Het is de avond van mijn Doodsstrijd. Alles  

in mij is lijden. Mijn dochter, blijf bij mij, Ik heb zo‟n pijn! In de verte hoor ik kreten. Men 

zoekt mij. Mijn apostelen zijn in slaap gevallen; zij zijn niet met mij in gebed gebleven. Mijn 

dochter, het vlees is zwak zonder het gebed. Het gebed biedt weerstand tegen de zwakheid van 

het kwaad. Alles in mij schreeuwt: «Vader, vergeef het hun, want zij beseffen niet dat hun 

zwakheid hen zo kwetsbaar maakt.» 

Ik hou van je, mijn dochter, omdat je bij mij bent. O! hoe velen zijn er hier om met mij te 

bidden! Door hen word Ik getroost. Jullie, mijn kinderen, zie hoe jullie gebeden mij helpen deze 

smartvolle ogenblikken door te komen. Jullie zullen met mij zijn in het Paradijs, mijn kinderen. 

Mijn geliefde kinderen, blijf bij mij. Ik lijd. Al deze mensen die mij omringen wensen mij 

kwaad toe. Zij beledigen mij. Zij zijn zo gewelddadig. Zij slaan mij met hun vuisten. Zij zijn 

ontketend. Zij willen mij zoveel kwaad aandoen. Zij willen mij vernietigen. Niet enkel mij, 

maar allen die in mij zijn: jullie, mijn kinderen.  

De hel heeft zich verzameld om ons te vernietigen, jullie en mij. Ik toon mij sterk voor 

jullie. Ik wil niet dat men jullie vernietigt; zij zijn zo pervers; hun haat is meedogenloos. Mijn 

kinderen, kom, jullie die schrik hebben van hen; Ik bescherm jullie! Ik bied hun mijn hele 

Wezen aan om hun haat te bevredigen. O! mijn kinderen, hoe groot is jullie liefde voor mij, 

jullie die mij beminnen ondanks de wonden die mij onherkenbaar misvormen! Mijn lichaam 

doet zo‟n pijn! Ik houd mij staande opdat zij jullie niet zouden verbrijzelen met hun hatelijke 

losgeslagen gebaren tegen mij en jullie, mijn Kerk. Ik bemin jullie. Bemin mij, Ik die mij 

voordurend offer om jullie te beschermen tegen hun zweepslagen die mijn mystiek Lichaam 

geselen.   

Mijn geliefde kinderen, zie het moment van mijn Koningschap naderen. Zij allen weten 

niet hoe groot mijn macht is. Deze wereld is een wereld van onwetendheid. Jullie die in deze 

wereld leven waar alles slecht schijn is, zien jullie dan niet dat alles er voor mij is, Jezus, de 

Koning der koningen?  

Ik ben in deze wereld gekomen om terug te nemen wat mij toebehoort: mijn Koninkrijk. 

Mijn kinderen, jullie zijn mijn Koninkrijk. Toen zij mijn doornenkroon geplaatst hebben, was 

dat jullie kroon gevormd uit jullie smarten; zij hebben ze gedrenkt in de wonden van mijn 

hoofd, opdat elk kind dat mij zijn smarten offert een getuige zou zijn van liefde voor mij in 

deze wereld. Ja, mijn kinderen van smarten, jullie die tot mijn Vader roepen: «Papa, wij hebben 

er genoeg van zonder de Liefde te leven. Moge Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede.»  

Mijn kinderen, Ik, de Liefde, bemin jullie. Geef mij jullie ja aan de Liefde. Jullie Koning 

heeft jullie een plaats verworven in dat Koninkrijk dat zich heeft gerealiseerd door zijn eigen 

Bloed.  

Mijn geliefden, hoe dikwijls zie Ik jullie in smarten. Ik ben met jullie. Voor jullie ben ik  

tot booswicht geworden. De schande en de oneer zijn slechts schijn. Mijn kinderen, wees niet 

beschaamd, Ik wil jullie in mij. Ik ben gekomen voor de ergste onder jullie. Ik wil jullie 

allemaal bij mij, wie jullie ook zijn. Geef mij jullie gebreken, jullie zorgen; Ik, Jezus, zal ze op 

het kruis leggen; zo zal Ik ze kunnen dragen met het kruis dat reeds zo lang op mijn schouder 

ligt.  

Mijn kinderen, Ik heb jullie smeekbeden gehoord; Ik was zo dicht bij jullie. Ik heb jullie 

bekeken en jullie tranen gezien. Ik heb ze genomen en ze gemengd met de mijne, want, mijn 

lievelingen, alles is in mij. Jullie, mijn kinderen, jullie vormden die stoet van kinderen die dood 

waren vanwege hun zonden.  
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Ik hou van jullie, bemin hem die jullie zonden draagt die samen mijn kruis vormen. Ik ben 

in ieder van jullie. Ik ben in jullie, jullie die mij vervloeken. Ik hoor de vloeken die jullie  tot 

mij richten; Ik verduur ze zonder een woord van verdediging. Jullie zijn zo zwak dat jullie het 

risico zouden lopen te vallen en zonder in staat te zijn terug op te staan. Ik ben in jullie, mijn 

zwakke kinderen. Ik houd jullie allen in mij. Ik heb die kracht die jullie ontbreekt.  

Mijn kinderen, Ik die zoveel van jullie hou, willen jullie mij liefhebben? Ik heb zoveel 

liefde voor jullie. Zie, er komen mensen naar mij toe. Zij grijpen mij zonder aandacht te 

schenken aan mijn lijden. Ik ben zo zwak dat zij verplicht zijn mij op het kruis te slepen. Zij 

leggen mij er hard op neer, Mij, de zwakke van de aarde, die zonder kracht ben. Mijn kinderen, 

het zijn jullie zwakheden die Ik draag. Ik kan jullie niet vragen sterk te zijn terwijl jullie op de 

grond liggen. Het is mijn liefdeskracht die jullie zal doen opstaan. Ik bemin jullie.  

O! mijn kinderen, nagels maken mij aan het kruis vast. O smartvol kruis, wanneer zal jij 

ophouden mij te kwetsen! Mijn handen zijn vastgespijkerd aan het liefdeskruis. Mijn kinderen, 

jullie misstappen sluiten jullie levens op. Laat jullie tekortkomingen jullie niet aan je kruis 

nagelen. Geef mij jullie zwakheden, ik zal ze aan mijn kruis vastnagelen om jullie van  die 

nagels te bevrijden. Ik bemin jullie, mijn kinderen.  

Ja, mijn dochter, zij hebben mijn voeten vastgespijkerd met zo‟n harde nagels dat zij mijn 

vlees doorboorden. Ik heb die nagels gevoeld. Zij waren in mij, in mijn vlees. Ik heb ze 

gezegend.  

Mijn kinderen, bezie hoezeer jullie vlees verwond is door jullie zwakheden die jullie 

belemmeren in mij te komen. Ik ben diegene die de nagels wil verwijderen die jullie vlees 

verwonden, die jullie zo kwetsbaar maken voor hen die jullie kwetsen. Ik ben de enige die jullie 

kan helpen deze smarten te dragen.  

Laat jullie niet meer slaan door hen die jullie kwaad toedragen zonder mijn kracht te 

komen zoeken die jullie veel sterker zal maken in jullie verwondingen. Ik ben de Liefde die 

jullie bewoont. Kom tot mij, jullie die zo zwak zijn. Kom tot mij, geef mij jullie zwakheden. Ik, 

Jezus, zal jullie in ruil krachten geven die weerstand weten te bieden aan jullie gebreken van 

zwakte. Die zwakheden zijn jullie zonden, die jullie kwetsbaar hebben gemaakt voor de 

menselijke zwakheid om zelf steeds de anderen te kwetsen die jullie kwetsen. Ik bemin jullie, 

mijn kinderen.  

Mijn geliefde kinderen die Ik zo bemin, Ik ben vastgenageld op een enorm kruis dat zij in 

de grond ploffen. Ik, Jezus de Gekruisigde, ik ben dat kruis opgegaan om jullie te tonen dat het 

kruis leven betekent in jullie. Jullie kruis dragen zuivert jullie van jullie zonden die jullie alleen 

begaan hebben. Jullie kunnen jullie kruisen niet negeren. Jullie hebben ze vastgehecht aan jullie 

leven door zwakheden en gebreken.  

O! mijn kinderen, hoe dankbaar ben Ik jullie mij in jullie te willen. Ik beweeg mij in jullie, 

Ik, de Levende. Ik ben het Leven. Ik heb het jullie gegeven om jullie fouten weg te nemen, 

opdat jullie het eeuwig leven zouden ontvangen. Kom, mijn kinderen. Zie de dood die ons komt 

grijpen, hij wil ons meesleuren in zijn dodelijk leven waar het kwaad eeuwig is.  

Ik heb tot mijn Hemelse Vader gezegd: «Vader, waarom hebt Gij mij verlaten?» Dat zijn 

jullie kreten die uit mij zijn gekomen. Mijn zo zwakke kinderen, jullie hebben zo‟n angst 

gehad; jullie hebben je de longen uit het lijf geschreeuwd: «Neen, wij willen niet, maar hoe kan 

men neen zeggen tegen de dood, zonder de Liefde?»  

Ik, Ik heb de dood gezien en Ik heb geweigerd te verzwakken. Met heel mijn Wezen van 

liefde, heb Ik tot mijn Vader gezegd: «Vader, Uw Wil geschiede, niet de mijne.» Ja, mijn 

kinderen, die roep heeft jullie gered. In ons, hebben wij ja gezegd aan de Liefde. Alles is voor 

jullie liefde geworden.  

Mijn geliefde kinderen, aan jullie om je bevrijding uit te schreeuwen in jullie. Ik, Jezus, 

zal jullie helpen. Schreeuw het en Ik zal het naar mijn Hemelse Vader dragen.  
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Jullie, die zo zwak zijn, geef mij jullie zwakheden. Ja, Ik zal ze versterken door de kracht 

van mijn liefde. Mijn dochter, Ik bemin je en wil je in mij. Jezus gekruisigd uit liefde, voor de 

Liefde, in de Liefde. Amen.  

 

6 - 14 januari 2001 – De Heilige Geest 

Jullie begeleiders: jullie engelbewaarders. 

De Heilige Geest:  Dit geschrift werd door mij gedicteerd. Ik ben in ieder van jullie. Dit  is 

om jullie te helpen mijn Wil te verstaan. Allen die leven op aarde, hebben, als hemelse 

metgezel, een engel die hen begeleidt gedurende heel hun aardse levenswandel. Getuig, mijn 

dochter, schrijf onder mijn beweging.  

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  De volgende dag, na een dag van gebed 

en aanbidding voor het H. Sacrament, en lofprijzing voor onze heilige Moeder Maria, liet ik mij 

in een overgave aan de Goddelijke Wil voeren. 

Een mij onbekende stem liet zich horen in mijn binnenste. Deze zachte en welklinkende 

stem sprak: Amistica. De Heilige Geest inspireerde mij en ik zei: «Ben jij dat, mijn engel?» De 

stem antwoordde: «Ja, ik ben jouw engelbewaarder, dat is mijn naam.» Ik zei hem: «Dank U, 

hoe mooi is uw naam!» Om mij te verzekeren, stelde hij mij voor aan mijn zuster te vragen om 

dat woord Amistica goed uit te spreken. Hij zei me: «Dat zal je mijn tegenwoordigheid doen 

beseffen.» Ik vroeg hem mij nog meer te verklaren. Hij herhaalde mij dat ik moest vragen. Ik 

drong niet aan. Ik hou van zijn stem en, sinds dat moment, hoor ik hem. 

Dank U, Jezus Liefde, eeuwige Vader. Julie wegen zijn groots! Ik bemin U. Dank U 

Heilige Geest mij te helpen bij het schrijven van dit verhaal van mijn leven in God.  

 

7 - 14 januari 2001 - Jezus 

Slechts een enkele Liefde dienen. 

Ik bemin je, bemin mij, mijn liefde. Alles kan slecht een enkele Liefde dienen: de mijne, 

in al zijn schoonheid, zijn luister. O! indien allen tot mij zouden terugkeren, zou alles van zo‟n 

pracht vervuld zijn, dat alles mij zou verheugen van blijdschap! Ik hou van je, mijn klein 

schaapje. Ga, Ik bemin je. Amen.  

 

8 - 21 januari 2001 – De Heilige Geest 

Weg naar mijn Nieuwe Aarde. 

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Jullie, mijn broers en zussen, ik schrijf 

onder de invloedssfeer van de Heilige Geest. Ik word „s nachts wakker en ik ween. In mijn hart, 

voel ik de zoete aanwezigheid van Maria. Ik zeg haar: «Bent U, Maria, mijn lieve Mama? Wil 

U dat ik bid» Een zeer zachte vrouwenstem laat zich in mij horen: «Mijn kleine lieve dochter, ik 

houd van je, wees volgzaam. Mijn kinderen hebben zo’n nood aan gebeden. Ik bemin je. Ik houd 

zoveel van mijn kinderen die in je zijn. Bid voor hen. Ik zegen je. Maak het kruisteken:Vader, 

Zoon en Heilige Geest.» 

Ik maak het kruisteken en begin te bidden, maar de slaap verhindert mij voort te gaan. 

Zonder er mij rekenschap van te geven, slaap ik terug in.  

Ik droom: ik ben met mijn familie in een kerk; er zijn ook andere mensen bij ons. Ik heb 

de indruk dat wij slechts één familie vormen en nochtans hebben wij niet dezelfde ouders.  

Op een ander moment, spreek ik met een jong kind dat hulp nodig heeft. Ik spreek het  

over God. De mensen zijn zeer geïrriteerd door mijn woorden van liefde voor God. Ik sla geen 

acht op hun scherpe opmerkingen. 
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Vervolgens zie ik mij met de groep mensen die met mij in de Kerk waren. Ik wandel 

samen met hen op een weg. Op onze weg zie ik huizen die branden; ik zie geen vuur, alleen de 

rook. Naarmate wij dichterbij komen, zien wij nog andere huizen in rook. Niemand bevindt 

zich buiten deze huizen: vreemd!  

Onze groep is groter geworden. Ik blijf stilstaan om te kijken, maar snel voeg ik mij erg 

vlot terug bij de groep; ik heb de indruk dat ik op wieltjes vooruitga terwijl dat niet zo is. Ik 

wandel verder met de groep. Er bevinden zich mensen vooraan en achteraan; wij zijn talrijk. 

Dat is zeer aangenaam. Niemand spreekt. We zijn in vrede met onszelf. Het is alsof wij allen 

één zijn. 

Plots hoor ik een kind dat weent; ik verlaat de groep en begeef mij naar hem. Het is een 

baby. Ik neem hem op, want er is niemand bij hem; ik neem hem mee naar de groep en enkele 

mensen ontfermen zich erover.  

Onderweg verhinderen grote en luxueuze auto‟s onze wandeling. Wij houden halt en 

kijken toe hoe zij voorbijrijden. De mensen in de auto‟s zijn ongerust en bang. Zonder iets te 

zeggen zien wij ze voorbijrijden. Wij weten dat hun een ongeluk zal overkomen.  

Wij zetten onze weg verder. Op weg moeten wij stoppen voor een groot wateroppervlak; 

wij moeten oversteken. Wij gaan voort zonder ons druk te maken en vinden bootjes om over te 

steken. In vreugde komen wij aan de andere kant. Daar bevinden wij ons op dorre grond waar 

zelfs geen boom of plant groeit. Nochtans maken wij ons geen zorgen, wij gaan steeds verder. 

Er is geen weg meer. Wij weten dat wij verder moeten gaan; het is alsof wij in ons hart weten 

waar we naartoe moeten. Voor ons ligt er een afgrond. Wij gaan verder, want wij vertrouwen 

erop, dat er ergens een doorgang zal zijn.  

Als ik ontwaak, nog voor ik de ogen open, zeg ik: «Maria, ik hou van u; Jezus van liefde, 

ik aanbid u.» 

* * * * * * * 

Daar waar Ik je naartoe zend, laat daar mijn Wil kennen. 

Mama Maria maakt haar dochter in tranen wakker. «Mama, wil u dat ik bid voor mijn 

broers en zussen?» - «Ja, mijn dochter, bid voor hen, zij hebben je gebeden zo nodig. Geef je, 

geef, mijn dochter, wij hebben je gebeden nodig. In ons is alles gebed. Geef je, mijn dochter, Ik 

zegen je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.» 

Jezus:  Door mijn macht van vrede, val jij in de rust in ons en jij ziet onze Wil. Jij bent in 

ons, jij geeft je aan ons. Veel kinderen in ontreddering hebben je gebeden nodig. Bid voor hen, 

mijn kind. Geef je, geef wat wij jou geven; andere kinderen zoals jij zullen van jou ontvangen 

wat wij jou geven door jouw ja’s van overgave. Jij zal aan mijn kinderen de liefde geven die 

wij aan jou geven.  

Je zal afgunstige weerstand tegenkomen: jij zal je weg verder zetten. Jij zal zo‟n 

weerzinwekkende duisternissen ontdekken tegenover mij, de Liefde. Jij, mijn dochter in mijn 

Wil, jij zal tussen hen doorgaan omwille van de Liefde. Verscheidene zullen je volgen; zij zijn 

bereid naar mij te luistern. Jij bent de stem die zich aan hen laat horen door mij, met mij, voor 

mij.  

Dank je, mijn dochter, hen te leiden naar mijn Nieuwe Aarde. Ik ben in je; jij in mij, Jezus 

Liefde. Amen. Wees niet bang van deze woorden, Ik ben de Almacht. Ik ben jou, jij bent mij in 

mij, Jezus, Koning der koningen. Alles is in mij. Amen. 

 

9 - 24 januari 2001 – De Heilige Geest – De Drie-eenheid 

Klein schaapje, Ik bedek je met de mantel van mijn Liefde. 

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Ik schrijf onder de inspiratie van de 

Heilige Geest. Deze droom is de Wil van de Vader in mij, kleine dochter van zijn keuze, en dat 
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nog vóór de stem van Jezus, mijn God, en de stemmen van de Drie-eenheid zich in mij deden 

horen.  

Ik ben niets. Ik ben slechts een eenvoudig instrument van liefde. Ik ben wat God de Vader, 

mijn goede Papa van liefde, wil dat ik ben: een pen, een stem, iemand in zijn Wil. Mijn broers 

en zussen, ik ben in Jezus; ik leef in hem. Alles is voor hem. Mijn ja is een ja van liefde. 

Het verlies van mijn man, Maurice, is een gave van vreugde voor God mijn Vader. Ik heb 

hem dit verdriet gegeven. Uit liefde stem ik ermee in te leven in zijn voortdurende 

aanwezigheid met zijn goddelijke stem. Ik ben wat God mij toestaat dat ik ben. Ik hou van het 

leven in God, mijn tedere en enige Goed en Liefde, God. Alles komt van hem. Ja, Liefde, ik ben 

van U. 

* * * * * * * 

 

De Heilige Drie-eenheid:  Mijn dochter, schrijf op wat jij gezien en gehoord hebt in de 

nacht dat jij in onze Tegenwoordigheid was, met God de Vader, God de Zoon, God de Heilige 

Geest en Maria, je heilige Moeder.  

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil): Ik was in volledige overgave aan de 

Goddelijke Wil. ‟s Nachts werd ik al wenend wakker na een droom te hebben gehad. Ik had een 

beeld gezien van mijn dochter in tranen. In staat van extase, heb ik toen zonder ophouden het 

woord  «God» uitgesproken op de kralen van mijn rozenkrans. 

God manifesteerde zijn Aanwezigheid in mij. Een grote vreugde maakte zich van mij 

meester. Ik verkeerde in een euforie van geluk. Een pijn in de borst deed mij realiseren dat ik, 

in de vreugde, de Aanwezigheid van mijn God beleefde. De dood had mij kunnen komen halen, 

ik zou geen weerstand geboden hebben, zo intens was zijn Aanwezigheid, ondefinieerbaar. 

Tranen van vreugde voegden zich bij mijn geestvervoering. Plots werd die   onderbroken. 

Om mij te troosten, openbaarde Jezus, de Zoon van God de Vader, zich aan mij om mij 

zijn liefde te tonen. Een evenzo grote vreugde omringde mij en omhulde mij volledig, zowel 

inwendig als uitwendig. Wat een vreugde was dat voor mij! Ik kan haar niet beschrijven; dat 

gebeurde te diep in heel mijn wezen. Zonder er mij rekenschap van te geven, had ik de naam 

«Jezus» uitgesproken op de kralen van mijn Rozenkrans. Alles hield op. Mijn gezicht was nat 

van de tranen van geluk. 

De staat van geestvervoering maakte plaats voor een visioen. Ik zag een heel klein 

schaapje, helemaal wit, het wachtte tot men het kwam halen om te scheren. Plots kreeg het een 

vacht op zijn rug. Het hief de kop omhoog en zag een groter schaap aan zijn rechterzijde. Een 

stem zei hem: «Ik bedek je mijn klein schaapje met de mantel van de liefde. Word liefde.» Dan 

zei de stem tot mij: «Kijk mij aan.» Heel hoog boven mij, zag ik het gelaat van mijn God, 

gezegend Lam, dat zich over mij, het kleine schaapje, neerboog. Ik zag Hem in al zijn 

schoonheid. De ogen van de Liefde keken mij aan en ik trilde van vreugde.  

Mijn visioen ging verder. Ik bleef achter bij een omheining waar schapen het gras  

afgraasden. Zij hielden zich klaar om uit de omheining te komen. Mama Maria, de Moeder van 

Jezus, onze Moeder, vroeg mij naar haar toe te komen. Bedeesd kwam ik naderbij. Ik was er en 

keek haar aan: het was een zeer mooie dame! Mijn blik werd warrig door een witte wolk; het 

was de Wil van God.  

Maria sprak de volgende woorden: «Mijn dochter, jij hebt de opdracht de kudde van mijn 

heilige Zoon te verzamelen voor zijn komst. Jij bent degene die de Goddelijke Wil heeft 

uitgekozen om jouw ja aan de Liefde. Jij bent in mijn Zoon. Een ontwerpplan van liefde wordt 

van jou gevraagd. Geef, mijn dochter, geef. Je ziet die kleine schaapjes: zij wachten op de 

Liefde. Anderen, mijn kind, hebben ook dezelfde zending ontvangen die jij zal volbrengen in de 

Goddelijke Wil. Mijn kind, jouw Mama is bij je. Ik hou van je.» 

Het leek mij alsof dit visioen slechts een kort moment geduurd had maar ik realiseerde mij 

dat er drie uren voorbij waren. Ik ben de dochter die God wil dat ik ben. Mijn broers en zussen, 
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vrede, liefde voor jullie die dit geschrift zullen lezen, geïnspireerd door de Heilige Geest die 

zijn kleine dochter helpt om dit visioen op papier te zetten. Ik ben helemaal van jullie in Jezus, 

door Jezus, voor Jezus. Je suis tout à vous en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Geliefde van Jezus, ik 

hou van jullie. Amen. 

 

10 - 24 januari 2001 – De Heilige Geest 

In jou, heb Ik mijn Tegenwoordigheid gelegd. 

Alles komt van de Heilige Geest die de Drie-eenheid vormt. Alles wat jullie denken, alles 

wat jullie zeggen, de kleinste handeling, de eenvoudigste, wordt groot; zij wordt door mijn 

Liefde omgevormd. Niets wordt terzijde geschoven. Alles wordt zuiver. Een onzuivere 

handeling, zoals een leugen die men berouwt en mij offert, wordt zuiver en reddend door de 

biecht. Jullie worden zuiver door die ene handeling die de liefde is.  

De Liefde omvat alles. Ik ben Liefdesolie. De Liefde doordrenkt jullie, zoals vloeipapier. 

Jullie laten je vol zuigen met mijn Olie. Ik ben het Alles van de Liefde. 

Allen die vragen ontvangen grenzeloos, want Ik ben onbegrensd. Jullie worden mij door 

enkel mijn Tegenwoordigheid in jullie en rondom jullie. Zelfs zij die mij niets vragen 

ontvangen mijn liefde, maar zij halen er geen voordceel uit of maar heel weinig. Hoe spijtig! 

Zoveel genaden van liefde verloren, verspild, zoals vlokjes die de lucht in vliegen zonder te 

worden tegengehouden. De liefde, mijn liefde, is zo miskend. 

Mijn kinderen, Ik hou zoveel van jullie! Luister naar mij. Ik spreek tot jullie. Dat kleine 

stemmetje in jullie binnenste, dat ben Ik, de bedelaar van de liefde. Ik bemin jullie.  

 

11 - 3 februari 2001 -  De Drie-eenheid - Jezus Liefde 

Mijn kinderen zitten op de school van de Liefde. 

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Ik wil deze tekst veranderen; ik vind hem 

te lang. Ik kan niet toestaan dat de mensen hem te vervelend gaan vinden. Jezus zegt mij op te 

schrijven wat ik heb willen doen. Ik gehoorzaam. «Mijn dochter, dit geschrift werd jou gegeven 

door de Heilige Geest. Vind jij het niet normaal het op te schrijven zoals Hij het je gedicteerd 

heeft? Ga, gehoorzaam! Het is mijn Wil. Ik hou van je.» 

Ik schrijf onder de beweging van de Heilige Geest: «Deze droom gaf weer wat jij 

inwendig beleeft; hij liet jou mijn Wil zien in jezelf. Ik leef in jou, Ik stort in jou genaden van 

overgave. Het is jouw ja dat jou tot kind van onze Wil gemaakt heeft. Jij hebt gezien wat er in 

je gebeurt wanneer wij er onze Wil doen.»  

Ik word wakker, het is 6u25. Ik sluit mijn ogen. Alles is in mij tegenwoordig. Ik zie 

Maurice (mijn man). Ik volg hem, hij neemt een andere weg dan ik en vertrekt zonder mij. 

«Maurice, wacht op mij.» Hij komt terug. Ik ben in veiligheid wanneer hij bij mij is. 

Ik bevind mij in een klas met onbekende mensen. Ik hoor liederen en melodieën. Het is zo 

mooi! Ik verheug me erin ze te horen. 

Ik ben dicht bij een eerder oudere vrouw die een instrument bespeelt. Het is zeer leuk. 

Achter mij doet zich een zeer mooi lied horen; hoe mooi! Wat een mooie stem heeft ze! Ik draai 

me om! Het is een oudere dame met een instrument op haar gezicht. Ik draai mij weer om. Dat 

gaat voort. Opeens speelt een meisje op hoge toon. Een andere persoon komt in de zaal binnen. 

«Dat moet stoppen, zegt ze.» Ik ben ontgoocheld met haar bezoek. Ik zou niet willen dat het 

stopt. 

Dezelfde dame zing nog steeds. Hoe mooi, zeer mooi is het! Ik keer mij weer om en tot 

mijn grote vreugde is zij zeer jong, zij is amper vier jaar. Het is alsof ik dat kind ben. Plotseling 

zie ik mij als een bliksemschicht naar het plafond van de kamer opstijgen. 
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 Ik zie van boven naar beneden een arm naar mij toekomen. Ik hoor: «Kom, kom.» Ik ben 

als aangetrokken. Ik luister naar de stem. Met moeite slaag ik erin vooruit te komen. De 

wijsvinger van de hand maakt een kruisteken op mijn voorhoofd zeggend: «Ik zegen je.» De 

arm verdwijnt. Ik hoor opnieuw de stem die me zegt: «Ga verder, kom.» Dezelfde arm komt 

dichter en, maakt met de wijsvinger van de hand, een kruisteken op mijn lippen zeggende: «Ik 

zegen je, mijn kind.» 

Op dat ogenblik zie ik de diepte van mijn binnenste. Alles is zo onmetelijk. Het is alsof ik 

het universum in mij zie. De arm lijkt te verdwijnen en een andere verschijnt veel verderop. Hij 

zegt me: «Kom, kom dichterbij»; zijn stem was zo sterk en tegelijk zo zacht. In een grote 

overgave ga ik verder, want hij trekt mij naar zich toe. De wijsvinger van de hand maakt een 

kruis op mijn hart zeggende: «Ik zegen je, mijn dochter van de Goddelijke Wil» en op datzelfde 

moment ontploft alles. Het is alsof ik miljoenen deeltjes in de ruimte ware. Alles is voorbij. Ik 

word wakker en ik heb pijn in de borst.  

De Drie-eenheid:  Mijn kind, jij bent van ons, de Drie-eenheid. Wij hebben jou gezalfd 

door de Liefde. Jouw ja aan de Liefde heeft van jou ons gemaakt. Jij bent Ons, in Ons, kind van 

de Goddelijke Wil. Zeg Ons, mijn kind, bemin jij de Liefde ? - «Ja.» - Ik hou van je, mijn kind. 

Bemin Ons. Amen. 

* * * * * * * 

Jezus:  Mijn dochter, deze tekst is voor mijn kinderen die op de school van de Liefde 

zitten. Zij die hun ja aan de Liefde niet hebben uitgesproken moeten naar mijn stem luisteren. 

Mijn onderrichtingen zijn door mijn stem aan jou gegeven voor hen. Deze dame die tot je 

spreekt, is Mama Maria. Doet je dat plezier? Zij is in jou, jij bent haar kind. De liederen die je 

gehoord hebt, is om je te laten verstaan dat jij onze stem bent. Wat je ontvangt moet je aan mijn 

uitgekozen kinderen geven opdat zij zouden weten dat zij kinderen zijn van de Goddelijke Wil. 

Geef, mijn dochter, geef wat je hebt. Bemin de Liefde, de Liefde bemint je. Amen. 

 

12- 8 februari 2001 – Jezus 

De heilige eucharistische mis. 

Ik, Jezus almachtig, zeg je, schrijf. Ook al ben je maar een kleine parochiaan, Ik vraag je 

te schrijven voor het goed van de Kerk van Jezus, gestorven en verrezen.  

Mijn kinderen, komt naar de mis. Alles in mij verlangt jullie met liefde te overstelpen. Ik 

wacht er op jullie om jullie de nodige krachten te geven om jullie dagelijkse taken te kunnen 

volbrengen. Ja, mijn kinderen, Ik ben in de kerk om jullie liefdesvoedsel te geven. 

Kom naar mij toe, mijn kinderen. Ik ben aanwezig in het tabernakel. Ik alleen kan jullie de 

genaden schenken die jullie in je leven nodig hebben. Ik ben het Leven dat aanwezig is in elk 

van de missen die door mijn heilige priesters worden opgedragen.  

Mijn kerken zijn plaatsen van bijeenkomst voor mijn kinderen van de liefde. Begrijp dat 

alles moet volbracht worden in liefde voor mij. Jullie zullen zien dat alleen mijn liefdesmacht  

jullie in de liefde kan doen herleven, mijn kinderen.  

Tussen alles wat geschreven werd door mijn apostelen en mijn leerlingen en alles wat 

jullie ontvangen hebben door de boodschappen van mijn heilige martelaren en mijn uitverkoren 

zielen, is niets waarachtiger en mystieker dan de teksten die betrekking hebben op mijn heilige 

eucharistische mis. Wees kinderen van het licht. Al wat voortkomt van de heilige Geest mag in 

jullie harten geen twijfel achterlaten. Enkel mijn liefde zal jullie lethargie (onverschilligheid) 

overwinnen.  

Al deze geschriften werden gemaakt om jullie licht te brengen opdat jullie zouden weten 

dat Wij, de Heilige Drie-eenheid, voor elk kind het grootste, het mooiste der geheimen hebben 

verwezenlijkt. Dat geheim, mijn kinderen, is het Leven dat jullie gegeven werd om jullie een  

eeuwig geluk te schenken. Ik, Jezus, ben in vereniging met eenieder van jullie.  
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Ja, mijn kinderen, elke keer dat er een mis gecelebreerd wordt, offer Ik, de Zoon van God, 

mij aan de Vader met al jullie zonden om jullie te zuiveren. Ik kom jullie de genaden brengen 

die mijn Vader jullie geeft door dit hemels Voedsel. Ik, de Liefde, voed jullie met mijn 

Lichaam en maak jullie zuiver door mijn Bloed. Allen die mij tot zich nemen, ontvangen  de 

hemelse Liefde in zich die hen tot kinderen van God maakt. De Heilige Geest bedekt hen opdat 

zij in vereniging zouden zijn met Ons, de Heilige Drie-eenheid.  

Mijn kinderen, wanneer jullie communiceren, zijn jullie in tegenwoordigheid van mijn 

Wezen dat Liefde is. De Liefde bevat alles. Ik ben met elk kind van over de hele wereld. Door 

dit sacrament, zijn jullie in mij met al jullie broers en zussen om jullie aan de Liefde te offeren. 

De Liefde neemt jullie, zij bedekt jullie met haar Wezen om van jullie kinderen van liefde te 

maken.  

Mijn kinderen, Ik heb jullie reeds gedragen, nog voor jullie in de schoot van jullie moeder 

waren. Als jullie mij komen ontvangen in de heilige Eucharistie, neem ik jullie terug in mij. 

Jullie zijn altijd in mij geweest. Door dit gebaar van liefde aanvaarden jullie in mij te zijn. Het 

is jullie eigen keuze om in mij te komen wonen. O! kleine kindertjes, wanneer zullen jullie mijn 

eeuwige liefde voor ieder van jullie begrijpen?  

Mijn kinderen, wees trouw aan mijn Aanwezigheid in mijn kerk; Ik ben het die jullie 

voedt. Lees mijn heilige Bijbel in Lucas, Mattheus, Marcus, Johannes en Paulus. Deze vurige 

brieven heb Ik gedicteerd; al wat menselijk is vervliegt en wat van Mij komt, blijft voor altijd. 

Twijfel niet, mijn lieve kleine kindertjes zo bemind. Het eucharistisch Voedsel werd niet 

gegeven voor de honden, maar voor de kinderen van mijn heilige en mystieke Kerk. 

 Groot is mijn huis waarin jullie wonen; niemand wordt aan de kant gezet; allen hebben 

jullie een uitgelezen plaats. Komt allen aanzitten aan de tafel waar mijn Lichaam en mijn Bloed 

jullie worden aangeboden. Mijn Lichaam is de Tempel waarin mijn Vader heel zijn welbehagen 

heeft gesteld en waar alles van Hem is; niets bestaat buiten Hem. Daar waar Ik ben is mijn 

Vader. Daar waar mijn Lichaam en mijn Bloed zijn, omvat de Liefde alles. De Liefde ben Ik, de 

Liefde is mijn Vader, de Liefde is de Heilige Geest, de Liefde zijn Wij, de Heilige Drie-

eenheid.  

Elke zondag is een feestdag. Waarom twijfelen jullie? Zou Ik fouten hebben gemaakt die 

mij zouden verhinderen jullie te verzamelen, mijn kinderen? Ben Ik niet almachtig? Velen 

onder jullie geloven dat de zondag, de dag des Heren, zijn liefdesintensiteit verloren heeft.  

Doorheen de moeilijkheden van jullie dagen wil mijn Vader jullie bij Zich hebben. Hij wil jullie 

het hemels Voedsel geven opdat jullie de nodige genaden zouden bekomen om jullie 

weekdagen door te komen. 

Mijn kinderen, Ik hou van jullie. De mis op zondag is een samenkomst van vreugde, een 

afspraak waarbij het goed is naar ons liefdesbanket te komen. Mijn kinderen, het is 

noodzakelijk voor jullie om jullie aardse leven te vullen met deze hemelse vreugde die slechts 

aan ons is voorbehouden, in de Hemel. Het is een klein stukje Hemel dat Wij jullie „s zondags 

tijdens de mis schenken. Jullie, mijn kinderen, jullie verwerpen onze vreugde jullie te vervullen. 

Ik, Jezus, ben gekomen om mij op het altaar van het kruis te offeren opdat jullie de liefde van 

de Vader zouden ontvangen.  

Mijn kinderen, beseffen jullie wel hoe goed het is de heerlijkheden van mijn Vader te 

ontvangen? Ik ben Jezus, levend in de heilige hostie die mijn Vader voor jullie gewild heeft. 

Kleine liefdeskinderen, laat mij jullie voeden met mijn Wezen van liefde. Alles zal liefde voor 

jullie worden.  

Ach! mijn kleine kinderen, de Liefde nodigt jullie uit en jullie durven de uitnodiging 

afslaan? Jullie allen die jullie kinderen ontvangen op al jullie verjaardagsfeesten, wat zouden 

jullie doen indien zij zouden twijfelen aan jullie maaltijd en jullie bediening, en zij aan tafel 

jullie maaltijd zouden bekritiseren, nadat zoveel tijd te hebben besteed om deze maaltijd met 

liefde te bereiden, die nochtans slechts dient om jullie lichaam te voeden? Denk eraan dat mijn 
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Voedsel dat van Jezus is, de Zoon van God, Voedsel dat jullie niet alleen voedt, maar  ook jullie 

dorst naar liefde lest waaraan het jullie zo ontbreekt in jullie leven.  

 

Mijn kinderen, wees zoals Ik jullie gemaakt heb: wezens die bezig zijn goddelijk te worden 

door mijn Aanwezigheid in jullie. Wees waakzaam. Het vlees is zo zwak en de Boze zo 

geslepen. Hij wacht op een val, een zwakheid om jullie in zijn bedrieglijke netten te vangen. 

Laat jullie niet door jullie hoogmoed verblinden. Te velen hebben hun ziel verloren vanaf een 

beetje twijfel. Zij hebben getwijfeld aan mijn woord dat Waarheid is. Kom tot mij, jullie die 

honger hebben en Ik zal jullie voeden met mijn Levensbrood, zo dierbaar aan mijn Hart.  

De mis, mijn kinderen, is een bron van voedsel die jullie leven vult met genaden. Kom 

jullie versterken. Amen. 

 

13 - 11 februari 2001 - Mama Maria 

Maria zegent ons. 

Mijn welbeminde kleine dochter, hoe bemin Ik je, jouw Hemelse mama.  Ik weet dat jij dit 

geschrift zoekt. Maak je geen zorgen, Ik zal het je opnieuw zeggen. Ik, jouw Mama, heeft 

geheugen, wees onbekommerd.  

„s Avonds, toen jij ging slapen, heb Ik je goedenavond gezegd. Je was gelukkig.  

„s Morgens, bij je ontwaken, zong jij jouw lofprijzingen tot mijn heilige persoon. Ik zei je 

dat Ik je beminde. Ik drukte een kus op je voorhoofd, je wangen en je lippen. Jij sprong op zo 

geïntimideerd was je door deze kus. Ik zei je zeer zachtjes dat de tijd voor ons niet bestaat. Ik 

ben een mama: elke mama kust haar kleine baby‟s graag.  

Mijn kinderen, zo hou Ik van jullie allen. Jullie zijn voor mij hele kleine baby‟s. Jullie zijn 

mijn kinderen. Ik heb je ook gezegd dat jullie, mijn kinderen, wanneer jullie wenen om jullie 

lijden, Ik, jullie Mama, jullie in mijn armen neem en jullie aan mijn Hart druk.  

O! mijn kinderen, die deze regels lezen, hoe zou Ik jullie, op ditzelfde moment, aan mijn 

hart willen drukken dat jullie zo bemint. Mijn kleine lievelingen, hou van jullie Mama, zij die  

haar armen naar jullie uitstrekt. Kom in mij schuilen. Mijn kinderen, mijn Hart is in ieder van 

jullie. Jullie, die van mijn heilige Zoon houden, blijf allen in Ons.  

En jullie die slechts vertier zoeken buiten ons, denk eraan dat een mama die haar kinderen 

liefheeft slechts één verlangen heeft: het goede voor haar kinderen. Kom in mij: jullie Mama 

wil jullie in veiligheid in haar. 

Ik bemin jullie, mijn kleine kinderen. Ik omhels jullie liefdevol. Ik ben jullie Hemelse 

Mama. Ik sta altijd aan jullie zijde. Mama Maria zegent jullie in naam van de Vader,  jullie 

Vader, van de Zoon, jullie Broer, van de Heilige Geest, jullie Kracht. Amen. 

 

* * * * * * * 

Mijn dochter, schrijf de originele tekst van de eerste boodschap die Ik je heb laten 

terugvinden.
7
  

Overgave in de Goddelijke Wil. 

 

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Mama Maria zegent ons en zegt: «Ik 

bedek jullie met mijn moederlijke liefde. Mijn kleine geliefde kinderen, Ik kus jullie teder op 

                                                 
7
 Jezus:  Alles is in de Liefde. De Liefde is levend. Ik ben het Leven. In de Goddelijke Wil, is er liefdesbeweging. 

De liefde is in beweging. Jullie zullen deze tekst geschreven vinden in de Liefde. Alles is beweging. Ik ben in haar 

die leeft in mij. Mijn Moeder is in de Goddelijke Wil. Zij is leven in mij. Alles is in mij. Niets is onbeweeglijk in 

mijn natuur. Alles is in de beweging. Wat werd geschreven is in de beweging van de liefde. Dat leeft, de liefde, de 

liefde beweegt. Daarom dat deze tekst verschilt van de eerste.  
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het voorhoofd, de wangen en de lippen (ik voel mij niet op mijn gemak door die kus op de 

lippen).  

«Weet je niet dat de tijd in het Paradijs niet bestaat ? Als Ik jullie kus, houd Ik jullie in 

mijn armen en druk Ik op jullie kleine vlezige lipjes een kusje. Als jullie pijn hebben en wenen, 

wieg Ik jullie in mijn armen en als jullie ophouden met wenen en naar mij lachen, ben Ik 

gelukkig.  

«O! mijn kinderen, hoe bemin Ik jullie! Indien jullie al de liefde die Ik voor jullie heb 

zouden kennen, zouden jullie sprakeloos zijn.  

«Vandaag is het een zeer bijzondere dag; alle kerken op aarde zijn geopend om jullie te 

ontvangen. Mijn kinderen, kom. Wij hebben een tafel gedekt met het mooiste kleed, met 

bloemen, kaarsen. Er is voedsel voor jullie; het is eenvoudig en het zal jullie vooral gezondheid 

geven, vreugde en vrede.   

«Mijn kinderen, jullie zijn allen uitgenodigd. Maar hoe velen van mijn kinderen zullen niet 

komen! Hun plaats blijft leeg en niemand zal haar innemen want op de dag waarop zij zullen 

beslissen, zullen zij komen en hun plaats vinden. Mijn Moederhart is bedroefd door hun 

afwezigheid. Ik heb hen zo lief.  

«Mijn kinderen, Ik hou van jullie, Ik hou van jullie, Ik hou van jullie! Maak het 

kruisteken, mijn dochter: Vader, Hij is je Liefde; Zoon, jij bent in zijn Hart; Heilige Geest, Hij 

omringt je met zijn kracht. Amen.» 

 

14 - 13 februari 2001 – Hemelse Mama 

Hoeveel van mijn kinderen staan op het punt verloren te gaan  

in het vuur van het verderf! 

 

Mijn dochter, Ik houd van je. Ik, jouw Hemelse Mama, laat je schrijven voor jouw broers 

en zussen die jij liefhebt. Mijn Moederhart is bedroefd te zien dat mijn kinderen zich van mijn 

Zoon Jezus verwijderen. Weten zij niet dat Hij hun alles gegeven heeft zonder iets terug te 

vragen? Wees aandachtig, mijn dochter! Vele van mijn kinderen hebben de sacramenten 

achterwege gelaten om een leven na te jagen van ontspanning, luxe of andere dingen, die hen 

meenemen naar het verderf van hun ziel. Mijn kinderen, raak niet afgestompt door jullie 

gewoonten. Verlaat vlug dat leven. Satan, mijn vijand, heeft macht over deze wereld. Hij houdt 

ervan jullie te kwellen om jullie nadien tot slaaf te maken, opdat jullie uiteindelijk jullie ziel 

voor altijd zouden verliezen in het eeuwig vuur. Te veel van mijn kinderen zijn eigenzinnig; zij 

houden zich niet bezig met onze waarschuwingen. Sta open voor onze oproepen. Wij beminnen 

jullie. Geef niet toe aan jullie gewoonten; dat is moeilijk, maar denk aan de toekomst. De 

eeuwigheid is zo lang.  

Ik vraag jullie niet om monnik te worden, al zou mijn Hart daar wel verrukt om zijn. Ik 

vraag jullie zo weinig. Ga elke zondag naar de mis, indien mogelijk, meer. De biecht is een 

middel om een einde te maken aan jullie slechte gewoonten; er zijn genaden aan verbonden. Zie 

je, mijn dochter, velen zijn bang van de biecht, want zij vinden dat veel te moeilijk.  

Zij geloven ook dat die een rem zet op hun ontspanningen. Zeg hun, mijn dochter, dat wat 

wij, mijn Zoon en Ik willen: hun de nodige genaden te schenken voor hun welzijn. Dat kan niet 

anders dan hen gelukkiger te maken in deze wereld waar zoveel geweld is en moorddadigheid 

jegens onschuldige wezens. Mijn dochter, Ik heb hen zo lief. Zij moeten weten dat alles 

mogelijk is met een beetje moeite van hun kant. Wij vragen zo weinig en zij kunnen zoveel 

bekomen.  

Ga, mijn dochter, vrees niet, wanneer zij het niet verstaan. Mijn Moederhart zal op hen 

schijnen zolang het Licht niet in hen schijnt. Ik heb zoveel tranen vergoten dat mijn hart niet 

kan ophouden op hun geluk te hopen. Ik bemin hen allen, zij zijn mijn geliefde kinderen. Ik 

bemin je, mijn dochter. Maak het kruisteken.  
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15 - 18 februari 2001 – Jezus 

Groepen van licht die de aarde bedekken. 

Mijn veelgeliefde dochter, zeg aan je gebedsgroepen hoezeer Ik hen bemin. Mijn kinderen, 

Ik heb een voorkeursliefde voor ieder van jullie. Jullie gebeden redden vele zielen. Jullie zijn 

als een lantaarn. Gezien vanuit de hemel, wordt dit licht groter en zal zich bij de andere lichten 

voegen gevormd door de andere groepen van licht die de aarde bedekken.  

Ik laat genaden neerkomen over al mijn kinderen van de aarde; het is als regen. Maar 

sommige van mijn kinderen, en ze zijn zo talrijk, zijn waterafstotend geworden. Ik, de Liefde, 

wacht op een opening in hen om er mijn genaden te laten doorgaan. Zij kunnen mijn liefde niet 

verhinderen te passeren; het is mijn licht dat overal binnendringt tot in het oneindige.  

Mijn geliefde kinderen, wees waakzaam. Mijn vijand is woedend, jullie in gebed te zien. 

Ga door, mijn kinderen. Bemin mij, doe mij beminnen, Ik heb jullie gebeden nodig. Dank u, 

mijn klein schaapje, voor jouw hele dag van gebed. Als je alleen thuis bent, offer mij dan 

dikwijls jouw dagen, zij worden hele dagen van gebed.  

Ik bemin je zozeer, mijn klein schaapje. Schrijf wat Ik je zeg en lees het hun voor. Ik 

bemin hen, Ik bemin jou. Mijn uitverkorenen, Ik bemin jullie met zo‟n grote liefde dat jullie er 

sprakeloos zouden van worden. Ik zegen jullie: Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen. 

 

16 - 21 februari 2001 - Jezus Liefde 

Het Kwade heeft haar willen vernietigen. 

Mijn kinderen, Ik ben het, Jezus, die leeft in mijn «Dochter van het Ja». Ik ben het die haar 

dit visioen laat opschrijven opdat het zou gelezen worden door mijn kinderen die zich aan mij 

aanbieden. Ik ben de Machtige. Ik weet wat goed voor jullie is, opdat jullie in mij zouden zijn.  

De nacht dat mijn dochter wakker werd in tegenwoordigheid van Satan, mijn duivelse 

vijand, offerde zij mij haar lijden door deze aanval te aanvaarden. Door haar aanvaarding mij 

alles over te dragen, behaalde Ik een overwinning op mijn vijand. Ik, die mijn welbeminde ken, 

kende haar liefde voor mij. Zij onderging deze agressie om mij de overwinning op het Kwade te 

schenken. De Boze wilde in haar binnendringen om haar te vernietigen en bij haar die liefde 

weg te nemen die Ik haar gaf. Die aanval werd mijn overwinning.  

Met dolle woede wilde hij haar vernietigen. Hij had kennis omtrent haar liefde voor mij, 

haar God. Hij legde er zich bijzonder op toe haar te tonen dat hij meester was over mijn 

kinderen. Ik, de Liefde, heb haar krachten gegeven opdat zij op mij kon steunen.  

Hij probeerde zijn weerzinwekkende aanwezigheid te openbaren door haar te bestoken. 

Alles van haar was in mij. Enkel de aanwezigheid van Satan was voor haar een moment van 

lijden. Dat walgelijk wezen zat haar hardnekkig op de huid. Hij wilde haar tonen hoe nutteloos 

haar liefde voor God was. Zij weigerde zich aan haar God van liefde te tonen in een toestand 

van zwakte.  

Zij was volledig in mij geborgen. Zij gaf zich aan haar God van liefde. Alles in haar leed 

uit liefde voor haar Papa van liefde. Zij leed in haar wezen wegens de liefde die zij voelde voor 

haar Papa van liefde. In haar werd alles overwinning, want zij woont in ons.  

Ik, de Liefde, hou van dit gezegend kind voor haar gehoorzaamheid aan de Goddelijke 

Wil. Alles in haar geeft zich in Ons over. De Liefde heeft het Kwade overwonnen op de avond 

dat ik Satan toegelaten heb zich aan dit kind van liefde te laten zien.  

Mijn kinderen, als de Kwade zich aan jullie laat zien, geef hem mij terug. Elk onzuiver 

woord, elke haat, elke angst, elke woede, geef ze aan mij. Ik ben Jezus zegevierend over Satan. 

Niemand van jullie kan het Kwade overwinnen. Ik alleen, die de Almachtige ben, kan hem zijn 

kwaad teruggeven. Kom in mij. Ik ben de Meester van de wereld.  
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Het kwaad dat in de Kwade huist maakt van hem een wezen waarin geen uitweg is. Alles 

in hem is leed. Hij is het levend geworden kwaad. Jullie, mijn kinderen, jullie zijn in mij; jullie 

zijn dus liefde. De liefde is jullie. Het kwaad kan alleen in jullie binnenkomen als jullie het 

aanvaarden, want jullie zijn het kwaad niet. Als de Liefde in jullie is en jullie liefde zijn, dan 

zullen jullie zegevieren over het Kwaad dat in jullie wil binnendringen. Het is door de Liefde 

dat jullie zegevierend zijn over het Kwaad. Laat jullie door de Liefde vastnemen, opdat alles 

wat niet Ik ben buiten jullie zou geworpen worden. 

Ik bemin jullie. Geef mij jullie alles. De Boze is niet in jullie, hij sluipt er binnen; hij kan 

jullie niet bewonen als jullie hem niet aanvaarden. Ik, de Liefde, Ik vraag jullie mij alles te 

geven opdat niets in jullie in gebrek aan liefde zou zijn
8
. Ik bemin jullie. Bemin Hem die jullie 

in liefde wil.  

* * * * * * * 

Ik zegen deze geschriften door genaden van liefde die jullie tot overgave maken. 

 

Ik, je Geliefde, Ik toon je wat jij gezien en beleefd hebt in dat visioen (cf. 21 februari 

2001). Ik heb jou tot het goddelijk Leven in mij gevoerd om je beter de toekomst van gevallen 

zielen in de hel te laten zien.  

Allen die niet luisteren naar mijn stem die in jou weerklinkt, gaan verder met hun wil te 

doen zonder zich bezig te houden met mijn liefdesalarmen. Hoewel Ik reeds zolang roep door 

de menselijke stemmen van mijn uitverkorenen, willen velen niet begrijpen dat deze tijd ten 

einde loopt.  

Ja, mijn kinderen, deze tijd loopt ten einde, er blijven slecht enkele minuten over. Ik zeg 

enkele minuten om jullie duidelijk te maken dat de zandloper die Ik omgedraaid heb leegloopt. 

Weldra, zullen de deuren zich sluiten en de laatsten zullen de laatsten blijven, daar zij zich niet 

hebben willen bezighouden met mijn waarschuwingen.  

Mijn kinderen, reeds zo lang verwittig Ik jullie. Jullie gaan door het leven zonder mijn 

verwittigingen te horen. Wanneer de deuren zich zullen sluiten, zullen er mensen zijn die zullen 

schreeuwen, die zullen wenen over hun lot. Zij zullen zich voor eeuwig als de gevangenen zien 

van hun fouten. Die fouten, dat zijn al hun gedragingen.  

Mijn kinderen, denk aan hen die gezondigd hebben met hun handen. Die zullen hun 

verschrikkelijke pijnen bezorgen en zij zullen als wezens zijn die hen zullen martelen. Dat zal 

zo verschrikkelijk zijn dat Ik niet heb toegestaan dat mijn dochter dat schouwspel zou beleven  

dat te hard is voor haar. Ik heb haar daar weggehaald.  

De Kwade heeft haar achtervolgd en bekoord om haar te schaden, maar haar liefde in de 

Liefde heeft de duivel overwonnen. Al wilde de Boze haar aanvallen door zich met drie op te 

stellen om haar te kwetsen, Ik heb die aanvallen tegenover mijn welbeminde niet geduld. Ik heb 

haar beloond voor haar onderwerping, in de Liefde, in onze Wil.   

Mijn kinderen, jullie die kennis nemen van deze geschriften, zie hoe kort de tijd is! Ik 

bemin je, mijn welbeminde. Ontvang genaden van mijn Wil opdat alles in jou Mij zou zijn. 

Amen. 

 

                                                 
8
 De ongelukkige liefde, is wanneer jullie jezelf niet meer begrijpen. Het kwade bewoont jullie, jullie zijn 

ongelukkig. Jullie, die liefde zijn, zijn ongelukkig. Jullie, de liefde, hebben pijn.  
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17- 24 februari 2001 - Jezus 

Alles is voorbereid voor mijn komst in jullie. 

Ik, jouw Jezus, Ik zeg je deze droom op te schrijven. Ik zal je nauwgezet in herinnering 

brengen wat jij gezien en beleefd hebt in dit visioen. Dat is mijn Wil.  

Jij ziet jezelf te midden van mensen: jouw kinderen zijn er, je ouders, vrienden die jij kent 

en hun vrienden die jij niet kent.  

Jullie zijn in gebed in een groot huis. Jullie zijn gelukkig, er is liefde in jullie. Het is alles 

zeer aangenaam. Jullie voelen een grote vreugde in jullie. Jullie denken dat jullie alleen dat 

voelen. Vreugdekreten laten zich buiten horen. Jullie gaan naar buiten. Wat een vreugde voor 

jullie te mogen vaststellen dat andere mensen ook gelukkig zijn!  

Een vrachtwagen stopt voor jullie; handschoenen in kant komen eruit. Jullie zijn verbaasd, 

want op de vrachtwagen staan baseballhandschoenen.  

Op een ander moment, zie jij mensen rond een tafel: zakenmensen en hun voorzitter geven 

het woord aan een jonge man die hen raad geeft. Dat maakt de toehoorders blij; alles is in 

vreugde. Die jonge man wil een jong meisje het hof maken. Hij is zeer galant en respectvol, en 

het jonge meisje is gereserveerd.  

Nu ben je in een huis met andere mensen, diegenen die met je waren in het grote huis. 

Jullie bekijken een kalender. Uit de hemel komt een bal omlaag om zich te plaatsen op een 

prent onderaan de kalender. Er staat een mijnheer op met witte haren. Het lijkt alsof de 

onderkant van de prent bezield is.  

Jij bent wakker geworden met vreugde in het hart. Jij hebt mij gezegd: «Dank U Jezus 

Liefde; wij houden van U, ik en al mijn broers en zussen van de hele wereld, wij die in de 

oceaan zijn van uw liefde en in die van Mama Maria.» 

Tijdens de charismatische gebedsdag, heb jij de geur van rozen waargenomen. 

 

* * * * * * * 

Mijn komst in de harten van mijn kinderen. 

 

Mijn kind dat Ik bemin, moge de Liefde die je dronken maakt helemaal in je zijn. Mijn 

tedere liefde, geniet met volle teugen van dit moment van genade. Deze droom is een visioen. 

Mijn dochter, hij beschrijft het moment van mijn komst in de harten van al mijn kinderen.  

Het beschrijft de plaats waar jullie omringd zullen zijn met goede vrienden die in mijn 

geschriften zullen geloofd hebben, want dit evenement dat voor hen een gelukkige gebeurtenis 

zal zijn, is dichtbij; het zal hun beloning zijn voor hun geloof en voor het uitspreken van hun ja.  

Jij bent in hen, mijn dochter. Jij voelt hun vreugde. Jij bent hun vreugde omdat jullie de 

Liefde zijn, mijn kinderen. Jullie worden wat jullie zijn. Allen hebben de Liefde ontvangen. Die 

zakenmensen zijn mensen die gelukkig zijn hun liefde te geven aan de kleinsten onder hen. Zij 

zijn liefde geworden. De jonge man kent de liefde in zichzelf. Hij wil zijn liefde delen met het 

jonge meisje dat verliefd op hem is. Dat is wat er zal gebeuren, mijn kinderen. Jullie zullen 

allemaal de liefde ontdekken. Geen gewelddadige spelletjes meer: enkel nog liefde. Geen tranen 

meer, enkel vreugde. Alles bevindt zich in de Liefde die komt. 

Die tijd is zo nabij, mijn kinderen. Hoewel jullie samen op de kalender zullen kijken 

waarop jullie dagen vooruit gaan, zullen jullie zelfs geen tijd hebben om te denken: hij zal 

komen, hij zal er zijn. De Vader zelf zal de Liefde in jullie inblazen door de Heilige Geest.  

Het was met vreugde dat jij de Liefde gevoeld hebt. De roos kwam door jouw Mama om 

je haar tegenwoordigheid in jou te openbaren. Tijdens die ganse dag, zelfs in het bijzijn van 

mensen die jouw vreugde niet begrepen, heb jij haar innerlijk zo sterk gevoeld dat je de 

rozengeur ontvangen hebt die jou onze Tegenwoordigheid in u deed voelen. Ik hou van je. Ik 

hou van je. Amen  
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18 - 27 februari 2001 – Jouw Jezus van liefde 

Mijn Hart opent zich voor jullie vragen.  

Jullie luisteren niet altijd naar mijn genaden. 

 

Mijn veelgeliefde, Ik heb je mijn Hart getoond dat al zijn kinderen liefheeft. Allen die mij 

hulp inroepen worden voorgesteld door de geopende  handen die jij gezien hebt in je binnenste.  

Mijn tedere geliefde, laat mij je zeggen hoe kostbaar jij voor mij bent. Door je dat te laten 

zien, wil ik al mijn kinderen onthullen dat Ik hen meer bemin dan mijn eigen Leven. Dat Hart 

dat jij gezien hebt, is de liefde die Ik voor hen heb. Ik bemin je, mijn schat. Bemin al mijn 

kinderen zoals het Hart dat Ik je getoond heb. Jij maakt deel uit van dat Hart. Jij bent in mij 

zoals zij zijn in mij.  

Mijn kind, mijn klein schaapje, de armen die mij smeken hen te komen helpen zijn die 

kinderen die mij van alles vragen terwijl zij hun ziel vergeten. Deze kinderen smeken mij hen te 

komen helpen zonder eraan te denken dat Ik, Jezus, wil dat zij mij beminnen. Mijn Hart krimpt 

ineen van liefde voor hen, maar wat doen zij ? Zij blijven in hun onrust zonder naar mij, hun 

Redder, toe te komen. Ik smeek om hun liefde maar zij verlangen slechts materiële goederen, 

futiliteiten, wereldse genoegens.  

Mijn geliefde kinderen, Ik wil jullie liefde. In ruil, zal Ik jullie overstelpen met alles wat 

jullie nodig hebben voor jullie ziel die mij zo dierbaar is, alsook voor jullie lichamelijke en 

materiële noden. Voor alles, zorg voor jullie geestelijk leven en het materiële goed zal er als  

vanzelf bijkomen.  

Ik bemin jullie, mijn geliefde kinderen. Mijn zeer teder klein schaapje, blijf mij beminnen. 

Ik ben het die in jou mijn liefde van brandend levensvuur leg dat alles verteert wat liefde is. 

Mijn liefde voor jullie is een brandend vuur. Ik bemin jullie. Ga, mijn klein schaapje van liefde. 

Ik zegen je. Amen.  

 

19 - 28 februari 2001 - Jezus 

De Liefde is in elk van mijn kinderen. 

Ik ben in elkeen van mijn kinderen. Ik ben de Liefde! Maria en Jezus zijn één. Ik ben de 

Liefde die jij heel je leven gezocht en gewild hebt. Ik loop over in jou. Bemin mij, bemin mij, 

mijn klein schaapje. Ik verzamel weldra mijn schapen in de omheining. Velen zullen er 

binnengaan. Wij zullen in feeststemming zijn, in een euforie van vreugde.  

Weldra ga ik de deur sluiten. Zij die ervoor zullen gekozen hebben om er niet binnen te 

gaan, zullen er nooit toegang hebben. Wij zullen ons van hen wegdraaien met een laats blik van 

droefheid. Herinner jullie dat mijn stem donder is. Graveer deze woorden in jullie harten. Ik ben 

gerechtigheid en goedheid; Ik bemin jullie.  

Ik hou van je, mijn klein schaapje. Bereid je vandaag voor om je met mij te verenigen, het 

is een dag van verstervingen. Bid voor je broers en zussen. Deze komende dagen loodsen je 

mee om mij te volgen in mijn openbaar leven. Kom, volg mij, mijn klein schaap. Ik heb jouw ja 

nodig. Volg mijn instructies, geef je over. Ik hou van je. Amen.  

 

20 – 1 maart 2001 - Jezus 

Alles is van mij. 

Alles wat van mij is, is enkel zuivere waarheid. De Wil van de Vader is de mijne. Ik ben 

almachtig. Mijn macht is echt. Elke mens die niet met mij is, handelt tegen de Wil van de 

Hemelse Vader. Wee diegene die mijn liefdeswetten bekritiseerd. Ik ben de liefde van de 

Vader, Ik ben zijn aanbeden Zoon.  
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Mijn dochter, Ik bemin je. Schrijf, mijn welbeminde. Alles wat van mij komt kan niet 

anders dan jullie doen groeien in mijn liefde. Zorg ervoor mijn lessen van liefde in praktijk te 

brengen, dat zal invloed hebben op jullie leven, mijn geliefde kinderen. Het is zo eenvoudig, 

niets is ingewikkeld. Alles staat in mijn Evangelie. Lees het. Ik ben die is, die was en die komt. 

Heel wat mensen zijn niet tevreden met wat Ik hen in die geschriften gegeven heb. Zij vinden 

hun eigen geschriften uit om hun verdorvenheid te vleien, zover gaande dat zij zelfs mijn 

woorden verloochenen.  

Ik ben geduldig, vol liefde, klaar om hen te helpen, opdat alles in hen helder zou worden. 

Hoe meer zij zich in mijn liefde zullen overgeven, hoe meer genaden zij zullen ontvangen die 

hen zullen helpen om zich tot mij te keren. Alles wat Ik van deze zielen verlang, is dat zij tot 

mij zouden terugkeren zonder terughoudendheid, geledigd van alle gehechtheden die hun het 

vertrouwen doen verliezen in mijn gave van liefde. 

Mijn veelgeliefden, alles wat van mij is, is niets anders dan mijn liefde voor jullie. Ik ben 

diegene die jullie liefheeft zonder omwegen. Mijn liefde is oprecht, trouw, vol vuur. Ik wil 

jullie in vuur en vlam zetten zonder jullie pijn te doen. In tegendeel, Ik ben zachtmoedig.  

Alles is van kinderlijke eenvoud. Mijn kleinen, volg mijn stappen, zij tonen jullie de te 

volgen weg. Blijf met mij; jullie zijn mij kostbaar. Indien één van jullie valt, raap Ik hem op, Ik 

neem hem in mij. Als hij weer sterker wordt, zet Ik hem terug op mijn sporen opdat hij zich niet 

van mij zou verwijderen.  

Als één van mijn kinderen vindt dat zijn leven ingewikkeld is, dan komt dit doordat hij mij 

niets gevraagd heeft. Hij komt niet in mij. Hoe zou Ik hem kunnen helpen, als hij mij niets 

vraagt ? Het is aan hem alleen om mij te willen kennen. Hij moet die moeite doen om te 

ontvangen. Wees niet gierig op jullie inspanningen, want wie eerlijk is met zichzelf kan alles 

doen om zijn leven te veranderen.  

Mijn liefde is zo zuiver. Kom en stort jullie in een bad van ware liefde. Ga, mijn kleine 

schaapje; dit is voor hen die inspanningen willen doen om tot mij te komen die zoveel van hen 

hou, want alles is enkel voor jullie in deze tijd van genaden. Ik bemin jullie. Bemin mij, mijn 

dochter. Mijn welbeminde, Ik hou van je. Maak een kruisteken. Amen.  

 

21 - 1 maart 2001 – De Heilige Geest - Maria 

Visioen van Maria en van Jezus tijdens mijn rozenkrans. 

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Elk woord werd in mij gehoord. De 

Heilige Geest bewoont mij. Lof en eer aan u, Ziel van mijn ziel.  

Voor mijn glorierijk kruis, bad ik mijn rozenkrans. Bij de twee laatste tientjes van de 

glorievolle mysteries, de ogen gesloten, zag ik het volgende.  

Ik zie Maria gekleed in haar witte kleed, een wit als van sneeuw. Haar handen zijn 

gevouwen. Zij brengt tot gebed, zo vroom is ze. Zij buigt zich naar mij toe. Haar gelaat is zeer 

zacht, hoewel ik haar blik niet kan waarnemen zoals bij een goede vriendin. Het is alsof ik  alles 

vermoedde. Zij heeft een tedere blik. Haar trekken zijn zacht, zeer zacht. Van op haar hoofd 

hangt een lichte sluier die reikt tot aan haar voeten. Haar kleed is wijd omdat zij het draagt met 

plooitjes aan de buste, wat mij doet aanvoelen dat Zij in verwachting is. Zij draagt het Kind uit 

liefde. De Heilige Geest openbaart mij dat Zij wil dat ik bij haar ben, om aan de kinderen haar 

kostbare schat te geven: de Liefde.  

Maria:  Geef, mijn dochter, geef. Hij is voor hen, Hij is in deze wereld gekomen om jullie 

de liefde te brengen. Ontvang de liefde. Ik bemin jullie, mijn kinderen.  

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Ik voel mij zeer goed, zeer in veiligheid 

bij haar. Terwijl ik bid bekijk ik haar van beneden naar boven. In mijn borst overweldigt mij 

een sterk gevoel van zachtheid. Het is zo goed haar te zien dat heel mijn wezen de tederheid 

gevoelt van een moeder voor haar kind.   
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Ik blijf bidden. In mijn gebed, offer ik de Vader het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de 

Godheid van zijn Zoon Jezus. Terwijl ik uitspreek: 

- het Lichaam:  zie ik een hostie; 

- het Bloed:   zie ik een druppel bloed in de kelk vallen; 

- de Ziel:   zie ik een witte duif; 

- de Godheid:   zie ik een bol van schitterend licht. Heel mijn wezen is in verrukking. 

Dat alles houdt op als ik stop met het uitspreken van de woorden. Ik hoor de zachte stem 

van mijn Mama die zegt: «Ga, nu, maak je kruisteken, mijn dochter, het is gedaan, ga.» 

Vol liefde voegt zij eraan toe: “Gehoorzaam, mijn kind”. 

Ik weende zo van vreugde dat ik uit mezelf niet in staat was die toestand te verlaten. Die 

avond, heeft de Liefde mij bezocht. Dank u, Jezus, u bent gekomen om mij uw Moeder en uzelf 

te laten zien.  

 

22 - 2 maart 2001 - Jezus Liefde 

Het geluk, dat ben Ik, mijn kinderen. 

Mijn lief schaapje, Ik ben het, de Liefde, die je doet schrijven opdat mijn kinderen al het 

goede zouden kennen dat Ik voor hen wil. De Liefde is een God die houdt van zijn kinderen. Ik 

wil jullie zeggen dat alles wat liefde is voortvloeit uit mijn Wezen van liefde, en dat komt van 

de Vader.   

Bemin mij, niet alleen uit zelfbelang om jullie eigen ziel te redden, maar uit liefde. Ik heb 

jullie zoveel gegeven opdat jullie het eeuwig leven zouden hebben. De eeuwigheid is in mij. In 

het Paradijs wordt die tijd van liefde niet gemeten, hij is eeuwig.  

Alles wat op aarde waarde heeft is van geen belang in de Hemel; alles wat materieel is 

heeft er geen waarde. Er kan slechts geluk zijn in mij. Ik ben diegene die alles waardevol maak, 

want alles is enkel liefde als jullie aanvaarden mij alles te geven.  

Mijn kinderen, jullie hebben schrik om jullie te onthechten van jullie wereldse goederen, 

want jullie denken dat het geluk in die zaken gelegen is. Jullie vergissen je: alles is verveling 

voor wie ver van mij is. Na een tijdje, zijn jullie altijd weer op zoek naar iets anders om jullie te 

verstrooien.  

Jullie zijn als de ezel die achter de wortel aanloopt die de Duivel aan het einde van een 

draad voor jullie ogen houdt door jullie te laten zien dat het materiële belangrijk is. Bekijk jullie 

zelf. Alles brengt jullie ertoe te consumeren. Jullie TV verspreidt voordurend reclame. Jullie 

kunnen niet meer rondlopen zonder dat jullie ogen affiches zien om te consumeren. Huizen 

staan vol decoratie. Satan is zo slecht dat hij jullie aan het lijntje houdt door jullie aan te zetten 

jezelf alles te verschaffen. Jullie tijdschriften voor huisdecoratie suggereren jullie vele onnodige 

dingen. Jullie hebben voor jullie wat de Boze jullie wil laten zien. Jullie snellen vooruit zonder 

iets te bereiken. Hij is het die de wortel vasthoudt aan het einde van de draad. Hoe nutteloos is 

het: jullie zullen hem nooit bereiken. Zo is ook dat geluk. Het kan jullie noden niet bevredigen; 

het is te onbeduidend, het is zonder toekomst. Het ware geluk bevindt zich in jullie binnenste, 

klaar om op te spuiten als een fontein van liefde die nooit zal opdrogen. 

Wees kinderen van liefde die geen andere bekommernissen hebben dan de liefde te doen 

kennen die zich zal vermenigvuldigen zonder ooit te stoppen. Er is geen geluk zonder de ware 

liefde die de mijne is. Ik ben de Eucharistie van liefde. Kom er jullie mee voeden. Ik hou van 

jullie, Ik wil jullie geluk, en wel zonder einde. Bemin mij! Ik bemin je, mijn klein schaapje. 

Amen. 
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23 - 7 maart 2001 - Jezus 

Mijn smart jullie buiten mij te zien. 

Jezus:  Mijn kinderen, wanneer het kwaad in jullie is, dan zijn jullie helemaal in smart. 

Wat slecht is kan niet met mij samenwonen, jullie zijn in mij. Ik hou van jullie, mijn kinderen.  

Satan is het kwade, hij wil jullie van mij wegtrekken. Kom met mij, mijn dochter, ik zal je 

laten zien waar diegenen naartoe gaan die naar hem luisteren. Mijn liefde, schrijf onder mijn 

beweging. Ik, je God-Liefde, die alles van je weet, mijn welbeminde, ik hou van je.  

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Ik bid de droevige geheimen van de 

rozenkrans. Ik heb de ogen dicht, ik hoor de stem in mij die mij vraagt te gehoorzamen en goed 

te kijken. Met de ogen dicht, kijk ik. Ik zie niets.  

Plots klaart de duisternis op naar licht bruin dat voor mijn ogen beweegt. Het wordt 

concreet. Het zijn menselijke vormen in dichte rijen. Ze zijn in gebed, want hun handen zijn 

gevouwen en hun ogen devoot. Zij zijn allen samen aan het bidden met mij. Ik voel het en zeg: 

«Maar, al deze mensen zijn met mij in gebed!» De stem zegt me: «Ja, mijn kind, het zijn de 

heiligen van de hemel en de aarde in de Goddelijke Wil. Zij zijn allen in mij, Jezus. Blijf kijken, 

mijn geliefd kind.» 

Zij nemen een doorgang tussen lichtbruine en donkerbruine rotsen. Het is als een film die 

ik bijwoon maar ik bevind mij er binnenin. De mensen verdwijnen en menselijke vormen 

verschijnen in de krater van de rots. Zij dragen rechterskleding met hun kap in opgerolde vorm 

rond hun hoofd. De rechters dragen met juwelen versierde tunieken. Zij zijn rechtschapen en 

standvastig, zij gaan voorwaarts en zijn de situatie meester terwijl zij onderling met gedempte 

stem discuteren. Zij zijn met vier. Ik denk dat zij op het punt staan beslissingen te nemen. Zij 

komen vooruit en zetten zich bij de ingang van een zeer ruime binnenkoer.  

Binnenmuren met een hoogte van twee verdiepingen omringen hen. Mensen schreeuwen 

door vierkante vensters. Boven zijn deze vensters ovaal; zij hebben geen glas. Alles is in steen. 

Allen houden de blik gevestigd op twee grote deuren die opengaan.  

Twee soldaten komen binnen met een man die zij in hun armen vasthouden. Hij kan zich 

niet staande houden, hij lijkt uitgeput, het hoofd hangt naar voren. Zij duwen hem voor hen uit, 

hij valt op zijn knieën. Het is zo pijnlijk wat hij meemaakt! Hij wekt zo‟n medelijden op! Mijn 

God! het is Jezus, het is de scène van het oordeel voor Kaïphas!  

De stem zegt me: «Ga verder, mijn dochter». Ik geef mij over en ik zie Jezus die op ons 

allen een blik vol medelijden werpt. Zonder één woord vestigt Hij een blik, zo zacht, zo 

onderworpen, op de mensen die hem toeroepen: ter dood. Ik ween over hem, over ons. Het is zo 

smartelijk dat ik Maurice, mijn overleden echtgenoot, die ik hoor, smeek mij te komen zoeken. 

Dan hoor ik hem het Onze Vader zeggen. Ik kom weer tot mezelf. Krachtig reciteer ik het 

tientje van de rozenkrans. 

Aangekomen bij het tweede mysterie, zegt Jezus mij: «Sluit de ogen». Het is zoals 

voorheen: de duisternis, dan van donkerbruin naar lichtbruin. Ik zie zeer grote wezens, zoals 

enorme strijders; bijna niets om het lijf; zij zijn afschuwelijk om aan te zien, want hun gelaat, 

dat zeer misvormd is, is zeer lelijk, menselijke en dierlijk tegelijkertijd.  Ik ga te midden van 

hen. Ik ben met Jezus die voor mij loopt. Ik zie hem niet, maar ik weet dat het Jezus is. Hij legt 

zijn Aanwezigheid in mij. Ik volg hem en ik ben niet bang. Alles in mij leeft van hem. 

 Deze wezens pijnigen zichzelf door zich met hun puntige tanden te bijten. Zij beledigen 

elkaar, zij haten de levende wezens op de aarde. Zij vervloeken hun kinderen die nog in leven 

zijn of, tegenovergesteld, zijn het de kinderen die hun ouders vervloeken die nog in leven zijn 

op aarde. Zij zijn de gevangenen van die lelijke wezens die hun pijn doen. Het is afschuwelijk! 

Ik wel weggaan. Maurice zegt het Onze Vader. Ik kom tot mezelf, ik ween, ik ben in droefheid 

voor deze smarten. Het is vreselijk!  
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Bij het derde tientje nodigt de stem van Jezus mij uit de ogen te sluiten. Ik ben met 

Maurice. Ik gehoorzaam en dezelfde kleur komt terug. Die misvormde wezens die ik zie zijn 

dezelfde, nog afzichtelijker. Zij zitten op matrassen die op de vloer liggen; zij zijn naakt. Ik zie 

ze op hun rugzijde, ze wringen zich in allerlei bochten, beklagen zich met krachteloze klanken. 

Zij zijn kwaadwillig voor elkaar. Zij zijn zo slijmachtig. Plots zie ik aardwormen uit hun huid 

komen, lelijke insecten, kleine afschuwelijke hagedissen. Het zijn zeer weerzinwekkende 

wezens.  

«Zonder mij, jouw Jezus, kan jij, mijn veelgeliefde, deze smart niet verdragen die jou laat 

waarnemen hoezeer mijn kinderen gruwelijk zullen afzien». Het is zo lelijk, het is als de 

begeerte van het lichaam in al zijn lelijkheid. Ik hoor Maurice die het Onze Vader bidt. Ik ben 

met hem, opgelucht dat het voorbij is. Het is zo lelijk!  

Bij het vierde tientje van de rozenkrans, is het zoals eerder. Jezus zegt me: «Sluit de ogen, 

mijn dochter van mijn smarten». Ik sluit ze en ik zie zeer lelijke wezens in kamers, zij hebben 

dezelfde vormen. Ik wandel doorheen de kamers. Jezus neemt mij mee naar een andere ruimte. 

Deze wezens zijn afschuwelijk, zij eten iets. Ik weet niet wat. Ik kom nader, of eerder, ik ga 

verder die ruimte in en ik kijk.  

Het is ontzettend! Zij houden kleine, zeer kleine kinderen bij de benen. Zij scheuren de 

huid eraf en eten die op. Een ander neem de benen en schudt hen, het hoofd naar beneden als 

een jojo. Anderen doen zulke gruwelijkheden, dat ik roep: «Niet de kinderen, niet de kinderen, 

het is verschrikkelijk!» Ik ween over deze kinderen: «Waarom deze kinderen? Waarom?»  

Het zijn diegenen die men in de vuilnisbak werpt. Het zijn kinderen die door de ouders in 

de haat gehouden worden, in het geweld, ouders die hen niet tonen dat zij liefde zijn. Zij 

vervloeken hun broers en zussen en willen slechts het kwade doen, want men heeft hen niet 

getoond dat zij liefde waren. Die kinderen, zijn de kinderen van deze wereld! «O! mijn Jezus, 

haal mij hier vlug weg.» Maurice zegt het Onze Vader. Ik ben zo uitgeput, ik heb amper de 

kracht om mijn tientje te bidden. «Oh! mijn lieve Jezus, wat doen wij ? Het is zo 

verschrikkelijk!» 

Bij het laatste tientje van de rozenkrans, zegt Jezus: «Sluit de ogen, mijn balsem op mijn 

wonden». Ik gehoorzaam en ik zie personen die aan de voet van een berg staan. Zij kijken 

ernaar. De berg begint te bewegen. Er komt een kop uit, gevormd uit drie koppen van 

serpenten. Deze serpenten zijn afzichtelijk! Zij overheersen, beheersen die mensen die naar hen 

luisteren alsof het normaal was zich door deze serpenten te laten overheersen. De mensen 

schijnen niet bang van hen te zijn, maar ik voel hen onder hun overheersing als onschuldige 

wezens niet bewust van het gevaar. Die mensen staan onder hun macht. Jezus zegt me: «Deze 

smerige wezens, die onder de bevelen staan van het Beest, besturen mijn kinderen. Mijn arme 

kleinen geven zich geen rekenschap van de haat die deze wezens hun toedragen». 

Ziedaar links, beneden aan die berg van serpenten, beweegt de aarde. Zij gaat open en er 

komt een berg uit die verandert in een zeer grote leeuwenkop. Met grote hoogmoed draait hij 

zeer langzaam zijn kop naar de wereld die hij met haat bekijkt, zo‟n haat dat ik huiver van 

afschuw. Hij laat de dood los, de dominantie, de totale vernietiging. Hij heeft de ogen van de 

macht. Zijn ogen zijn op ieder van jullie gevestigd. De koude heerst er. De macht van de haat is 

in dat beest.  

Jezus:  «Mijn kinderen, dat is Satan. Hij is de gevallen engel die leeft in de diepten van de 

hel. Hij weet zich meester van die plaats. Hij wil er jullie in opslokken om het leven in jullie te 

vernietigen. Hij is het satanische kwaad van al wat geen liefde is. Hij is de incarnatie van al wat 

gemeen is. Mijn kinderen, door dit schrijven, laat Ik jullie weten dat hij naar jullie kijkt, hij wil 

jullie grijpen om het leven dat in jullie is te doden. Mijn dochter, Ik ben je God van liefde die 

jou dit voor hen heb laten opschrijven opdat zij zouden weten dat het kwade hen voor altijd wil 

doden». 
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De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil): Maurice bid het Onze Vader. Ik bid het 

tientje verder met hem. Uit gehoorzaamheid, schijf ik wat ik gezien heb. Het is de Heilige Geest 

die de woorden ervan dicteerde. Alles is zo echt. Ik zeg jullie:  «Mijn broers en zussen, neem de 

moeite om stil te houden en denk eraan dat de hel bestaat. Het is weerzinwekkend. Ik heb deze 

dingen gezien. Ik smeek jullie, mijn broers en zussen, zeg ja aan de Liefde. Jezus bemint ons.» 

 

24 - 9 maart 2001 – Jouw Jezus Liefde 

Twijfels tegenover mijn zending in Jezus. 

De Dochter van het Ja (in de Goddelijke Wil):  Ik bevond mij in staat van twijfel 

tegenover de beproeving van liefde die ik onderging: het verlies van mijn man en zijn overgave 

in zijn ja aan de Liefde, mijn voortdurende overgave en het verlies van mijn zintuigen om te 

kunnen luisteren naar de innerlijke stem.  

Dat alles begon mij te overtuigen dat ik in voortdurende tegenwoordigheid was van het 

Handelen van Jezus. Maar ik leed onder de afwezigheid van Maurice. Ik stelde mij vragen: is 

mijn overgave totaal ? Is het wel de stem van Jezus of mijn verbeelding ? Alles wat ik sinds 

kort beleefd heb, is dat de Wil van God?  

Ik hoorde de stem van Jezus die mij zei het boek
9
 te nemen dat ver van mij af lag, en het te 

openen op pagina 40. Voordat ik zou lezen, zegt Hij: «Dat zal je doen groeien». Wat ik las was 

helemaal mijn antwoord. Na de lezing, was mijn twijfel verdwenen. Ik dankte Jezus om mij te 

spreken. Dank U, Jezus, mij uw liefde voor elkeen van ons te laten kennen. Ik, uw onwetende 

dochter, vraag U mij te komen helpen, U die mij zo liefhebt.  

Jezus:  «Mijn geliefde kind, verander geen enkel woord van wat Ik je gezegd heb. Het is 

mijn Wil jou mijn Handelen in jou te openbaren. Jij, mijn kleine dochter, wees gehoorzaam. Ik 

zegen hen die je zullen helpen bij de totstandkoming van mijn werk. Ik bemin je. Amen». 

 

25 -10 maart 2001 - Jezus 

Het Leven overwint de dood. 

 

Mijn dochter, Ik zal je helpen; steun op mij, kom in mij binnen. Ik ben jou, jij bent Mij. 

Hoe bemin Ik je! Jij voelt mij in je. O! hoe goed is het samen te zijn! Ik hou van je. 

De avond dat jij in de zetel in slaap gevallen was, toen jij je kleinkinderen opving, heb jij 

gedroomd dat je jouw man zag in mij, jouw Jezus, in mijn Koninkrijk.  

De Kwade liet jou het beeld van je man zien en maakte je van streek door zijn kwetsende 

woorden. Jij verlangde er zo naar naderbij te komen. Hij wreekte zich door je met haat terug te 

duwen. Jij begreep niet dat hij de Kwade was. Jij bleef aangetrokken door dat beeld. Jij was 

zeer bang bij zijn woorden. Jij hebt ook jouw schoonzuster willen beschermen die zoals jij  

alleen woont. De Kwade wou ook haar schaden. Jij hebt dat gevoeld en jij bent haar te hulp 

gekomen. Alles eindige door een plotselinge schok. Je kinderen kwamen thuis.  

Bij jou thuis aangekomen, heb jij mij gevraagd je te komen helpen; je was bang alleen 

thuis. In gebed, geknield voor mijn heilig kruis, ben jij tot mij gekomen. Ik zei je: «Mijn 

dochter, sluit je ogen en zie». Zo deed je. Je zag niets, maar je hield je ogen gesloten. Ik zei je:  

«Geef mij een kus». Jij zei: «Jezus, ik zie niets» en jij hebt een kus gegeven.  

Ik heb die kus met zoveel liefde ontvangen. In die overgave, is mijn Hart in jouw 

binnenste verschenen. Aan je rechterzijde, heb jij mijn Hart gezien, rood van liefde voor al mijn 

kinderen. Mijn Hart was zo verrukt je in zo‟n overgave te zien dat het je de stralen van geluk 

liet zien die het uitstraalde! Jij zei:  «O! het is het Heilig Hart!» Mijn dochter, Ik hou van je. 

                                                 
9
 Léandre Lachance. «Voor het geluk van de mijnen, Mijn uitverkorenen. Jezus.» Vol 2, Ed. St-Raphaël, p. 40: 

«Jullie zitten op mijn school.» 
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Mijn kinderen, voor allen die zich overgeven aan de Liefde, komen stralen van liefde uit 

mijn Hart die zich in hen  uitstorten. Door de Liefde, ontvang deze liefde, mijn kinderen, die 

alleen een wezen van liefde  kan ontvangen, zolang hij vol liefde is. Ja, mijn kinderen, blijf in 

de Liefde. Mijn Hart stroomt over van liefde voor elkeen van jullie. Geef, geef, mijn dochter.  

Ik heb je mijn Tegenwoordigheid getoond door je mijn Heilig Hart te laten zien. Jij, mijn 

dochter, in jouw overgave aan de Liefde, jij hebt in jezelf mijn Hart gezien. Die woorden die Ik 

je vroeg uit te spreken, schrijf ze op; zij zullen al mijn kinderen helpen die mij, Jezus Liefde, 

nodig hebben. Mijn kinderen Ik bemin jullie. Bemin de Liefde.  

«Alles wat niet van de Goddelijke Wil is: verlaat mijn gedachten! Heilig Hart van Jezus, ik 

vertrouw op U». 

* * * * * * * 

 

Alles in mij is Goddelijke Wil. Ik ben in jou, en jij in mij. Jouw droom heeft je de dood 

getoond. De dood is gekomen om jou al het kwade te laten zien dat hij jou wilde aandoen  

doorheen die verse wonde van de dood van jouw man. De dood heeft je bezocht doorheen zijn 

beeld en jouw wonden. Ik heb je gesterkt. De dood heeft je zijn angst meegedeeld van het zich 

door Mij overwonnen te zien.  

Mijn dochter, hoe goed was het mij jouw droom zonder opstandigheid terug te geven, 

helemaal onderworpen aan mijn Wil! Ik hou van je. Ik, Jezus, heb jou mijn Aanwezigheid 

gegeven door je mijn Hart van liefde voor jou te laten zien.  

Mijn dochter, geef de woorden van liefde die een hindernis opstellen voor de slechtheid 

van het Kwade. «Alles wat niet van de Goddelijke Wil is: verlaat mijn gedachten!» Mijn kind, 

mijn Hart verheugt zich jou te zien luisteren naar mij en het straalt door mijn kracht van 

vreugde. Ik bemin je, mijn dochter. Ik wil je in mij.  

Maurice heeft je gezegd deze woorden uit te spreken: «Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw 

op U». Ja, mijn dochter, die woorden zijn vol liefde. Alles wordt liefde in de Liefde. Ik hou van 

je, mijn geliefde Dochter van het Ja. Amen. 

 

26 - 11 maart 2001 - Jezus 

De Liefde verlicht hun pijn. 

Mijn dochter, Ik hou van je. Laat ons samen slechts één zijn, mijn geliefde geestelijke 

bruid. Alles voor ons, in ons, liefdevol. De Liefde bemint je.  Mijn veelgeliefde, alles op de 

aarde werd voor de liefde voortgebracht. De Wil van de Vader is bron van liefde.  

Door van mij verwijderd te zijn, lijden mijn kinderen. Ik ben de Liefde die hun pijn 

verzacht. Ten gevolge van hun hart dat traag is om te geloven, ondergaan zij vreselijke smarten 

bij het verlies van een geliefde persoon.  

De dood is geen etappe in het leven zonder vreugde, het is het eindpunt van de ziel naar 

een plaats van liefde; die plaats, mijn kinderen, is het vagevuur waar de ziel haar 

liefdeszuivering  moet ondergaan. In haar liefde voor haar God, wanneer zij haar liefdesakte zal 

volbracht hebben, zal alles in haar veredeld zijn opdat zij zou kunnen opgaan naar haar God die 

zo vurig naar haar verlangt. Ik zal haar zeggen: «Kom, mijn verloofde, je feestmaal is je 

beloning. Ik, jouw Bruidegom, verwacht je opdat je de mijne zou zijn voor de eeuwigheid.» 

Mijn kinderen, het verlies van een geliefd iemand is vreugde voor diegene die opstijgt naar 

de Hemel. De ziel keert terug naar haar thuis waar zij voor eeuwig mag verblijven. Daar is 

enkel geluk, vreugde, blijdschap. Alles straalt er van vrede en liefde.  

Zij die achterblijven op de aarde moeten aanvaarden dat het geliefde wezen opstijgt. Vraag 

mij de genade van de vrede. Door jullie ja, zullen jullie in vrede blijven.  Jullie scheiding zal 

minder pijnlijk zijn. Jullie zullen ontdekken dat de liefde in jullie is. Jullie zullen gelukkig zijn 

voor de geliefde die het eeuwig geluk gevonden heeft. Deze ziel heeft de aarde verlaten, jullie 
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kunnen haar niet zien; een dunne sluier verhindert jullie de heilige zielen te zien. Mijn kinderen, 

Ik hou van jullie. Kom tot mij; Ik alleen kan jullie de vrede schenken. Amen.  

 

27 - 12 maart 2001 - Jezus 

Ik verander jullie hardheid in zachtheid. 

Mijn veelgeliefde, jij aan wie Ik heb toegelaten om voor mij te schrijven, wees het 

instrument van mijn liefde voor hen die liefde willen zijn.  

In deze wereld is alles vol bitterheid en haat. Ik ben diegene die is, die was en die komt. Ik 

ben de bron van geluk, van vreugde en van vrede. Zonder de Liefde is elke menselijke wil vol 

bedrog. Wees liefde. Ik ben diegene die jullie hardheid kan veranderen in zachtheid. Beminnen 

is vreugde; ervaar het.  

Velen denken dat alles emotie is. Zij weigeren te geloven in mijn voortdurende  

Aanwezigheid in hen. Zij verwerpen elke uitnodiging om in hun hart naar mij te luisteren. Ik 

ben degene die tot jullie spreekt. Luister naar mijn stem in jullie binnenste, want alles is in 

jullie. Ben Ik niet diegene die jullie het leven heeft gegeven? Is het niet normaal dat Ik in jullie 

ben, Ik die jullie levensadem ben?  

Mijn kinderen, houd op jullie leven van liefde te verstikken, want alles in jullie is enkel 

schoonheid. Jullie leven enkel voor het uiterlijke in een wereld van schone schijn. Wees wat 

jullie moeten zijn: wezens van liefde vol geluk, vol vreugde. Ik wil jullie zoals Ik jullie gemaakt 

heb.  

Kijk naar de kleine kinderen. Vanaf hun geboorte schreeuwen zij naar mij uit volle borst: 

«Papa, ik ben van U, bemin mij». Glimlachen zij niet tijdens hun slaap? Jullie zeggen: «Zij 

glimlachen naar de engelen!» Het is de Liefde die hen wiegt, die voor hen liederen en hymnen 

tot de liefde zingt, mijn liefde, die zij niet weigeren. 

Jullie, ouders, jullie vergiftigen hen met jullie zorg hen te willen helpen. Jullie willen hen 

beschermen door hen met jullie liefde te domineren. Mijn kinderen, Ik ben de Liefde. Jullie, 

ouders, jullie beminnen jullie kinderen; maar jullie bezitterige liefde verstikt hen. Ik, de Liefde, 

Ik ben de enige die de liefde in jullie voedt, de echte liefde. Bemin Hem die voor jullie het 

goede wil. Ik heb enkel liefde om uit te delen en al het andere zal jullie extra worden 

bijgegeven. Ik weet beter dan jullie wat jullie nodig hebben, wanneer en door welk middel jullie 

het moeten verkrijgen. Kijk hoe Ik zorg heb gedragen voor Job na zijn beproeving. In  liefde 

heb Ik hem meer gegeven dan hij nodig had. Vrees niet, wanneer de Liefde jullie vast neemt, zij 

laat jullie groeien in een eeuwig geluk.  

Elke pijn, elke smart, zijn bronnen van geluk wanneer de Liefde in jullie is. Het verlies 

van dierbaren is een fase van het normale leven. Jullie zeggen: «De dood is de enige 

gerechtigheid van deze aarde...» Hoe menselijk is jullie standpunt! De dood is vreugde en 

geluk voor de persoon die naar het eeuwig geluk gaat.  

De liefde is troostend voor hen die zich aan de Liefde geven en die zich door de Liefde 

laten troosten. Hun hart laat zich wiegen, teder benaderen, beminnen. Wat een grote vrede om 

de Liefde te horen zeggen: «Ik bemin je, Ik bemin je! Vrees niet, hij is hier, de geliefde.»  

Ik kan geen mensen straffen of laten afzien die elkaar een leven lang op aarde bemind 

hebben. Ik open een weg van de Hemel naar de aarde opdat zij altijd samen zouden zijn, op een 

andere manier, elkaar dichter nabij dan zij ooit op de aarde geweest zijn.   

Wat te denken van hen die zich oprecht geven, zonder een enkele gedachte tegen de Wil 

van God? In de Goddelijke Wil staat mijn Vader toe dat wezens die dicht bij ons zijn met jullie 

in contact staan. In jullie ongeloof, weigeren jullie hen te horen. Jullie zelf sluiten deze   

doortocht af van de Goddelijke Wil. Het is niet toegestaan om over de dood te denken als over 

een definitieve breuk. Wij zijn allemaal in de liefde. Die liefde heeft geen grenzen, geen plaats; 

alles is verbonden, samengesmolten door de liefde. 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 32 van 130 

 

   

Jullie zijn wezens van liefde, verwekt voor de liefde. Wees wij jullie moeten zijn: wezens 

vervuld van liefde. Aan jullie zelf om deze wezens te worden. Bevrijd jullie van jullie 

menselijke afwijzingen die van jullie liefdeloze wezens maken. Ik bemin jullie zo vurig dat heel 

mijn Wezen in extase van smart
10

 geraakt wanneer jullie mijn liefde afwijzen. Ik hou van jullie 

zoals jullie zijn met jullie gebreken, jullie menselijke vergissingen. Zeg ja, Ik smeek het jullie. 

Ik ween van liefde voor jullie die bang zijn Hem te beminnen die uit liefde voor jullie 

wegkwijnt. Ik bemin jullie. Kom tot mij, jullie die wenen en Ik zal jullie troosten. Kom tot mij, 

jullie die dorst hebben en Ik zal jullie verzadigen. Kom tot mij, jullie die honger hebben en Ik 

zal jullie voeden met mijn liefde. Mijn liefde is eeuwig. Teder en voor eeuwig hou Ik van jullie.  

Mijn veelgeliefde, mijn zoete beminde van mijn smarten, wees diegene die mij bemint 

voor hen die mij niet beminnen. Ik heb het zo nodig dat men mij bemint. Bemin mij. Ik hou van 

je, mijn liefste. Ik hou van je, mijn zoetste. Amen.  

 

28 - 13 maart 2001 – Teder, Jezus Liefde  

Luister naar jullie hart. 

Mijn veelgeliefde, veel van mijn kinderen weten niet waar de Liefde te zoeken. Zij zoeken 

mij alleen wanneer zij zorgen hebben. Ja, mijn kinderen, geen enkele dag komen jullie  tot rust, 

jullie luisteren niet naar mij. Ik spreek tot jullie door tekens. Liefdeshandelingen  worden jullie 

verleend en jullie weten ze niet te appreciëren.  

Behoor tot diegenen die slechts één doel hebben: het mijne. Ik heb zo‟n haast diegene te 

zijn die jullie zoeken, Ik die jullie helemaal luisterbereid voor mij wil hebben. Wees geen 

ongelovigen. Ik ben het die in jullie is, die jullie bemint met zo‟n grote liefde! Die liefde is een 

schat die alleen een Liefde-Koning jullie kan geven.  

 

Gisteren heb Ik, in je gebedsgroep, jullie vragen gehoord, maar zo weinigen luisteren naar 

mijn woorden die in hun hart weerklinken. Mijn lief en volgzaam kind heeft zich, uit 

gehoorzaamheid, vernederd in mijn lijden; zij heeft er zich mee vereenzelvigd en jullie hebben 

weinig voordeel
11

 gehaald uit deze scene van tranen. Haar tranen waren de mijne, twijfel daar 

niet aan. In ben diegene die leeft in haar. Zij heeft zich totaal aan mij overgegeven. Ik hou van 

haar in haar totale overgave in de Goddelijke Wil.  

 

                                                 
10

 Alles in mij is liefde. Liefde is mijn inhoud. Ik ben een Wezen dat versmelt in wat het is. Alles in mij is in een 

staat van liefde. Ik ben liefde. Begrijp, mijn kinderen, dat niets in mij het kwade kan kennen. In mij is alles zuiver. 

Ik ben de Zuiverheid. Wanneer Ik, tijdens mijn Agonie, de smart onderging mij in staat van zonden te zien, dan 

was dat mijn menselijk Wezen dat aanvaardde  al de zonden van het verleden, het heden en de toekomst te beleven, 

alsof Ik zelf ze zou gedaan hebben. Zij waren in mij. Zij maakten van mij een Wezen van zonden. Alles wat Ik aan 

de Vader aanbood was onzuiver. Heel mijn Wezen was in smart  doordat Ik mij zo onzuiver voelde. Ik ben in een 

staat van extreem lijden terecht gekomen dat elke zijnsstaat overtreft. Dat kwam door mijn Godheid. Ik zag allen 

die niet zouden genieten van mijn genaden. Dat werd voor mij zo‟n smart die mijn staat van zijn te boven ging om 

plaats te maken voor een extase van smart. Ja, mijn kinderen, alles wat het menselijke te boven gaat overtreft jullie 

bevattingsvermogen. 

 
11

 Die avond, zagen de personen die daar in gebed bijeen waren in mijn Tegenwoordigheid, dit kind wenen. Zij gaf 

zich aan mij zonder zich te beroepen op wat men zou kunnen verlangen om haar aandrang zich te tonen tegemoet 

te komen. Zij hield zich niet bezig met het lijden dat voortvloeide uit het feit zich te tonen in staat van zwakte. 

Zelfs al kon dat haar persoon schaden, zij heeft het gedaan in gehoorzaamheid, uit liefde voor mij. Zij hebben dat 

allemaal gezien. Zij hebben gezien hoe dit kind instemde zich te geven als een voorbeeld van vroomheid gepaard 

gaande met tranen. Dat verwekte in hen onbegrip in verhouding met haar tegenwoordigheid, die avond. Wat jullie 

onbeduidend lijkt, mijn kinderen, is soms nadelig voor jullie zelf.  
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Mijn geliefde kinderen, hoe verlang Ik ernaar dat jullie naar mij zouden luisteren! Jullie 

zouden mijn woorden van liefde horen die Ik voor ieder van jullie voorbehoud, woorden die 

jullie zouden bekoren. In jullie droeve momenten, zou Ik jullie troosten met honingzoete 

woorden.  

Ik hou van jullie. Ik ben diegene die jullie overgave wil in mijn hele Wezen, gevangen in 

jullie. Mijn wezens van liefde, Ik ben jullie enige liefde op deze aarde waar alles slechts 

donkerte is. Die duisternis is het resultaat van jullie ongeloof en jullie gebrek aan liefde.   

Luister naar mij, Ik ben voor de deur van jullie hart. Ik wacht tot jullie mij zouden laten 

binnenkomen als jullie enige liefde, niet dat Ik zou willen dat jullie je naaste niet meer zouden 

beminnen: jullie naaste, dat ben Ik. Ik ben in ieder van jullie.  

Jullie bidden tot mij en laten mij jullie vragen niet oplossen. Geef ze volledig aan mij. In 

die overgave, heb vertrouwen dat alles zal volbracht worden. Jullie die in het verborgene bidden 

voor jullie broers en zussen, zelfs al zien jullie mijn Handelen niet in de hopeloze gevallen, Ik 

alleen zal in hen handelen.  

Zeg dank, breng hulde, geloof dat alles zal volbracht worden zoals Ik alleen het wil, niet 

zoals jullie het wensen. De Goddelijke Wil is het Willen van mijn almachtige Vader. Zijn 

goedheid kent zijns gelijke niet, zijn kracht heeft geen tegenstander. Hij is de absolute Meester 

van het universum.  

Mijn kinderen, wees mijn kinderen van het licht; het is mijn tegenwoordigheid in jullie. Ik 

hou van jullie. Ik wil jullie volmaakt zoals Ik het was in mijn Passie voor mijn hemelse Vader, 

om Hem te kunnen teruggeven wat Hem toekomt: een totale liefde, zonder reserve, in een totale 

liefdesovergave. Luister naar jullie hart dat slechts moet kloppen voor de Liefde. Alles is liefde. 

Jullie zijn liefde. Wij zijn Liefde. Hoe schoon zou alles zijn! 

Ik kom om jullie gelukkig te maken, niet om jullie te verstoren. Ik bedien mij van 

instrumenten die Ik gebruik zoals Ik het wil. Wees geen wezens die slechts willen handelen 

naargelang hun noden. Deze wereld is vol met zelfingenomen wezens die zichzelf genoegen 

verschaffen, zonder te weten dat Ik gekwetst ben door hun nalatigheid tegenover mijn 

liefdesblijken.  

Ben Ik niet diegene die gestorven is om jullie het eeuwig leven te geven? Loon Ik niet de 

moeite? Mijn veelgeliefden, Ik ben het Wezen dat jullie alles gegeven heeft zonder maat. Wees 

van mij, Ik ben van jullie. Kom, kleinen van mijn Vader en Ik zal jullie het geluk schenken, een 

geluk dat geen einde zal kennen. Amen.  

 

29 - 14 maart 2001 –Jouw Jezus van liefde  

Vooroordelen. 

Mijn welbeminde kind van de Goddelijke Wil, alles wat geschreven staat heeft als doel 

jullie te tonen hoezeer Ik jullie liefheb. Ik ben helemaal van jullie, mijn lieve kinderen. Ik ben 

het Wezen van liefde in wie mijn Vader alles gelegd heeft. Ik ben voor ieder van jullie de reden 

waarom jullie geboren zijn: om wezens te zijn die vol zijn van mij. Jullie zijn lege vaten, Ik, Ik 

ben de inhoud.   

Ik ben jullie Alles. Niets van wat jullie willen komt overeen met wat Ik ben. In mij is niets 

ingewikkeld. Alles is van zo‟n eenvoud! Sommigen twijfelen aan mijn Aanwezigheid in hen. 

Het lijkt hun te eenvoudig. Jullie zijn als de farizeeën die mij niet aanvaard hebben omdat Ik de 

zoon was van een eenvoudige man, Jozef, mijn zeer geliefde aardse vader.  

Jullie die door de wereld zo overladen zijn met materiële goederen, jullie zitten te vol met 

jullie vooroordelen. Wees geen rechters, analisten. Jullie zijn mijn opstandige kinderen die Ik 

wil vermurwen door mijn liefde. Mijn liefde zal jullie veel gelukkiger maken dan jullie je 

kunnen indenken.  



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 34 van 130 

 

Alles op deze aarde draait rond de buitensporige zoektocht naar eigen welzijn. Jullie zijn 

eenvoudige wezens van liefde, schepsels uitgerust met verborgen gaven. Door jullie gebrek aan 

oprechtheid tegenover jezelf, hebben jullie alleen nog vertrouwen in deze wereld die niets 

voorstelt. Loont deze wereld werkelijk de moeite om er te blijven bij stilstaan?  

Mijn kinderen, alles is in jullie. Vind wat jullie ontbreekt; in jullie zullen jullie Mij vinden, 

de onvoorwaardelijke Liefde. Ik ben zo verliefd op elkeen van jullie! Ik ben de Liefde die in 

jullie is, jullie in mij. Ik zal niet ophouden mij te herhalen. Mijn kinderen, luister hiernaar: «Ik 

bemin jullie, Ik wil dat jullie van mij zijn, opdat jullie liefde zouden zijn». 

Jullie zijn mijn Wezen in jullie, Ik ben jullie wezen in mij. Wat Ik jullie hiermee zeggen 

wil is dat jullie leven dank zij mijn Leven en dat Ik slechts in jullie leef als jullie mij 

aanvaarden. Zien jullie, mijn kinderen, alles is van een volmaakte eenvoud! Zo is het dat de 

hemelse Vader het wil. Alles ligt in de eenvoud. Niets kan verwarren wat in de eenvoud 

gemaakt is. Jullie alleen maken de dingen die liefde zijn ingewikkeld.   

Wees liefde. Ik zal jullie de fases ervan één voor één uitleggen, zonder jullie levens te zeer 

te verstoren. Een inspanning uit liefde is een stap in het geluk. Kom naar mij en Ik zal jullie 

meenemen in het Paradijs waar alles in jullie is, waar de Liefde regeert zonder verwarring, 

zonder woeling, waar alles helder is.  

Mijn tedere lievelingen, waarop wachten jullie om jullie stof af te schudden? Het vult 

jullie vat tot aan de rand. Ik ben en Ik zal jullie geliefde Wezen zijn dat slecht één doel heeft: 

jullie beminnen. De liefde is een oproep die men niet zou moeten negeren in een tijd waarin  

alles lijden is. Ik ben de enige die jullie te hulp kan komen in deze wereld van vluchtige  

pleziertjes die een bittere smaak nalaten.  

Ik wacht op jullie. Ik ben heel dichtbij, zo dicht dat indien jullie je zouden omkeren, wij 

ons meteen zouden omhelzen. Ik verlang er zo naar dat je je omkeert. Elkeen van jullie is uniek 

en, wat mooi is in jullie, is karakteristiek bij ieder van jullie.  

Laat jullie beminnen. Er rest nog zo weinig tijd voor Ik terugkom. Alles moet gebeuren in 

een door de Goddelijke Wil vastgestelde tijd. Wacht niet langer. Ik wil jullie allen in mijn liefde 

om jullie te kunnen plukken als de roos die men op zijn hart bewaart; zij is zo kostbaar dat men 

slechts één wens heeft: haar op zijn hart te drukken. Ik hou van jullie. Bemin mij teder. Een 

geliefde die wacht. Jezus, diegene die  jullie opwacht. 

Jij, mijn welbeminde, die je laat meevoeren in mijn liefde, Ik hou van je. Bemin jij mij? Ik 

omhels je hart dat aan het mijne is vastgehecht met Mama, jouw zoete Mama van liefde, Maria. 

Ik hou van je. Amen.  

 

30 - 14 maart 2001 - Jezus 

Ik alleen ben rechter van mijn weldaden. 

Mijn geliefde kind, Ik neem al die smarten veroorzaakt door het verlies van jouw geliefde 

Maurice en Ik bewaar ze om ze beter te veranderen in bloemenruikers. Wanneer jij in het 

hemels Paradijs zal aankomen, zal je als een koningin zijn die men versierd met die 

bloemblaadjes. Jij zal mijn koningin van de zachtheid zijn die mij alles heeft overgedragen uit 

liefde voor haar naaste. Ik hou van je, mijn lief schaapje. Jouw Jezus bemint je.  

Jij die deze boodschap alleen voor jezelf wil houden, mijn dochter, ben Ik de Liefde niet? 

Mag Ik niet aan al mijn kinderen laten zien wat Ik voorbehoud voor mijn kinderen van liefde 

die zich helemaal overgeven? Ik mijn kinderen ben de enige rechter betreffende mijn weldaden.  

Ik, Ik ben de Liefde die geeft aan hen die zich geven. Toon mij aan de anderen zoals Ik 

ben, zonder reserve jegens mijn kinderen die Ik meer bemin dan mijn eigen Leven. Ik bemin je 

omdat jij Mij bent door Mij. Ga, nu, eet. Ik hou van je, mijn zoetste, tot weldra. Amen.  
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31 - 15 maart 2001 - Jezus 

Jullie jeugdige schoonheid. 

Mijn dochter van de Wil van mijn Vader, jij schrijft om te bevestigen dat Ik het enige 

Wezen ben dat jouw broeders en zusters kan redden die gevaar lopen hun ziel te verliezen. Ik 

zet alles in beweging opdat mijn nieuwe Kerk zou geïnstalleerd worden.  

Mijn kinderen, wees geen ongelovigen. Alles zal geschieden en weldra zal alles gebeuren 

zoals Ik, jullie Jezus van liefde, het wil, niet op jullie tijd, alleen op de mijne, want Ik weet beter 

dan jullie wanneer het goede moment er is. Alles bereidt zich langzaam en nauwkeurig voor. 

Bekijk de stappen die zich opbouwen in jullie hart dat met het mijne is verbonden; het Leven is 

een bron van geluk voor al diegenen die er willen intreden.  

Zie hoe Ik de bomen voorbereid op de lente: na een strenge winter waar alles dood lijkt, 

herleeft alles, wordt alles weer groen,  hoewel het leek alsof niets nog vormen van vreugde voor 

jullie blikken zou kunnen aannemen.  Ik ben de Meester van deze natuur, Ik, de levende God 

van jullie wezen dat, voor sommigen, zonder leven is. Laat jullie geboren worden in mij, jullie 

bron van geluk. Ik wil dat jullie wortel schieten in mij, uitbotten zoals de bloemknoppen die 

zich openen bij de aanraking van mijn liefde.  

Ik hou van jullie, twijfel niet aan mijn liefde voor jullie, mijn veelgeliefden. Ik ben de 

Auteur van de schoonheid. Wat zou Ik niet geven opdat mijn schoonheid jullie jeugdige 

schoonheid zou wekken, die zou schitteren onder de zachte zonnestralen. Ik ben de Dichter van 

jullie inwendig leven. Kom naar mij en zie mij jullie zielen besproeien met stralen van liefde 

geput uit de oceaan van mijn liefde. Ik ben smoorverliefd op jullie, mijn geliefden. Al is jullie 

liefde niet gelijk aan de mijne, mijn oneindige tederheid voedt zich door jullie voor eeuwig de 

mijnen te weten.  

Moge alles harmonie zijn in de overvloed van mijn tederheid die besproeid wordt met 

mijn heerlijkheden. Wees niet ondankbaar tegenover zoveel liefdesbewijzen; Ik maak gebruik 

van zoveel lieflijkheden. Wat blijft mij nog over om jullie te overtuigen dat alleen de Liefde 

jullie aldus kan verleiden?  

Ik ben de bedelaar van de liefde. Ik bemin jullie. Bemin deze bedelaar die in lompen van 

liefde is gehuld, klaar om nog andere gebaren van liefde te stellen om jullie voor zich te 

winnen. Ik blijf en zal altijd aan de deur van jullie hart blijven in de hoop dat jullie voor mij 

zullen opendoen. Ik ben jullie Geliefde, doe open voor mij. Ik wacht al zolang. Waarop 

wachten jullie ?  

Ik bemin jullie. Ook al vergeten jullie mij, Ik zal altijd op jullie wachten; de tijd is zo 

kostbaar. Deze tijd, hou Ik tegen omwille van de vrome zielen die van liefde naar mij hunkeren. 

Deze tijd, wees ervan bewust, is een tijd van liefde. Ik smeek jullie, bemin mij. Het is zo 

moeilijk voor mij, die weet dat jullie lijden zonder de Liefde.  

Ik zou eerder nog een keer aan het kruis willen sterven dan afstand te doen van jullie liefde 

die mijn liefde is. Al ben Ik diegene die helemaal van jullie wil zijn, Ik kan jullie niet dwingen 

mij te beminnen.  

Wat zou er dan nog overblijven van echte liefde? Een geforceerde liefde heeft geen enkele 

kracht, zij stort in bij de minste schok. Ik hou te veel van jullie om jullie een niet gewilde 

tegenwoordigheid op te dringen die een doorn in jullie hart zou zijn. Beseffen jullie dat die 

vrijheid gewild is door de ware Liefde die in smart verkeert?  

Ik wacht en Ik wacht. Bemin mij. Ik wacht. Jullie wachtende Geliefde, Jezus. Maak je 

kruisteken. Amen.  
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32 - 15 maart 2001 - Jezus 

Tijdens de opheffing, leg jullie pijnen op het altaar. 

Schrijf, mijn welbeminde. Allen zullen mij zien in hun hart. Diegene die zal willen leven 

van mijn liefde zal de liefde ontvangen. Ik ben de enige die hem kan brengen wat hij verlangt: 

het volmaakte geluk zonder fout of kwelling.  

Kom, mijn veelgeliefden, Ik roep jullie op je toe te wijden aan mijn Hart van liefde. Voor 

jullie heb Ik op het kruis geleden. Een kruis dragen is absoluut noodzakelijk om het eeuwig 

leven te verwerven. Sommigen zijn zo bang om te lijden. Zij zijn er zich niet van bewust dat zij 

heel hun leven lang kwellingen ondergaan zonder er zich echt rekenschap van te geven dat zij 

hun eigen kruis dragen.  

Wat een verspilling, mijn kinderen, niet te beseffen dat dit werkelijk nodig en 

onvermijdelijk is om jullie fouten uit te boeten. Jullie zullen je pas bij de feiten neerleggen op 

het moment van jullie dood. Sommigen hadden opstandige zielen kunnen redden die de Wil van 

God niet willen doen.  

Jullie, mijn veelgeliefden, offer jullie pijnen samen met de mijne aan de Vader op tijdens 

de opheffing. Leg ze het op het altaar. Dat is mijn Kruisweg die zich voortzet. Het is en zal het 

heil zijn voor jullie en voor allen voor wie jullie je lijden willen offeren. Ik heb jullie offers zo 

nodig. Wees geen egoïsten die slechts voor zichzelf offeren terwijl ze de anderen vergeten.  

Offer met overgave, zonder maat, met liefde voor mij die jullie fouten heeft vrijgekocht. Ik 

heb ze heel de kruisweg meegedragen die mij leidde naar de berg van mijn verheerlijking. Die 

verheerlijking was jullie geluk voor een betere wereld, de mijne, die van mijn tedere hemelse 

Vader. Alles is voor zijn welbehagen.  

Mijn offer is een onvoorstelbare vreugde geweest voor jullie die de waarde van de liefde 

tussen de Vader en de Zoon niet begrijpen, die zich helemaal gegeven hebben, zonder enige 

andere interesse dan die van de schepselen van de Vader, mijn Vader en jullie hemelse Vader.  

Mijn kinderen, alleen voor jullie ben Ik gestorven. De kinderen die mijn Vader in zijn 

liefde geschapen heeft door zijn liefdesadem, zijn en zullen voor de eeuwigheid zijn geluk, zijn 

vreugde, zijn liefde zijn, al heeft Hij jullie niet nodig om het opperste Wezen te zijn. Hij is een 

Alles van liefde wiens enige doel is te beminnen, beminnen, beminnen.  

Mijn kinderen, begin niet te analyseren wat Ik door mijn uitverkorenen doe, zij zijn 

eenvoudigweg als pennen die over een wit vel papier glijden. Deze woorden staan in mijn Hart 

gegraveerd; zij laten zich op deze pagina‟s zien opdat jullie ogen ze zouden kunnen lezen.  

Ik hou van jullie, gezegenden van mijn Vader. Luister naar wat geschreven wordt door 

deze vingers die Ik gezegend heb. Zij willen graag gehoorzamen aan de stem die zich laat horen 

aan mijn veelgeliefde, de balsem van mijn smartenkreten. Ik hou van haar en Ik wil niet dat 

iemand haar pijn doet. Bescherm wat mij toebehoort. Zij is de mijne, twijfel er niet aan. Jullie, 

mijn kinderen, jullie alleen zullen lijden ten gevolge van jullie tekortkomingen in liefde jegens 

jullie naaste die aandachtig naar mij luistert.  

Laat mij tot jullie woorden van liefde spreken die mij al zolang verstikken doorheen de 

jaren, de eeuwen, de millennia die verstreken zijn zoals het zand dat loopt in de zandloper en 

dat weldra zal stoppen. 

Wat een geluk zal het mijne zijn en dat van jullie wanneer wij ons op de vastgestelde tijd 

zullen zien! Ik hunker ernaar jullie te zien, jullie in mijn armen  te sluiten. Ja, Ik zal van vlees 

en bloed zijn, zoals jullie, mijn kinderen. Wat geschreven is door de hand van mijn 

uitverkorenen is waarheid.  

Ik heb jullie enkel liefde te geven en die liefde zal jullie voeden, jullie vervullen, jullie 

verzadigen, meer dan jullie je kunnen voorstellen. Mijn kinderen, het is zo eenvoudig om te 

beminnen. Ik ben de Liefde, bemin mij. Ik ben alles in jullie, Ik wil jullie allen.  
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Tot weldra. Ik bemin jullie met zo‟n liefde dat alleen een wezen dat liefde is het kan 

begrijpen. Wees dat wezen. Tot binnenkort, mijn veelgeliefden. Amen.  

 

33 - 15 maart 2001 - Jezus van liefde 

De zuivering gaat langs de biecht. 

De rozenkrans is de beschouwing van een opeenvolging van gebeurtenissen uit mijn 

openbaar leven met mijn zeer geliefde Hemelse Moeder. Wij hebben onze levens geleefd, Zij 

en Ik, voor jullie, mijn kinderen, in de Goddelijke Wil, met als enige doel jullie de grootsheid 

en de luister van Gods glorie te laten ontdekken, van God mijn Vader, die jullie Vader is door 

mijn geboorte op jullie aarde.   

Mijn doopsel is gezegend geweest door mijn Vader met de enige bedoeling dat jullie je 

zouden laten dopen, wat jullie tot kinderen van de Vader maakt, dus broers en zussen in mijn 

heilige Kerk. Ik ben voor jullie gestorven in een uiterste doodstrijd, om al jullie zonden met mij 

ter dood te brengen. Op aarde blijft geen enkele zonde bestaan indien jullie bij een priester te 

biechten gaan en vergeving vragen voor de fouten jegens mij begaan.  

En mijn moeder de Kerk vloeit voort uit een opeenvolging van overgaven in liefde voor de 

naaste.
12

 Zij maakt deel uit van mijn Wezen. Zij is samengesteld uit jullie die mij komen vragen 

jullie te zuiveren door mij jullie instemming met de Liefde te geven. Ik ben het ultieme Wezen 

dat vergeeft door de priester die naar jullie fouten luistert. Ik alleen vergeef jullie fouten door 

zijn heilige handen die jullie de absolutie geven.  

Vrees de biecht niet. Het is mijn akte van overgave die zich voortzet doorheen jullie akte 

van overgave in mijn liefde. Ik heb mij aan de dood overgeleverd om jullie je bevrijding te 

schenken. Zou Ik mij niet overgegeven hebben in die ultieme akte van de dood, dan zouden 

jullie je niet hebben kunnen herkennen als kinderen die verzaken aan hun zonden. Jullie zonden 

zijn de dood van jullie ziel.
13

 Als jullie komen biechten, wil dat zeggen dat jullie je overgeven 

in mijn liefde om gered te worden door mij, die al jullie zonden ter dood gebracht heeft. Het is 

die liefdesdaad die jullie gered heeft. Telkens een van mijn kinderen zich met vertrouwen geeft 

in het sacrament van de verzoening, vul Ik het met genaden van liefde die het doen groeien in 

mijn liefde.  

De Passie is de vrucht van mijn liefde voor de mensheid, zo zwak in haar natuur. Jullie 

alleen kunnen jezelf helpen door kinderen te zijn die gehoorzamen aan mijn stem, Ik die enkel 

liefde ben. Mijn glorie en die van mijn Moeder zijn verenigd om jullie de weg te tonen die leidt 

naar mijn Hemelse Vader, jullie Vader, jullie die Hij heeft liefgehad tot en met het geven van 

zijn eigen Zoon, zijn enige Liefde.  Die gave is de vrucht van de zeer grote liefde die alleen 

                                                 
12

 Mijn kinderen, Ik ben de Liefde. Ik geef mij aan jullie. Ik heb in jullie het leven doen geboren worden. Door 

mijn dood en verrijzenis, kennen jullie de absolutie. Door jullie zelf als zondaars te erkennen en om te 

beantwoorden aan de oproep van de Liefde die zich gegeven heeft, komen jullie biechten. Ik heb mij aan de Vader 

geofferd opdat jullie kinderen van God zouden zijn. (H)erken de liefde van mijn Vader voor ieder van jullie. Hij is 

in alles wat Ik volbreng. Mijn Kerk is het resultaat van mijn Tegenwoordigheid in al mijn kinderen, zij is de vrucht 

van mijn Levensoffer voor hun. Elke vergeving is door Ons, mijn Vader en Mij, gewild. Allen die zich aanbieden 

om hun vergeving te verkrijgen, ontvangen onze aanvaarding. Wij weigeren de absolutie niet bij het berouw. Mijn 

heilige Kerk is de moeder van alle kinderen die zich aan haar geven.  Zij, mijn Kerk, neemt hen in haar schoot door 

te aanvaarden hun de absolutie te geven.  

 
13

 Ik ben het Leven. Het Leven ben Ik. Wanneer één zonde jullie ziel bevuilt, wordt deze het Leven dat Ik ben, 

ontzegd. Ik ben het leven van de ziel. Wanneer de ziel haar leven dat Ik ben ontzegd wordt, sterft zij zonder haar 

Geliefde. Elk kind is in mij. Het moet leven van mij. Weten jullie niet dat een enkele doodzonde haar in de hel kan 

sturen, omdat haar ziel dood is. Ik geef, door mijn Tegenwoordigheid, het leven terug aan de ziel. Zonder mij zijn 

jullie dood. Ik ben het Leven. Alle leven is in mij. Mijn kinderen, weten jullie niet dat jullie je ziel ter dood 

veroordelen wanneer jullie haar ontzeggen te leven met het Leven. Wie in mij leeft is levend. Zonder mij zijn jullie 

rondtrekkende doden. 
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deze Vader kan hebben. Hij is de Almachtige. Zijn leven is eeuwig. Hij is en zal zijn. Hij zal 

geen einde hebben. Hij heeft geen begin gehad. Hij is alvermogend.  

Welbeminden van mijn Vader die zijn en zullen zijn voor de hele eeuwigheid, wees 

kinderen van de liefde met wie Hij van zijn Werk kan genieten. Alles is zo volmaakt in wat Hij 

gemaakt heeft! Niets ontbreekt aan zijn Werk behalve jullie ja, dat ja dat alleen jullie kunnen 

uitspreken.  

Als Maria de Moeder is van jullie Jezus, dan is zij ook zijn Welbeminde Dochter in wie 

Hij zijn welbehagen heeft gelegd. Wij hebben hetzelfde Hart. Een zelfde ja was het doel van 

onze liefde, dat ja dat God verwachtte van ons in een totale overgave aan zijn liefde.  

Wat hebben jullie te doen, zo niet jullie over te geven aan jullie zuivering die jullie ja is? 

Mijn ja is dat van heel jullie wezen dat in mij is. Ik ben diegene die voor jullie het enige en 

unieke middel is en zal zijn dat toegang geeft tot de liefde van de Vader.  Kom in mij en Ik zal 

jullie leiden naar de Vader die mijn Vader is. 

Ik bemin jullie en zal jullie beminnen met zo‟n liefde waarvan Ik alleen de vreugdes kan  

dragen, want jullie zouden bezwijken onder het gewicht van zoveel geluk. Ik ben alles voor 

jullie. Wees ook jullie alles voor mij en wij zullen weldra in mij verenigd zijn op de weg die 

leidt naar het geluk.  

Het sacrament van de verzoening is zo mooi, zo krachtig! Geef jullie over in de Liefde die 

jullie wil beschutten met zijn liefdesschaduw. Als jullie zich bij mijn priester aanbieden, dan is 

het voor de Liefde dat jullie verschijnen. Wees ervan overtuigd dat deze akte van overgave een 

akte is van onthechting in de Goddelijke Wil die enkel het goede voor jullie wil door jullie met 

zijn liefde te overstelpen.  

Wees wezens van liefde die geen ander doel hebben dan jullie te laten omarmen in een 

bodemloze liefde, mijn liefde die zich als slachtoffer voor jullie gegeven heeft. Ik ben het 

geslachtofferde Lam, het zo zachte Lam dat alles aangeboden heeft met een lichte beklemming 

van het Hart, door jullie niet allemaal in zijn Hart te hebben, want velen zullen zich ten dienste 

stellen van het Kwade eerder dan zich te geven aan de Liefde.  

De Liefde vraagt slechts jullie liefde en niet om deel te nemen aan de werken van de  

Kwade door de naaste te domineren. Mijn kinderen, waarop wachten jullie om klaar te zien? De 

Kwade is diegene die jullie kwaad wil doen, hij is de heerser van het kwaad. Ik ben het 

slachtoffer van de Liefde. Is jullie keuze die wat jullie zal toestaan het Leven in jullie te hebben, 

want Ik ben het Leven in jullie?  

Ik hou van jullie met een tedere liefde. En jij, mijn welbeminde, die niet weet wat je 

schrijft, jij stelt vertrouwen in zo‟n liefde dat Ik smelt van liefde in jou, en jij in mij. Mijn 

Moeder bedekt je met haar tegenwoordigheid. Ik ben haar enige toevlucht.  

Zij is mijn Tegenwoordigheid in haar, en Ik ben haar Tegenwoordigheid in mij.
14

 Wij 

vormen slechts één enkel Hart. Het mijne is geheel van haar, en het hare is geheel van mij. Jij, 

mijn kleintje, jouw hart is versmolten in onze Harten. Jij bent wat je gewild hebt. Onze harten 

zijn voor altijd verenigd. Mijn innig geliefde, wees altijd de mijne. Ik hou van je. Maak je 

kruisteken. Amen.  

 

                                                 
14

 Mijn liefde, mijn Tegenwoordigheid is in ieder van hen die in mij zijn. Ik ben de Tegenwoordigheid. Wie in mij 

is leeft in mij. Ik ben de Tegenwoordigheid van mijn Moeder die in mij is. Haar tegenwoordigheid in mij geschiedt 

door mijn Tegenwoordigheid in haar. Wie is in mij, leeft van mijn Tegenwoordigheid. Jij, jij bent in mij. Ik, Ik ben 

in jou. Jij in mij bent tegenwoordig door mij. Mijn Tegenwoordigheid in jou is van mij. Ik jij, jij in mij, jij bent in 

mij.  
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34 - 16 maart 2001 - Jezus 

Jullie leven in lijden. 

Mijn dochter, zachtheid van mijn smarten, de vrijdag is een dag waarop al mijn kinderen 

een diepe liefde voor mij hebben. Ik die zo op dat kruis geleden heb,  Ik verlang jullie 

liefdesuitingen voor mij, jullie Redder, te ontdekken.  

Deze duistere wereld intrigeert om alles in mijn Kerk in de war te sturen. In mijn 

inspanningen om mijn troepen te verenigen voor mijn grote verheerlijking onder jullie, kan 

niets tot staan gebracht worden van wat Ik begonnen ben op het moment dat Ik gekruisigd werd 

op het heilig kruis van liefde.  

Jullie, mijn kleine kinderen, mijn Hart heeft zoveel voor jullie gebloed! Ik bescherm  jullie 

met dat zo Kostbaar Bloed. Ik zal jullie wassen ondanks al jullie menselijke vergissingen. Wees 

geen onverschilligen in jullie achteloosheid voor mijn kruis. Het zal schitteren van al de 

genaden die Ik erdoor zal verspreiden over de wereld.  

Jullie zijn diegenen die Ik uitgekozen heb om mijn glorie te ontvangen die zich over de 

hele aarde zal verspreiden. Alles zal gebeuren zoals Ik het zal gewild hebben. De Wil van mijn 

Vader is ook mijn Wil. Ik ben het opperste Wezen dat God is: mijn Vader, de Zoon van God en 

de Heilige Geest. Alles moet in vervulling gaan. Twijfel niet, zelfs indien dat voor sommigen 

onwaarschijnlijk lijkt.  

 

Het is zo zuiver en zo waar! Mijn heilig Woord is waarheid, alles staat opgeschreven in 

mijn heilige Bijbel. Lees de passages van Mattheus die met zo‟n nauwkeurigheid de 

gebeurtenissen vermeldt.
15

 Hoeveel blinden zijn er in de wereld waarin jullie leven! Deze 

wereld is verrot door zijn kennis die jullie hersenen vergiftigt, niet jullie harten.  Laat jullie 

harten open en jullie zullen zien dat mijn glorie zal komen op het ogenblik dat Ik alleen ken. 

Twijfel er niet aan. Ik ben in de Vader, wij zijn één.  

En jullie, kinderen van mijn lieve Moeder die toegewijd zijn aan haar onbevlekt Hart, 

twijfel niet, hoop eerder dat weldra alles in vervulling zal gaan. Jullie zijn het licht van de 

wereld, het vuur dat nooit dooft, de bron die stroomt om de dorstigen te laven. Geef wat jullie 

ontvangen, denk aan hen die sterven door gebrek aan liefde voor mij.  

Ik bemin jullie mijn gloeiwormpjes die schitteren in de nacht. Ik wil jullie in mij om hen te 

leiden die niet weten waar zich te draaien om te weten wat morgen zal zijn: mijn Nieuwe 

Aarde, oord van heerlijkheden, van geluk.  

Mijn kleine baby‟tjes die niet weten hoe zich te voeden in deze liefde die nieuw is voor 

jullie, neem jullie toevlucht in de armen van jullie Moeder, mijn Moeder, zij zal jullie 

onderrichten hoe men van de liefde kan genieten, die nieuwe spijs die zo goed voor jullie is dat, 

wanneer jullie je erin onderdompelen, zonder daardoor te verdrinken, jullie er zullen 

terugkomen in alle vertrouwen. Koester die hoop in jullie, mijn kinderen. Dat, mijn kinderen, 

zal jullie het geluk brengen dat in mij is. Zo is mijn Tegenwoordigheid in jullie. Ik ben alles 

voor jullie. Wees alles voor mij. Mijn kinderen, Ik hou van jullie.  

Wees niet gierig voor hen die dorsten naar kennis. Aan hen die jullie vragen:  «Wat is  dan 

deze Liefde die jullie die dorst naar liefde geeft? Wij weten niet waar deze bron van geluk op te 

diepen», zeg dat Ik het ben, Jezus. Mijn naam is Jezus. Ik red jullie wereld. Elkeen is in mij. Zij 

die willen komen, zal Ik vervullen met mijn Tegenwoordigheid in hen. Zij zullen veranderingen 

gewaar worden die Ikzelf voor hen bereid heb. Zij zullen een stem zijn voor anderen, die niet 

weten dat Ik besta.  

Ik sta op wacht voor jullie, mijn kinderen. Zien jullie niet dat Ik het steeds ben, jullie 

Jezus? Weten jullie mij niet te herkennen? Wat zal Ik met jullie doen, mijn kinderen? Ik weet 
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niet hoe jullie aan te trekken om jullie ja te verkrijgen. Wees als kindjes die men leert te 

stappen.  

Verlaat jullie gewoonten om alles te beheersen. Jullie leven lijdt eronder. Ik lijd onder 

jullie lijden. Ik wil dat jullie zouden begrijpen dat Ik jullie enige bron van geluk ben.  

Wacht op mij, vertrek niet langs een andere weg; hij zal jullie nergens naartoe leiden. De 

genoegens die jullie zoeken voeren jullie zo ver weg! Ik kan jullie niet volgen in jullie 

toestanden van losbandigheid die dodelijk zijn voor jullie ziel. Ik kan jullie tonen waar jullie 

voordeel te vinden is dat enkel voor jullie goed zal zijn.  

Het goede is helemaal anders; het is heerlijk. Ik, de Lijdende, Ik blijf op mijn kruis om te 

zeggen: «Vader, veroordeel deze kinderen niet; het is voor hen dat Ik aan dit kruis hang. Ik 

bemin hen. Vergeef hun, Vader, neem mijn lijden dat Uw pijn zal verlichten bij het zien van Uw 

schepselen die wegzinken in genoegens die dodelijk zijn voor hun ziel.» 

Op een dag, zal iemand anders dan Ik, die zich aan mij zal gegeven hebben, zeggen: «Kijk 

naar die Jezus op het kruis, Hij zal er slechts afkomen om je te zeggen: Ga naar mijn Hemelse 

Vader, Hij heeft zo’n liefde voor allen dat Hij sterft van liefde voor jou. Bemin Hem. In ruil zal 

Hij je bedekken met een mantel van genaden die jou een eeuwige liefde zal schenken.» 

Wees dat wezen, jij die mijn teksten leest die geschreven werden door de hand van mijn 

zoetste. Ik ben zo zwak, zo moe van het dicteren aan mijn kinderen! Deze tijd van wachten lijkt 

mij zonder einde! Ik hou van jullie. Zolang God, mijn Vader, het uur niet zal vastgesteld 

hebben, zal Ik blijven hangen voor jou, mijn veelgeliefd kind dat leest, dat van mij houdt en dat 

bidt tot mijn Moeder. Snel, de tijd verstrijkt. Weldra, zal mijn Vader zijn uur slaan. Dat uur ligt 

vast. Zijn vinger zal op de knop drukken waardoor alles zich zal vervullen. Er rest jullie nog zo 

weinig tijd!  

Ga! Ga vertellen dat je een man hebt gezien die aan het kruis hing en riep: «Liefde, liefde, 

waar is liefde?» Ik sterf zonder mijn kleine te kennen die mijn liefde is, mijn enige liefde die 

ieder van jullie zijn. Ik ben geduldig, zo geduldig! Begrijp mijn droefenis.  

Mijn zoetste, beleef vandaag mijn droefenis en je zal mijn Tegenwoordigheid in je hebben. 

Samen zullen wij wenen over de ongekende liefdes van de Liefde. Ik hou van je. Mijn zoetste, 

bemin mij: «Ja, Jezus, ik bemin U, Jezus, ik bemin U!» Maak je kruisteken. Amen. 

 

35 - 17 maart 2001 – Jouw Liefde, Jezus 

De zaterdag is de dag van glorie voor mijn Moeder. 

Mijn welbeminde, deze dag is vreugde. Het is de dag toegewijd aan mijn Moeder, mijn 

zeer lieve Moeder, die zoveel heeft geleden aan mijn zijde gedurende heel mijn weg en die mij 

op Calvarië heeft vergezeld.  

Ik weet, mijn kind, dat jij haar gisteren gevolgd bent tijdens de kruisweg. Wij hebben jou 

verenigd met onze pijnen bij het zien van zoveel onverschilligheid vanwege sommige priesters 

en van mijn trouwe zielen. Wees niet droevig vandaag, want jouw Mama heeft je  deze morgen, 

toen je ontwaakte, gezegd dat zij vreugden in je zou neerleggen. Die vreugden zijn die van jouw 

hart dat zich aan ons heeft aangeboden om telkens te lijden wanneer wij je dat vragen.  

Wees gezegend, kind van mijn Vader die jou bemint met een liefde van uitverkiezing. 

Jouw man, Maurice, heeft zich uit liefde voor ons en voor jou geofferd. Hij heeft zich laten 

beminnen met zo‟n sterke liefde dat dit zijn dagen op aarde wel moest verkorten, niet dat hij 

enkele dagen langer zou geleefd hebben, maar slechts enkele uren. Zijn smarten zijn voor jou 

geweest, wetende dat jij ze moest ondergaan voor ons, de Liefde.  

Ik ben de enige die de Liefde is. Mijn liefde werd zo sterk in hem overgegoten dat hij in 

een extase van geluk gevallen is. Hij wou sterven om er nooit meer uit te geraken. Ik hou van 
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hen die zich zonder reserve offeren. Maurice was een wezen zonder weerga.
16

 Hij hield 

grenzeloos veel van zijn Jezus, met zo‟n sterke liefde dat hij voor eeuwig in die liefde wilde 

leven.  

Jouw liefde, verenigd met die van hem, heeft mij zo‟n diepe vreugde geschonken, mijn 

kinderen, dat Ik jullie beiden genaden van liefde heb geschonken die jullie nog steeds 

verenigen, zelfs hier op aarde. Het is jullie eenheid in de Liefde die jullie verenigd. Deze stem 

is die van jouw geliefde, Maurice, die slechts één verlangen heeft, de Liefde. Hij wil mij, samen 

met jou, deze liefde geven die jullie verenigt.  

Mijn dochter, dat wezen dat met jou verenigd is, is zo mooi dat het mij verheugt naar jullie 

te kijken. Ik vervul jullie met mijn genaden. Zij die twijfelen dat de liefde alles vermag, 

verliezen een zeer kostbaar goed. Indien zij het zouden kennen, zouden zij de hele wereld 

afreizen om het te verkrijgen. Ik ben diegene die zij zoeken om de liefde te verkrijgen.  

Wees in vreugde vandaag. Mijn Moeder is gelukkig te zien dat haar dochter zich verenigt 

met haar geluk. De zaterdag is een feestdag in haar Hart. Deze dag werd aan haar toegewijd uit 

liefde jegens haar vanwege haar kinderen. Op deze laatste dag van de week, waarop men haar 

glorie in de hemelen en op de aarde viert, verleent zij bijzondere genaden, zelfs al zijn er 

sommigen, ja zelfs velen, die haar daarvoor niet eren.  

Jullie, mijn geliefde kinderen, zo dierbaar aan haar Hart, wees diegenen die jullie broers en 

zussen dragen. Het is een boodschap die jullie wordt overgedragen opdat jullie goed de 

belangrijkheid van de zaterdag zouden begrijpen, dag ter ere van mijn heilige Moeder, Maria, 

Koningin van de Harten.  

Jullie zijn mijn bronnen van waaruit de liefde moet vloeien om diegenen te voeden die een 

droogte in hun hart beleven. Mijn dochter van smarten, Ik hou van je en Ik aanvaard je verzoek 

van gisteren dat binnen zeer korte tijd zal verhoord worden. Mijn welbeminde, wees diegene 

die wacht op haar Geliefde die komt op haar liefdesverzoek. Ik hou van je, mijn lieve mystieke 

bruid. 

Mogen zij die begrijpen, begrijpen. Wees geen ongelovigen. Jullie zullen weldra mijn 

sporen van liefde zien gedrukt worden op haar hart en op haar persoon die van mij is. (De 

telefoon rinkelt). Neen, antwoord niet, blijf bij mij. Het is zo goed samen te zijn. Ik bemin je, 

mijn zoete geliefde van mijn Hart.  

Nu, mijn welbeminde, ga en blijf luisterbereid voor mij. Mijn Wezen houdt ervan je te 

zien toesnellen wanneer Ik roep. Mijn stem is een liefdesbalsem voor jou en voor mijn kinderen 

van licht. Ik heb je lief, bemin mij.  Zeg mij, hou jij van mij ? 

- Ja, Jezus van liefde. 

- Hoezeer hou Ik van die woorden! Ik graveer ze in mijn Hart. Ga, maak je kruisteken. Ik 

hou van je.  Amen. 

 

36 - 19 maart 2001 - Jezus 

De liefde tegenover het kwaad. 

 

Mijn veelgeliefde dochter, wat gisteren tijdens de mis gebeurd is, zal in vervulling gaan 

wanneer jij het werk van mijn Leven in jou zal volbracht hebben.  

Ik ben het die jou vorm. Vanaf het moment dat jij je ja hebt uitgesproken, heb jij je 

overgegeven in mijn Wil. Ik heb er bijzondere genaden uitgestort die van jou mijn lieve 

mystieke bruid gemaakt hebben.  Vrees niet voor wat moet volbracht worden, alles is in mij. Ik 

ben degene die leven is in jou; niets onzuivers mag in jou zijn. Ik ben jouw Alles, jij bent 

helemaal van mij.  
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 Na de lezing van een priester die een vraagteken gezet had achter het woord "zonder weerga", zei Jezus me: 
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Hoewel de uiterlijkheden jou er niet toe brengen om concreet in mijn Tegenwoordigheid 

in jou te geloven, ben Ik er aanwezig. Twijfel niet aan wat in jou is. Ik twijfel niet aan jou. Jij 

bent mijn welbeminde, mijn mystieke bruid, wat alleen een zacht wezen zoals jij kan mogelijk 

maken.  

Alles moet volbracht worden in de door mij vooropgestelde tijd. Mijn geliefde, Ik bemin 

je zo zeer. Ik heb zo‟n haast jou in mijn handen te houden, deze handen die zich geopend 

hebben om jou het Bloed mee te delen dat thans in jou stroomt. Wees niet bang voor hen die 

deze regels zullen lezen, zij zijn opgeschreven om hen te zuiveren. Wat wezenlijk is, mijn 

geliefde, is mijn Wil te doen.  

Ik ben diegene die het goede wil, niet het kwade. Het kwaad is zo aanwezig rondom je! Jij 

voelt het nu nog beter nu Ik in je leef. Je kunt er zelfs de effecten van waarnemen. Je bent zo 

kwetsbaar in je overgave. Je lijdt voor je broers en zussen die het gevaar rondom hen niet 

kennen. Het is die overgave in de Liefde die hen de kracht zal geven om de  Boze rondom hen 

te herkennen, wiens enige doel het is hen tot slaven te maken van zijn geweld.  

Hij is zo onrein, zo lelijk dat, indien mijn kinderen hem zouden zien zoals hij is, zij 

zouden sterven van ontzetting. Mijn kinderen zijn door hem gefascineerd. Zonder het te 

beseffen, verkeren zij elke dag met hem in hun dagelijks leven, in hun omgeving, in de artikels 

die men zich aanschaft tegen spotprijzen en die hen de waarde en de schoonheid van de liefde 

verbergen.  

Mijn zoetheid van mijn wonden, wees de mijne, wees diegene die zichtbaar in mij is. Mijn 

veelgeliefde, Ik vorm en leid je met slechts één doel: de Liefde, die Liefde die geneest, die redt, 

die het goede geeft in ruil voor het kwade. Ik ben de Eeuwige, de Goede, de Liefde.  

Jullie, mijn kinderen die Ik liefheb met een onmetelijke liefde, waarop wachten jullie om 

jullie opwellingen van verdorvenheid te stoppen, die bederft wat in jullie rein is? De reinheid 

komt van wat rein is in jullie: het beste van jullie zelf.  

Mijn kleine kindjes die Ik bemin, Ik wil jullie zoals jullie zijn. Ik zal jullie zuiveren met 

mijn Bloeddruppels die weldra zullen opwellen uit die handen die Ik zegen met een liefde van 

zuivering.  

Mijn lief kind, wees de mijne voor altijd. Ik ben jouw wezen. Kom en Ik zal je het leven 

geven dat in jou zal opborrelen tot in eeuwigheid. Ik bemin je voor jouw ja, mijn zoetste, mijn 

liefde, mijn vreugde. Ik bemin je; bemin mij. Ik ben jouw Jezus van liefde, mijn tedere geliefde. 

Maak je kruisteken. Jezus die je bemint. Mijn innig geliefde, ontvang mijn kracht, mijn 

zuiverheid. Wees sterk, Ik ben in jou, jij bent in mij. Amen.  

 

37 - 19 maart 2001 - Jezus 

Mijn liefde neemt vorm aan in jullie. 

Mijn geliefd kind van mijn Vader, het is door mij die in jou ben, die jou dicteert wat te 

schrijven en te zeggen op het door mij gekozen moment. Moge alles volbracht worden! Twijfel 

niet aan mijn weldaden in jou, zelfs als sommigen niet overtuigd blijken te zijn van het wonder 

dat in jou tot stand komt wanneer Ik jou vraag om naar mij te luisteren. Ik ben het enige 

volmaakte wezen. Op deze aarde is alles vol bitterheid en dwaling. Elke persoon die wil 

proeven van de liefde moet door Mij komen.  

Jullie, mijn kinderen, die rond mij verzameld zijn, Ik ben het die jullie uitgekozen heb, niet 

jullie, die zo‟n kwetsbare wezens zijn. Jullie zijn mijn kinderen die zich moeten geven in de 

Liefde. Die Liefde ben Ik, Jezus Eucharistie. Stel jullie geen vragen omtrent mijn Handelen ten 

opzichte van jullie. Jullie zijn mijn uitverkorenen die zelf gekozen hebben om te bidden, in 

overeenstemming met de genaden die Ik jullie geef. Zonder mijn genaden, zouden jullie lege 

tempels zijn, zonder leven, zonder mij, jullie Jezus die van jullie houdt.  
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Ik ben jullie kostbaarste bezit, zoals het goud dat men verbergt om het niet te laten stelen. 

Ik, mijn kinderen, wil op jullie altaar gelegd worden. Jullie binnenste is het altaar dat mij het 

dierbaarst is. Ik straal in jullie binnenste.  

Maar alles is in jullie zo zwart. Jullie zien mij niet. Ik kan jullie dus niet tonen hoe groot 

mijn Tegenwoordigheid is. Ik ben het Licht. Ik laat mij zien in jullie om mij beter te laten zien 

aan jullie naaste, mijn kinderen. Wees geen gedoofde lantaarns die hun schat verbergen.  

Ik ben het kostbaarste Wezen voor jullie. Wie zou jullie binnenste, onbekend voor jullie 

zelf, kunnen openbaren? Ik alleen, Ik die in jullie woon.
17

 Wee de mens die jullie ziel ontwijdt! 

Zij is van mij. Ik ben het die jullie geschapen heeft. Ik ben jullie Beeldhouwer die jullie 

gevormd heeft voor het goed van jullie broeders. Ik ben het Wezen van jullie wezen, Ik ben het 

Alles. Wees wat Ik wil: wezens die elkaar beminnen. Waarom willen gaan naar wat jullie niets 

te bieden heeft? Ik ben de vreugde en het geluk. Denk er zelfs niet aan ergens anders naartoe te 

gaan. 

Mijn kinderen, bemin jezelf. Jullie zijn van mij. Ik alleen kan jullie wezen begrijpen. Jullie 

kennen jezelf niet, jullie zijn zo verward. Ik alleen kan jullie ontsluieren wat in jullie is en jullie 

doen kennen wat Ik ben in verhouding tot jullie. Zien jullie, mijn kinderen, deze woorden staan 

voor jullie op hun kop. Voor mij is alles eenvoudig. Vertrouw slechts Diegene die jullie het 

leven geeft telkens jullie je voeden met mij. Ik ben jullie Voedsel, jullie Leven, jullie Weg.  

Volg mij en Ik neem jullie mee naar een plaats van uitverkiezing, die van mijn Vader. 

Maak je kruisteken, mijn kinderen, Ik hou van jullie, jullie Jezus van liefde. Moge de vrede 

heersen in jullie harten! Amen.  

 

38 - 19 maart 2001 - Jezus 

Jozef, mijn vader, toonbeeld van liefde. 

Lieve kinderen, jullie allen die hier deze avond rondom Mij zijn samengekomen om de 

Eucharistie te ontvangen van mijn heilig toegewijd Leven aan de Wil van mijn hemelse Vader, 

Ik smeek jullie eer te brengen aan mijn liefdevolle en zuivere voedstervader, de heilige Jozef, 

die mijn Hemelse Vader uitgekozen heeft om Hem te vervangen naast mij. Geen enkel persoon 

kon mijn Hemelse Vader vervangen. 

Daar Ik uit een vrouw moest geboren worden, heeft mijn Vader Jozef uitgekozen, 

afstammend uit het geslacht van David. Heel zijn leven lang vulde Hij hem met genaden die 

hem zouden voorbereiden op die zending. Zijn wezen veranderde door die genaden. Hij werd 

nederig, rechtvaardig, goed, beminnelijk, innemend, oprecht, eervol. Heel zijn wezen 

weerspiegelde het beeld van een volmaakte vader voor zijn kind. Hij moest het voorbeeld zijn 

voor de vaders van de aarde en een toonbeeld van een echtgenoot. Alles in hem straalde van 

Gods Aanwezigheid. Zijn ziel was van zo‟n zuiverheid dat zelfs het helderste kristal haar niet 

kon evenaren. Zelfs de witte roos had niet de blankheid van zijn ziel.  

Mijn veelgeliefden, jullie die hem vanavond vereren, Ik zegen jullie en overstelp jullie met 

weldaden die de zuiverheid van jullie ziel zullen doen groeien in. Ik ben de Liefde die de 

biddende ziel mooi maakt. Op deze verjaardag van mijn dierbare aardse vader, schenk Ik jullie 

zijn genaden. Mijn veelgeliefden, zie hoe gelukkig Ik ben jullie hier vanavond te zien. Ik, 

alvermogend, Ik kan op jullie gebeden vooruitlopen.  

Sint-Jozef, voorbeeldige echtgenoot, zocht slechts aan mijn lieve Moeder te behagen die 

hem volgde met een voorbeeldige gehoorzaamheid. Als tedere echtgenoot tegenover zijn tedere 

echtgenote, heeft hij haar wensen zonder reserve vervuld. Mijn kinderen, wees volmaakt zoals 
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de heilige Jozef. Hij is ook het voorbeeld voor de families. In nederigheid voorzag hij in de 

behoeften van zijn familie. Hij nam onze noden in acht. Hij was vervuld van genaden.  

Hoeveel huwelijken stranden zonder de genade van het sacrament dat het huwelijk in mijn 

liefde is? Dat contract dat jullie aan elkaar verbindt is zeer kostbaar. In een volmaakte eenheid 

in mij is het dat de Liefde zich met jullie verbindt om deze eenheid tot een waarborg van liefde 

te maken.  

Mijn veelgeliefde echtgenoten, jullie die zich verenigen om één te worden, deze eenheid is 

slechts mogelijk met mij. Ik ben het die jullie met genaden vervul. Die genaden doen jullie 

groeien en de een zowel als de ander vooruitgaan, zonder evenwel jullie levens te bemoeilijken. 

Met die keuze schenken jullie jezelf een liefdesband zonder grenzen. Jullie zijn met elkaar 

verbonden door een belangeloze liefde. De gave van de liefde is subliem. Ik alleen kan ze jullie 

geven.  

Wees met elkaar verenigd, zonder evenwel beslag te leggen op elkaar. Weet je eigen 

behoefte te vervullen maar met de nodige aandacht voor de ander. Bemin de andere zoals je 

jezelf bemint. Jullie, mijn kinderen, als jullie een worden door het sacrament van het huwelijk, 

zijn jullie niet meer twee, jullie zijn slechts de ene helft van de ander. Samen vormen jullie het  

geheel van een liefde. Wanneer je de ander kwaad doet, dan doe je dat aan jezelf. De ander 

schaden, is zichzelf niet liefhebben.  

Elke mens die zichzelf respecteert, respecteert de ander. Ik die in jullie ben, Ik stort in 

jullie genaden opdat jullie je, de een tegenover de ander, volledig zouden ontplooien. Ik ben de 

Liefde die de liefde van het echtpaar voedt. Jullie, de beide echtgenoten, die zich voor altijd aan 

elkaar gegeven hebben, Ik ben jullie Geliefde van de liefde, van jullie liefde die onze liefde is.  

Jozef was die geliefde van Maria, mijn Moeder. Zij hebben elkaar bemind in mij met zo‟n 

zuiverheid van hart dat alleen de Liefde deze zuiverheid kan bevatten. In hen zullen jullie 

krachten putten voor een heel leven. Mijn kinderen, wees mensen met een hart die helemaal in 

mij zijn, jullie Jezus van liefde. De Liefde bemint jullie. Maak je kruisteken, mijn kinderen. 

Amen.  

 

39 - 20 maart 2001 - Jezus 

Gebrek aan liefde tegenover de Liefde. 

Kind van mijn smart, deze dag die straalt van mijn liefde in jou is een dag van droefenis 

voor jouw broers en zussen die ver van mij verwijderd zijn.  

Ik ben verdrietig wanneer zij die mij liefhebben niet doen wat Ik hun vraag. Ik geef hun 

genaden van liefde, en wat doen zij met die schat die Ik in hen neerleg? Zij luisteren niet naar 

hun hart, zij vallen mekaar lastig, zij oordelen over hun naaste. Ik, hun Liefde die in hen is, lijd 

daar veel onder. Ik ben verplicht mij van hen terug te trekken met zo‟n verscheurdheid dat, 

indien zij er aandachtig zouden voor zijn, zij zouden wenen van verdriet. Mijn geliefd kind dat 

Ik bemin, troost mij.  

Mijn geliefde kinderen, stop met kwaadspreken over jullie broers en zussen. Kranten en 

televisie laten jullie alleen hun donkere kant zien. Jullie kennen hen niet. Ik, die de Meester van 

de liefde ben, Ik ken hun ziel. Hun hart is verhard door het lijden dat deze wereld in hen heeft 

verwekt.  

Mijn tedere Moeder weent tranen van bloed. Zij laat olie vloeien die jullie kan zuiveren. 

Mijn kinderen, ga naar haar, de Moeder van Smarten; zij zal jullie troosten en jullie geven wat 

jullie ontbreekt: de liefde die in mij is. Ik ben zo met haar verenigd. Zij is mij.  

Probeer niet te analyseren wat je leest of hoort in deze boodschappen van liefde. Het is een 

herinnering aan de liefde, mijn liefde die Ik gegeven heb aan mijn kinderen die mij elke dag 

komen bidden om bij hen te komen en dat vanaf het begin van deze wereld, jullie wereld.   
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Mijn kinderen, is het zo dat jullie mij belonen? Door jullie schreeuwen en jullie valse 

tranen? Wat jullie zien, is wat jullie zijn. Mijn kleinen, het is jullie gebrek aan liefde tegenover 

de Liefde dat alles in jullie overhoop heeft gehaald. Jullie zien niet wat Ik in jullie doe. O! mijn 

lievelingen, alles is in jullie. Het is naar die liefde die jullie ontbreekt dat jullie moeten gaan.  

Ga jullie troost niet zoeken in valse geschriften van waarzeggerij. Die woorden die jullie 

lezen in de kranten en tijdschriften, zijn woorden van ongeluk die jullie slechts bedrog te bieden 

hebben. De vreugde is in jullie. Jullie die antwoorden zoeken voor jullie angsten zoals:  indien 

het leven mooier was, of het weer gunstig was voor een uitstap, of ik het geluk zou vinden met 

een grote blonde, of ik zou moeten oppassen want het weer is gunstig voor ongevallen, of het 

niet tijd was om te verhuizen, en hoeveel andere kletspraatjes, mijn kinderen, dat alles bestaat 

uit misvattingen. Je eigen leven willen leiden, houdt jullie vast in de argwaan voor wat morgen 

zal zijn. Het geluk ligt in het vertrouwen dat Ik, jullie God, voor jullie zorg. 

Wees licht, mijn kinderen. Dat licht schijnt in jullie. Word bewust van wie jullie zijn.  

Jullie zijn mijn kinderen. Ik ben het Licht, de Waarheid en het Leven. Ik ben diegene die jullie 

moeten zijn, Ik, het Wezen van licht van jullie levens. Ik vraag jullie niet om zoenoffers te zijn. 

Ik wil dat jullie elkaar zouden liefhebben. Is dat zo moeilijk, mijn lievelingen ?  

Wees liefde en Ik zal jullie overstelpen met vreugde. Jullie zullen je zo vredig voelen, zo 

goed! O! kleine kindjes, Ik bemin jullie. Bemin diegene die slechts het goede voor jullie 

verlangt. Een klein stapje naar mij heeft een grote betekenis in de liefde. Zoals men de hand 

neemt van een klein kind om het te helpen bij zijn eerste pasjes, zo wil het Goddelijk Willen 

jullie helpen vooruit te komen. Ik zal jullie doen vooruitgaan. Ik hou van jullie, mijn geliefden, 

Ik hou van jullie. 

Jij, mijn zachtheid van mijn smarten, hoe goed voel Ik mij in jou! Wees altijd mijn lief 

schaapje dat zich laat scheren uit liefde voor zijn broers en zussen. Ik hou zoveel van hen,  tot 

het sterven toe aan het kruis op elk moment! Dat leven dat Ik offer aan mijn Vader is mijn 

Leven, dat wat Hij mij gegeven heeft in de Heilige Geest en door de Heilige Geest. Bemin mij, 

mijn trouwe liefde. Maak je kruisteken. Amen.  

 

40 - 21 maart 2001 - Jezus 

Ik ben de harmonie in jullie. 

Mijn veelgeliefde bruid van mijn smarten, de gezegende dag van mijn Vader
18

 is die welke  

je immense vreugde moet schenken en genaden in overvloed, vruchten van jouw ja’s.   

Ik ben je God van liefde in wie jij al je welbehagen hebt gesteld en aan wie jij al je 

goederen gegeven hebt. Ik ben jouw gehele wezen, dat in jouw aderen en jouw ledematen is, en 

die weldra door mijn Aanwezigheid zullen bloeden. Mijn zoetheid van mijn lijden, Ik verlang 

naar jou. Allen zullen zien wat Ik in jou volbracht heb. Jij zal zijn wat Ik wil.  

Ik ben diegene die hen wil redden ondanks hun ongeloof, hun modernisme. Velen zullen 

lijden door het feit dat zij mij niet alles gegeven hebben, maar Ik zal hen troosten door jouw 

liefdevolle blik voor jouw God. O heilige Drie-eenheid, U hebt een blik geworpen op deze 

wereld in gevaar en U hebt diegene gezocht en gevonden die zich uit liefde voor Mij zonder 

reserves geeft. Ik ben de enige die de Liefde is, Ik, jullie Jezus van liefde.  

Zoek jullie plezier dus niet in gezangen en ritmes die jullie gehoor afstompen. Het zijn 

lofzangen die jullie nodig hebben om jullie binnenste te vervullen, niet die gezangen die in 

jullie binnenste geharrewar voortbrengen en leiden naar losbandigheid.  

Hoe mooi zijn de liederen van liefde ter ere van de Drie-eenheid en de H. Maagd Maria! 

Jullie die mij alles geven, dat maakt jullie zacht en voorkomend tegenover jullie naaste. Ik zal 
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jullie enkel het goede verschaffen, opdat jullie je aan je medemensen kunnen geven. De muziek 

is een taal van liefde die allen bevalt die ernaar luisteren.  

Mijn kinderen, Ik hou van jullie; herhaal mij dat dikwijls al zingend. Leer van mij dat Ik 

Zachtheid en Melodie ben. Ik ben diegene die houdt van wat jullie houden in de harmonie.  

Muziek is mij zo aangenaam dat mijn Hemelse engelen onophoudelijk harmonieën van 

lofprijzing maken die de lucht vullen met liefdesgezangen. Zonder deze harmonieën, zou de 

Hemel slechts vervelend en smakeloos zijn, wat niet bestaat in de Hemel.  

Hier, in de Hemel, is alles harmonie van liefde: liederen, groen, bomen, planten van 

allerlei soort, rotsen, bergen. Bloemen zijn er in overvloed. De waterlopen, in volle ontplooiing  

van het contact met de bomen die schitteren in de ochtendstond. De nacht bestaat hier niet. 

Alles is lichtgevend.  

Ik ben de Liefde die in alle dingen is. Ik ben de Schepper van alle goeds. Een harmonie 

van liederen zonder einde brengt de ziel in extase. Alles is in harmonie met de heerlijkheid van 

de tijd. Die tijd is zonder einde. In ons kan geen enkel kwaad zijn. De liefde is onze enige 

betekenis. Die betekenis is liefde zonder einde. Ik ben gelukkig, jullie zijn gelukkig. Alles 

verkeert in zo‟n staat van liefde dat alleen een wezen van volmaakte liefde het kan begrijpen.  

Mijn kinderen, doe het goede en jullie zullen zien dat alles voor jullie werd voorbereid. 

Deze plaats van heerlijkheden, werd alleen voor jullie gemaakt. Mijn Vader, mijn Heilige Geest 

en Ik, wij hebben genoeg aan Onszelf. Wij zijn Essentie van Liefde. Wij zijn almachtig.  

Mijn kinderen, wees mensen van lofprijzing. Die liederen zijn zo mooi dat mijn Hart zwelt 

van vreugde wanneer zij opstijgen naar ons. Gezegenden van mijn Vader, Ik bemin jullie. 

Bemin mij en Ik zal geven wat jullie toekomt: de liefde, die liefde die jullie het eeuwig geluk 

zal schenken, jullie geluk.  

Mijn geliefde kinderen, begrijp wel: in jullie kan dat geluk van nu af op deze aarde 

bestaan. Wees vooruitziende kinderen en Ik zal jullie de middelen geven om dat Hemels geluk 

te bereiken. Mijn kinderen, Ik bemin jullie; bemin mij. Ik ben jullie Almachtige die alles voor 

jullie vermag. Maak je kruisteken, mijn veelgeliefde zoetheid van mijn wonden. Amen.  

 

41 - 22 maart 2001 - Jezus 

Wees niet ingewikkeld. 

Mijn geliefde, vreugde van mijn wonden, wees niet verbaasd dat Ik het woord vreugde 

verenig met het woord wonden. Ik voelde vreugde toen Ik aan mijn geliefde kinderen dacht die 

zouden ontdekken hoe groot mijn vreugde is wanneer Ik mijn uitverkorenen in extase zou zien 

bij het aanschouwen van mijn wonden. Hun schoonheid en hun kracht geven troost aan mijn 

kinderen die lijden omdat zij ver van mij zijn. 

Ik ben zo gelukkig bij het zien van jouw vreugde vanmorgen toen je die maagdelijke 

vlokken sneeuw vanuit de hemel zag neerdwarrelen. Zij dwarrelen als vlinders naargelang de 

bries die hen streelt. Alles is zo mooi en eenvoudig als jullie je blik laten rusten op mijn Werk. 

Velen zijn helemaal apathisch geworden alleen nog denkend aan het sneeuwruimen. 

 Mijn kinderen, jullie willen alles hebben, anders… Waarom alles willen controleren? 

Alles is zo duidelijk! Als jullie maar wilden ophouden te kijken met jullie duistere kant en 

zouden kijken met jullie zuivere kant! 

 Kijk naar de kinderen! Hoe blij zijn ze in de sneeuw te kunnen spelen! Ik weet, mijn 

kinderen, dat jullie ‟s morgens haast hebben om naar het werk te gaan. Dat werk, mijn kinderen, 

dat zijn jullie zelf die dat zo willen. Jullie oversten hebben zich meester gemaakt van jullie ja’s 

en hebben ze in geld omgewisseld. Jullie zijn wisselgeld geworden. 

 Mijn kinderen, alles zou kunnen veranderen in de eenvoud: geen luxeauto‟s meer, geen 

oneindig veel linnengoed, geen restaurants meer die de plaats innemen van het gezellig 

familiaal samenzijn rond een eenvoudige tafel in goed gezelschap.  
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Als ieder er een beetje van het zijn zou inbrengen, zou het een feest zijn. 

Mijn kinderen, bekijk jullie huizen! Hoeveel tijd vraagt het om ze proper te houden. Zij 

zijn zo groot dat jullie er al moe van worden alleen door ze nog maar te bekijken. Jullie 

overdreven zorg naar properheid brengt jullie dikwijls in competitie met jullie buren. 

 Alles is zo ingewikkeld voor jullie! Kijk naar buiten. Naar de maagdelijke sneeuw 

vandaag. Alles is zo mooi, zo puur, zo eenvoudig. Zouden jullie ook niet graag erin gaan spelen 

en deze witte vlokken die vanuit de hemel neerdwarrelen, bedwingen met de lach, de kalmte en 

de aanvaarding? 

 O! mijn kinderen, vind jullie kinderharten weer en jullie zullen oneindige vreugden 

hebben. Wind jullie nu niet op bij het horen van deze woorden
19

, Ik weet wat Ik zeg. Want 

jullie, mijn kinderen, zijn vastgelopen in jullie zogenaamde witte rotzooi die jullie alleen 

uitgevonden hebben door jullie stress. Zoek niet elders, alles is in jullie. 

 Ik, mijn kinderen, de auteur van deze blankheid, jullie Schepper, heb Ik geen 

meesterwerken gemaakt door jullie te scheppen? Ben Ik niet in staat hetzelfde te doen met jullie 

dagelijks leven? Ik, jullie God van liefde, heb alles geschapen. Alle eenvoud is mijn werk. De 

complicaties zijn ontstaan door jullie buitensporige verlangens. 

 Ik bemin jullie, mijn kinderen. Wees niet verbaasd dat dit woord liefde steeds maar 

terugkomt. Jullie zijn zo hard tegenover jullie zelf. Ik ben verplicht mij zo dikwijls te herhalen. 

Ik bemin jullie, mijn kinderen. Bemin jullie eenvoudig. Zoek niet elders om gelukkig te zijn, 

alles zit in jullie. Geef mij jullie zorgen, jullie noden, jullie gebreken. Ik zal er mijn werk van 

maken. Ik ben de Almachtige. Heb geen vooropgestelde ideeën, er zullen teveel fouten 

binnensluipen. Bekijk jullie zelf; jullie lopen zo snel dat jullie onophoudelijk struikelen. En 

jullie zijn bereid om dat allemaal op mijn rug te schuiven. In plaats van dat op mijn rug te 

schuiven, geef het mij en dan zal Ik mijn liefde voor jullie tonen. Bemin mij, mijn kinderen. Ik 

bemin jullie. Maak een kruisteken, schoon kind van mijn Hart, je ziel is zo mooi. Ik bemin je. 

Amen. 

 

42 - 22 maart 2001 - Jezus 

Wees eenvoudig van hart. 

 

Mijn geliefde kind dat Ik bemin, zie hoe de moderne wereld de eenvoud vergeten is. Mijn 

kinderen, al wat jullie doen heeft maar een doel: jullie over alles meester te maken om een 

volledige controle over jullie zelf te hebben, zonder te beseffen dat alles in jullie is. Jullie 

moeten nergens anders zoeken dan in jullie zelf. Daar is alles, in jullie binnenste. Het geluk zit 

in jullie. Maak het leven dus niet ingewikkeld! 

Jullie zijn zo‟n eenvoudige wezens! Jullie zoeken in de boeken naar methodes om het geluk te 

vinden. Maar de recepten voor het geluk zitten in jullie. Het volstaat zich te laten beminnen 

door de naaste zonder zich voortdurend druk te maken over hoe zich te moeten voordoen om 

een goede indruk te geven. Wees dus zoals jullie zijn: wezens vol liefde. Alles wat ingewikkeld 

is heeft slechts één doel: jullie bestaan in de war te brengen. Dat bestaan kan zo eenvoudig zijn, 

als jullie dat willen. 

Mijn kinderen, wees mensen van liefde die bereid zijn anderen te helpen. In ruil zullen de 

anderen daden van dankbaarheid schenken door zelf ook eenvoudig te zijn. Alles ligt in de 

eenvoud. 

Eeuwenlang neemt de mens houdingen van voornaamheid aan door zich beter te willen 

voordoen dan de anderen. Dat, mijn kinderen, brengt met zich dat er steeds anderen zullen zijn 

die beter zijn dan jullie en jullie zullen op jullie hoede blijven zonder jullie eigen kwaliteiten te 
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doen uitkomen. De confrontatie zou kunnen uitblijven indien jullie zouden blijven zoals jullie 

zijn: goede en oprechte mensen, vol eenvoud. 

Ik ben op zoek naar het goede, eenvoudige wezen, dat zich wil laten vullen met liefde om liefde 

te worden door te zijn zoals het is, door en door goed voor zichzelf. Alles wat jullie te doen 

hebben is te blijven wie jullie zijn, eenvoudige wezens. Mijn geliefde kinderen, kom tot mij; Ik 

ben eenvoudig, zonder kunstgrepen. Alles in mij is licht, niets ingewikkelds; jullie zullen in mij 

slechts eenvoud vinden. 

Mijn geliefde, Ik bemin jullie. Is de liefde ingewikkeld voor jullie? Wees niet vermetel. Ik ben 

het eenvoudigste Wezen; Ik ben gemaakt van liefde. Mijn kinderen, willen jullie het geluk leren 

kennen? Wel, stop dan met jullie leven zo ingewikkeld te maken; het is van zo‟n 

vanzelfsprekende klaarheid! Ontdek hoezeer alles in de eenvoud is. Ga jullie bekijken in de 

spiegel: alles is daar in jullie binnenste. Ik bemin jullie en verlang slechts het goede voor jullie. 

Aan jullie de keuze om het geluk te kiezen waar het is, in jullie. 

Mijn geliefde kinderen, wees in goeden doen met jezelf. Ik, Ik ben de Liefde, jullie Jezus van 

Liefde die in jullie op jullie wacht. Ik zal jullie geven wat zo eenvoudig is: de liefde. Ik ben 

helemaal liefde. Ik ben een oceaan van liefde, spring in die oceaan. Ik ben helemaal van jullie, 

mijn eenvoudige kinderen. 

Maak een kruisteken, mijn geliefde. Ik hou van je omdat jouw eenvoud je tot de Liefde geleid 

heeft. De Liefde bemint je. Bemin de Liefde. Ik hou van je, mijn zoetheid van mijn wonden. 

Amen. 

 

43 - 23 maart 2001 - Jezus 

Kom naar de oproep van mijn Hart. 

Mijn veelgeliefde kind van mijn genot, het is zo aangenaam dat jij naar mij luistert. 

Hoeveel kinderen zouden gelukkig zijn indien zij maar zouden luisteren naar hun hart. Zij 

zouden er het antwoord vinden op hun problemen die hun liefde voor mij en hun naaste sarren. 

Zij zijn zo doof dat zijn mijn roepen niet horen. Ik weet te wachten in hen. 

Jullie, mijn kinderen, zijn wezens van mijn Vlees en mijn Bloed
20

, jullie zijn in mij 

verankerd. Tijdens de heilige communie worden jullie in/met mij vervuld. Ik ben een Brood van 

leven, van vreugde,van geluk in ieder van jullie. Mijn kinderen, Ik ben jullie enige goed, jullie 

enige geluk. Alles is in mij. Ik ben die in jullie is. 

 Mijn kleine lievelingen, Ik, jullie Geliefde, smacht naar jullie. Ik hunker er naar jullie in 

mij te voelen. Vanaf het moment dat de priester mij aan jullie geeft, trilt mijn Wezen van 

vreugde. Waarom die omweg, mijn kinderen? Mijn kinderen, Ik veroordeel jullie niet. O! neen, 

Ik bemin jullie te zeer! Ik heb te veel respect voor jullie. Ik, Jezus-Hostie, ben met jullie, in 

jullie. Maar zie, Ik, Jezus, Ik ben Koning. Ik hou ervan dat men mij ontvangt met de eerbied een 

Koning waardig. Ik heb de aarde geschapen. Ik heb mijn Leven gegeven om jullie het eeuwig 

leven te schenken. 

 Ik ben de Zoon van de levende God. Ik ben het zuivere Kind van God. Alles in mij is zo 

zuiver dat zelfs mijn Moeder mij slechts aanraakte met de grootst mogelijke eerbied. Wanneer 

mijn Moeder mij ontving in de communie, knielde zij neer en een van mijn heilige zonen legde 

mij neer op haar tong. Alles in haar ontving de Liefde, haar God, haar Zoon. 

Ja, mijn kinderen, wanneer de priester mij aan jullie geeft met zijn hand die Ik gewijd heb, 

dan laten jullie mij wachten door mij in jullie niet gewijde handen te nemen. 
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 Jullie ontvangen mijn heilig Lichaam. Ik ben Jezus-Hostie  die verlangt zich op de 

pateen gelegd te voelen die jullie tong is. Vanaf het moment dat jullie tong mijn Lichaam 

ontvangt en Ik jullie adem op mij voel, dan tril Ik van vreugde. Ik ben helemaal van jullie, 

geheel en al van jullie. Mijn geliefde kinderen, kom zachtjes naar mij en Ik zal jullie wijzen hoe 

mij te ontvangen met liefde en goedheid, in liefdesvervoering voor mij. Ik zeg dit niet om jullie 

te pesten. 

 Ik ben jullie enig welzijn. Begrijp dat Ik jullie niet wil bruuskeren. Ik weet dat 

sommigen onder jullie deze slechte gewoonte niet gekozen hebben. Men heeft jullie dat gewoon 

doorgegeven. Zij die de communie op hun tong ontvingen, hebben die liefdesakte opgegeven 

om te doen zoals de anderen. 

 Mijn geliefden, Ik, de Liefde, zal jullie met tederheid laten zien dat het niet verkeerd is 

om mij op de tong te ontvangen. Dat is mij zo aangenaam! Kunnen jullie geen kinderen zijn die 

alles willen doen voor hun lieve Jezus? Ik ben zo goed voor jullie! Ik zal wachten, en nog en 

nog wachten, zonder moe te worden, totdat jullie uiteindelijk zullen beslissen om mij uit liefde 

en in de liefde te ontvangen, op mijn pateen. 

 Mijn kinderen van het Licht, die mij beminnen, kunnen jullie geen voorbeeld zijn voor 

mijn kinderen? Zij weten zelfs niet dat wat Ik vraag altijd zo geweest is en altijd zo zal zijn 

zoals Ik het aan mijn apostelen gevraagd heb. 

 Mijn kinderen, Ik vraag jullie deze liefdesakte te begrijpen. Zij werd ingesteld op het 

moment dat mijn apostelen rond mij verzameld waren en mijn woorden hoorden: “Neem en eet, 

dit is mijn Lichaam dat voor jullie gegeven wordt; doe dit om mij te gedenken.” Zo ook heb Ik 

gezegd: “Neem en drink, dit is mijn Bloed vergoten voor jullie tot vergeving van de zonden; doe 

dit om mij te gedenken.” Door deze tekens hebben zij mijn Aanwezigheid in hen gezien. 

 Zij begrepen niet dat Ik op het kruis moest sterven om dan te verrijzen opdat zij in hen 

dat brood en die wijn zouden hebben, teken van mijn eeuwig Liefdes-verbond dat voortleeft 

telkens een priester het brood en de wijn consacreert. Zij hebben allen het brood en de wijn van 

mij, Jezus, ontvangen. Ikzelf heb het uitgedeeld. 

 Ik heb hen die avond gewijd. Ik alleen kon dat doen. Zij werden priesters door mijn 

Aanwezigheid bij hen. Alleen de priesters kunnen het brood en de wijn uitdelen aan mijn 

kinderen zoals Ik het gedaan heb tijdens het Laatste Avondmaal. Allen ontvingen in het 

Cenakel de Heilige Geest. Zij ontvingen in hun wezen het Licht dat hen de ogen opende opdat 

zij zouden weten dat zij uitverkoren waren om mijn heilig offer voort te zetten. Mijn kinderen, 

ontvang uit de hand van mijn priesters mijn Lichaam en mijn Bloed. Ik ben het die mij door die 

handen, die Ik zelf gewijd heb, uitdeel. 

 Mijn kinderen, wat geschreven staat, heb Ik, jullie Jezus, aan mijn geliefd kind van mijn 

smarten, gedicteerd. Wees dus niet ongelovig. Zie zelf wat ik in haar gedaan heb en jullie zullen 

mij herkennen. 

 Mijn dochter, wat geschreven is zal je op een dag van dienst zijn. Je zal het aan Pater C. 

laten zien, en wanneer de tijd, die Ik zelf gekozen heb, zal gekomen zijn, zal hij niet verbaasd 

zijn. Teken je, mijn zoete wonde. Ik bemin je. Amen. 

 

44 - 23 maart 2001 - Jezus Liefde 

Mijn Kerk ben Ik, Ik, jullie. 

 

Mijn tedere geliefde van mijn smart, jij die je echtgenoot zo bemind hebt, heb niet die 

smart die zich in jou grift. Dat kind is helemaal van mij, hij is geheel in mij. Mijn kinderen, Ik 

heb de wereld zozeer bemind dat heel mijn Wezen het martelaarschap onderging om voor jullie 

mijn Lichaam te openen opdat jullie in mij zouden zijn voor het eeuwig leven. Dat leven dat in 

hem is, is versmolten in het mijne. 
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Ik ben de Kerk, zij is in mij, zij is mijn Kerk. Wij vormen slechts één geheel. Ik ben het 

Hoofd, zij is mijn ledematen. Ik ben het Leven van mijn Kerk. Als een van mijn kinderen ter 

wereld komt, leeft het in mij, beweegt het in mij. Ik ben het Leven van zijn leven. Als hij op 

aarde sterft, blijft hij verder leven in mij door mijn Leven. Geen enkel kind sterft, want het is 

mijn Leven. Elk kind is een lidmaat van mijn Kerk.  

Jouw man is levend. Hij is in mij, Ik ben in hem, hij is lid van mijn Kerk voor eeuwig. 

Mijn Kerk sterft niet op deze aarde: in de hemel gaat zij voor eeuwig voort, zij is de mijne voor 

altijd.  

De Kerk dat ben Ik, Ik, zij. Ik ben haar ledematen. Ik ben haar zoals zij mij is. Wij zijn 

samen in een enkele eenheid. Alles is in mij, niets kan ons ontbinden. Ik ben het Hoofd van 

mijn Kerk. Het Hoofd is de motor. Ik ben het lidmaat dat leven geeft aan haar ledematen. Ik ben 

het belangrijkste deel van mijn Kerk. De priesters zijn mijn actieve ledematen die bij mijn 

kinderen werken. Mijn kinderen zijn mijn ledematen.  

Allen hebben dezelfde rol: aan allen mijn liefde te brengen opdat allen van mijn Wezen 

gevoed worden. Als één van jullie lusteloos is, zijn al mijn ledematen in actie om voor dat lid 

mijn liefde te ontvangen. Ik ben het Hoofd dat aan ieder van jullie zijn Voedsel geeft dat Ik 

jullie laat bezorgen door mijn actieve leden. Jullie zijn allemaal belangrijk. Jullie zijn allen in 

mij. Niet één lid is mij onbekend. Ik bemin jullie allen. Jullie zijn allen leden van mijn mystiek 

Lichaam.  

Mijn kinderen, jullie zijn in mij, Ik, het Hoofd, jullie, de ledematen. Wij zijn de levende 

Kerk. Zelfs als één van mijn leden op aarde sterft, is hij toch hier met mij op deze aarde; hij 

leeft in mij. Ik ben de Motor van de Kerk. Ik, Jezus laat de Kerk leven. Zij is in mij. Ik draag 

haar. Ik ben op aarde gekomen om mijn Kerk te stichten.  

Toen Ik op aarde kwam, heb Ik mijn heilige apostelen verzameld, de eerste leden van mijn 

heilige Kerk. Allen die in mij geloofd hebben en in mij zullen geloven, vormen samen mijn 

Kerk. Mijn Kerk, mijn kinderen, sterft niet, zij is eeuwig. Allen die in mij sterven hebben het 

eeuwig leven. Zij zijn in mij. 

Wanneer een ziel haar lichaam verlaat, is het om naar het rijk van mijn Vader op te gaan. 

Daar waar mijn Vader is, daar ben Ik. De ziel kan niet naar de Hemel gaan als zij niet zuiver is 

zoals Ik zuiver ben. De ziel kent haar liefde voor mij, voor mijn Vader en voor de Heilige 

Geest. Het is de ziel die ervoor kiest zich te zuiveren in een vuur van liefde opdat zij bevrijd 

zou worden van elke onzuiverheid. Als zij niet zuiver is, kan zij ons in de Hemel niet bereiken; 

haar staat laat dat niet toe. Zij zelf is het die haar zuivering uit liefde aanvaardt. 

Ik ben de mystieke Kerk. Na gezuiverd te zijn, bereikt de ziel de zuiverheid van mijn 

Wezen, zij is naar mijn beeld. De ziel bemint haar God Liefde. Zij wil zich aan haar Geliefde 

geven voor de eeuwigheid. Zij maakt deel uit van mij. Ik geef haar krachten van  liefde om haar 

te zuiveren. Haar liefde voor mij is zo sterk dat zij, zonder mijn genaden, uitermate zou lijden. 

Ik, haar Geliefde, hou ervan haar te troosten.  

Doordat zij aanvaardt zich te laten zuiveren, kan de ziel geen contact hebben met haar 

zusterzielen die in de Hemel zijn, in het Rijk van mijn Vader. De zielen van het vagevuur 

kunnen slechts vertroostingen ontvangen door mij die hun gebeden omvorm in vertroostingen 

voor hen. Zij maken deel uit van mij, de mystieke Kerk. Ik ben de Motor die mijn genaden 

uitdeel. Ik ben met de zielen in het vagevuur op een andere manier dan met de zielen in de 

Hemel.  

Deze laatste zijn in mij. Zij vormen de goddelijke liefde van mijn Wezen. Begrijp, mijn 

kinderen, die zielen zijn zuiver. Hun intensiteit van liefde is in zo‟n mate dat zij slechts zuiver 

liefde zijn voor hun God. Zij zijn geheel goddelijk door mij, de Liefde. Zij leven in de zuivere 

liefde van mijn Wezen. Niets is groter dan die toestand. Al die zielen zijn in mij. Ik ben voor 

hen een zuivere bron van liefde, zo subliem dat zij er voortdurend door verrukt zijn. Zij kunnen 

zich van mij, hun God, niet scheiden. Ik ben hen; zij zijn mij, door de Liefde.  
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Mijn kinderen, als Ik in jullie leef, is dat omdat jullie in mij leven. Jullie zijn allen in mijn 

Tegenwoordigheid. Jouw echtgenoot, mijn beminde, is in de Hemel, in het Rijk van mijn 

Vader. Ik ben de alomtegenwoordige God. Hij leeft in mij. Ik leef in hem. Ik die met jou ben, Ik 

heb jouw echtgenoot in mij. Ik heb ook jou in mij.  

Ik lijd eronder jullie niet allemaal in mij te hebben, want van mijn uitverkoren kinderen 

zijn er sommigen die het eeuwig leven weigeren. Zij zijn van mij losgerukt en vallen in de 

afgrond, daar waar zij geen deel meer uitmaken van mijn mystiek Lichaam. Niemand sterft 

tenzij hij wil sterven door te weigeren in mij te leven. Ik zou niet een van mijn ledematen 

kunnen laten sterven. Wanneer jullie mij je instemming geven, ben Ik jullie dankbaar voor jullie 

ja. Mijn kinderen, dat ja dat jullie mij weigeren te geven, kan niet anders dan jullie voor altijd 

laten sterven. Ik ben het Leven. Ik alleen kan jullie het leven geven.  

Mijn geliefde kinderen, dat alles lijkt jullie ingewikkeld, jullie die de leer van wat mijn 

Kerk is niet kennen. Deze leer, die men messiaanse archeologie noemt, is het onderzoek van 

wat mijn Kerk was vanaf het begin van de wereld. Probeer deze theorie niet te begrijpen. Zij zal 

jullie meeslepen naar een andere die jullie op haar beurt zal meeslepen naar weer een andere. 

Dat zal jullie doen duizelen, want jullie kunnen niet alles begrijpen.  

Mijn kleine kinderen, laat jullie onderrichten door de eenvoud van mijn boodschappen. Ik 

ben de enige die jullie ken zoals jullie zijn: eenvoudige wezens in mij. Alles is alleen van mij, 

mijn kinderen. Ik ben het enige goed dat in jullie is. Zoek niet elders, mijn kleine kinderen. Hoe 

ingewikkeld lijkt het jullie je over te geven in mijn Hart, dat zo eenvoudig is!  

Ik ben het water dat tussen jullie handen vloeit zonder dat jullie het kunnen tegenhouden. 

Ik ben het Alles en jullie maken deel uit van mijn Alles. Het is zo eenvoudig, zo simpel! Zoek 

niet, jullie zijn mij. Mijn kinderen, deze Kerk die Ikzelf gebouwd heb, heb Ik gemaakt naar 

mijn beeld. Jullie zijn mijn beeld, waarin Ik mij aanschouw, en jullie zijn mij, waarin jullie je 

aanschouwen.  

Mijn kinderen, wees helemaal van mij, alleen van mij. Ik leid jullie en zal jullie altijd 

leiden zonder iets van jullie te verwachten dat jullie mij niet kunnen geven. Ik ben jullie Liefde. 

Ik draag al de liefde van de wereld. Jullie zijn het, mijn kinderen, die Ik hartstochtelijk bemin! 

Ik bemin jullie en mijn Leven is liefde. Maak je kruisteken, mijn veelgeliefde. Ik hou van je, jij 

die mij bent, en Ik, jij, in de Goddelijke Wil. Amen.  

 

45 - 24 maart 2001 - Jezus 

Wees actieve leden. 

 

Mijn veelgeliefde dochter van mijn vreugde, ja, vandaag is alles vreugde. Mijn Hart weent 

voortdurend wegens mijn kinderen die vergeten dat Ik besta. Ik ween over hen. Mijn kind van 

overgave aan mijn smarten, Ik hou van je en Ik verkeer in extase van vreugde voor jouw pijn bij 

het zien van mijn gelaat dat mijn smart uitdrukt. Jij vestigt jouw blik op mijn gelaat: het Heilig 

Aanschijn. Ik ben gelukkig dat jij de tijd neemt om mij te bekijken.  

Ik heb je lief, weet je, mijn veelgeliefde. Maak je kruisteken, dat vermeerdert mijn 

vreugde; door dat teken, geef je mij vreugde en vertroosting. Mijn kruis doordringt jou, mijn 

zachtheid. Ik ben het Wezen van smarten. Jullie, mijn kinderen, jullie kunnen mij jullie liefde 

brengen die zich met mijn liefde zal versmelten voor jullie; zo zullen jullie mij vertroosting 

schenken.  

Mijn kinderen, vandaag is jullie Hemelse Mama zo gelukkig! Heel het hemelse hof eert 

haar aanwezigheid onder ons, het is feest in de Hemel. Dat feest wordt elke zaterdag door jullie 

gevierd, mijn kinderen, die tot jullie Hemelse Mama bidden om haar eer te geven. Mijn 

kinderen, hoe vol vreugde is mijn hart jullie hier zo te zien vandaag! Deze dag is ook vreugde 

voor jullie, mijn kinderen. Bijzondere genaden worden jullie verleend op deze dag van de week. 

Deze dag is zo belangrijk dat Ik in vreugde ben.  
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Mijn lievelingen, hoe vreugdevol is de Liefde wanneer jullie in familie bijeenkomen, in 

mijn familie, in mijn Kerk! De Kerk is mijn verblijf. Jullie zijn mijn verblijf. Ik leef in jullie, 

mijn kinderen. Wees niet verbaasd dat Ik mij in jullie vestig voor de eeuwigheid. Ben Ik niet de 

Almachtige?  

Hoeveel van mijn kinderen weten niet dat zij leden zijn van mijn Kerk. De priesters zijn 

mijn kinderen die door hun priesterschap het gezegend Voedsel brengen naar  mijn kinderen die 

dorst hebben naar mij. Zij zijn, door mij, actieve leden van mijn Kerk; Ik ben het die hun die 

macht toevertrouw. Zij zijn, door mij, gewijde ledematen die te eten geven aan mijn kinderen 

die honger hebben. Zij die honger hebben, zijn jullie, mijn kinderen, jullie die mij komen 

ontvangen in de heilige Eucharistie. Jullie zijn mijn ledematen. Ik ben het die jullie voed. Ik ben 

het Voedsel. Mijn actieve leden zijn mijn heilige zonen die door mij werken voortbrengen in 

mijn Kerk. Jullie mijn kinderen, die deel uitmaken van mijn Kerk, jullie hebben het nodig je 

met mijn Tegenwoordigheid te voeden.  

Het Voedsel, dat ben Ik, mijn kinderen, in de heilige Eucharistie. Hoe velen kennen het 

belang ervan niet! Zij sterven van honger; zij zijn er erger aan toe dan de Derde-Wereld 

kinderen; die weten dat zij geen eten hebben. Jullie, mijn kinderen, die deel uitmaken van mijn 

Kerk, weten niet dat Ik het voedsel ben dat jullie ontbreekt. Jullie moeten deze geschriften bij 

jullie hebben, die voor jullie zijn, mijn geliefden.  

Mijn dochter, ga door met schrijven voor je Jezus van liefde die sterft van liefde voor je 

naaste. Jouw broers en zussen die jij mij elke dag brengt zijn mij zo aangenaam dat jij mij reeds 

een voorsmaak geeft van hun ja in allen.  

Jij, ga door met mij te geven; geef, geef. Ik hou van je, mijn zachtheid van mijn wonden. 

Bemin mij. Maak je kruisteken. Jouw Jezus van liefde die jou helemaal in zich wil, in mij, voor 

mij, met mij. Ik bemin je. Maak je kruisteken. Amen.  

 

46 - 24 maart 2001 – De Heilige Geest 

Mijn geliefden, Ik ben helemaal in jullie.  

Mijn veelgeliefden van mijn liefde, Ik bemin jullie. Ik bewaar jullie in mij. Jullie zijn het 

zout van de aarde. Ik ben de Heilige Geest die in dit kind spreekt. Zij is van mij. Alles van haar 

is in mij. Ik spreek tot jullie door haar. Ik ben haar licht, zij is de mijne. Ik ben helemaal van 

haar. Ik weet, mijn kinderen, dat jullie naar mij luisteren door haar. Ik bemin jullie, mijn 

kinderen.  

Blijf met mij, mijn veelgeliefde, Ik hou van je. Al deze kinderen zijn vol van mij. Mijn 

Geest omhult hen met mijn licht. Zij vullen zich met mijn woorden die de woorden zijn van 

mijn Wezen, Geest van geloof, Geest van geloof in mijn woorden. Mijn kinderen, jullie zijn 

mijn kinderen van licht die de nacht verlichten van jullie broeders, ingeslapen in hun 

koppigheid.  

Ik ben Diegene die jullie vreugde schenkt. Verzameld rondom mij, in de Geest, stort Ik in 

jullie harten genaden van licht. Kinderen van mijn vreugde, blijf naar mij luisteren. Ik ben de 

Heilige Geest die jullie bedekt. Ik ben het licht van jullie ziel.  

Ik ben de Kracht die jullie binnenste verlicht. Ik geef jullie de vreugde om met mij te zijn 

rondom mijn apostelen en met Maria, Moeder van Jezus. Mijn kinderen, door mijn almacht, laat 

Ik in jullie genaden afdalen van overgave aan de Goddelijke Wil. Ik ben zo machtig, mijn 

kinderen, dat jullie op ditzelfde moment door mij aanwezig zijn rondom het cenakel op de dag 

van Pinksteren.  

Ik ben alomtegenwoordig. Alleen God heeft dat vermogen. Ik, de Heilige Geest, heb die  

kracht om jullie in mij mee te nemen naar waar alles macht is. Jullie leven in mij. Mijn 

kinderen, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn één. Wij zijn uniek. Wij 

hebben allen dezelfde macht. Ontvang genaden van licht die jullie mijn grootsheid laten zien.  
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Mijn kinderen, hoe hou Ik ervan jullie hier verzameld te zien rond mijn tafel! Dit Laatste 

Avondmaal, mijn kinderen, is in mij. Ik ben het die jullie verzamel rond mijn Moeder die 

rondom haar mijn apostelen verzameld heeft. Mijn kinderen, door mij, zijn jullie aanwezig bij 

mijn Moeder. Genaden in overvloed storten zich in jullie. Kinderen van mijn vreugde, blijf bij 

mij en Ik zal jullie overstelpen met mijn vreugde die Ik gratis geef.  

Mijn kinderen, hoe groot is jullie geloof, jullie die zich aan mij geven! Ik ben in jullie, 

mijn kinderen van mijn licht. Jullie, de lantaarns van de dagen der duisternis, blijf op de stoep 

van mijn huis. Ik geef jullie de macht om kinderen aan te trekken die verdwalen in de nacht die 

ten einde loopt. Ik zegen jullie, mijn kinderen van het Licht. Ik bemin jullie. Maak je 

kruisteken, mijn kind van mijn vreugde. Amen. 

 

47 - 24 maart 2001 – Jouw Jezus Liefde 

Mijn Paracleet, bron van vreugde 

Mijn welbeminde dochter, wat Ik bemin is heel eenvoudig: dat jij aan mijn Goddelijke Wil 

overgegeven bent. Jullie, mijn lieve kinderen, Ik hou van jullie om jullie kleinheid. Jullie zijn 

mijn uitverkorenen.  

Jullie wereld zal mijn Heilige Geest ontvangen. Het grote Pinksteren dat aangekondigd 

werd is voor jullie, mijn kinderen. Wees in vreugde, jullie die deze grote beweging zullen  

beleven.  

De Heilige Geest zal over jullie nederdalen en jullie overweldigen met zijn wijsheid, zijn 

kracht, zijn liefde. Die liefde zal in ieder van jullie zijn die in mij zullen leven. Mijn kinderen, 

toen Ik wegging om naar mijn Vader te gaan, heb Ik de Heilige Geest gezonden over mijn 

apostelen, de stichters van mijn Kerk, jullie Kerk, die zich verspreidde van oost tot west.  

Mijn uitverkorenen, wees helemaal vreugde. Jullie zullen de Parakleet ontvangen die in 

jullie harten zal wonen als een vloed die zal stijgen en zich niet zal kunnen inhouden jullie te 

overstromen. Ik ben diegene die in jullie is door mijn Geest van liefde. Hij is mijn Heilige 

Geest. Wij zijn één in God. Wij vormen slechts één geheel, wij, de heilige Drie-eenheid.  

Mijn kinderen van mijn geloof, geloof in jullie ja, dat ja dat de Liefde macht geeft. De 

Liefde is in jullie, jullie die leven voor mij, jullie Jezus van liefde. Het is met eenvoud dat Ik 

jullie aantoon dat jullie de Hemel kunnen bereiken door elkaar te beminnen, zoals Ik, de Liefde, 

jullie onveranderlijk bemin.  

Mijn kinderen, heb jezelf lief zoals je bent en jullie zullen merken dat het gemakkelijk zal 

zijn te volbrengen waartoe jullie geroepen zijn te doen: het goede. Doe graag het goede. De 

goedheid kent zijns gelijke niet, zij is helemaal in mij, en tot in het kleinste vezeltje van mij is 

alles goed. Ik ben de Goedheid. Mijn aantrekking heeft de smaak van honing, in mij is niets 

bitters.  

Jullie, mijn veelgeliefden, bemin wat goed voor jullie is. Ik ben diegene die slechts het 

goede voor jullie wil. Wees niet bitter tegenover jullie naaste, hij is mij; Ik ben in hem, Ik voed 

hem met mijn Aanwezigheid.  

Kunnen jullie geen mensen van goedheid zijn? Mijn kinderen van liefde, geef jullie aan 

elkaar, zoals wij ons aan elkaar geven. Al die goedheid die zich in jullie neerlegt komt van Ons. 

Pluk haar zoals men fruit plukt. De vruchten zijn mijn Werk. De Heilige Geest die jullie zijn 

vruchten geeft, dat ben Ik ook. Ik ben in de Heilige Geest en de Heilige Geest ben Ik. Wij zijn, 

in de Vader verenigd, onafscheidbaar.  

Mijn kinderen, wees één zoals wij één zijn in de Liefde, door de Liefde, met de Liefde. Ik 

hou van jullie. Wij houden van jullie. Niets kan alleen komen. Ik alleen kan jullie alles geven. 

De Drie-eenheid, dat zijn Wij, dat ben Ik. Mijn kinderen, Wij zijn één. Ik bemin jullie, bemin 

mij. Mijn kinderen, de Heilige Geest is mijn Parakleet, woorden van mijn Leven, Leven van 

mijn woorden in ieder van jullie.  
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Geliefden, wees niet ongelovig, laat jullie beminnen en dat is alles. Zeg ja en Ik zal alles 

doen om jullie met mijn handen te plukken. Ik zal jullie naar mijn Vader dragen en de Heilige 

Geest zal jullie voor eeuwig bedekken met liefde. Mijn kinderen, waarop wachten jullie? Kom, 

kom, Ik hou van jullie. Maak je kruisteken, mijn zoete wonde van mijn wonden. Ik hou van je. 

Amen.  

 

48 - 25 maart 2001 - Papa van de Hemel 

Leef in ons. 

Geliefde dochter van mijn tederheid, Ik hou van je. In de Goddelijke Wil ben jij mij. Wij 

vullen elkaar aan in een harmonie van liefde. Alles in ons vormt een geheel met alle kinderen 

van de gehele wereld. Ik hou van je, mijn dochter, jij bent mooi in mijn Zoon Jezus. Luister 

naar Hem.  

Ik ben jouw Vader die je bemint. Ik heb in jou tederheid gelegd die van mijn tederheid 

komt. Ik voed je van mij. Ik ben in mijn Zoon Jezus Christus, mijn Kind in wie Ik al mijn 

welbehagen heb gesteld. Ik ben in de Heilige Geest die mijn vinger is. Alle macht komt van 

mij.  

Mijn teder kind, hoe hou Ik van jouw gehoorzaamheid aan onze oproepen! Jouw liefde 

groeit in Ons. Jij bent een instrument van liefde dat wij kunnen gebruiken voor onze 

liefdesuitingen. Wij dragen je op onze Harten. Jouw liefdesuitingen voor jouw broers en zussen 

verrukken Ons. Jij bent mijn zoetste die Ik graag met mijn genaden voed. Jouw Moeder, 

meesteres van je vorming, verheugt zich in jouw heldendaden jegens Ons.  

Mijn welbeminde dochter van de smarten van mijn Zoon, wees gezegend door jouw 

Hemelse Vader. Jij bent wat wij verlangen dat alle kinderen op aarde zouden zijn: vreugde, 

geluk, tederheid. Wat wij van hen verwachten, is dat zij vreugde, geluk en tederheid zouden 

zijn voor eenieder.  

Mijn kinderen, zie hoe zij elkaar liefhebben zij die leven in Ons! Mijn Zoon, gestorven 

voor jullie, schenkt jullie het geluk in ruil voor jullie oprechte spijtbetuigingen. Kom tot mij, 

mijn kleine kindertjes, het is jullie Hemelse Papa die jullie liefheeft die het jullie vraagt. Ik 

bemin jullie teder.  

Mijn veelgeliefde dochter, maak je kruisteken. Ik, jouw Hemelse Papa, Ik hou van je en 

zegen je in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, met je Hemelse Mama die altijd 

met ons is. Tot weldra, mijn mooi kind dat Ik bemin. Amen.  

 

49 - 26 maart 2001 - Jezus 

Verdrink in mijn liefde. 

Mijn zeer dierbaar kind van mijn smarten, weldra zal de tijd zich voltooien, waarin alles 

van mijn Aanwezigheid in jullie zal stralen. Hoe weinigen kennen mij! Zij hebben geen weet 

van mijn Aanwezigheid in hen.  

Ik ben het Wezen dat het graantje zaait dat in hen groeit. De liefde is mijn zaaigoed. Het is 

in de liefde dat mijn zaad moet kiemen. De liefde zal er weer uit voortkomen, groot en sterk, 

zoals de bloemstukken in de zon die in bloem blijven in weer in wind: niets verwelkt. Onder de 

toenemende droogte die tegenwoordig in jullie is, zijn jullie zonder bloem noch water. Jullie 

zijn zo leeg zonder mij!  

Mijn kinderen, zie wat gebeurt met hen die zich verliezen in mijn liefde. Alles bloeit in 

hen. Rondom hen, geen geween meer, geen pijnen, alleen vreugde! Ik ben de Liefde die hen 

doet lachen en leven in de vreugde. Ik ben het Wezen van sterkte. Dat Wezen ben Ik; Ik ben de 

Sterkte. Ik ben diegene die de bloemen doet opkomen die jullie leven mooier maken. Mijn 

kinderen, moge alles rondom jullie mooi zijn. Jullie zijn allen geroepen door de Schoonheid.  
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Geloven jullie vreugde te kunnen vinden in de woestijn van jullie hart? Neen, alles is er zo 

dor! Er groeien slechts ongerustheid, stress, zorgen. Jullie cultiveren dat in jullie woestijnen en 

vragen je dan af: «Waarom leven wij? Waartoe dient dat als wij alleen daarvoor leven»? Het 

leven lijkt jullie zo donker, zo kleurloos. Dat komt omdat jullie in een staat van droogte 

verkeren waar niets kan opschieten. De liefde kan niet in jullie zijn als jullie niet in de Liefde 

willen leven.  

Ik, mijn kinderen, Ik ben de Liefde die in jullie is. Voed mij met jullie ja’s en Ik zal in 

jullie bloemen van vreugde en geluk laten ontluiken. Jullie zullen het dan de moeite waard 

vinden om te leven en jullie zullen vreugdevolle mensen zijn waar alles rondom jullie liefde zal 

zijn; jullie zullen goed zijn. Laat jullie zorgen aan mij over. Zeg tot jezelf dat Ik in je ben en dat 

jullie me je ja willen geven.  

Ah! Mijn kinderen, Ik hou van jullie. Bemin die jullie liefheeft. Ik ben het zaad dat jullie 

alles gegeven heeft. Ik ben de Zaaier die de auteur is van het geluk dat in jullie is.  

Bemin die je liefheeft. Bemin mij, mijn tedere dochter, jij die in mij bent, Ik in jou. Mijn 

dochter van mijn smarten, Ik bemin je en Ik wil jouw ja’s van overgave. Bemin mij. Maak je 

kruisteken. Amen. 

 

50 - 26 maart 2001 – Jouw Jezus Liefde 

Luister naar jullie hart, Ik ben het die tot jullie spreekt. 

Mijn dochter van mijn smarten, wat je vrienden ook zeggen of doen, niets kan de plaats 

innemen van het zeggen, het doen van jouw God. Ik ben die is, die was, die zal zijn. Ik draag de 

waarheid in mij. Ik weet wat best is in jullie. Alles is in mij. Dank je, mijn dochter, om naar mij 

toe te komen om de antwoorden te kennen op jouw twijfels.  

De mis is een heilige ceremonie. De avonden van jouw gebedsgroep zijn avonden van 

genaden. Al die genaden worden door mij uitgestort. Ik wil alleen het goede voor jullie. Mijn 

kinderen, als iemand onder jullie mij om een antwoord vraagt, verlicht Ik hem door mijn 

geschriften, door mijn kinderen die met hem omgaan of door de feiten die hem een antwoord 

geven. Aan jullie, mijn kinderen, om te luisteren naar jullie hart; het zal tot jullie spreken door 

die tekens.  

Ik hou van je, mijn kind. Wees mij altijd onderdanig, bemin mij, Ik bemin jou. Neem 

jezelf in de hand in mij, mijn kind. Ik geef je; neem en je zal jouw vreugde in mij ontdekken. 

Maak je kruisteken, mijn kind. Amen.  

 

51 - 27 maart 2001 - Jezus  

Jullie ja’s zijn mijn liefdesjuwelen. 

 

Mijn veelgeliefde dochter van mijn smarten, Ik hou ervan jou zo te noemen, jij die mij je 

leven geeft. Jouw leven en het mijne vormen één geheel. Ik bemin je. Jij bent van mij, Ik ben 

jou, kom terug in mij.  

Mijn veelgeliefde dochter van mijn smarten, offer jezelf samen met mij voor de zielen die 

verloren gaan; er moeten er zoveel mogelijk gered worden, Ik wil ze allemaal. Wanneer dat 

onmogelijk voor mij is doordat een ziel haar neen uitspreekt, dan wordt mijn hart verscheurd, 

Ik lijd uit liefde voor deze ziel. Hoe velen doen mij lijden! Dat moet ophouden!  

Mijn veelgeliefde, help mij, draag met mij mijn smarten; het troost mij jou in overgave te 

zien. Hoezeer verheugt het mij wanneer mijn kinderen hun ja uitspreken! Zij doen het met 

liefde, oprechtheid. Ik alleen ken hun hart. Uiterlijk gezien, mijn kinderen, lijkt jullie dat 

weinig, maar Ik ben het Licht in jullie. Ik ken jullie, Ik ben zo goed. Ik bemin jullie en Ik leg 

genaden in jullie die jullie laten groeien in jullie overgave.  
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Jullie ja, mijn geliefden, neem Ik met zoveel liefde aan. Het is mijn schat. Ik liefkoos het, 

Ik draag er zorg voor. Het is als een kostbaar juweel dat Ik zorgvuldig in mijn Hart bewaar, dat 

Ik graag in het diepste van mezelf bewaar uit vrees dat jullie het zouden terugnemen! Ik smeek 

jullie het mij te laten houden, Ik zal er goed zorg voor dragen. In ruil zal Ik jullie kostbare 

weldaden schenken. Die weldaden zijn mijn genaden die jullie zullen helpen kinderen van God 

te worden. Ik bedek jullie met mijn attenties.  

Ah! mijn welbeminde kinderen, hoe verrukkelijk wordt alles wanneer dat zo verlangde ja 

zich komt nestelen in het diepst van mijn Wezen! Van daaruit doe ik weldaden in jullie 

opwellen, mijn kinderen. Ik ben het die in jullie is. Jullie zijn mijn schatten.  

Ik zal de Andere niet toelaten een hindernis tussen jullie en mij te plaatsen. Ik zal mij van 

jullie ja bedienen om hem te verpletteren wanneer hij jullie aanvalt met zijn valse ideeën tegen 

mij, tegen jullie, tegen jullie naasten, jullie vrienden, jullie buren. Hij is zo gemeen. Als Ik hem 

dwarsboom, vindt hij nieuwe slimmigheden uit die hem doen jubelen van plezier in het gedacht 

de overwinning op het Goede te behalen. Ik, de Goede, weet beter dan hij wat goed voor jullie 

is. Ik bedien mij van jullie om hem te verpletteren, zijn vermeende overwinning te verbrijzelen.   

Mijn veelgeliefde kinderen, luister naar mij. Jullie die ja zeggen, zal Ik met weldaden 

overstelpen zoals jullie je niet kunnen voorstellen! Ik bemin jullie, mijn kinderen. Ik wil jullie 

helemaal van mij. Wees mijn lievelingen en de Liefde zal jullie vervullen. Maak je kruisteken, 

mijn veelgeliefde dochter van mijn smarten. Ik hou van je. Amen.  

 

52 - 28 maart 2001 - Jezus van liefde 

Mijn vruchten zullen uit mijn hart opwellen. 

Mijn veelgeliefde van mijn smarten, maak je geen zorgen betreffende deze geschriften. 

Het zijn mijn geschriften. Hierin kan geen vergissing voorkomen, alles is er goddelijk. Laat ze 

zorgvuldig kopiëren zonder ze te veranderen. Ik geef genaden aan hen die ze overschrijven; zij 

zullen beloond worden. Alles is in mij.  

Ik ben de Liefde die zich geeft, zonder iets voor mezelf te houden. Ik ben de overvloed die 

genadestromen laat vloeien die deze aarde voeden, die zo arm is zonder mij. Jullie zijn zo arm, 

mijn kinderen, dat jullie niet beseffen hoe belangrijk het is om al deze genaden op te vangen die 

de Hemel over jullie, in jullie en voor jullie uitstort.  

Alles zal heerlijk zijn wanneer de mensen, die geliefde wezens van God, zich laten 

temmen door de Liefde. Hoe groot is de liefdesmacht van de levende God! In jullie, mijn 

kinderen, ben Ik levend. Geloof dat het Leven in jullie is, mijn kinderen: jullie zullen leven. Ik 

ben zo machtig dat niets voor mij onmogelijk is. Ik laat de doden verrijzen. Het leven dat in 

jullie zal bloeien, zal mijn Leven zijn. Ik ben het ware Leven in jullie. Ik bemin jullie; bemin 

het Leven.  

Jullie die dode wezens zijn, jullie zoeken de overvloed. Wonderbaarlijk is diegene die arm 

is van geest, die heeft het leven. Wie enkel rijkdom zoekt, zoekt het leven dat sterft vanaf het 

moment dat hij het in zijn netten houdt.  

Zoek niet de dode materie, mijn kinderen. Alles bederft, niets blijft. In jullie is de liefde, 

als jullie het willen. Niet is waarachtiger dan de ware rijkdom die de liefde is.  

Mijn kinderen, jullie zijn lege wezens zonder waarde, jullie die enkel leven voor de 

rijkdom; alles is zo zwart dat jullie het geluk rondom en in jullie niet zien. Doe afstand van 

jullie aardse rijkdom. Alles is in mij. Ik ben jullie enige rijkdom. Hoe bemin Ik jullie, arme 

mensen, wanneer jullie mij je materiële goederen geven die bij jullie slechts depressie 

veroorzaken en echtbreuk!  

Jullie staan onder de invloed van de Boze die plezier vindt in zijn ontaarding. Jullie volgen 

hem met zo‟n overgave dat hij de draak steekt met jullie verlangens, jullie geluk. Wat een 
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vergissing, mijn kinderen, te willen leven in het modernisme, het materialisme. Het is zo 

nutteloos te leven in de dood!  

De ziel die leeft in mijn licht voedt zich met mijn schoonheid. Zij is nederig. In haar 

armoede aanvaardt zij zich tot Mijn Wil te maken. Alles in haar is zo eenvoudig! Alles komt 

van mij. Het is in die overgave dat zij zich voedt met mijn liefde. Geloof niet dat Ik jullie 

neiging naar comfort niet ken, Ik zal voorzien in jullie wezenlijke noden.  

Mijn kinderen, hoezeer hou Ik van jullie! Ik zal jullie voeden met mijn eigen Voedsel, met 

mijn eigen Bloed. Ik zal jullie het geluk geven dat bron van vreugde is! Die vreugde, mijn 

kinderen, willen jullie die niet? Als de prijs voor jullie te hoog is, mijn kinderen, bedenk dan dat 

jullie niets kunnen meenemen als de laatste dag van jullie leven zal aangebroken zijn. Ik 

bedreig jullie niet, mijn kinderen. O! neen, daarvoor heb Ik jullie te zeer lief. Ik ben zo 

geduldig. Wacht niet te lang; Ik kan jullie, vanaf nu, het geluk hier op aarde geven. Doe afstand 

van de dood en jullie zullen het leven hebben. Mijn leven is jullie voor altijd gegeven, gratis.  

Mijn kinderen, een enkel oprecht berouw en alles zal in jullie opborrelen. Ik beloof jullie 

het geluk; wees ervan overtuigd dat alles eenvoudig zal zijn, zonder verplichting van jullie kant. 

Ik zal jullie alles geven zonder van jullie iets terug te vragen. Het goede is mijn goed. Ik ben 

voor jullie het manna in de woestijn, de vrucht die groeit aan de vijgenboom. Ik ben jullie 

Goed.  

Ik hou van jullie, mijn geliefde kinderen. Bemin de Liefde, de Liefde houdt van jullie. 

Maak je kruisteken, mijn welbeminde dochter van mijn smarten. Hoe bemin Ik je! Bemin jij 

mij ? - «Ik ben uw ziel, Liefde van mijn leven, ik heb U mijn ja gegeven, mijn leven is van U. 

Ik hou van U, mijn Jezus.» Amen. 

 

53 - 29 maart 2001 - Jezus van liefde 

Mijn kinderen, hoe bemin Ik jullie! 

Mijn veelgeliefde van mijn smarten, mijn kind, jouw tranen die vloeien over je broers en 

zussen zullen veranderd worden in genaden voor hen. Ween niet meer, Ik hou van je. Zie, mijn 

kind, hoe groot de liefde is! Alles in mij ben jij in mijn Wezen. Ik ben in jou. Mijn liefde, jij die 

mijn kinderen draagt, Ik draag jou. Jij geeft mij wat voor mij het dierbaarste is, jouw ja.  

Mijn veelgeliefde zoetheid van mijn smarten, zoals jij, heb Ik gisteren gezien hoeveel van 

mijn kinderen lijden door gebrek aan liefde en overgave in mij. Mijn geliefde kinderen, wat 

ontbreekt er in jullie dat jullie verhindert om jullie ja tegen de Liefde uit te spreken?  

Zijn er in jullie binnenste geen ja’s die verloren gaan door jullie nalatigheden? Als jullie ja 

een afwezig ja is, dan staat dat gelijk met een neen. Wat is er nodig opdat jullie zouden beseffen 

dat jullie neen’s het resultaat zijn van jullie lijden? De Liefde is een werkelijkheid. Begrijp dat 

alleen het goede moet heersen in jullie wereld van vandaag. Er kan slechts goed zijn wanneer 

jullie ja oprecht is. Er is zoveel lijden in jullie wereld!  

Mijn kinderen, het is zo hard voor jullie! Besef dat jullie het zelf zijn, ja jullie zelf zijn het 

die jullie geluk weigeren. Ik ben die is, die was en die komt, Hij die jullie geluk verschaft en 

verschaffen zal. Ik kan het jullie slechts geven, mijn kinderen, wanneer jullie je ja van overgave 

geven aan mijn liefdeskracht. Ik ben de almachtige God die alles in jullie legt als gevolg van 

jullie ja uit liefde.  

Ja, het is droevig jullie te zien, mijn kinderen. Jullie zijn aan jezelf overgelaten; jullie zijn 

ten prooi aan jullie weigering. O! hoe bemin Ik jullie! Mijn kinderen, waarom hebben jullie 

geen vertrouwen in mij, Ik die om jullie ja bedel? Ik ben jullie geluk, Ik wil slechts het goede 

voor jullie. Jullie geluk ligt voor jullie deur.  

De deur van jullie hart is die van de liefde. Ik heb in jullie genaden van overgave gelegd 

die jullie het geluk zullen brengen. Dat geluk, mijn kinderen, is in jullie. Hoe kan Ik gaan 

zoeken wat in jullie is, als jullie voor mij je hart gesloten hebben door jullie weigering naar mij 
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te komen? Mijn Moeder, jullie zachte Moeder, bezit de sleutel van jullie deur die jullie hart is. 

Bid tot mijn Moeder, zij zal jullie helpen die deur te openen. Jullie zullen er mijn genaden 

vinden die jullie zullen helpen het geluk in jullie te ontdekken.  

Mijn zeer tedere kinderen van de aardse smarten, wat zijn jullie hard voor mij! Jullie 

negeren jezelf, jullie weten niet waar jullie geluk is. Vergis jullie niet, mijn kinderen, het zijn 

niet jullie die weten wat goed voor jullie is. Ik alleen weet dat. Ik ben God, Ik ben de 

Almachtige. Vooruit! zet één stap en Ik, mijn kinderen, zal jullie het goede dat in jullie woont 

doen kennen. Ik ben jullie Goed, jullie enige geluk.  

O! mijn geliefde kinderen, Ik bemin jullie, bemin mij. Maak je kruisteken, mijn schoon 

kind van mijn smarten. Geef, geef, geef. Amen.  

 

54 - 30 maart 2001 - Jezus 

Ik ben de Liefde die in jullie leeft. 

Mijn veelgeliefde offer van mijn smarten, de offerande is het offer van mijn Lichaam en 

mijn Bloed aan mijn Hemelse Vader aan wie Ik alles geofferd heb.  

Ik heb mij tot offer gemaakt voor al de zonden. Die zonden heb Ik gedragen in mijn kruis. 

Dat kruis heb Ik gedragen uit liefde voor mijn Hemelse Vader, God de Schepper, jullie 

Schepper. Alle beledigingen die jullie Hem aandoen, mijn kinderen, heb Ik, jullie Jezus van 

liefde, voor jullie gedragen, uit  liefde lijdend om jullie zonden uit te boeten.  

Mijn Vader moest zijn Zoon offeren om eerherstel te brengen voor de zonde van 

ongehoorzaamheid die al jullie zonden zijn, mijn kinderen. Hoeveel begaan jullie er elke dag! 

Mijn kinderen, velen houden niet op mij te beledigen, mij die jullie mijn Leven gegeven heb. 

Dat Leven, mijn kinderen, heb Ik jullie eenmaal gegeven op Calvarië. Hoe kan het dat Ik nog 

lijd en mij nog offer? Elke dag beledigen jullie mij door jezelf, doorheen jullie broers en zussen. 

Jullie beminnen elkaar niet, mijn kinderen. De Liefde wordt niet bemind.  

Ik ben in eenieder van jullie, Ik leef in jullie, Ik voed mij met jullie ja’s van liefde. Het is 

jullie ja dat Ik nodig heb, maar jullie ja komt niet in jullie. Jullie weigeren mijn Voedsel. Ik lijd 

en Ik lijd tot eerherstel voor jullie zonden. Ik offer mij aan de Hemelse Vader in elke mis die 

mijn heilige priesters opdragen door Hem al jullie zonden te offeren.   

Ik ben het, mijn kinderen, die jullie fouten in mij draag. Met mij en door mij, zijn jullie het 

die jezelf offeren. Jullie, mijn kinderen, zeggen «amen». Dat amen is een ja aan de Wil van 

mijn Vader, niet aan jullie eigen wil, niet zoals jullie het willen, maar zoals mijn Vader en Ik 

het willen, en op de wijze die Hij gekozen heeft door mij.  

Ik ben het Leven, de Weg die tot Hem leidt, mijn Vader, jullie Hemelse Vader. Jullie zijn 

mijn Kerk, Ik ben het mystieke Lichaam van mijn Kerk. Jullie zijn in mij, Ik ben in mijn Vader. 

Wij zijn één. Niemand kan tot de Vader gaan dan door mij. Ik ben de Offerande van het Leven, 

die leidt tot mijn Hemelse Vader.  

Mijn geliefde kindertjes, aan wie Ik gegeven heb tot mij te komen, Ik ben het Brood des 

levens dat zich aan jullie geeft. Jullie leven is levend als jullie je aan mij geven. Ik alleen kan 

jullie dat geestelijk leven verschaffen, dat wat jullie het geluk schenkt, een geluk zonder einde. 

Ik ben de enige die jullie kan leiden naar dat leven van geluk. Eeuwig zal jullie leven zijn.  

Geloof niet dat Ik niet weet dat jullie verkiezen te leven van het materiële dat voor de 

meesten onder jullie zo belangrijk is. O! mijn geliefde kinderen, jullie tijd op aarde is zo kort! 

Vergelijk jullie leven met een druppel water op jullie asfalt. Hoe zij droogt in de zon! Dat is de 

duur van jullie tijd op aarde. Hoe kort is jullie tijd!  

Mijn kinderen, denk eraan. Een leven zonder einde in het Paradijs is zo goed. Het is 

eeuwig! Ik bemin jullie, mijn lieve kinderen. Ik wil jullie bij mij in het Paradijs. Dat Paradijs is 

jullie plaats. Ik heb er voor jullie een huis bereid als gevolg van jullie keuze. Het is jullie keuze, 

mijn kinderen, niet de mijne. Aan jullie zelf om te kiezen hoe jullie verblijf zal zijn. In de 
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overgave zal dat verblijf veelomvattend zijn. De Liefde is jullie welbehagen, jullie geluk is 

jullie zaligheid en jullie verblijfplaats is jullie eeuwige woning. Kom, mijn kinderen, dat 

verblijf is van jullie. Ik smeek jullie, denk erover na. Ik bemin jullie.  

Mijn veelgeliefde dochter van mijn offerandes, offer mij alles, alles wat van jou is, mijn 

dochter, geheel jezelf. Ik hou van je, Ik wil je, jij die je ja van liefde hebt uitgesproken. Maak je 

kruisteken, mijn zachtheid van mijn offerandes. Amen.  

 

55- 31 maart 2001 - Jezus 

Mijn kleine stukjes touw zijn voor jullie. 

Mijn dochter van mijn smarten, Ik ben gelukkig dat jij je met zoveel gewilligheid geeft. 

Alles in jou is zo eenvoudig. Jij bent, wat Ik, jouw Jezus van liefde, wil dat jij bent: een totale 

overgave aan de Goddelijke Wil. Vrees deze dag niet. Het is een dag van schenking
21

 aan de 

Goddelijke Wil.  

Ga, laat je kleinkind naar hier komen, jij bent haar grootmoeder. Mijn Tegenwoordigheid 

in jou, jij, mijn zachtheid van mijn wonden, zal voor haar heilzaam zijn. Hoe groot is mijn 

vreugde te zien hoe kleine kinderen zich aan hun grootouders hechten! Ik ben een Jezus vol 

liefde voor al die kleine kinderen die Ik op mijn Hart koester. Zij hebben het nodig om grote 

mensen te zien die vol zijn van liefde voor hun kleine Jezus van liefde.  

Ik ben diegene die in hen is. Ik zie hen zo graag, dat als Ik in hun kleine handjes was, Ik 

mij als een zeepbel door hun adem zou laten wegvliegen. Mijn liefde is als een klein 

speelgoedje vol satijn en draadjes. Ze zouden mij moeten zoeken in die warboel van kantjes 

waarin Ik verstopt ben te midden van hun geschenkjes. Ja, Ik ben een klein Hart binnen in hun 

kleine hartje. Ik ben het die hen doe lachten, die hen liedjes van liefde laat zingen. Ik ben hun 

kleine vriend van liefde, hun vriend van hen alleen. Ik behoor toe aan hun kleine schat die in 

hen is.  

Dat deze kleine schatten van liefde goed, goed zorg dragen voor mij. In ruil zal Ik zorg 

dragen voor hun liefde in hen. Bemin hen, Ik hou erg veel van hen. Dat veel is zo groot dat de 

hemel klein is tegenover mijn liefde voor hen. Mijn kinderen, hebben jullie begrepen dat jullie 

allen klein zijn in mijn ogen? Ik draag jullie op mijn Hart en, dat Hart, zijn jullie, dat ben Ik; wij 

zijn samen verenigd. 

Mijn kleine dochter van de Goddelijke Wil, maak je kruisteken en draag goed zorg voor 

de kleine schatten die in jou zijn. Geef ze mij. Ik ben helemaal van jou. Jij die leest, ben jij 

helemaal van mij ? Jij bent het kleine hartje, dat onderin die draden zit, Ik weet dat jij me zegt: 

“Ja, Jezus, Ik bemin U, bewaar mij in die warboel van draadjes diep in mijn hart dat Uw Hart 

is.»  Jouw Jezus die jou bemint. Mijn dochter, ga nu. Amen. 

 

56 - 31 maart 2001 – Jouw Mama van liefde 

Laat jullie vormen in de school van mijn Moeder. 

Mijn veelgeliefde dochter van mijn Zoon, Jezus van liefde, Ik ben jouw Mama van liefde. 

In mijn God, heb ik heel mijn heilige wil gelegd.  

Vanaf mijn ontvangenis in de schoot van mijn moeder, is de Schepper mij komen 

bezoeken, Hij, mijn God, de Almachtige. Hij heeft niet gewacht op mijn geboorte om mij 

genadegaven te schenken die mij zouden laten groeien in de liefde van mijn Zoon, zijn eigen 

Zoon. Hij gaf mij zoveel genaden dat ik, in de schoot van mijn heilige mama Anna, groeide in 
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 Jij geeft je persoon door alles in de Goddelijke Wil te doen. Jij bent het niet die leeft in jou, Wij zijn het, de 

Goddelijke Wil.  
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wijsheid, in genade, in nederigheid. Al die genaden deden mij de Dochter van de Goddelijke 

Wil worden.  

Ik heb mij zien groeien in de totale gave van mijn kleine persoon aan de Goddelijke Wil. 

Alles in mij was slechts gave in die Goddelijke Wil. Ik was zo gelukkig mijn nederige persoon 

te schenken. Mijn leven op aarde was voor de Goddelijke Wil een zeer grote vreugde. Mijn 

gehele wezen was ernaar gericht om alleen aan mijn God te willen behagen, mijn Schepper. Ik 

gaf mij voortdurend.  

Ik wist, reeds vanaf mijn jongste jaren, dat ik mijn moeder zou moeten verlaten om mij 

aan God alleen te geven. Genaden maakten mij ervan bewust dat ik God alleen toebehoorde. 

Mijn lieve mama wachtte het moment af waarop ik moest vertrekken om haar belofte te 

volbrengen die zij aan haar Schepper, de Almachtige God gedaan had. Ik was zo jong, ik was 

amper drie jaar. Het was dus met toegeknepen hart dat zij mij voorbereidde op die scheiding.  

Hoe groot was mijn vreugde naar deze school te gaan, doch mijn kleine hartje was triestig 

omwille van mijn mama. Het was met een glimlach van overgave dat ik mijn aanvaarding 

uitdrukte tegenover mijn lieve mama die hete tranen schreide. Mijn Hemelse Vader schonk 

mijn mama genaden van overgave aan de Goddelijke Wil en, zonder dat zij wist waarom, 

voelde zij die vrede. Ik, die in God was, ontving genaden van overgave waarvan mijn moeder 

de weldaden ondervond. Alles rondom mij was overgave.  

Toen ik in die school aankwam, of eerder, dat klooster
22

, droegen de oversten goed zorg 

voor mij. Denk niet, mijn lieve kleine dochter, dat ik verstoken bleef van favoritisme in 

vergelijking met mijn vrienden. Ik was zo‟n onderdanig kind tegenover mijn oversten dat dit 

jaloezie opwekte bij mijn vrienden van de klas. Het was in overgave aan de Goddelijke Wil dat 

ik hun spotternijen aanvaardde.  

Ik heb God gebeden mij te helpen hen waardig te worden. Met grote overgave offerde ik 

mezelf als eerherstel voor het lijden dat ik bij hen veroorzaakte, ik, de Mama van de Liefde. Ik 

kon de oorzaak van hun lijden niet zijn tegenover onze God Liefde. Mijn klasgenoten die mijn 

aanvaarding zagen in alles begonnen mij met vriendelijkheid te benaderen. Ik was gelukkig hun 

overgave aan de Liefde te zien. Ik was zo gelukkig hen zo te zien, dat Ik bij elke beweging van 

vriendschap, akten van overgave aan de Schepper deed.  

Mijn Hemelse Papa openbaarde zich aan mij door tussenkomst van engelen die hun eer 

betuigden aan mijn kleine persoon. Ik leerde van hen ook lessen over de Goddelijke Wil. Ik was 

zeer goed opgevoed. De mensen die mij omringden waren diegenen die mijn Schepper gewild 

had; zij luisterden helemaal naar Hem.  

Zie je, mijn dochter, hoezeer ik ervan hou jou te leren wat de Goddelijke Wil is. Mijn 

veelgeliefde dochter van de Goddelijke Wil, wees mijn leerling in deze moeilijke momenten die 

nodig zijn voor jou, om de wonden van mijn Zoon Jezus waardig te zijn.  

Vrees niet om deze boodschap aan Pater C. te tonen. Op die momenten, ontvangt hij 

genaden van de Goddelijke Wil die hem deze geschriften die van de hemel komen laten 

opnemen. Wees niet bezorgd omtrent de plaats of het moment waarop dit zal plaatshebben. Jij 

bent uitgenodigd je aan ons te geven. Mijn lieveling, wees niet te overmoedig. Ga en wees mijn 

kleine leerling. Ik hou van je; maak je kruisteken, mijn mooie kind van de Goddelijke Wil.  

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Ik ben de Maagd van de Eucharistie waar alles voor mijn Zoon Jezus is. Deze tijd is de tijd 

die nodig is voor zijn Werk. Zijn Werk verwezenlijkt zich over de wereld. Deze wereld is in 

gevaar. Hij kan hem zichzelf niet laten vernietigen. Alles behoort Hem toe. Deze wereld is van 
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 De school was een plaats van onderricht. Het klooster was een plaats waar deze jonge kinderen, onder de hoede 

van priesters en priesteressen die hen onderrichten in de wet om hen goed voor te bereiden op de komst van de 

Messias. Zo was de plaats van de kleine Maria. 
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mijn Zoon, van hem alleen. Ik ben zijn Mama. Ik heb de zending, uit liefde voor hem en voor 

jullie, mijn lieve kindertjes, jullie te komen meedelen dat alles klaar is voor jullie nieuwe leven.  

Deze aarde zal klimatologische veranderingen ondergaan, in zulke mate dat jullie erover 

verrukt zullen zijn, mijn kinderen. Mijn vijand zoekt jullie, hij wil jullie vernietigen. Door de 

Goddelijke Wil, schenk ik jullie genaden die jullie vreugde zullen geven, ondanks de 

gebeurtenissen die plaatsvinden. Mijn Zoon is in jullie, Hij is jullie vreugde.  

Ik, die Moeder ben van de Liefde, ik ben jullie enige toevlucht. Ik weet wat best is voor 

jullie. Zoek niet jullie eigen wil te doen; het is aan mij om jullie naar mijn Zoon te leiden. Ik 

ben de Moeder van de Eucharistie die de Goddelijke Wil weet te volbrengen.  

Mijn dochter, vrees de eigenaardige woorden niet die ik gebruik
23

, het is om jullie beter te 

beschermen tegen hem die jullie kwaad wil doen. Ik bemin je. Bemin je Hemelse Mama. Alles 

is klaar voor jullie. Tot weldra, mijn zoete wonde van mijn Zoon die ik meer bemin dan mijn 

eigen leven. Ga nu, geef je helemaal aan de Goddelijke Wil. Maak je kruisteken, ik hou van je.  

 

 

57 – 1 april 2001 - Jezus liefde 

Waarop wachten jullie ? Kom tot mij. 

Mijn zoete vlam van mijn Hart, jij brandt van liefde voor jouw Jezus van liefde. Ik brand 

in jou. Jij bent mijn liefdesvlam die Ikzelf aangestoken heb.  

Jullie zijn de vlam die schijnt in de duisternis van jullie eigen levens. Mijn kinderen, deze 

duisternis die steeds dichter wordt bedekt onophoudelijk hen die mijn licht weigeren. Ik ben het 

Licht van de wereld, deze wereld die in gevaar verkeert.  

Mijn schatten van kinderen, Ik ben op weg naar jullie, Ik kom binnen zeer, zeer korte tijd. 

Ik weet dat er sommigen onder jullie zijn die hopen dat dit zal gebeuren met een 

overweldigende gebeurtenis. Mijn lieve kleine kinderen, zou het niet normaal zijn dat jullie je 

zouden voorbereiden voor de komst van die gebeurtenis die spoedig komen zal? Kan het jullie 

geen donder schelen of wat? 

Ik heb waarschuwingen gegeven door mijn profeten en jullie luisteren niet naar hen; 

willen jullie er nog of wat? Wat gaan jullie doen met wat Ik jullie gegeven heb? Gaan jullie het 

in praktijk brengen of wachten tot de gebeurtenissen op jullie aarde zullen plaatsvinden? Het is 

zo betreurenswaardig jullie te zien wachten zonder iets te doen.  

De meesten van jullie liggen in scheiding met jullie naaste.
24

 Jullie beschuldigen hem  en 

weten niet meer wat nog uit te vinden om hem kwaad te doen. En jullie zouden willen dat Ik 

kom ? Ah! mijn kinderen, weten jullie niet wat het meest te vrezen is, het is jullie eigen oordeel 

over jullie zelf? Het zijn jullie zelf, mijn kinderen, die jullie zullen oordelen.  

Ik zal in jullie het licht plaatsen; het zal jullie je binnenste laten zien. Jullie zullen je zien 

zoals jullie zijn. Zullen jullie in staat zijn jezelf te aanschouwen zonder jezelf te vernietigen ? 

Mijn kinderen, indien jullie al het kwaad dat jullie in je binnenste zullen voelen, zouden 

kennen, zouden jullie je gaan verbergen zonder je te willen herinneren waar je vandaan komt. 

Maar het zal onmogelijk zijn jezelf te miskennen.  

Ik, Ik ken jullie binnenste. Daarom is het, mijn lieve kinderen, dat Ik, door mijn  

smeekbeden en die van mijn Moeder, de gebeurtenissen vertraag die voor jullie deur staan. 

Jullie Hemelse Vader kan niet langer jullie klaagzangen aanhoren terwijl jullie niets doen om 

jullie voor te bereiden. Mijn Moeder en Ik zullen wat komt niet meer kunnen tegenhouden. Wat 

komt is reeds begonnen.  

                                                 
23

 Allusie op de zin: «Deze aarde zal klimatologische veranderingen ondergaan, op zulke wijze dat jullie erover 

verheugd zullen zijn, mijn kinderen», die twee paragrafen hoger voorkomt. 
24

 Alle middelen zijn goed om de banden door te snijden tussen jullie en jullie naaste. 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 62 van 130 

 

Sommigen onder jullie, mijn priesters, zeggen dat alles OK is in de beste der werelden. 

Jullie stoppen je oren dicht met jullie mooie woorden van troost en jullie blinddoeken de ogen 

om mijn tekenen niet te zien. Jullie zullen zien dat alles er is en dat jullie niet zullen kunnen 

tegenhouden wat Ik, jullie Jezus, bezig ben te doen om mijn kinderen te redden.  

Ik heb jullie deze taak toevertrouwd hen naar mij toe te leiden en jullie luisteren niet naar 

mij. Wat gaan jullie mij antwoorden wanneer Ik jullie de vraag zal stellen: «Jij, mijn geliefde 

zoon in wie Ik al mijn weldaden heb gelegd, wat heb jij gedaan om mij te behagen? Heb jij naar 

mijn kinderen geluisterd die Ik naar je toegestuurd heb om je te verwittigen dat Ik kom voor wat 

mij toekomt?» 

Ah! beste welbeminde zonen, weten jullie niet dat Ik mijn komst door mijn woorden 

aangekondigd heb? Ik heb jullie geschriften gegeven opdat jullie zouden verlicht zijn omtrent 

mijn komst, maar jullie hebben ze genegeerd. Dus zal ook Ik jullie negeren. Nochtans houden 

kinderen van het licht niet op om voor jullie te bidden, mijn zonen; zij smeken mij jullie 

bijzondere genaden te schenken die jullie het licht zullen geven om jullie duisternis te 

verlichten.  

Mijn geliefde kinderen die voor mijn zonen bidden die niet willen geloven in mijn tekens, 

Ik bemin jullie. Door mij en voor jullie, zijn jullie mij, en Ik, jullie. Ik ben en Ik zal jullie Licht 

zijn, jullie Weg die jullie naar mijn Hemelse Vader zal brengen. Ah! mijn lieve kinderen, hoe 

bemin Ik jullie! Ik smeek jullie deze regels goed te lezen. Het zijn regels van liefde: die liefde, 

de mijne, is voor jullie.  

Ik, Jezus van Nazareth, de Nazareeër, Ik ben de Koning, de Zoon van de Levende God, Hij 

die komt om het Rijk van mijn Vader op aarde, mijn aarde, te vestigen! Jullie zullen zien, Ik 

ben de Waarheid. Mijn dochter van mijn liefdesvlam, Ik hou van je. Bemin mij voor hen die mij 

niet beminnen. Maak je kruisteken, mijn veelgeliefde. Amen.  

 

58 - 2 april 2001 - Jezus van liefde 

Heb elkaar lief, mijn kinderen. 

 

Aan al mijn welbeminden: 

Al meer dan tweeduizend jaar geleden heb Ik mij als slachtoffer voor jullie geofferd om 

jullie van een zekere dood te redden. Ik heb mij aan de Hemelse Vader geofferd, mijn lieve 

kinderen, opdat jullie het inwendig leven zouden hebben. Wat overkomt jullie ? Ik die jullie 

bemin, Ik wacht tot jullie naar mij zouden komen in mijn eigen Leven dat in jullie is. Jullie zijn 

bezig verloren te gaan en Ik ween over jullie.  

Mijn geliefde kinderen, wat is er nodig opdat jullie de Liefde zouden ontdekken die in 

jullie beweegt? Zou het niet nodig dat jullie stilhouden om je te realiseren dat jullie beetje bij 

beetje bezig zijn te sterven? Jullie zijn jezelf zeer onwaardig. Waarom houden jullie niet van 

jezelf, mijn kinderen? Zij die zichzelf beminnen, willen het goede voor zichzelf, geen 

wreedheid. O! mijn geliefde kinderen, wat zijn jullie hard voor jezelf!  

Hoe moet Ik mij herhalen! Gaan jullie naar mij luisteren? Het is waar, Ik beklaag mij, 

maar het is voor jullie, niet voor mezelf. Ik lijd voor jullie. Ik zal het niet eindeloos kunnen 

doen. Er zal een tijd komen waarop alles eindigt en alles zal herbeginnen voor hen die zich 

beminnen. Zij zullen aankomen met hun werken die zij met liefde zullen verricht hebben.   

Wacht niet, mijn kinderen, tot alles rondom jullie instort; jullie lopen kans neer te storten, 

samen met hen die mij haten. Ik die jullie meer bemin dan mijn eigen Leven, Ik wil jullie bij 

mij, jullie tedere Geliefde. Het bevalt mij in jullie. Bevalt het jullie in mij ?  
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Mijn geliefde kinderen, wanneer de Gebeurtenis
25

 zal plaatsvinden, wat gaan jullie dan 

doen? Alles rondom jullie zal in donkerte gehuld zijn. Heel jullie wezen zal in verwarring zijn 

en het zal niet weten waar te gaan. Mijn kinderen, alles in jullie zal jullie slechts duisternis 

schijnen. Waar jullie ook zullen zoeken om een uitweg te vinden, er zal er geen zijn, want Ik 

alleen zal jullie licht zijn. Ik, Jezus, zal in jullie zijn, jullie zullen mij zien. Er zal geen enkele 

plaats zijn waar Ik niet zal zijn. Alles in jullie zal in mijn Tegenwoordigheid zijn. Ik ben 

alomtegenwoordig. Ik ben in jullie. Wie jullie ook zijn, waar jullie ook zijn in deze wereld, Ik 

zal er zijn.  

Maar, mijn kinderen, weten jullie wat voor een ontreddering jullie zullen voelen? Ik ben 

zo bedroefd voor jullie, Ik die op de hoogte ben van jullie innerlijke nood. Mijn lieve kinderen, 

Ik zal jullie verlichten indien jullie je aan mij geven. Vrees niet, kom schuilen in mij. Ik ben de 

enige beschermer voor jullie ontreddering. Ik ben de enige die jullie kan beschermen tegen het 

kwaad dat jullie je aandoen. Ik alleen weet hoe groot jullie ongeluk is doordat jullie je 

verwijderd hebben van de voorschriften van mijn Vader.  

«Heb elkander lief» is gelijk aan het grootste gebod van jullie Hemelse Vader. Het is voor 

jullie eigen goed, niet voor jullie ongeluk dat dit gebod jullie werd gedicteerd; het zou oorlogen 

hebben vermeden, echtelijke conflicten, conflicten tussen ouders en kinderen.  

Mijn lieve kinderen, Ik bemin jullie. Bemin Hem die jullie meer liefheeft dan zijn eigen 

Leven. Mijn Leven is dat wat zich voor jullie gegeven heeft. Bij mijn dood, heb Ik op mij al het  

lijden van jullie zonden gedragen. Kom jullie onderdompelen in mij; Ik ondersteun jullie. Jullie 

zullen zien dat het kwade in jullie zal verdwijnen. Willen jullie niet goed zijn, mijn kinderen? 

Geef jullie instemming aan de Liefde.  

Mijn lieve kinderen, Ik hou van jullie, bemin de Liefde. Tot binnenkort, mijn lieve 

kinderen. Binnenkort is nabij. Maak je kruisteken, mijn veelgeliefde. Ik hou van je, Ik, jouw 

Jezus van liefde. Amen.  

 

59 - 5 april 2001 - Jezus 

Wees in liefdesextase voor mij. 

 

Mijn welbeminde van mijn Hart, lijdend voor mijn kinderen die mij niet beminnen, Ik lijd 

om hen zo ver van mij te zien. Deze tijd van mijn Passie brengt mij mijn kwelling te 

Gethsemani in herinnering. Ik was alleen, zonder enige hulp om mij te steunen bij mijn 

innerlijke smarten. Die waren groter dan de pijnen die mijn Lichaam gekwetst hebben. Deze 

laatste tekenden slechts mijn heilig Lichaam, maar de andere, inwendige, heb Ik in mij 

gegraveerd.  

Mijn kinderen, zij waren te wijten aan zoveel onverschilligheid vanwege mijn kinderen die 

spotten met mijn liefde voor hen. Zij willen mijn liefde niet. Ik zag hen  in mijn Goddelijk 

zien
26

, hoe zij zich lieten grijpen door Satan die hen verlaagde tot slaven van het kwaad, en zo 

verloren zij hun eeuwig leven. Mijn offer heeft hen niet gered, omdat zij mijn liefde geweigerd 

hebben. Zoveel smarten om hunnentwil terwijl zij zich door Satan laten grijpen! Arme 

kinderen, wat doen jullie, Ik die jullie zo bemin! Zie mijn liefde voor jullie: zij verkeert 

onophoudelijk in smarten om jullie te redden.  

Mijn kinderen, weten jullie het niet? Als men bemint, is het zo hard wanneer men zich 

genegeerd weet. Het is zo moeilijk te beminnen zonder wederliefde. Ik heb mij aan mijn Vader 

geofferd voor jullie, mijn kinderen, jullie die niet weten te beminnen. Ik zal jullie weldra heel 

mijn liefde tonen die Ik voor jullie gevoel.  

                                                 
25

 Mijn terugkeer. Niet het einde van de wereld. De Heilige Geest zal in jullie een licht laten neerdalen. Ik zal mij 

aan jullie voorstellen. Jullie zullen mij zien in jullie, mij, Jezus. 
26

 Mijn “Goddelijk zien” is mijn eigenschap waardoor ik het verleden, het heden en de toekomst zie. 
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Jullie zullen zelf die smart voelen die Ik verduurd heb omdat ik niet door jullie bemind 

werd. Niet omdat Ik jullie wil doen lijden, jullie zijn het, mijn lieve kinderen, die het zo willen. 

Mijn kinderen, jullie moeten niet onkundig zijn van wat Ik voor jullie geleden heb. Jullie alleen 

kunnen de intensiteit ervan verminderen door mij te beminnen. Zeg ja aan de Liefde.  

Mijn kinderen, Ik, jullie Jezus van liefde, zal jullie liefde in de plaats geven. Jullie zullen 

met zo‟n vrede overweldigd worden dat jullie in een extase van liefde voor mij zullen vallen; 

jullie zullen gelukkig zijn. Mijn kinderen, hoe goed zal dat zijn voor jullie! 

Jullie zijn mijn veelgeliefden in wie Ik al mijn liefde gelegd heb. Bemin die jullie bemint. 

Ga nu, mijn dochter, Ik bemin je. Maak je kruisteken. Amen.  

 

60 - 9 april 2001 - Jezus van liefde 

 

Deze geschriften zijn voor jullie, niet voor jullie schuiven. 

 

Mijn teergeliefd kind dat Ik bemin, Ik lijd onder zoveel nalatigheid bij het vieren van 

Pasen. Mijn Verrijzenis, mijn kinderen, is jullie steun. Zien jullie dan niet dat jullie 

vergissingen leiden naar de chaos die weldra voor jullie deuren zal staan ?  

Jullie laten Mij niet in jullie binnenkomen, mijn kinderen. Velen gaan niet meer naar mijn 

priesters om te biechten; anderen kennen zelfs de betekenis niet meer van mijn Verrijzenis. Ik 

sterf in jullie. Ik bemin jullie. Ik verlang zo naar jullie wederliefde. Mijn kinderen, alles is 

uitzichtloos wanneer jullie mij niet in jullie leven toelaten!  

Ik, Jezus, ben het Wezen dat jullie alles gegeven heeft. Mijn kinderen, lees deze 

geschriften. Zij zijn voor jullie. Ik spreek niet om in een la gestopt te worden! Ik wil mijn 

woorden van liefde in jullie harten graveren, jullie harten die elke betekenis van het woord 

liefde verloren hebben. De liefde is een overgave aan de Liefde. Jullie zijn mijn geliefden. 

Bemin jezelf, mijn kinderen, het is zo belangrijk.  

Wees gedienstig voor elkaar. Ik sterf in jullie wanneer jullie zeggen dat jullie willen leven 

zoals het jullie belieft. En als het slecht uitdraait voor jullie of voor jullie naaste, zeggen jullie 

dat jullie daar voor niets tussen zitten, zo is het leven en morgen zal alles beter gaan.  

Mijn lieve kinderen, jullie veroordelen jezelf om alleen op een woelige zee rond te 

zwalken, met enkel jullie eigen middelen om het ruime sop te bereiken.  Jullie zijn als dwazen 

die naar de woestijn gaan zonder een veldfles met water mee te nemen. Jullie zijn bezig beetje 

bij beetje te sterven. Jullie lijden. Jullie pijnen zijn zo groot dat alles jullie onoverbrugbaar lijkt. 

Mijn lievelingen, Ik alleen zal jullie leiden. Ja, mijn kinderen, jullie zijn wezens geschapen door 

de Liefde; het is jullie plicht jullie als liefde te (h)erkennen.  

Ik ben het kompas dat jullie leidt op de woelige zee. Ik zal jullie leiden naar rustige 

wateren. Ik ben de waterbron die jullie dorst zal lessen opdat jullie nooit meer in een dorre 

woestijn zouden zijn waar niets groeit. Ik ben het veld waarop alles groeit. Het gras staat er 

hoog. Ik ben de boom des levens. Mijn vruchten zijn zo overvloedig! Ik verwacht er jullie.  

Mijn lieve kinderen, wacht niet langer. Jullie houden zelf jullie geluk in handen dat nooit 

zal eindigen te bloeien, waar alles mooi en helder zal zijn, waar alles zal stralen van 

schoonheid. Maak jullie geen zorgen meer omtrent jullie toekomst. Ik, jullie Jezus van liefde, 

heb alles voor jullie voorzien. Ik ben jullie Licht, jullie Goed. Volg mij. Ik ben in jullie, zo dicht 

bij jullie! Ik verlang naar jullie. Mijn kinderen, Ik wacht op jullie. Amen.  
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61 - 11 april 2001 - Jezus Liefde 

 

De zwakheid van Petrus: onze zwakheden 

 

Mijn lief kind, wil jij dat Ik je spreek over mijn Laatste Avondmaal? Op die vooravond 

waren mijn leerlingen met Mij samen om de laatste voorbereidingen te treffen voor het feest dat 

die avond zou plaatsvinden. Die dag moest onvergetelijk worden. Alles moest heilig, goddelijk 

zijn. Zo verlieten mijn apostelen die bij mij waren de plaats waar wij ons bevonden om 

levensmiddelen te gaan zoeken om het feest voor te bereiden. Ieder had zijn voorbereidingen.  

Mijn hoofd van de Kerk was zeer in de weer om de plaats te vinden die Ik hem had 

aangeduid. Alles gebeurde zoals Ik het voorzegd had; niets werd veronachtzaamd om dat 

moment goed voor te bereiden. Mijn kinderen, herinneren jullie je het Laatste Avondmaal? In 

een weinig tijd was alles klaar. Ik waakte erover dat alles zou gebeuren zoals mijn hemelse 

Vader het voorzien had in de Schriften.  

Dan brak het moment aan waarvoor Ik beducht was, waarop Satan de geest van mijn 

heilige plaatsvervanger zou overmeesteren. Hij was erdoor verdrietig gemaakt. Hij begreep de 

listen van de duivel niet die zich meester maakte van zijn gedachten, in deze wereld waar alles 

van hem is. Petrus was zo kwetsbaar! Ik heb voor hem gebeden. Bewogen door een opwelling 

van trouw, verzekerde hij mij nooit te zullen verlaten. Pogend hem niet te zeer te kwetsen, zei 

Ik hem dat hij mij zou verloochenen, alvorens de haan driemaal zou kraaien. Ik heb gebeden 

voor mijn Petrus opdat hij de genaden van berouw zou verkrijgen en niet in angst zou vallen.  

Mijn kinderen, jullie die dit geschrift volgen, bekeer jullie tot het gebed. Het gebed is een 

zelfgave die ervoor zorgt dat jullie van mij, die ben bij de Vader en de Heilige Geest, genaden 

bekomen die jullie zullen sterken in momenten van ontmoediging.  

Hoeveel van mijn kinderen ondergaan aanvallen van de duivel! Hij laat jullie geloven dat 

jullie depressief zijn, niet in staat uit jullie moeilijkheden weg te komen. Mijn kinderen, in 

plaats van naar mij te komen, raadplegen jullie specialisten die ook in gevaar zijn. Zij zijn er 

zich niet van bewust dat zij slachtoffers zijn van verkeerde ideeën. Zij hebben zich verwijderd 

van mijn liefde die hen beschermde tegen hun negatieve gedachten.  

Geen enkele negatieve gedachte, mijn kinderen, komt van de Liefde. Weten jullie niet dat 

alles wat van ons komt zacht is, zonder angst, zonder wrok of vijandigheid? Deze specialisten 

zijn kinderen die het geloof in mijn liefdesmacht verloren hebben. Ik alleen kan jullie helpen, 

niet hun boekenwijsheid.  

Mijn kinderen, net zoals Ik Petrus gesteund heb, steun Ik jullie. Het is aan jullie om mijn 

hulp te vragen. Ik zal jullie tonen dat Ik aanwezig ben in jullie net zoals Ik dat geweest ben voor 

mijn Petrus. Wees waakzaam. De Boze is aanwezig in jullie wereld. Hij is er heer en meester 

met zijn bekoringen om jullie te laten struikelen, zoals hij gedaan heeft bij mijn heilige 

plaatsvervanger. Mijn kind, zie je de noodzaak van het gebed om niet in bekoring te vallen? Het 

vlees is zo zwak en de Boze profiteert daarvan! Wees niet bang van de gebeurtenissen die je te 

wachten staan. Alles werd voor jou voorzegd nog voor jij bestond. De Hemel, mijn dochter, 

heeft jou uitgekozen om mijn zaak te helpen nabij je broers en zussen. Mijn wonden die vanaf 

morgen in jou zullen verschijnen zullen je pijnen geven die slechts zullen ophouden na mijn 

Passie.  

Vrees niet te bidden voor jezelf; vraag dat men met je bidt. Je zal hulp kunnen vragen, net 

zoals Ik omringd was met mijn leerlingen. Wees niet verrast over het moment dat Ik voor jou 

gewild heb. Jij behoort mij toe. Jij bent van mij, Ik ben van jou. Wij vormen slechts een enkel 

lichaam, mijn Lichaam; jij bent mijn ledematen, jij maakt deel uit van mijn heilige Kerk. 

Ik bemin je, mijn zoete wonde van mijn wonden. Om dit geschrift goed te begrijpen, stel 

akten van liefde voor jouw Jezus. Bemin hem, Hij die jou grenzeloos bemint. Ga, nu, het uur 

om mij te aanbidden is aangebroken. Maak je kruisteken. Ik hou van je. Amen.  
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62 - 11 april 2001 - Jezus van liefde 

 

Jullie vluchten mijn missen? Ach! mijn kinderen! 

 

Mijn veelgeliefde dochter van mijn heilige wonden, het uur nadert waarop men mij zal 

geselen. Mijn Lichaam zal misvormd worden door jullie zonden. Het zal slechts bloedende 

wonden zijn voor jullie, mijn kinderen die Ik bemin. Wees niet verontrust, Ik ben het Lam dat 

zich voor altijd laat slachtofferen. Niets zal jullie weggenomen worden, daarvoor zie Ik jullie te 

graag.  

Jullie, mijn lievelingen, die het moeilijk hebben onder het gewicht van jullie werken, jullie 

hebben het moeilijk om „s zondags te stoppen, de door mijn Vader uitgekozen dag om er een 

rustdag van te maken.  

Wat doen jullie met mijn zondag die Ik jullie gegeven heb om naar de kerk te komen? 

Jullie beklagen jezelf afgemat te zijn door jullie werk en nochtans luisteren jullie niet naar jullie 

vermoeide lichaam, jullie gaan winkelen, jullie bewaren deze dag om jullie week af te ronden 

door te werken aan en rond jullie huis, jullie auto‟s.  

Ach! mijn kinderen, hoe zal Ik jullie doen begrijpen dat deze dag een dag van genade is 

waarmee jullie je ten volle zouden moeten vullen voor jullie geestelijk leven, dat leven dat jullie 

het eeuwig leven schenkt? Herinneren jullie je nog de druppel water op jullie asfalt. Hoe zij 

verdampt onder de zonnestralen! Mijn kinderen, het is jullie eigen leven, dat leven dat jullie op 

deze aarde leven.  

Draag zorg voor jullie zelf, mijn lievelingen. Ik smeek jullie om goed te kijken naar jullie 

gedrag met betrekking tot de instelling die de zondag is, het zondagsvoorschrift van God, mijn 

hemelse Vader. Hij heeft zes dagen gewerkt. De zevende rustte Hij. Dat is de zondag, de dag 

des Heren.  

Hoe graag zou Ik hebben dat jullie het belang van die dag zouden inzien! Die dag is heilig. 

Bewaar hem denkend aan jullie toekomst in de Hemel. Ik, jullie Jezus van liefde vraag het 

jullie, Ik die mij uit liefde voor jullie heb laten geselen, jullie die de eerbied voor deze dag 

verwaarlozen. Mijn veelgeliefden, hoe bemin Ik jullie! Ga, nu. Maak je kruisteken. Amen.  

 

63 - 12 april 2001 – Jezus 

 

Ik ben bezig in jullie duisternis door te dringen. 

 

Mijn welbeminde dochter die Ik meer bemin dan mezelf, de komende dagen van mijn 

Passie zullen jou toeschijnen als dagen van zuivering. Vele van mijn kinderen zullen 

verlichtingen (inzichten) ontvangen die hen zullen doen vooruitgaan in mijn liefde!  

Ik ben de enige God die IS. Ik ben de bron van het geluk. Ik ben de Redder van de wereld. 

De wereld die mij miskent, zal mijn macht leren kennen. Ik ben bezig in jullie duisternis  door 

te dringen met een wapen van liefde. Dat wapen is in jullie, het is mijn liefde. Alles in jullie zal 

erdoor worden omgevormd. Mijn liefdesmacht zal in jullie zijn.  Zij zal de ongelovige kinderen 

laten zien dat Ik in ieder van hen leef.  

Ik ben de levende God. Ik beweeg mij in ieder van jullie, mijn kinderen. God de Vader is 

de Machtige. God de Vader is in mij, Ik in Hem. Hij is de Liefde. Alles van mij is Hij. Zijn 

liefde is in mij. Wie mij miskent, miskent mijn Vader. Ik ben het Licht van de wereld.  

Jullie, mijn kinderen, voor wie Ik het Licht ben, vraag Ik om deze geschriften  goed te 

begrijpen, zij komen alleen van mij, jullie Jezus van liefde. Gaan jullie doen zoals de 

schriftgeleerden die mij veroordeeld hebben weldra 2000 jaar geleden? Ik ben jullie Jezus 

gestorven voor jullie.  
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Jullie, mijn kinderen, die boos zijn op deze geschriften, wat gaan jullie nog uitvinden om 

deze woorden te mijden die Ik jullie door dit kind laat kennen? Zij is niets anders dan een 

eenvoudig omhulsel vol liefde voor haar tedere Jezus Liefde. Gaan jullie haar veroordelen zoals 

ze gedaan hebben bij mijn heilige apostelen, mijn heilige profeten ?  

Jullie zijn op zoek naar waarheden die jullie hoogmoedig maken. Jullie zijn van jezelf 

vervuld. Ik ben degene die jullie zoeken in jullie lectuur. Ik ben Jezus de Nazareeër. Twijfel 

niet, buig het hoofd voor jullie God, de mensgeworden Zoon van God. Ik bemin jullie meer dan 

jullie Mij beminnen.  

Wat zullen jullie doen nu Ik in jullie het licht heb aangestoken? Gaan jullie het doven met 

jullie twijfels? Verwerp deze woorden op deze bladen neergeschreven niet, zij voeden jullie. 

Ben Ik niet het levend Voedsel? Bid tot mij en genaden zullen jullie verleend worden. Bid niet 

zonder jullie eerst te hebben overgegeven in de Goddelijke Wil. Ik alleen ken jullie gebeden; zij 

zijn tot Mij gericht.  

Ik ben de Waarheid. Ik ben het Licht dat jullie harten verlicht. Laat mij jullie vormen. 

Jullie die mij niet kennen omdat er geen kinderen van licht waren om jullie in te lichten omtrent 

mijn Tegenwoordigheid in jullie, Ik openbaar jullie dat Ik jullie Jezus ben die in jullie leeft. Ik 

ben tegenwoordig in jullie en in elkeen van jullie broers en zussen. Ik bemin jullie, mijn 

kinderen. Luister, diep in het binnenste van jullie wezen, naar de stem die jullie zijn liefde 

verklaart.  

Mijn kinderen, maak jullie kruisteken, Ik zegen jullie in de naam van mijn Hemelse Vader, 

in naam van Mezelf, Jezus van liefde, in naam van mijn Parakleet, mijn Heilige Geest, en in 

naam van mijn zeer geliefde Moeder, jullie Moeder, Maria, bron van het eucharistisch leven, 

Ik, die ontsproot in de schoot van mijn heilige Mama. Jezus die jullie liefheeft ondanks jullie 

nalatigheden tegenover de Liefde. Ik bemin jullie, mijn kinderen. Maak je kruisteken. Amen.  

 

64 - 14 april 2001 - Jezus 

Het kwaad speelt de hoofdrol. 

 

Mijn veelgeliefde kind van mijn vreugde, de wereld is op zoek naar plezier! Hij kan geen 

zuivere wereld begrijpen. De wereld staat onder de invloed van mijn vijand. Ik, God, de Zoon 

van de eeuwige Vader, bij wie alles onschuld is, bij wie het kwaad niet bestaat, Ik ben het Licht 

van de wereld. Ik zal de wereld verlichten want de geest van het kwaad heeft de aarde met haar 

dwalingen overwoekerd. De wereld kent de overheersing van de Kwade; hij staat onder zijn 

invloed.  

Mijn kinderen, jullie zijn overgeleverd aan de willekeur van de Duivel. Hij is zo gemeen. 

Mijn kinderen, jullie die hem in jullie laten handelen, jullie eerbiedigen het lichaam niet dat Ik 

jullie gegeven heb, jullie zijn slachtoffers van zijn invloed. Zeg neen aan het geweld, aan de 

hebzucht, aan de zonde. Jullie zullen merken dat jullie leven het goede zal kennen; jullie zullen 

het in jezelf vinden en jullie zullen voor niemand enig kwaad kunnen willen.  

De wereld van de cinema heeft een koersverandering in haar projecties gekend. Hij heeft 

geen controle meer. Het is Satan die hem bijna helemaal domineert. Mijn kinderen, de wereld 

van de cinema is de wereld van Satan. Hij heeft hem gevuld met zijn haat, met zijn perversiteit, 

om hem aantrekkelijk te maken door zijn beelden waarin hij de hoofdrol speelt. Ontwaak, jullie 

die van het goede houden, jullie die een afkeer hebben voor de leugen! Jullie laten je in bezit 

nemen door de Verrader die voor jullie het kwade wil. Laat hem niet zien dat jullie je door hem 

laten domineren. Weersta hem; hij huivert wanneer men hem weerstaat.  

Mijn kinderen, geef mij jullie zwakheden en Ik zal jullie de nodige kracht geven om jullie 

slechte gewoonten te overwinnen. Mijn kinderen, waarop wachten jullie om te reageren? Jullie 

laten je onderuitzakken om naar het slechte te kijken op jullie tv-schermen.  
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Begin jullie hoofden leeg te maken van al die beelden die de Duivel fabriceert om controle 

over jullie te hebben. Laat jullie niet beheersen door die schermen die in jullie huis zijn. Als 

jullie zwak zijn, begin dan te bidden en jullie zullen de kracht vinden om dat scherm van het 

kwaad uit te doen. Jullie zullen slechts het goede winnen. Mijn kinderen, hoe vlugger jullie 

beseffen wat voor kwaad dat scherm in jullie aanricht, des te vlugger jullie de moed zullen 

hebben om je geluk elders te zoeken. Realiseren jullie je niet dat de liefde in jullie is. Die liefde 

zal jullie het geluk schenken dat jullie ontbreekt. Neem jullie bij de hand. Jullie alleen kunnen 

jezelf de kans geven om te kennen wat in jullie is: de Liefde.  

Alles is in jullie, mijn kinderen. Ik ben de Liefde die slechts het goede voor jullie wil. Ik 

bemin jullie. Bemin Diegene die zich voor jullie gegeven heeft. Mijn lieve kinderen, Ik wacht 

op jullie, Ik die slechts het goede wil voor jullie. Ik hou van jullie, Ik, Jezus van Nazareth, de 

Zuivere, de Rechtvaardige, de Zoon van de Levende God.  

Ga, mijn kind. Pas goed op voor het scherm dat je in huis hebt. Dank je om het te hebben 

uitgezet. Bewaar mij in jou, jij, mijn zoete wonde van mijn lijden. Ik bemin je, bemin mij. 

Maak je kruisteken, Mijn zoetste. Amen.  

 

65 - 15 april 2001 - Jezus Liefde 

 

Jullie werken zullen jullie volgen. 

 

Mijn veelgeliefde dochter, dat mijn wonden in jouw verschenen zijn, wil niet zeggen dat 

zij er voorheen niet waren. Ik was in jou, mijn welbeminde. Mijn Bloed zal opwellen als Ik 

alleen het zal willen. Ik beslis over het moment.  

Jij, mijn kind, wees in mijn school van de liefde. Je bent te kwetsbaar door het verlies van 

je man. Genaden voor je ziel werden je geschonken. Je moet groeien in genade. Jij bent mijn 

welbeminde dochter. Ik hou van je. Hoe verlang Ik ernaar dat mijn geliefde kinderen ook naar 

mij zouden luisteren! Hoeveel gunsten zouden zij voor hun ziel bekomen! Zij hebben slechts 

een eenvoudig ja te zeggen.  

Mijn hart loopt over van liefde voor jullie, mijn kinderen. Ik lijd wanneer Ik jullie zo ver 

van mij verwijderd zie in jullie bezigheden (zonder mij). Al jullie werken die jullie doen dragen 

geen vruchten als Ik er niet in (betrokken) ben. De vruchten zijn de genaden die jullie ziel 

voeden. De ziel heeft voedsel nodig. Ik alleen, Jezus, kan jullie ziel voeden. Alles wat goed is 

komt van mij. Als jullie je werken verrichten zonder ze aan mij te geven, verzamelen jullie geen 

genaden, jullie werken zullen vruchteloos zijn. Als op een dag jullie verblijf hier zal eindigen, 

welke werken zullen jullie mij dan kunnen voorleggen? Mijn kinderen, besef dat jullie werken 

op jullie weegschaal zullen liggen. Jullie zelf zullen het gewicht van je werken wegen.  

Mijn kinderen van de Liefde, die door de Vader werden uitgekozen om op de aarde te 

leven, jullie werken zullen jullie oordelen. Zij vormen de weg in jullie leven waar het goede 

moet heersen. Bega niet de vergissing door kwaad te doen tegen je naaste. Je naaste is de eerste 

persoon die dicht bij je is. Geef hem je steun. Hulp is zeer belangrijk en dat zal jullie  

honderdvoudig vergoed worden.  

Mijn kinderen, wat is alles mooi wanneer men zich voor altijd geeft! Alles ligt binnen  

jullie handbereik. Waarom het geluk dat in jullie is elders zoeken? Jullie geluk dat is een 

glimlach, een goedendag, een dienst verleend aan een persoon in nood. Jullie zijn wezens van 

liefde. De liefde is een gevoel dat Ik alleen jullie kan geven. Ik ben gemaakt van liefde, Ik ben 

de Liefde. Hoe eenvoudig is alles! Geef mij jullie ja en Ik zal jullie omvormen in wezens vol 

liefde, van mijn liefde.  

Waarom willen jullie onverschillig blijven in lichamen vol haat, geweld, afgunst, 

hebzucht, materialisme, egoïsme? Is jullie leven dan zonder waarde in jullie ogen, mijn 

kinderen ? Ik kan, indien jullie dat willen, zin geven aan jullie dode leven. Ik ben het Leven. 
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Alles leeft in mij. Ik ben in jullie. Laat jullie niet sterven, laat het Leven dat in jullie is niet 

doodgaan.  

Ik bemin jullie, mijn lieve kinderen. De liefde is een wapen tegen de dood. Het is een 

wapen met zoveel weerstand dat niets het kan doen sterven. Dat wapen is in jullie.  

Mijn kinderen, word wakker! Laat de tijd niet voorbijgaan zonder iets te doen. Op een dag 

zullen jullie voor mij staan. Wat zullen jullie mij aanbieden? Niets van wat jullie op aarde 

hebben opgestapeld zal jullie volgen. Jullie zullen alleen voor mij staan met alles wat jullie in 

jezelf hebben opgestapeld, mijn wezens van liefde.  

De Liefde is daar, Hij wacht op jullie, Hij heeft enkel liefde om jullie te geven. Kom, de 

liefde is van jullie. Zo zullen jullie je levens vullen met werken van liefde, mijn liefde. Mijn 

kinderen, Ik wacht op jullie. Ik, de Liefde, verwacht jullie. Ik bemin jullie. De Liefde bemint 

jullie. Maak je kruisteken, mijn veelgeliefde. Amen.   

 

66 - 16 april 2001 - Jezus, jouw Liefde 

 

De Drie-eenheid, Essentie van liefde 

 

Mijn veelgeliefde dochter van mijn heilige wonden, Ik hou van je, jij die je overgeeft in de 

Goddelijke Wil. Mijn Vader is een God die zijn kinderen liefheeft. Hij heeft hun zijn enige 

Zoon gegeven, Ik, de Liefde. De Liefde vult onze heilige Levens, mijn Vader en Ik. Wij vullen 

elkaar aan, Wij tweeën vormen samen de Liefde, de Liefde die zich uitbreidt tot het vormen van 

een derde persoon: de Heilige Geest. Wij zijn samen EEN. Wij hebben buiten Onszelf niets 

nodig. Alles is in ons. Wij zijn EEN en EEN is DRIE.  

Mijn kinderen, in jullie is alles zo ingewikkeld, het wezenlijke is de liefde die Wij jullie 

geven. De Liefde kan geen begin of einde hebben. De liefde was en zal zijn tot in alle 

eeuwigheid. IK BEN. Wij zijn Wezens van liefde waar het alles van ons Alles omvat is in onze 

liefde. Niets kan die liefde komen bederven. Wij hebben niemand anders nodig. Wij beminnen 

ons met zulk een liefde dat niets of niemand onze liefde kan bevatten. Wij zijn de Liefde, 

Essentie van liefde.  

De Liefde is van een weergaloze volmaaktheid, van een oneindige volmaaktheid. Wij zijn 

in een volmaakte staat, de materie inbegrepen.
27

 Wij zijn in alles volmaakt. Alles in ons is 

zonder weerga. Wij zijn zonder gebrek, vol van alles. Het Alles is gemaakt van liefde, niets dan 

liefde. Wij hebben het niet nodig te denken hoe de ander te behagen, wij zijn zelf de vreugde  

van de ander. Wij, Wij zijn Ons. In onze Drie-eenheid, zijn wij onafscheidelijk. Alles is in alles: 

het alles van de Liefde.  

Wij zijn wezens die in elkaar versmelten. Wij zijn zo volmaakt dat niets ons kan 

losmaken. Wij zijn volledig. De Drie-eenheid is een volmaakte hoek, als er hier een hoek 

bestaat, zoals jullie het begrijpen.
28

  

Een vertrekpunt is er nooit geweest. Wij waren vanaf het begin en het einde bestaat niet. 

Alles is en zal in Ons zijn. Wij zijn drie in Ons, Wij zijn één door ons. Wij vormen slechts een 

eenheid. De Liefde zijn Wij in ieder van Ons. Het geheel van ons binnenste vormt slechts één 

geheel. Door elkeen van Ons is het geheel van ons Wezen slechts één. Wij zijn de Drie-eenheid 

van geheel ons Wezen. Alles is in Ons, niets kan van elders komen dan van ons. Wij zijn zo 

                                                 
27

 Wij zijn volmaakte wezens. Wij hebben alles tot stand gebracht. Alle materie komt van ons. Wij zijn de materie. 

Alles is van ons. Wij hebben hemel en aarde gemaakt. Niets kan uit de mens voortkomen, de mens komt van ons. 

Al wat er is op aarde is van ons. Hemel en aarde maken deel uit van ons alles. Alles in ons is zo subliem dat wij 

alles gemaakt hebben vanuit ons zelf. Niets is ons onbekend. Wij zijn de perfectie. Al wat jullie hebben komt van 

ons. De mens kan alleen kennen wat van ons voortkomt. Wij zijn het Wezen van ons Wezen. Wij zijn het alles van 

ons Alles. Alles is in alles. 
28

 De Drie-eenheid is geen driehoek. Het zijn jullie, mijn kinderen, die haar zo uitbeelden. 
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mooi, zo goed, zo volmaakt, zo wijs, zo zuiver, wij, de Liefde! IK BEN, WIJ ZIJN! De 

barmhartigheid is in Ons, niets komt van elders. 

Mijn Vader is de Almachtige. Ik ben de Zoon van de Vader. Mijn Hemelse Vader is groter 

dan Ik. Ik ben in Hem, Hij met zijn macht is in mij, Ik in Hem, Hij in Mij. Door zijn almacht 

ben Ik mens geworden. Ik ben God-mens. Ik ben in de wereld gekomen om jullie de Vader te 

leren kennen, mijn Vader. Ik ben geboren uit een Maagd door de almacht van de Heilige Geest. 

Geen enkel kind moet twijfelen aan de liefde van de Heilige Geest die mijn Moeder 

overschaduwde opdat Ik ter wereld zou komen.  

De wereld heeft de Zoon van de Vader gekend; hij heeft niet de God Zoon gekend in zijn 

goddelijke luister, want wie mijn Vader kent, kent mij. Ik ben zijn welbeminde Zoon in wie Hij 

al zijn welbehagen heeft gesteld. Ik ben zijn Wezen want Ik kom van Hem.  

Mijn kinderen, voor jullie komt de tijd jullie aan de Liefde te geven. Jullie moeten de 

Liefde niet opgeven, de Liefde is in jullie. Jullie zijn Onze schepselen. Elkeen van jullie is zoals 

wij gewild hebben: een wezen dat voortgekomen is van onze liefde. De Liefde is leven in jullie. 

Verwijder jullie niet van de Liefde, want jullie hebben haar nodig om gelukkig te leven.  

Mijn kinderen, beseffen jullie dat jullie van de Liefde, van Ons, de Drie-eenheid 

voortkomen? Jullie zijn onze kinderen. Ik ben de levende Jezus in jullie. Bemin de Liefde die 

jullie bemint. Ik ben zo verliefd op jullie, mijn kinderen! Wees liefde, slechts liefde. Ik hou van 

jullie, Jezus liefde. Maak je kruisteken, mijn zoetste. Ik hou van je. Jezus, jouw Liefde. Amen.  

 

67 - 17 april 2001 - Jezus 

Mij onvoorwaardelijk beminnen. 

 

Mijn veelgeliefde dochter, Ik hou van je. Bemin mij, Ik die het zo nodig heb dat men mij 

bemint. Indien je zou weten hoe dikwijls Ik op zoek ben naar ik hou van U’s met liefde 

uitgesproken, met tederheid. Talrijk zijn de mensen die mij zeggen ik hou van U, maar zodra er 

een beproeving komt, willen zij mij verloochenen omdat de pijn die zij voelen groot is. Ik word 

niet bemind door zielen die lijden. Als alles goed gaat, zeggen zij mij hun ik hou van U’s met 

aandrang uit angst dat Ik hen niet zou horen. De liefde is een totale overgave in de beproeving.   

Zeg mij, bemin jij mij, jij die laatst geleden hebt? Ik weet dat je mij bemint, ween niet. Jij 

troost mij. Jij bent zo bang mij pijn te doen. Ik hou van je, niet omdat je lijdt;  Ik hou van je 

omdat jij ja tegen de Liefde zegt. Jij laat je beminnen, troosten door mij, jouw Jezus. Jij 

verhoopt alles van mij zonder iets te verwachten van mij. Jij bent overgave.  

Hoe bemin Ik je, mijn kind, voor jouw akten van overgave aan mijn Wil! Ik ben een 

Wezen dat jou bemint, geen Wezen dat jou kwaad wil. Jouw overgave aan mijn Wil is zo 

offerend dat jij er behagen in schept mij te behagen. Ik heb jou in mij gelegd; in mij, ben jij. De 

diepte van mijn liefde voor jou is zo groot dat er geen bodem is. Alles is in jou, Ik ben alles in 

mij. Probeer de Liefde niet te meten, zij heeft geen grenzen.  

Mijn kinderen, jullie zijn allemaal liefde. Jullie leven in mij. Ik hou van jullie zoals jullie 

zijn met jullie gebreken, maar Ik zuiver jullie gebreken. Alles wordt zuiver door mijn 

Tegenwoordigheid in jullie. Zeker, men moet de biecht niet verwaarlozen, basis van verzoening 

en sacrament van genaden die jullie laten groeien in wijsheid en nederigheid. Deze genaden zijn 

heiligmakend.  

Ik ben jullie door mij. Jullie die in mij zijn, jullie zijn enkel door mij. Niets kan van jullie 

komen; Ik alleen kan jullie alles geven. Ik ben het Brood dat het leven in jullie voedt, Ik ben het 

water dat elke onzuiverheid wegwast om jullie ziel mooi te maken. Ik, Jezus van liefde, Ik ben 

alles in jullie. In mij is alles gezond. Alles van mij is zuiver. Alles komt van mij, Jezus, die 

jullie bemint. Bemin Diegene die de Liefde is en jullie zullen liefde worden. Ik hou van jullie, 

mijn kinderen. De liefde, dat is het leven. Laat niet na de Liefde te beminnen. De Liefde is in 

jullie.  
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Mijn lieve kinderen, jullie hebben slechts één ja te zeggen. Zeg het oprecht en jullie zullen 

offerande worden. Mijn kinderen, Ik bemin jullie, Ik, Jezus van liefde, het volmaakte Wezen 

van liefde. Maak je kruisteken, mijn veelgeliefde. Bemin jouw Jezus die jou liefheeft. Ga nu. 

Amen.  

 

68 - 18 april 2001 – Jezus 

 

Waar is jullie vreugde te leven in de Liefde? 

 

Mijn welbeminde dochter, moge de levende Christus in jou zijn. Jij, jij was dood en Ik heb 

jou het leven gegeven. Jij bent in mij. Door mij, ben jij mij; Ik ben jou. Wees gezegend door 

mijn Hemelse Vader, jij die je leven gegeven hebt.  

Mijn kinderen, deze wereld is een wereld waar het leven zijn belang heeft verloren. Jullie 

zijn pionnen geplaatst met het oog op het goed vervullen van jullie leven als burger. Om 

plaatsen te bezetten met als doel geld op te brengen, moeten jullie rendabel zijn in deze wereld 

die verrot is door het geld. Heel jullie wereld is gericht op monetaire opbrengst. Jullie zijn dood 

voor het ware leven dat in jullie is. Jullie zijn rekenmachines, geen wezens vervuld van 

vreugde. Waar is jullie levensvreugde om goed de liefde te beleven ?  

Kijk naar de vogels, zij worden al vroeg fluitend en sjilpend wakker. Zij hebben het niet 

nodig hun vermogen te berekenen, het vrij kunnen rondvliegen is hun vreugde. En jullie, mijn 

kinderen, wat hebben jullie vanmorgen gedaan bij het opstaan? Hebben jullie het geluk 

waargenomen dat zich in jullie goedemorgen uitspreidt? 

Ach, mijn kinderen, jullie maken je zorgen over de top van de rijken die dezer dagen 

samenkomen te Québec om hun vermogen renderend te maken. Zij hebben macht over de 

armen die jullie zijn. Bekommer jullie niet om de uiterlijke schijn. Zij hebben weinig inzicht in 

wat jullie zijn; dat maakt hen ook weinig uit. Ja, mijn kinderen, jullie kunnen hen geen donder 

schelen; jullie zijn slechts wisselgeld voor hen. Jullie menselijke kant heeft maar weinig belang 

voor hen. Jullie zijn slechts geboren voor het belang van hen die berekenen en hun vermogen 

renderend maken. Alles is wisselgeld.  

Wat zal jullie overkomen, mijn kinderen, jullie die enkel denken aan jullie bezit? Zullen 

jullie tot aan je dood angst hebben voor geldgebrek? Gaan jullie presteren voor een bedrijf dat 

niet op jullie welzijn gericht is? Wat kan jullie geluk hen schelen! Heeft dat iets met hen te 

maken? Neen, mijn kinderen, jullie zijn voor hen slechts maatschappelijke nummers!  

Mijn lieve kleinen, laat je geldelijke bezittingen aan de kant. Neem jullie geluk in 

overweging. Wat maakt de grootte van jullie geldbeugel uit, hij geeft jullie het geluk niet. Geef 

jullie aan de Liefde. De liefde berekent niet, heeft geen geldgeur; de liefde is gratis. Kom, 

gezegenden van mijn Vader, Ik zal jullie het geluk geven. Bereken jullie bezit niet, het mijne is 

overweldigend. Ik geef jullie het universum. Dat is mijn liefde. Kijk: de vogels, zij zaaien en 

maaien niet, zij hebben het niet nodig naar voedsel te zoeken. Ik, hun Schepper, voed hen. 

Dragen de bloemen niet de mooiste kleuren? Ik ben het, hun Schepper, die hen bekleedt met 

kleuren zonder weerga. Ik ben hun steun. Zij zijn niet bang voor morgen.  

Kijk, mijn kinderen, naar de natuur die slaapt en elke lente weer wakker wordt! Ik ben het, 

de Liefde, die alles terug groen maakt. Heeft zij de koude te vrezen, de brandende hitte? Ik, 

Jezus, ben de Meester van het weer. Ik ben de Liefde die geeft zonder berekening. Ik ben de 

Liefde die voedt, die zich ontkleedt om jullie met duizenden zaken te bekleden; hoe klein ze 

ook zijn, zij hebben hun waarde.  

Ik ben de Almachtige, Ik ben God jullie Schepper, Ik leef. Vrees niet, Ik de levende 

Verrezene. Vrees niet voor morgen. Ik ben jullie belang, Ik ben jullie Liefde die jullie bemint. 

Kom. Met mijn hulp, zullen jullie niets tekort komen.  



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 72 van 130 

 

Ik ben het Leven, het Leven is in jullie. Ik bemin jullie, mijn kinderen. Ik ben geen 

legende waarover men leest in een boek, een souvenir dat men op de tabletten achterlaat. Ik ben 

jullie leven, het Leven dat in jullie is. Ik leef. Ik spreek tot jullie, Ik hoor jullie, Ik bemin jullie.  

Kijk rondom jullie, jullie zullen er het geluk zien. Als Ik in jullie ben, zullen jullie 

kinderen zijn die gelukkig zijn te leven. Jullie zullen mij zien, Ik ben werkelijk in jullie. Zet  

jullie bril van ongeloof af en jullie zullen weten dat Ik daar ben. Hou op met vrezen. Stop dat  

twijfelen met jullie vragen omtrent mijn Aanwezigheid in jullie. Werp jullie angst voor gebrek 

aan goederen ver van jullie weg. Kijk: hebben jullie vanaf jullie geboorte het geluk buiten jullie 

zelf gevonden?  

Jullie die lijden, die wenen, die dwalen, kom, Ik zal jullie troosten. Jullie die dorsten naar  

het leven, Ik ben het Leven dat het goede voor jullie wil. Jullie die er genoeg van hebben van 

het leven te eisen en die slechts ontgoochelingen ontvangen, kom tot mij, Ik zal jullie 

overstelpen met geestelijke goederen. De andere goederen zullen jullie oninteressant 

toeschijnen in vergelijking met de goederen die in jullie zelf zijn.  

Ik bemin jullie, mijn kinderen. Ik kan het niet meer uithouden jullie zo te zien. Mijn 

kinderen, hebben jullie genoeg van dit leven dat jullie nergens naartoe leidt? Ik, de Liefde, Ik 

wil jullie bij mij. Blijf niet ledig mijn kinderen, Ik zie jullie te graag om jullie zo te zien blijven. 

Kom tot mij, Ik bemin jullie. Zeg mij ja en Ik zal jullie de liefde geven. Vraag ze mij en Ik zal 

ze jullie geven. De Liefde wil slechts het goede voor jullie. Zij is dicht bij jullie, in jullie. Ik, 

Jezus, Ik hou van jullie.  

Bemin elkaar, mijn kinderen, bemin jullie naaste. Het is zo goed lief te hebben. Ik ben 

jullie Jezus die wacht. Ga nu, mijn dochter van mijn vreugde, Ik hou van je. Bemin mij. Hou je 

van mij, mijn zoetheid van mijn wonden ? Ik hou van je, jouw Jezus Liefde. Maak je 

kruisteken. Jij die mij bemint, ontvang genaden door dit teken. Ik heb je lief. Amen.  

 

69 - 18 april 2001 - Jezus 

Voor al mijn lievelingszonen. 

 

Geliefde kinderen van mijn Kerk, moge de levende God in jullie zijn, jullie die mij 

verheerlijken, die mij aanbidden. Mijn zonen, Ik ben in ieder van jullie die mij beminnen. Jullie 

geven mij Leven op jullie altaar, dat mijn heilig Altaar is. Het brood wordt levende hostie 

waarin Ik mijn heilig Leven leg; de wijn wordt mijn Bloed dat Ik vergoten heb over jullie allen, 

mijn kinderen.   

Het goddelijke Leven heeft alleen God in zich. God is de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. De Drie-eenheid zijn Wij. Wij zijn één. Drie is onze macht. Onze liefde is in ons. Wij 

zijn Liefde.  

Zonen van mijn voorkeur die wijzelf hebben uitgekozen om mijn heilig offer te eren, het is 

nu al vrij lang dat jullie ons verheerlijken. Ik ben de Zoon van God. Ik ben de Zoon in de 

Vader. Niets is gelijk aan mij, de almachtige God. 

 Zonen van mijn voorkeur, kom in mij het heilig leven putten dat Ik jullie geef. Ik ben  

Christus, de Hogepriester. Mijn Lichaam en mijn Bloed zijn jullie geestelijk voedsel dat jullie 

het leven geeft.  

Mijn kinderen, Ik ben Jezus die jullie het eeuwig leven gegeven heeft. Zonder mij zouden 

jullie niet eeuwig kunnen leven. Mijn kinderen, Mijn Hemelse Vader heeft alles geschapen, Hij 

heeft jullie geschapen voor de liefde. Heel zijn Wezen is liefde. Als jullie niet zijn zoals Hij het 

wil, zullen jullie niet eeuwig kunnen leven. Alleen de kinderen van God zullen het eeuwig 

leven hebben. Hij is de Liefde. Jullie moeten liefde zijn.  

Mijn kinderen, om liefde te zijn, moeten jullie door mij, zijn Zoon, passeren. Als jullie niet 

naar mij komen zullen jullie geen liefde worden. Alleen zij die in mij sterven hebben het leven. 

Ik ben het Leven. Ik ben op aarde gekomen om jullie het leven in jullie te geven. Ik ben op het 
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kruis gestorven en heb al jullie zonden meegedragen. Door mij, hebben jullie de liefde van mijn 

Vader, die vergeeft, ontvangen. Mijn Vader is de Barmhartigheid.  

Ik, zijn Zoon, Ik ben in Hem. Ik heb jullie naar Hem meegenomen. Wanneer jullie naar de 

mis komen, dan ben Ik het die bij de offerande jullie gebreken aan mijn Vader offer. Terwijl Ik 

mij aan de vader offer, offeren jullie, die in mij zijn, je ook aan de Vader. Het is via de priester 

dat jullie je offeren. Hij is mij door de Heilige Geest.  

Ik ben de Priester die de heilige gedaanten aan God de Vader offert opdat Hij het brood en 

de wijn zou zegenen. Wanneer de priester mijn heilige woorden herhaalt die Ik heb 

uitgesproken tijdens het Laatste Avondmaal op de avond van Witte Donderdag, wordt het brood 

mijn Lichaam en de wijn wordt mijn Bloed. Het is de Vader, die door zijn macht, dat wonder 

bewerkt. Alles is in Hem.  

Door zijn almacht, omhult de Heilige Geest de priester die mij, Christus, wordt. Ik bied 

aan mijn Vader mijn Lichaam en mijn Bloed aan om mijn kruisoffer te vernieuwen. In God is 

alle macht. Zonen van mijn voorkeur, jullie die de heilige gedaanten consacreren, jullie worden 

de liefde van de Vader. Het is zijn liefde die op jullie neerdaalt om jullie te verenigen met zijn 

macht.  

Niets is groter dan de eucharistische consecratie. Alles is in God. De consecratie is de 

liefdesbeweging van de Vader tot de Zoon. Hij heeft mij verwekt met zijn liefde. Niemand 

onder jullie zal zo‟n grote liefde kennen: die van mijn Vader en mij, zijn Zoon. Jullie, priesters, 

stellen tijdens de consecratie de grootste handeling van de wereld. Jullie doen mijn 

liefdeshandeling herleven tussen mijn Vader en mij, zijn Zoon.  

De Heilige Geest omringt jullie met zijn almacht opdat jullie mij zouden doen herleven op 

jullie altaren. De Heilige Geest heeft mijn tedere Moeder overschaduwd opdat Ik leven in haar 

zou aannemen om de glorie van mijn Vader op jullie aarde te komen verkondigen. De macht 

van de Heilige Geest heeft van jullie wezens gemaakt die bijdragen tot de glorie van God de 

Vader. Alleen, jullie, de priesters die wij gekozen hebben, kunnen ons doen herleven.
29

 Ik ben 

het eeuwig Leven. Allen die leven in mij hebben het eeuwig leven.  

Zegen dit geschrift dat jullie priesterlijk leven sterkt dat het mijne is. Ik ben de priester 

Melkisedek, de eeuwige Priester. Ik ben de machtige God die macht heeft over alle leven. 

Zegen het kind dat leeft in ieder van jullie. Jullie, mijn priesters, jullie leven in mij, de 

Almachtige, de enige Zoon van God de Vader.  

Bemin en aanbid Jezus-Hostie, Jezus van heel het universum, Jezus, de Koning der 

koningen, de Almachtige. Groot is mijn almacht in jullie. Ik heb mijn macht in jullie gelegd. Ik 

zegen jullie, mijn zonen van de Liefde. Jezus die alles zegt. Ik ben de Waarheid. Zegen dit kind 

dat schrijft wat Ik haar zeg. Amen.  

 

 

70 - 19 april 2001 - Jezus, Liefde en vreugde 

 

Ik ben de rijkdom van de wereld. 

 

Mijn veelgeliefde dochter van mijn heilige vreugde, Ik ben de Gekruisigde die terug tot 

leven is gekomen. Ik ben levend in ieder van jullie die ja gezegd hebben aan het Leven.  

                                                 
29

 Ik ben de Al-Machtige. Ik ben het Leven. Het Leven in mij is het Leven van alle leven. Elk kind dat in mij 

sterft, heeft het leven. Ik ben het mystieke Lichaam. Alle leven komt door mij. Men moet tot mij komen om het 

eeuwig leven te bezitten. Op het moment dat de priester de woorden van de consecratie uitspreekt, wordt de hostie 

mijn Leven. Ik ben het Leven dat leeft in de heilige hostie. Ik ben het levende Leven. Ik ben het Leven dat van het 

Leven komt. Het Leven is mijn Vader. Alle leven is van mijn Vader. Jullie zijn leven door mij.  
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Ik, Jezus van Nazareth, Ik ben de vreugde van jullie leven. Jullie zijn in mij, jullie die 

leven van mijn vreugde.  

Vrees de aardse dood niet, jullie die in mij zijn! Ik ben de Levende die in jullie is. Niets 

kan sterven als jullie in mij leven. De dood heeft geen macht over het leven. Ik ben het Leven. 

Wie leeft in mij sterft niet, want de dood heeft mij niet vastgehouden. Alles wat Ik ben leeft.  

Ik ben het Leven. Alle leven bestaat slechts wanneer Ik erin aanwezig ben. De dood is tot 

mij gekomen opdat Ik hem al jullie zonden zou geven, zodat jullie, mijn uitverkoren kinderen, 

buiten de dood zouden blijven. Elke persoon die leeft in mij, verrijst. De dood passeert maar 

stopt niet. De dood is jullie komen bewonen en jullie hebben neen gezegd aan de dood. De 

dood, dat is de zonde. Leven in de zonde staat gelijk met willen sterven.  

Men sterft alleen als men ja zegt aan de dood, wat wil zeggen leven buiten mij. Ik ben de 

Vreugde. Elk kind dat in mij leeft kent de vreugden die in mij zijn. Alles wat vreugde is, komt 

van mij. Ik ben de rijkdom van elke vreugde.  

Het Leven, dat ben Ik, Jezus, die vreugde ben. Jullie zijn mijn kinderen van de vreugde. 

Jullie leven in mij. Ik, het Leven, leef in jullie, jullie zijn in mij.  

Mijn kinderen, jullie zijn mijn kinderen van het Leven. Sterven doet slechts hij die neen 

zegt aan het Leven. Zeg mij, willen jullie leven, leven in alle eeuwigheid? Kom tot mij, Ik zal 

jullie het leven geven dat vreugde is voor jullie.  

Mijn kinderen, Ik ben mens geworden voor jullie, Ik heb mij geofferd om jullie het leven 

te geven. Ik ben de Levende God die zich offert voor jullie. Ontvang mij, de Verrezene, de 

offerende God. Ik ben de Hostie en het Bloed dat zich aan jullie geeft. Jullie ontvangen mijn 

Tegenwoordigheid in jullie. Ik leef in ieder van jullie.  

Jullie die willen leven en die afstand nemen van mijn heilige Tafel, vraag mij om genaden 

die jullie zullen helpen jullie ja uit te spreken en Ik zal ze in jullie hart neerleggen. Alles in 

jullie, mijn kinderen staat op zijn kop. Jullie zijn als kinderen die niet weten waar hun plaats is. 

Mijn kinderen, jullie plaats is in mij. Ik ben in jullie. De dood is in jullie. De dood is lijden, de 

dood is zonder vreugde.  

Kom, mijn kinderen, Ik geef jullie mijn Tegenwoordigheid. Door één enkel ja van jullie 

kant kom Ik. Ik leg in jullie het leven dat, beetje bij beetje, vorm aanneemt en begint te groeien 

tot op het moment dat het alle plaats zal hebben ingenomen van de dood die in jullie is. Het 

Leven is thuis in jullie. Door mij, zijn jullie mij, indien jullie dat wensen.  

Zeg mij, wil jij het Leven in je? Bemin mij en Ik geef je wat je toekomt: het eeuwig leven. 

Kom, mijn kind, Ik ben hier, Ik verwacht je. Jij bent zo dicht bij mij. Een enkel ja en Ik ben er. 

Het Leven, dat in je is, zal je alle vreugden doen kennen die in mij zijn in alle eeuwigheid.  

Mijn welbeminde, maak je kruisteken, jij die Ik bemin. Jij die mij je ja gegeven hebt, Ik 

stort in jou genaden van overgave aan mijn liefde. Ik ben van jou, jij van mij. Ga nu, Amen.  

 

71 - 20 april 2001 - Jezus – De Vader 

 

Jullie Vader schenkt jullie het Leven: zijn Zoon. 

 

Jezus:  Mijn veelgeliefde vreugde, hoe hou Ik ervan jou op te voeden om je geloof in mij, 

de Verrezen Jezus, de Koning der koningen, te vervolmaken. Wees gezegend door mijn 

Hemelse Vader.  

Jullie, mijn kinderen die Ik meer bemin dan mijn eigen Leven, Ik ben gestorven om jullie 

het leven te geven, niet dat wat eindigt op het moment dat men dit tijdelijk lichaam verlaat, 

maar  het eeuwig leven. Ik voed jullie, Ik, Jezus, met mijn Lichaam en mijn Bloed, opdat jullie 

ziel haar plaats zou innemen bij mij, Jezus, en bij mijn Vader die jullie bemint.  

De Vader:  Mijn kinderen van de aarde, jullie zijn zo kostbaar voor jullie Hemelse Vader. 

Mijn Zoon die Ik bemin heeft zich aan mij, jullie Papa die in de hemelen is, uitgeleverd. Ik wil 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 75 van 130 

 

jullie bij mij. Ik ben jullie Vader. Ik bemin jullie, mijn kinderen. Ik zelf heb jullie gekozen om 

bij mij te leven. Ik ben vader. Ik bemin jullie meer dan jullie die kinderen op de wereld zetten. 

Dat zijn mijn eigen kinderen die Ik gekozen heb om bij jullie te leven. Ieder van jullie is mijn 

kind. Jullie zijn de kinderen van mijn eigen Leven, Ikzelf heb mijn Leven in jullie ingeblazen.  

Mijn lieve kinderen, zie hoe goed en barmhartig jullie Papa is. Mijn uitverkorenen die mij 

liefhebben, mijn liefde voor al mijn kinderen is dezelfde voor eenieder. Ik heb geen favorieten, 

jullie zelf moeten kiezen of jullie bij mij willen zijn. Ik, jullie Papa, Ik wil jullie allemaal bij mij 

hebben: al mijn kinderen.   

Ik heb jullie mijn eigen Zoon gezonden opdat jullie plaats zouden nemen bij mij, dicht, 

zeer dicht bij mij, jullie Hemelse Papa. Het is mijn Wil dat jullie allemaal bij mij zouden zijn.  

Mij lieve kleinen, waarom weigeren bij jullie Papa te zijn? Weten jullie niet dat Hij jullie 

bemint? Ik ben de Papa die jullie verwacht om samen jullie aankomst te vieren. Jullie Vadertje 

houdt van jullie, mijn lieve kleintjes. Ik heb jullie gemaakt, jullie zijn van mij. Weiger jullie 

plaats bij mij niet.  

Ik, de Almachtige, Ik ben de Meester. Niets is aan mij gelijk. Jullie, mijn kinderen, jullie 

zijn mijn kinderen. Wanneer zullen jullie mij (h)erkennen? Ik ben goed, volmaakt, rechtvaardig, 

vriendelijk, trouw. Ik ben de Barmhartigheid, het Licht, de Wijsheid, het Opperste Wezen. 

Niets kan mij evenaren.  

Kies, mijn kinderen, al wat Ik ben, geef Ik jullie. Een enkel ja en Ik loop naar jullie toe, Ik 

die jullie mijn Leven geef, Ik die aanwezig ben in mijn heilige Zoon Jezus, de Verrezene. Ik 

hou van jullie, Ik, jullie Hemelse Vader, die jullie God is, een God die zijn kinderen liefheeft.  

Ga, mijn teder kind, Ik hou van je, jij die je geeft aan Ons, de Drie-eenheid. Zegen de dag 

van jouw geboorte. Die dag was er vreugde voor jouw Hemelse papa. Ga, nu. Ik zegen je in 

mijn naam, in naam van mijn Zoon Jezus, in naam van mijn Heilige Geest en van Maria, mijn 

Dochter, Moeder van mijn Zoon. Ik bemin jullie, mijn uitverkoren kinderen. Amen. Jullie 

Hemelse Papa.  

 

72 - 21 april 2001 – Jezus, jouw heilige Liefde 

 

Jullie werken zijn genaden voor jullie. 

 

Mijn veelgeliefde dochter van mijn heilige Smarten, moge de almachtige God je stappen 

vandaag begeleiden. Ik leid je naar mensen die met jou op weg zullen gaan naar mijn heilige 

Moeder.  

Zij is mijn Moeder. Het Hart van mijn Moeder is zuiver. Ik ben haar Zoon die zich teder 

heeft laten liefkozen, beminnen, verzorgen zoals een zoon het doet met zijn moeder. Ik was 

kind, een jong kind dat zich liet beminnen door zijn tedere Mama.  

Mijn mensheid had nood aan haar Moederlijke tederheid. Hoeveel keer zag ik haar 

borduren! Zij naaide om mijn heilige Jozef te helpen, die soms zonder werk zat.
30

 Hoe dikwijls 

heb Ik haar heilige werken gezegend! Zij was steeds nauwgezet in haar werk. Zij volbracht haar 

werken met liefde, steeds om mensen plezier te doen. Het surplus ging naar de armen.  

Mijn Moeder heeft haar leven gegeven uit liefde voor haar naaste. Moeder was zij sinds 

mijn heilige geboorte, Ik de Redder van de wereld. In haar was alles zuiver. Haar gebaren en 

haar gedachten weerspiegelden de liefde. Haar persoon straalde haar zuiverheid uit. Mijn 

heilige Moeder was een voorbeeld van zuiverheid.  

                                                 
30

 Mijn Moeder werkte in nederigheid om mijn vader niet te kwetsen die eronder leed niet te kunnen voorzien voor 

mijn tedere Moeder. Dan kwam de ziekte die hem belette te werken.  
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Jullie, mijn kinderen, neem een voorbeeld aan haar eenvoud bij jullie werkzaamheden.  

Jullie werken zijn mooi en eenvoudig als zij tot doel hebben jezelf te geven voor het goed van 

de ander. Jullie zijn zuivere personen als jullie eerlijk zijn, trouw en vriendelijk tegenover hen 

die jullie beminnen. Jullie handelingen dragen eveneens bij voor het goed van zielen die jullie 

niet kennen. 

Ik alleen weet alles. Ik leid jullie in jullie hart, opdat jullie je uit liefde zouden geven. De 

liefde werd jullie gegeven om haar te delen. Mijn Moeder, mijn heilige Mama, leefde in de 

liefde. Zij was en is nog steeds liefde. Ik ben de Liefde, haar Liefde. Wij zijn één in de Liefde.  

Ik ben een zoon die zijn moeder vereert en grenzeloos bemint. Mijn liefde voor mijn 

Moeder is zo groot dat niets hier beneden met haar te vergelijken is. In de Hemel bewonderen 

de engelen de liefde die Ik voor mijn heilige Mama heb.  

O! mijn kinderen, hoe mooi is mijn liefde voor mijn Mama! Wanneer jullie met ons in de 

hemel zullen zijn, zullen jullie net als mijn heilige engelen in bewondering zijn. Jullie hart zal 

uitzetten van vreugde. Eeuwig zal de liefde zijn die jullie zullen voelen. Dat is beloofd, mijn 

kinderen. Kom tot Ons, mijn kinderen, heerlijkheden wachten jullie!  

Ik ben de Liefde en de Liefde bemint jullie. Bemin de Liefde. Ik hou van jullie, Ik, de 

veelgeliefde Zoon van mijn Moeder, Koningin van Hemel en aarde. Gezegend zij haar heilige 

naam. Ik hou van je, mijn dochter, Ik zegen je. Ga, wij verwachten je in de mis. Maak je 

kruisteken, mijn veelgeliefde dochter. Amen.  

 

73 - 22 april 2001 – Jezus 

 

Weiger niet mijn liefde te zien die Ik voor jullie heb. 

 

Mijn dochter, hoe klopt mijn hart voortdurend van liefde voor mijn kinderen die mij 

liefhebben, die Ik bemin, Ik, Jezus Liefde! Ja, de Liefde heerst in jullie heilige levens die mijn 

Leven zijn.  

Jullie zijn mijn mystiek Lichaam, jullie, de uitverkorenen van mijn hemelse Vader. Jullie, 

mijn kinderen die Ik meer liefheb dan mijn eigen Leven, Ik ben mens geworden voor jullie, om 

jullie te redden. Jullie leven is het mijne. Ik heb het in het zweet mijns aanschijns verdiend. Ik 

heb Bloed gezweet door jullie gebreken. Mijn kinderen, Ik, de welbeminde Zoon van de Vader, 

heb Hem mijn leven voor jullie aangeboden.  

Weiger mijn offer niet. Het is voor jullie dat de Liefde zich als slachtoffer gegeven heeft; 

om jullie het eeuwig leven te schenken. Hoe velen weigeren mijn offer te zien als het ultieme 

offer! Ik ben het Slachtoffer, het enige offer dat mijn Vader behaagde om de belediging af te 

kopen die jullie Hem hebben aangedaan.  

Jullie menselijke wil is de ondergang van jullie ziel. Mijn kinderen, jullie zijn 

zelfingenomen, jullie willen jezelf niet erkennen als kinderen van God. Een kind luistert naar 

zijn vader; het houdt van hem en verwerpt zijn liefde niet. Jullie die mijn liefde niet willen, 

jullie verwerpen jullie Vader die mijn Vader is.  

Wanneer jullie je leven willen leven zonder de liefde te komen putten die haar voedt, 

zonder er jullie rekenschap van te geven, dan nemen jullie jezelf voor de Liefde. Jullie 

(h)erkennen jezelf niet als kinderen van God. O! mijn uitverkorenen, wat zullen jullie doen op 

de dag waarop jullie mijn liefde in jullie zullen zien? Jullie zullen als verpletterd zijn bij het 

zien van jullie tekortkomingen tegenover mij, Jezus, die voor jullie gestorven is. Jullie beseffen 

niet al het kwaad dat jullie jezelf aandoen door te weigeren mijn liefde voor jullie te zien.  

Jullie, mijn uitverkorenen, jullie zullen de waarheid niet kunnen weigeren wanneer zij in 

jullie zal zijn. Zij zal mijn Tegenwoordigheid in jullie tentoonspreiden en jullie zullen de liefde 

voelen, mijn liefde die zich voor jullie gegeven heeft. Wat zullen jullie doen, zo niet jullie 

ontreddering gevoelen na zoveel nalatigheid tegenover jullie Jezus Liefde? 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 77 van 130 

 

Ik heb mij zonder terughouding geofferd. Het zijn niet jullie, mijn kinderen, die jullie zelf 

zullen kunnen helpen. Zonder mij, kunnen jullie niets. Ik zal jullie bijzondere genaden geven 

die jullie zullen helpen beseffen dat jullie mijn uitverkorenen zijn.  

Mijn veelgeliefden, Ik ben geen bestraffer. Ik ben degene die zich voor jullie gegeven 

heeft. Begrijp het wel, Ik ben de Liefde. De Liefde straft niet. Zij bemint. De Liefde wil jullie. 

Een enkel ja van jullie en Ik zal in jullie mijn toevlucht nemen voor de eeuwigheid. Dat zal 

weldra geschieden. Mijn uitverkoren kinderen, bereid jullie voor. Ik kom. Ik kan mijn heilige 

wederkomst niet langer uitstellen.  

Jullie zijn het, mijn lieve kinderen, die mijn Tegenwoordigheid in ieder van jullie zullen 

beleven. Mijn Hemelse Vader heeft jullie uitgekozen voor die gelukkige gebeurtenis. De 

Heilige Geest komt in jullie harten regeren. Ik zeg jullie niet, o! neen, dat dit het einde van de 

wereld is! Ik zeg jullie: maak jullie hart klaar, het is mijn terugkeer, Jezus, de Liefde in jullie.  

Mijn uitverkoren kinderen, mijn terugkeer in jullie zal slechts vreugde, vrede, liefde in 

jullie harten teweeg brengen. Alles zal blijdschap zijn. De Heilige Geest zal over jullie heersen. 

Er zal geen tandengeknars meer zijn, geen angst. Geweld zal er niet meer zijn. Mijn vijand zal 

voor een tijd vastgeketend zijn. Voor die grote komst, heeft mijn heilige vader zijn Rijk van 

liefde gekozen, zijn Rijk van eeuwige macht.  

Mijn heilige Vader is klaar voor die tijd die jullie zullen meemaken. Ik kom om jullie te 

zeggen dat de Liefde die in jullie is voor jullie zal staan. Jullie zullen mij binnen korte tijd zien. 

Als die tijd jullie zonder einde lijkt, heb geloof, geloof dat hij voor jullie zal zijn, jullie die 

bezig zijn met deze geschriften te lezen. Die tijd is zo kort, mijn kinderen, dat mijn Hart klopt 

van vreugde bij het zien van jullie tegenwoordigheid op die plaatsen waar jullie zullen 

bijeenkomen. Ik zal in jullie een zo grote vreugde verwekken, dat indien jullie haar zouden 

voelen zonder mijn Tegenwoordigheid, jullie zouden verpletterd worden onder haar 

liefdesgewicht.  

Ik bemin jullie, mijn uitverkorenen. Hoe verblijd Ik mij jullie in die vreugde te zien die 

jullie weldra zullen voelen! Vrees niet voor dat gekozen moment, het is zeer nabij! Ik bescherm 

jullie tegen te veel vervoeringen die zouden schaden aan mijn andere uitverkorenen. Ik ga rustig 

tewerk met het doel allen tot mij te brengen. Ik, Jezus van liefde, wil jullie allen. Ik ben het, 

Jezus, die in ieder van jullie komt. Ik bemin jullie, mijn veelgeliefde uitverkorenen van mijn 

heilige Vader, God jullie Schepper, de Meester van het heelal.  

Mijn dochter, schrijf dit: Ik kom! Ik ben hier, zo dicht, dat slechts een dunne sluier ieder 

van mijn kinderen op aarde belet mijn Tegenwoordigheid in hen te voelen. De wind die 

binnenkort zal blazen, zal die sluier wegnemen.  

Ga, mijn welbeminde dochter. Deze geschriften zijn voor je broers en zussen die, met hun 

ja, weldra mijn heilige woorden op deze gezegende pagina‟s moeten lezen. Ik bemin je voor  

wie je bent, jij die mij bemint. Zegen je, in mij. Jezus die jou bemint in je overgave. Amen.  

 

74 – 23 april 2001 – Jezus 

 

Ik zal jullie binnenleiden in die plaats van heerlijkheden en liefde. 

 

 Mijn veelgeliefde dochter van mijn heilige wonden, God, de Almachtige, zij in elkeen 

van mijn heilige kinderen. 

 De aarde zal hele bijzondere zegeningen van bijstand ontvangen. De oogsten zullen 

overvloedig zijn, de rivieren zullen zwellen van de vissen, de stromen zullen de planten voeden, 

de bomen zullen regenstromen ontvangen. ‟s Morgens zal de natuur ontwaken met 

vreugdezangen, vanuit de hemel zal overvloedige dauw neerdalen. 

 Mijn kinderen, dat is mijn vernieuwde Nieuwe Aarde die eraan komt. Zij is in mij. Julie, 

mijn kinderen van de aarde, zullen die dingen zien. Jullie kunnen je al het goede niet inbeelden 
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dat weldra komt. Jullie zijn mijn kinderen van het licht die mijn heilige aarde zullen verlichten, 

de aarde die mijn heilige Hemelse Vader geschapen heeft voor zijn glorie. 

 De zevende dag rustte Hij. Mijn kinderen, die gezegende zevende dag, die overeenstemt 

met het getal van de volmaaktheid, is nog steeds niet vervuld. De aarde, in haar volle bloei, 

moest aan Adam en Eva haar vruchten geven. Maar hun zonde heeft dat liefdesplan 

tegengehouden. Mijn kinderen, mijn Vader heeft zijn Zoon gegeven opdat de zevende dag, 

waar alles enkel vreugde en vrede zal zijn, tot vervulling zou komen. 

Vader, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Dat is de herinnering van de belofte 

aan Abraham gedaan, waar allen de aarde zullen bevolken in vreugde en waar allen in de 

Almachtige God zullen zijn. 

 Die dag die mijn Vader gemaakt heeft ten tijde van Adam en Eva komt. Dat de tijd 

vervuld worde in ieder van jullie! Mijn kinderen, er zal geen rust zijn voor hen die de genade 

van de Heer weigeren. De dag van genade is daar, hij is aanwezig in hen die de geboorte van 

mijn oppermacht bevestigd hebben. 

 Ik ben de Glorie, de Vrede, de opperste Macht. Ik ben de Zoon van de levende God in 

wie mijn Vader zijn welbehagen had. Ik ben de Almachtige. Ik kom! 

 Ja, mijn kinderen van de aarde, Ik schrijf jullie om jullie te helpen je voor te bereiden. Ik 

kom! Julie die deze regels lezen die opgeschreven werden door de handen van mijn 

veelgeliefde van mijn heilige smarten, Ik ben aanwezig in haar, voor jullie, mijn kinderen van 

het Licht. Jullie zijn mijn uitverkorenen, jullie beleven de tijd die door mijn apostelen werd 

beschreven. 

 De tijd komt waarin alles in vervulling zal gaan in ieder van jullie in mijn heilige 

Tegenwoordigheid. De Heilige Geest zal over jullie neerdalen. Jullie zullen overweldigd zijn 

door zijn Tegenwoordigheid die jullie zal vullen met de liefde van de verrezen Jezus. Hij is 

levend, hij leeft in ieder van jullie. 

 Mijn broeders en zusters, bereid de weg, maak jullie wegen vrij. De tijd van de liefde 

komt. Ik ben in jullie! Binnenkort zullen jullie mij zien. Uitverkorenen van mijn Heilig Hart, Ik 

ben in jullie, jullie die mij door mijn Vader gegeven werden opdat Ik jullie het leven geve, mijn 

Leven. 

 Ik wil jullie bereid voor mijn heilige komst in jullie. Ik bemin jullie. Mijn kinderen, Ik 

kom jullie vragen of jullie willen leven in de Goddelijke Wil. Ik kan niemand dwingen ja te 

zeggen. Ik vraag jullie goed na te denken over mijn heilige vraag. Bid, mijn uitverkorenen, voor 

hen die niet willen; zij zullen veel lijden kennen. Sommigen van hen zullen gered worden door 

jullie gebeden. Jullie die je broers en zussen liefhebben, bid voor hen. Ik, Jezus, zal jullie 

belonen voor jullie inspanningen om hen aan mij te geven door jullie gebeden. 

 Ik bemin jullie, veelgeliefden van mijn heilig Hart. Mijn Moeder is alles aan het 

voorbereiden om de laatste die nog overblijven te verzamelen. Alles is gereed; er zijn nog 

enkele achterblijvers voor mijn heilige komst. 

 Ik bemin jullie, Ik, Jezus van Nazareth, Zoon van Jozef, afstammend van David, wil 

jullie allemaal in mij. Mijn dochter, Ik zegen je. Ik hou van je. Amen. 

 

  

75 – 24 april 2001 – Jezus 

 

Mijn pijnen hebben jullie tekortkomingen gereinigd. Aanbid jullie God. 

  

Ik, Jezus van Nazareth, schrijf door de hand van mijn veelgeliefde dochter van mijn 

smarten. Alles in haar ben Ik door haar overgave. Door mijn Tegenwoordigheid in haar in de 

Goddelijke Wil, stort ik genaden van liefde in haar wezen.  
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 Ik ben diegene die is, die komt en die in eeuwigheid zal zijn. Ik zegen hen die zullen 

geloven in mijn heilige liefde. Voor hen heb Ik mij geslachtofferd op mijn heilige Kruis. IK 

BEN. Hij die in mij is, is de almacht. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik omvat alles in mij. Het 

begin en het einde zijn in mij vervat, in wat Ik ben. 

Begin: Ik ben, want het Leven staat aan het begin van alle bestaan. Ik ben het Leven. Het 

Licht is het begin van elk einde. Het Licht is Leven. Het verlicht alles wat het aanraakt.  

Er is geen beginpunt in het Licht. Het heeft altijd zijn kracht in zich. Het is de configuratie  

van zichzelf. Ik ben het Licht. 

 Einde: Ik ben, want alles in mij is eeuwig einde. Het einde kan zich niet kennen. Het kan 

niet eindigen. Het stopt zijn bestaan niet, want het einde is nooit einde. Ik ben de Weg die leidt 

naar het eeuwig leven. Alles in mij is macht. 

 Ik ben aanwezig in alles. Alles is in mij. Wie in mij gelooft, zal het eeuwig leven 

hebben! Zij die mijn aanwezigheid in hen weigeren, zullen het eeuwig leven niet hebben. Ik ben 

het Leven. Alles is leven in mij. Ik ben de Al-Machtige. Ik ben de Koning der koningen. 

  

Verheug jullie, de Heer komt in jullie. Jullie zullen mijn heilige Tegenwoordigheid 

hebben. De Heilige Geest begint in ieder van jullie te komen. Jullie zijn overgeleverd in mijn 

liefde; die liefde die de mijne is. Ik ben liefde in eenieder van jullie, Ik, de Verrezene, Ik, de 

Liefde van de Vader, Ik, de Liefde die zichzelf aan jullie gegeven heeft opdat jullie met ons, de 

Heilige Drie-eenheid, zouden leven.  

 Mijn  kinderen van het Licht, moge eenieder van jullie zijn hart openen voor mijn 

Aanwezigheid. De Heilige Geest die in jullie is, verlicht jullie omtrent mijn liefde. Houd stil en 

proef, Ik ben jullie Voedsel dat zich geeft uit liefde. Houd stil en drink, Ik ben de wijn van het 

Leven dat jullie voedt met zijn Bloed. Mijn wijn is levend en geeft jullie het Leven. Ik ben in de 

Heilige Geest. Jullie zijn mij, ik in jullie, jullie in mij, door de Heilige Geest. 

Ik ben de Macht van jullie leven. Alles leeft in mij. Ik, Jezus die in jullie leeft, ik stel er 

prijs op mij door jullie aanvaard te weten. Ik ben het die jullie de genaden geeft die jullie mijn 

Tegenwoordigheid doen verwezenlijken, zelfs indien sommigen onder jullie – en hun aantal, 

mijn kinderen, is groot – mijn genaden niet benutten. Ik, Jezus, ik zal mij door jullie laten zien. 

Door de Heilige Geest zullen jullie mij zien. Ik ben die in jullie komt door de adem van mijn 

Heilige Geest, de Trooster. De Heilige Geest zal jullie omhullen en het licht zal in jullie 

opflitsen. Hij zal jullie al mijn liefde voor eenieder van jullie tonen. Diegene die verwacht dat 

Ik, de Machtige, mijn heilige Tegenwoordigheid in hem laat neerdalen, zal ontelbare vreugden 

kennen. 

 Maar hoe weinigen verwachten mij! Ik zal tot hen gaan, zelfs als zij mij niet 

verwachten. Ik zal hun mijn Aanwezigheid geven. Mijn liefde zal hen omhullen met mijn 

heilige Leven dat zich in hen zal verbreiden. Zij zullen mij zien, zij zullen mij kennen. Enkel 

mijn kinderen van de liefde zullen mij liefhebben, zij voor wie Ik mij aan God geofferd heb. 

Mijn Hemelse Vader kent al zijn kinderen, aan elkeen heeft Hij door mij zijn Leven gegeven, 

aan elkeen van hen die voorbestemd zijn. Ik, de Almachtige, ben in hen. Ik kom. Ik ben de 

Liefde. Mijn tijd van liefde is nu voor jullie, uitverkorenen van mijn Vader. 

 Ga, mijn veelgeliefde dochter, schrijf deze woorden van vuur op die Ik in jou neerleg 

door mijn heilige Tegenwoordigheid. Jullie, mijn kinderen, die mij niet verwachten, Ik kom 

jullie mijn Aanwezigheid in jullie tonen, jullie die mij negeren. Ik ben diegene die jullie bemint. 

Mijn liefde in jullie is zo groot, zo barmhartig! Ik ben diegene die zich geofferd heeft om jullie 

te redden. Ik ben diegene die voor jullie gestorven is, die op het Kruis geroepen heeft: “Vader, 

vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen.” 

 

 Mijn kinderen, het was voor jullie dat Ik bad, voor jullie, mijn kinderen die ver van mij 

waren, die niet naar mij kwamen. Ik, de Gekruisigde, Ik ben aanwezig in jullie persoon. Ik ben 
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dicht bij jullie. Mijn Tegenwoordigheid is in jullie. Ik bemin jullie en vraag jullie: “Houden 

jullie van mij, mijn kinderen, die ver van mij zijn?” Ik, Jezus, die al zo lang op het kruis hang, 

Ik bemin jullie. Mijn uur is gekomen waarop Ik de wereld en de tijd kom overwinnen. Ik kom 

jullie vreugde geven, mijn vreugde. 

 Bekeer jullie. Ik, Jezus, bemin jullie. Ik heb jullie nalatigheden duur betaald. Jullie spijt 

is nodig opdat jullie het leven zouden hebben, mijn Leven dat Ik aan Mijn Vader geofferd heb 

voor elkeen van jullie. Mijn geliefden, vrees niet, jullie die zoveel kwaad gedaan hebben. Ik ben 

zo verliefd op jullie dat Ik slechts wacht op een klein ja van liefde komende vanuit jullie kleine 

kloppend hart. Ik ben zo goed in jullie. Weiger mij jullie ja niet. 

Ik bemin jullie. Bemin mij, Jezus. Ik geef jullie liefde in ruil voor jullie oprechte ja. Ik ben 

Liefde. Jullie zijn mij. Samen zullen wij vol liefde zijn voor de eeuwigheid. Jij bent de mijne, 

mijn geliefde. Ik bemin je, balsem van mijn wonden. Maak je kruisteken, jij die Ik bemin. 

Amen 

 

76 – 25 april 2001 – Jezus 

 

De komst van mijn Parakleet is voor jullie tijd. 

 

Mijn dochter, Ik ben de Waarheid, Ik, de Verrezen Jezus. De evangelist Marcus verhaalt 

de komst van de Heilige Geest over mijn eerste apostelen. Dat, mijn kinderen, was voor hun 

tijd. Ik heb ook aangekondigd dat de Heilige Geest zou neerdalen over al mijn kinderen. Zij 

zullen allen in mijn liefde zijn. Die adem zal al jullie twijfels wegnemen. Jullie ziekten zullen 

genezen zijn, jullie zullen niet meer wenen, niet meer droevig zijn. 

 Ja, deze onderrichtingen zijn ook voor jullie. De komst van mijn Parakleet is voor jullie 

tijd zoals Ik, de verrezen Jezus, voorzegd heb voor mijn Hemelvaart naar de Hemelse Vader. 

Jullie tijd is het die wij uitgekozen hebben. Hij is voor jullie allemaal, mijn kinderen. Tot 

Johannes heb Ik gezegd: “Zalig de uitverkorenen van mijn Vader, zij zullen het goede op aarde 

kennen.” Mijn Heilige Geest zal zich in elk van mijn uitverkorenen uitstorten. Mijn Hemelse 

Vader heeft van jullie zijn uitverkorenen gemaakt. 

 Jullie tijd is de tijd van mijn Heilige Geest. Mijn Parakleet komt mijn liefde in jullie 

verbreiden. Jullie hebben slechts jullie ja aan de Liefde uit te spreken, mijn kinderen. Allen die 

zullen weigeren zullen ver van mijn liefde zijn. Ver van mijn Aangezicht diegenen die mijn 

Aanwezigheid in zich weigeren! Kom tot Mij, gezegenden van mijn Vader. Ik kom in jullie 

allen, uitverkorenen van mijn Vader. 

 Door mijn Parakleet, ontvang mijn Tegenwoordigheid. De gaven van de Heilige Geest 

zullen voor jullie bron van eeuwige vreugde zijn. Het is mijn Goddelijke Wil, dat jullie, 

uitverkorenen van mijn heilige Vader, de kinderen van het Licht zijn. Ik, de Verrezen Jezus, 

kom in jullie om jullie de liefde te leren kennen, de liefde van mijn Hemelse Vader, jullie aller 

Schepper. 

 Jullie, kinderen van mijn Vader, wees blij naar mij, Jezus, te komen. Ik ben die is en die 

zal zijn in jullie voor alle eeuwigheid. Mijn geliefden, Ik hou van jullie allemaal. Jullie zijn 

allemaal de kinderen van mijn Vader. Jullie, de gedoopten van mijn Vader, door mijn Bloed,  

door mijn water, zijn jullie Mij, Ik, jullie. Wij zijn één in God. Jullie zijn mijn heilige Kerk. In 

jullie heb Ik mijn heilige Leven gelegd. Aan jullie alleen, mijn geliefde kinderen, komt het toe  

aan jullie Jezus te zeggen: “Ja, ik geloof; ja ik wil de Liefde beminnen”. Zegen jullie tijd, die 

tijd van vreugde die komt. Buiten de vijanden van mijn Vader, weg van mij de vijanden van 

mijn uitverkorenen! Ik kom, Ik sta voor jullie klaar. 

 Vrees niet, mijn uitverkorenen. Het is gezegd vanaf het begin dat er een tijd zou komen 

van vreugde, vrede en liefde wanneer de Heilige Geest op aarde zal komen wonen. Alle 

kinderen die ja zullen zeggen zullen een tijd van vreugde kennen alvorens het moment waarop 
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al de kinderen vanaf Adam en Eva met jullie verenigd zullen worden, mijn geliefden. De tijd 

van mijn Vaders rijk zal tot stand komen in al zijn heerlijkheid. Jullie zullen allemaal in de 

eeuwige vreugde zijn. Niemand zal in smart zijn. De doden zullen verrijzen. De levenden zullen 

in een uiterste vreugde verkeren zoals geschreven staat in mijn heilige Schrift. Mijn heilige 

Aanwezigheid door de Heilige Geest is daar, klaar om over elkeen van jullie te blazen. 

 

 Jullie, mijn priesters, wees bereid. Jullie ijver voor de Liefde is gezegend door mijn 

Aanwezigheid in jullie. Jullie, de gezegenden van mijn heilige Vader, jullie zullen werken bij 

mijn uitverkorenen. Die zullen in vreugde en jubel zijn. Ziehier de betere dagen voor jullie, 

mijn zonen, mijn veelgeliefden van mijn heilige Kerk. Alles vervult zich in jullie tijd, mijn tijd 

die zo door mijn profeten werd aangekondigd, voor jullie, mijn kleine onbekende kinderen die 

zich aan mij gegeven hebben. 

 Ik, de Verrezen Jezus, Jezus van Nazareth, Ik bemin jullie, mijn kinderen. Ontvang mijn 

zegening: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik leg in jullie mijn heilig makende genaden. Wees 

bereid, mijn geliefden: alles komt. Mijn kleine dochter van mijn Aanwezigheid, Ik zegen je. 

Teken je, mijn balsem van mijn wonden. Jezus van Nazareth die is. Amen. 

 

77 - 26 april 2001 - Jezus liefde 

 

Het eeuwig leven dat geen einde kent. 

 

Mijn veelgeliefde dochter, Ik, Jezus liefde, Ik laat jou schrijven voor je broers en zussen 

die op weg zijn naar een wereld van vreugde. Mijn kinderen, jullie die nog voor een zekere tijd 

op aarde zijn, lees dit.  

Er komt een dag waarop het tijd is voor de oogst.  Dat is de tijd van het einde van jullie 

leven op aarde. Een nieuw leven wordt jullie dan voorgesteld. Mijn kinderen, Ik zeg 

voorgesteld  omdat jullie een keuze zullen moeten maken: de keuze voor de liefde, mijn liefde, 

of jullie persoonlijke keuze die een ander leven inhoudt, van duisternis.  

Zij die geloven dat er nog andere levens zijn na dit leven vergissen zich. Zij zullen merken 

dat het hun eigen leven is dat zich voortzet, niet een ander leven dat begint. Hun aardse leven 

zal eindigen en het eeuwige leven biedt zich aan. Het is aan eenieder te kiezen voor het eeuwig 

leven of voor de dood van de ziel.  

Jullie die kiezen voor de dood van de ziel, jullie zullen zo‟n verschrikkelijke pijnen 

ondergaan dat indien jullie die op aarde zouden voelen, jullie van afschuw zouden sterven. De 

aarde, hier, is niet de hel. Jullie zijn vrij, mijn kinderen, om het goede of het kwade te doen.  

Het is jullie keuze. Die keuze werd jullie gegeven vanaf jullie geboorte. Jullie zijn vrije 

wezens. Jullie zijn geen slaven van de Liefde. Mijn hemelse Vader heeft jullie het leven 

ingeblazen opdat jullie op aarde zouden leven. Mijn kinderen, in jullie vrijheid, is het geheel 

aan jullie om te kiezen op welke manier jullie willen leven.  

Mijn woorden werden jullie gegeven opdat jullie zouden beseffen dat leven in de Liefde 

jullie het eeuwig leven kan bekomen. Zij die met mijn woorden door de Heilige Geest werden 

onderwezen zullen ze jullie ontsluieren, opdat jullie zouden weten dat Ik leef in jullie. Zij die 

verwaarlozen jullie te geven, wat Ik hun geef door mijn onderrichtingen, zullen hun gedrag 

tegenover hun naaste moeten verantwoorden.   

En jullie, mijn kinderen, die vrijwillig mijn woorden willen negeren, jullie alleen zullen  

rechters zijn over jullie gedrag. Bij jullie ligt de verantwoordelijkheid om naar het eeuwig leven 

te komen. Jullie alleen kunnen kiezen. Ik bemin jullie te zeer om jullie in dwaling te laten 

omtrent jullie keuze. Ik laat jullie deze geschriften kennen om jullie te verlichten omtrent jullie 

keuze.  
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Mijn zoete lievelingen, indien jullie in de gewoonte blijven om nooit moeite te doen om 

een bestaan van liefde te bereiken in mijn liefde, dan blijven jullie in een staat van lethargie 

(onverschilligheid).  Bekijk jullie zelf! Jullie doen geen moeite om te bidden, om mij hulp te 

vragen, om naar mijn priesters te gaan (om te biechten), om naar de mis te gaan, om werken 

van naastenliefde te doen, om jullie naaste te beminnen in plaats van hem te oordelen, om zo 

van jullie kinderen te maken die waardig zijn kinderen van God genoemd te worden.   

Jullie houden van het geweld. Jullie bieden er geen weerstand aan. Bijvoorbeeld, als jullie 

kind vraagt om hem te komen helpen terwijl jullie tv-uitzendingen gaan beginnen, zullen jullie 

weigeren wat het jullie vraagt. Als jullie, om een inspanning te ontwijken, het zelfs niet kunnen 

opbrengen je eigen kind te helpen, wat zal er dan gebeuren wanneer het moment komt waarop 

jullie moeten beslissen te kiezen of jullie in mijn liefde willen leven?  

Mijn kinderen, men moet moeite doen om af te zien van het kwaad om naar mij te komen, 

want de ziel heeft nood aan voedsel opdat zij op haar beurt voedsel voor jullie lichaam zou zijn. 

Gaan jullie de nodige genaden voor jullie ziel verwerpen? Ja, door jullie slechte gewoonte niets 

te doen, verliezen jullie de genaden die jullie ziel nodig heeft, jullie zullen de verliezers zijn. 

Jullie leven zal jullie geven wat jullie het geven: handelingen zonder smaak, liefde zonder 

gevoel, vreugde zonder emotie in jullie jachtig leven.  

 

Dat alles, mijn kinderen, is voor hen die zeggen: «Waartoe dient het zich in te spannen, na 

mijn dood, weet ik niet waar ik mij zal bevinden. Als de Goede God bestaat, zal Hij mij een 

plaats geven in zijn Hemel.» Lieve kindertjes, jullie zitten zo vast in jullie gewoontes dat jullie 

geen moeite doen om jullie Hemel te verdienen. Weten jullie dan niet dat jullie zuiver moeten  

zijn om in het Rijk van mijn Vader te komen? Kijk om je heen en jullie zullen vaststellen dat 

jullie gewoonten afdrukken zijn van onverschilligheid.  

Doe een inspanning, mijn kinderen. Wat zullen jullie doen wanneer de dood jullie zal 

verrassen? Jullie zullen twijfelen tussen jullie ja en jullie neen! Mijn kinderen, Ik spreek hier 

over jullie eeuwig leven, niet over de keuze van een tijdelijk programma! Het gaat over het 

eeuwig leven, dat wat geen einde zal kennen!  

De dood van de ziel, mijn kinderen, is het verdwijnen van het leven. De ziel is het leven. 

Zij is het die het lichaam voedt. In de hel zal de ziel zo afschuwelijk lijden! Zij zal 

onvoorstelbare pijnen verduren. Satan zal de ziel doden door haar te laten afzien. Hij haat haar 

zo verschrikkelijk! De ziel is mijn Leven, zij leeft van mij; Ik heb haar het leven gegeven. Alles 

van haar ben Ik. Daarom is de hel zo verschrikkelijk voor de ziel. Ik, haar Liefde, gaat van haar 

weg. Zij bevindt zich in de hel door haar keuze neen te hebben gezegd aan de Liefde. 

Jullie zelf zijn het, mijn kinderen, die door neen te zeggen aan de Liefde, jullie ziel 

veroordelen te lijden. Satan die mij haat, haat jullie ziel. Hij wil haar volledig vernietigen, hij 

wil niet meer dat zij leeft. Jullie ziel zal vreselijk afzien. Zij zal eeuwig in de haat verblijven. Zo 

zal zij voor eeuwig lijden.  

Het lijden in de hel is afschuwelijk; indien jullie wisten! Mijn kinderen, geloof dat alle 

lijden hier op aarde samengenomen niets is in vergelijking met dat wat jullie in de hel zullen 

verduren. Indien jullie verkiezen om neen te zeggen aan de Liefde, zeg mij: «Willen jullie 

lijden? Zo ja, dan wacht jullie een zekere dood.» 

Het leven is zo mooi! Als jullie het willen, mijn kinderen, is het voor jullie. Ik ben dat 

leven. Ik geef het jullie. Aan jullie alleen, mijn lievelingen, om het leven te kiezen dat jullie 

eeuwige heerlijkheden en vreugden zal schenken. Geen ziekten meer, geen angsten, geen 

koude, geen verzengende hitte, geen honger, geen wroeging meer! Het eeuwig leven is het ware 

leven, dat waarvoor jullie geboren zijn: het leven in de liefde.  

De liefde is zo goed, zo mooi! Hoe meer jullie leven, hoe meer jullie willen leven. Hoe 

meer de liefde aanwezig is, hoe meer de liefde zich door jullie doet verlangen. Het is de 

eeuwigheid; nooit een einde! Het einde is zo goed, zo heerlijk; het eindigt nooit. Het einde is 
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nooit het einde. Het is vol heerlijkheid, het komt zonder ooit op te houden. Het is zonder einde. 

Daar is alles. De eeuwigheid is een beweging zonder einde. Het einde kan zijn einde nooit  

kennen. Glorie aan de hemelse Vader het eeuwig leven te hebben gemaakt waar het einde nooit 

einde is. Alles is er goed, heerlijk; alles is er vreugde en hoop nooit het einde te bereiken.   

Mijn kinderen, welke woorden op aarde zouden jullie kunnen doen begrijpen dat het 

eeuwig geluk een heerlijkheid is zonder einde? Ik, Jezus, doe jullie die belofte jullie mee te 

nemen naar het eeuwig leven waar het einde niet bestaat. Ik bemin jullie, mijn kinderen. De 

Liefde wil jullie voor de eeuwigheid waar de vreugde heerst in alles.  

Bemin de Liefde, verlang de Liefde, doe alles om de Liefde te zoeken; zij is daar, in jullie. 

De Liefde wacht, zij is daar voor jullie. Zeg ja aan de Liefde. De Liefde wacht, zij is daar voor 

jullie. Ik, Jezus, jullie Liefde, wil jullie allen in mij. In ruil geef Ik jullie het eeuwig leven. 

Geliefden van mijn Leven, Ik wacht op jullie, Ik bemin jullie. Innig is mijn vreugde in jullie, 

geduldig is mijn wachten in jullie.  

Mijn dochter, Ik zegen je, liefde van mijn wonden. Maak je kruisteken. Gezegend zij die 

deze regels schrijft die Ik, Jezus, haar dicteer. Alles is vrede en vreugde. Amen.  

 

78 - 27 april 2001 - Jezus Liefde 

 

Ga jullie olielampen vullen, Ik kom.  

 

Ik, Jezus van liefde, Ik schrijf door mijn dienares van mijn smarten die Ik bemin. Mijn 

Leven, mijn kinderen, heb Ik jullie gegeven. Door mijn Lichaam en mijn Bloed, hebben jullie 

het leven elke keer als jullie mij ontvangen in de Eucharistie. Ik leef in jullie, mijn geliefde 

kinderen, jullie die je levende God ontvangen. Ik ben een God, een Koning. Ik ben de Almacht.   

Kom tot mij in een zuivere staat. Jullie die mij ontvangen, zijn jullie je gaan zuiveren? Ik 

ben het Licht, Ik leef in het licht. De duisternis die in jullie woont door jullie zonden verhindert 

mij in jullie te leven in het licht. Ik ben de Zuiverheid zelve. Ik kan niet leven in een ziel in staat 

van onzuiverheid. Alleen mijn heilige zonen, in wie Ik mijn zuiveringskracht gelegd heb, 

kunnen jullie zuiver maken.  

Mijn kinderen, wees zuiver want jullie weten niet wanneer Ik zal komen om jullie te tonen 

wie in jullie is. Wees klaar voor mijn heilige komst. Blijf in de zuiverheid opdat jullie jezelf 

zouden zien als kinderen van het licht. Mijn kinderen, ga het licht zoeken dat schijnt in de 

nacht. Ga jullie lampen zoeken; ga ze vullen met olie. Ik kom weldra.  

Mijn kinderen, jullie zullen met donkerte omringd worden; jullie moeten in het licht zijn, 

mijn licht. Hoe velen onder jullie vertoeven in duisternis? Ik ben het Leven in jullie, mijn 

kinderen. Ik wil jullie mijn Leven geven. Ik kan niet in jullie zijn zonder dat Ik weet waar jullie 

wonen! Ik ben het leven, mijn Leven is jullie. Ik ben zo gelukkig in jullie! Geef mij licht opdat 

Ik mijn woonplaats zou kunnen liefhebben.  

Als jullie in staat van zonden zijn, verhinderen jullie mijn licht in jullie te stralen. Ik 

verblijf in jullie in jullie duisternis. Ik kan jullie niet dwingen van mijn licht te willen als jullie 

dat niet willen. Mijn kinderen, wat doen jullie als jullie „s nachts thuis komen en alles donker is, 

koud, zonder warmte ? Jullie gaan naar de knop en doen het licht aan, of jullie zoeken vuur om 

jullie omgeving op te warmen. Jullie zijn gelukkig thuis als het warm en gezellig is. Ik, jullie 

Jezus van liefde, Ik heb het zo koud in jullie, daar waar noch warmte is, noch licht. Ik ben niet 

zonder de gedachte dat jullie mij verwaarlozen, mijn kinderen.  

Mijn kinderen, wat doen jullie als iemand op bezoek komt? Jullie geven hem een 

aangename plaats, anders zouden jullie jezelf schamen. Jullie zouden gegeneerd zijn, niet? Ik, 

jullie Schepper, jullie Koning, jullie Verlosser, heb Ik geen recht op die plaats die jullie aan je 

bezoekers geven? Ben Ik niet degene die jullie het eeuwig leven geeft, zijn Koninkrijk, in ruil 

voor een schone en lichte plaats in jullie? 
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Ik vraag jullie niet om elke dag te gaan biechten, maar eenmaal per maand. Is dat teveel 

om jullie binnenste te zuiveren van al het dagelijks stof dat mijn licht belemmert? Ik ben de 

Liefde die jullie de genade geeft je te zien zoals jullie zijn. Wanneer jullie komen biechten, dan 

ontsteek Ik mijn licht in jullie dat jullie laat zien dat alleen mijn genade jullie binnenste kan 

zuiveren.  

Mijn kinderen, jullie die weigeren te gaan biechten, jullie ontvangen de heilig makende 

genade niet die jullie innerlijk zuivert. Jullie ontvangen mij in de heilige Eucharistie, en Ik die 

in jullie binnenkom, Ik struikel over allerlei hindernissen die mij beletten mij goed bij jullie te 

voelen. Het afval ruikt zo vies en de veel te vuile vensters laten het licht niet door. Ik kan niets 

zien. Mijn kinderen, hoe kan Ik mij thuis voelen in jullie ?  

Begrijp goed dat Ik een God van liefde ben, niet een God die voor jullie de neus optrekt. 

Een eenvoudig berouw van jullie kant doet jullie je goed voelen bij mij. Ik ben in jullie, Ik 

bemin jullie. Ik hou ervan mij thuis te voelen in jullie, mijn kinderen. Ik, jullie Verlosser, heb al 

jullie zonden genomen en ze op mijn schouders gelegd. Door mijn heilige dood heb Ik jullie 

zonden weggewist door te aanvaarden te worden gekruisigd opdat jullie het eeuwig leven 

zouden hebben. Ben Ik niet die moeite waard?  

Mijn geliefden die Ik bemin, het is voor jullie alleen dat Ik schrijf door de hand van mijn  

geliefde die zich uit liefde voor mij gegeven heeft. Ik, Jezus van liefde, jullie Jezus van liefde, 

Ik verwacht jullie in de biechtstoel waar de Liefde op de afspraak is. Ik bemin jullie, Ik, Jezus, 

Koning van liefde. Zegen je, mijn dochter. Ik ben in jou. Moge de Vader, de Zoon, de Heilige 

Geest alsook mijn heilige Moeder in jou zijn. Amen.  

 

79 - 27 april 2001 – Jezus, jullie Geliefde 

 

Het vasten voor de communie. 

 

Mijn dochter, het is juist dat jij jezelf die vraag stelt. Het concilie van mijn Vicaris 

voorziet een onthouding van een tot drie uur voor het communiceren, naargelang jullie in staat 

zijn te wachten. Het is zeker niet aan te raden om voor het communiceren te eten.  

Mijn kinderen, daar jullie niet kunnen wachten tot na de communie om te eten, is het te 

verkiezen, om één uur voor de communie niet meer te drinken, twee à drie uur niet meer te 

eten: twee uur voor het eten van groenten, fruit, vis, eieren, kaas, granen en drie uur voor het 

eten van vlees.  

Mijn kinderen, Ik, Jezus, ben tegenwoordig in de heilige hostie, Ik ben het die jullie neemt 

en één wordt met jullie; Ik neem jullie in mij. Mijn kinderen, Ik ben zuiver, Ik ben onbevlekt. 

Mijn Lichaam is hemels, mijn Wezen is goddelijk, Ik ben God.   

Mijn lieve kinderen, ontvang van jullie kant de heilige hostie met eerbied, liefde, aandacht, 

vreugde en nederigheid voor een God die zich geeft.  

Mijn kinderen, indien jullie spijsverteringsproblemen hebben, ben Ik het, jullie God, die 

alles in jullie zal zuiveren. Mijn kinderen, Ik verlang er zo naar om van dat moment te genieten 

in de zuiverheid zelf van jullie wezen. Begrijpen jullie, mijn kinderen, hoe belangrijk het is 

mijn Tegenwoordigheid in jullie te respecteren?  

Zuiver zijn betekent vrij zijn van zonde, in staat van genade zijn. Mijn kinderen, hoewel 

jullie ziel zich in zuiverheid weet, toch verlangt alles in haar naar mij. Ik hou ervan als men 

naar mij verlangt terwijl men in liefdevolle verwachting is. Wees zoals de verloofde die wacht 

op haar geliefde. Zij bereidt zich voor door haar mooiste kleed aan te trekken. Om de ziel te 

belonen die zo liefdevol is en in staat van zuiverheid, breng Ik, haar Geliefde, mijn geschenk: 

de liefde.  

Zien jullie, mijn kinderen, wanneer jullie mij komen ontvangen, wees edelmoedig, laat 

alle plaats aan mij. Ik, de Liefde, hou ervan in jullie te zijn als de beste spijs van jullie leven. Ik 
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wil in jullie zijn zoals Ik in mijn Vader ben: de Liefde. Ik bemin jullie, mijn kinderen. Heb 

medelijden met mijn liefde. Ik bemin jullie zozeer.  

Mijn kind, ziehier in het algemeen, wat voor jullie het beste is als jullie overvloedige 

genaden willen ontvangen. Maak je kruisteken, mijn welbeminde. Ik hou van je, Ik, je Geliefde. 

Amen.  

 

80 - 28 april 2001 - Jezus 

Weldra het einde van jullie lijden. 

 

Mijn welbeminde, jullie staan allen op het punt om naar mij te komen. Op het ogenblik dat 

jullie mij in je binnenste zullen zien, zullen jullie allen met jullie God zijn. Ik, mijn kinderen, 

zal eeuwig wonen in de harten die zich zullen toegewijd hebben aan mijn Barmhartig Hart en 

aan het Onbevlekt Hart van Maria.  

Jullie zullen de vreugde kennen. Voor al het lijden dat jullie zullen hebben doorstaan, zal 

Ik jullie eeuwige vreugde geven. Het lijden is bron van geluk voor jullie die mij liefhebben. De 

vrouw baart een kind in smarten. Ik, Ik kom in de smart. Na de bevalling, vergeet de vrouw, zij 

is in vreugde. Ik kom jullie het geluk geven. De eeuwige vreugde is daar, zij komt.  

Laat mij jullie aantonen dat mijn Tegenwoordigheid in jullie, jullie bevrijding zal zijn. Een 

wereld van liefde zal jullie worden aangeboden. Ontzeg de Vreugde niet zich voor eeuwig in 

jullie te vestigen. Moest Ik niet lijden om mijn glorie binnen te gaan? Waarom weigeren te 

lijden voor jullie glorie die Ik voor jullie verdiend heb. Mijn lieve kinderen, aarzel niet jullie 

aan de Liefde te geven.  

Het einde van jullie lijden is voorzegd voor weldra, jullie weldra, niet dat wat Ik 

aangekondigd heb aan Petrus, Johannes, Jakobus, Mattheus, Lucas (door St. Paulus), Marcus, 

Philippus, Judas (die geen vruchten voortbracht), Bartholomeus, Andreas, broer van Petrus, 

Thomas, aan al mijn apostelen.  

Ja, mijn dochter, het is in jullie tijd dat Ik, Jezus, kom. Mijn Geest zal jullie mijn 

Tegenwoordigheid inblazen. De Liefde zal in elk van jullie wonen. Jullie die niet willen lijden 

opdat de Liefde in jullie zou leven, denk aan het lijden dat Ik voor jullie verduurd heb. Ik hou 

van jullie. Ga, mijn veelgeliefde, Ik hou van je. Jezus, jouw Liefde die jij bent, jij in mij, Ik in 

jou. Maak je kruisteken, jij die mij bemint. Amen.  

 

81 - 28 april 2001 – Jezus 

 

Jullie zijn gemaakt om bemind en niet om overheerst te worden. 

 

Het goede en kwade zijn in jullie levens. Het is aan jullie om te weten of jullie in het 

goede of het kwade willen leven. Mijn kinderen, hoe velen onder jullie verkiezen in 

onwetendheid te leven omtrent wat zij doen eerder dan te hoeven kiezen?   

Jullie vragen je af waarom er zoveel lijden is, ziekten, armoede, angsten, geweld. Dat 

alles, mijn kinderen, is het gevolg van jullie handelingen die de Boze jullie laat doen door zijn 

macht over jullie. Jullie hebben je door hem laten overheersen. Jullie willen vrij leven: jullie 

vrijheid, heeft hij genomen. Jullie zijn speelgoed in zijn klauwen. Jullie zijn ongelukkig in die 

situatie. Hij heeft jullie zo afgestompt dat jullie jezelf afvragen: «Waarom dit alles?» 

Mijn kinderen, laat jullie niet meer doen, wordt wakker! Schud jezelf wakker! Het is de  

Boze die jullie leven leidt. Hij heeft jullie wil genomen. Hij spot met jullie. Hij doet jullie leven 

in de macht, de heerszucht over jullie broers en zussen, het geld. Door het geld kunnen jullie je 

verschaffen wat jullie wensen, zover gaande zelfs tot het domineren van de allerkleinsten om 

jullie plezier te bevredigen. Jullie denken slechts aan het aanschaffen van materiële goederen. 

Die dingen gebruikt hij om controle over jullie te hebben.  
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Het is vals, hij kan jullie die dingen niet geven, want zij behoren hem niet toe. Hij houdt 

ervan jullie om die dingen te zien smeken. Hij bezit ze niet. Hij is zeer sluw. Hij maakt jullie tot 

slaaf van die dingen om jullie gemakkelijker te verleiden, want hij is leugenaar, beheerser. Hij 

wil het kwade voor jullie, hij is de Kwade. Hij spot met de kwetsuren die jullie jezelf 

toebrengen. Door zijn beloften, laten jullie je door hem domineren.  

Jullie zijn gemaakt om bemind, niet om overheerst te worden. Die men bemint, overheerst 

men niet, men wil slechts het goede voor hen. Ik ben de Goede. Ik geef jullie het leven, mijn 

Leven. Mijn kinderen van het licht, waarop wachten jullie om wakker te worden? Jullie zijn 

bezig ten onder te gaan. Ik kan het niet aanzien hoe jullie wegzinken zonder iets te doen! 

 

Ik ben jullie Schepper, jullie Redder. Ik ben op het kruis gestorven om jullie het eeuwig 

leven te geven. Ik kan de Kwade jullie niet langer laten domineren. Kom tot mij, jullie die 

wenen, Ik zal jullie troosten. Kom tot mij, jullie die er genoeg van hebben te lijden, Ik zal jullie 

de vreugde geven die geen einde kent. Ik ben de Vreugde, de Liefde.  

Jullie zijn mijn kinderen van de Liefde. Ik heb in ieder van jullie mijn liefde gelegd. Zelfs 

wanneer jullie gespeeld hebben het kwade te doen
31

, de Liefde te vergeten, Ik, Jezus, Ik ben 

jullie niet vergeten. Ik geef mij aan jullie. Willen jullie mij, Ik die al zo lang op jullie wacht? Ik 

bemin jullie; bemin mij. Ik ben het Goede.   

De Duivel is klaar om jullie de eeuwige dood te brengen. Laat de dood jullie niet uitdoven. 

Ik, Ik ben het Leven, het Licht, jullie eeuwige vreugde. Ik kom. Jullie, mijn kinderen die mij 

niet verwachten, Ik ben klaar om jullie in mijn Hart te ontvangen dat in jullie is. Ik in jullie, wij 

zijn voor eeuwig één. Ik wil jullie in het geluk. Jezus, Koning van liefde, bemint jullie. Zeg mij 

ja en Ik kom.  

Mijn veelgeliefde dochter, schrijf voor jouw Jezus. Ik, Jezus van Nazareth, Ik ben bezig 

jullie voor te bereiden op mijn heilige komst in jullie door de Heilige Geest, de Adem van alle 

leven. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Groot is mijn eeuwige vreugde.  

Ik ben de Zoon van de levende God, de Verrezene van de wereld. Mijn wereld is in hen 

die in mij zijn. Ik ben het Leven. Wie mij bemint heeft het leven! Ik bemin jullie. Houden jullie 

van mij, mijn kinderen ? Ik verwacht van jullie een eenvoudig ja en Ik kom, Ik, Jezus van 

Nazareth, jullie God, de Schepper. Amen. 

 

82 - 30 april 2001 – Jezus die in jullie is  

 

Ik ben het Leven. 

 

Ik, Jezus, Ik hou van jullie. Ik ben het Leven in jullie, jullie leven door mij. Ik, de 

Verrezene, de Zoon van de levende God, Ik ben alle leven. Wie in mij gelooft heeft het eeuwig 

leven. Elke vrouw die ter wereld komt is dochter van God; elk kind dat in God is, is zoon van 

God.
32

  

Mijn kinderen, stop met elkaar te verscheuren. Jullie zijn allen geroepen, jullie, mijn 

kleinen. Het is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest die het leven geven, het 

leven dat in jullie is. Jullie zullen niet sterven. Alleen wie neen zegt aan het Leven kan sterven; 

                                                 
31

 Kleine kinderen van de vrijheid, denken jullie dat zich amuseren zonder zich zorgen te maken een middel is om 

jullie gelukkig te maken? Ik ben in jullie gekomen en Ik was beschaamd om jullie gedrag. Ik bemin jullie, mijn 

kinderen. Gedraag jullie niet als lage wezens, jullie zijn kinderen van God. 
32

 Mijn kinderen, elk kind is in God. Ik heb jullie geschapen. Ik ben de Vader. Ik draag de schepping in Mij. Ik ben 

moederlijk. Ik heb man en vrouw geschapen. Elk kind draagt in zich mijn liefde. Mijn liefde is scheppend. Zij is de 

Kracht. Ik heb in de vrouw mijn schepping gereproduceerd. Zij heeft in zich mijn nest waarin zij haar kind draagt. 

De man heeft mijn zaad in zich. Wanneer dat zaad in het nest binnenkomt, voltrekt mijn schepping zich.  
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alleen wie de Liefde weigert kan sterven. Men sterft niet in de Liefde. De Liefde is levend. De 

Liefde leeft.  

Zij die zich geven aan hun naaste, die de hongerige voeden, die aan wanhopige kinderen 

een zin geven in hun leven, hebben het Leven in zich. Gelukkig zij die het Leven in zich 

hebben, Ik geef hun de Hemel als erfenis. Ik ben God van liefde, Ik, Jezus, de Verliefde van 

mijn kinderen.  

Wat doen jullie, mijn kinderen, jullie die het geluk zoeken zonder mij? Buiten mij, zijn 

jullie zo onbestemd, weinig waarachtig. Jullie zijn niets zonder mij. Jullie nemen jezelf voor 

goede mensen…, goed waarin?  in het materiële? het geld? de macht? de heerszucht over de 

zwakken?  

Ieder kind dat leeft zonder op te merken dat het geluk in hem is, kent niets van zichzelf.  

Het geeft zichzelf een houding van geluk door zich veel materiële dingen aan te schaffen maar, 

in het diepst van zichzelf, zoekt het wat reeds in hem is, het geluk. Mijn kinderen, waarom 

jullie geluk buiten jullie zoeken terwijl het in jullie is? Jullie hebben goed zoeken, jullie zullen 

niets vinden buiten mij. Alles is in mij. Ik ben degene die jullie gelukkig kan maken.  

Ziedaar mijn kinderen, wat Ik van jullie verwacht: een erkenning van wat jullie werkelijk 

zijn, kinderen levend van mijn Leven, dat wat in jullie binnenste is. Ik, de Schepper, ben degene 

die toegestaan heeft dat jullie op deze aarde zouden leven opdat jullie het leven zouden hebben, 

het eeuwig leven. Ik ben de Machtige die het leven geeft of ontneemt. Dat leven waarover Ik 

spreek is het leven van de ziel, dat wat jullie in staat stelt eeuwig de leven.  

Zij die niet in mijn Verrijzenis geloven zijn reeds dood. Zij die geloven in mijn Verrijzenis 

kunnen niet sterven. Het Leven in hen sterft niet, het heeft de dood overwonnen. Ik ben in jullie 

die beminnen. Mijn kinderen, bemin elkander! Zij die hun naaste beminnen zoals Ik jullie 

bemin, hebben het Leven in zich.  

Mijn kinderen, weldra zullen jullie de adem ontvangen die jullie ziel zal doen opstijgen in 

de eeuwige vreugde. Ik ben de eeuwige Vreugde die jullie zal worden ingeblazen. Jullie zullen 

mij in jullie zien, jullie zullen weten wat de Liefde is, het Leven. Jullie zullen te kiezen hebben 

tussen het Leven en de dood. Jullie alleen zullen kiezen.  

Een grote zuivering zal jullie redding zijn; en een golf van geluk zal jullie overstromen.  

Mijn lieve kinderen, Ik, jullie Jezus van liefde, zal weten dat jullie mij zullen gekozen hebben. 

Ik ben de Vreugde die jullie zal overweldigen opdat jullie zouden weten dat dit weldra zal 

gebeuren, jullie weldra. Mijn lieve kinderen, de hymne aan de Liefde zal op jullie rusten, in 

jullie, met jullie, dat wil zeggen in ieder van jullie die in mij zal zijn, door mij en met mij.  

Mijn welbeminde dochter, jij die je geeft, geef aan je broers en zussen de liefdesakten die 

je zijn ingestort. Ik ben het, jouw Jezus, die je geeft. Ga nu, geef aan mijn kinderen wat Ik jou 

geef: mijn geschriften door jouw hand.  Ik bemin je, mijn zoetheid van mijn wonden. Amen.  

 

83 - 1 mei 2001 – Jezus die jullie bemint 

 

Papa vergeef ons onze fouten. 

 

Jij, mijn kind van liefde, jij schrijft om te getuigen van de Liefde die woont in elk vande 

kinderen van God, de almachtige God, de Schepper van het heelal. Hemel en aarde zijn vol van 

zijn heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.  

Ja, mijn kinderen, al mijn kinderen die in liefde zijn met de Liefde en die de Wil van mijn 

Vader willen doen, zijn door de almachtige Vader gezegend.  

Een papa die zijn kinderen liefheeft is een vader die het goede voor hen wil. Hij bemint 

hen zoals ze zijn, met hun gebreken, hun tekortkomingen, in de hoop dat zij op een dag weer 

terug zullen komen naar de huiselijke haard om zich te nestelen in zijn armen en hem vragen: 

«Papa, wij, uw kinderen, wij houden van u. Vergeef ons onze gebreken, onze fouten die u pijn 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 88 van 130 

 

hebben gedaan. Maar Papa, wij weten dat u ons liefheeft zoals wij zijn. Daarom bent u hier bij 

ons Papa. Papa, wij beminnen u. » 

Mijn kinderen, als een aardse papa zijn kinderen vergeeft, hoeveel te meer zal dan de 

almachtige Vader, jullie Schepper, jullie vergeven. Hij heeft jullie zelfs zijn eigen Zoon 

gegeven uit liefde voor jullie, opdat jullie het eeuwig leven zouden hebben! Jullie Hemelse 

Vader bemint jullie, mijn kinderen. Hij wil slechts het goede voor jullie. Hij wacht, Hij is 

geduldig. Zo lang reeds wacht Hij op jullie ja aan de Liefde, aan zijn liefde. Hij wil jullie niet 

als gevangenen van zijn liefde; Hij wil jullie vrij in de liefde, in zijn liefde voor jullie. Wat doen 

jullie, mijn kinderen? Mijn Vader, jullie almachtige Vader heeft jullie alles gegeven.  

De natuur werd geschapen om jullie haar weldaden te geven. Jullie hebben haar 

verwaarloosd. Zo weinigen weten dankbaar te zijn voor het goede dat zij geeft. Op de eerste 

plaats behoort zij mijn Vader toe. En jullie, jullie hebben haar zo verwaarloosd! Het water, de 

rivieren, de meren zijn vervuild door jullie onachtzaamheid. Hij neemt het jullie niet kwalijk, 

Hij houdt te veel van jullie.  

Jullie, mijn kinderen, die broers en zussen zijn, houden niet meer van elkaar. Jullie Vader, 

die de Vader is van elkeen, heeft verdriet wanneer Hij zijn kinderen elkaar ziet bestoken. Hij 

wil jullie allen verenigd zien in de Liefde. Het is door zijn Goddelijke Wil dat jullie nog van de 

wereld zijn. Deze wereld die Hij gemaakt heeft is bezig te bezwijken onder jullie overheersing. 

Hij kan jullie niet laten doen. Weldra zal Hij jullie de Heilige Geest zenden die over jullie zal 

blazen en dan, mijn kinderen, zullen jullie de Liefde in jullie ontdekken die reeds in jullie is 

vanaf jullie schepping.  

Mijn kinderen, dat is het moment waarin jullie moeten beslissen om jullie in zijn armen te 

gaan nestelen of om jullie ervan te verwijderen. Mijn kinderen, jullie zullen stelling moeten 

nemen. Maar eerst zullen jullie in tegenwoordigheid zijn van zijn Liefde die Hij jullie gegeven 

heeft. Ik, zijn Liefde, bemin jullie en Ik smeek jullie naar Hem terug te keren, jullie tedere Papa 

die jullie bemint, mijn kinderen. Hij kan jullie niet langer meer in die erbarmelijke toestand 

laten waarin jullie je gebracht hebben.  

Mijn kinderen, Ik, Jezus van liefde, Ik openbaar jullie deze dingen opdat jullie zouden 

begrijpen dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor jullie ja. Degene die neen zal zeggen, zal 

zijn plaats verliezen, de plaats die mijn Vader zelf voor hem had uitgekozen. Wanneer hij ver 

van de Liefde zal zijn, zal de haat hem overweldigen en hij zal zich voor altijd van mijn Vader 

verwijderen.  

De eeuwigheid is echt, mijn kinderen. Zij die ja zullen gezegd hebben zullen een eeuwig 

geluk kennen. Zij die neen zullen gezegd hebben, zullen door haat overweldigd worden. Zij 

zullen lijden in een eeuwigdurende dood. Ik bemin jullie. Vertrouw op mijn barmhartigheid, op 

de barmhartigheid van God, mijn Vader. Kom, gezegenden van mijn Vader, de hemelen zijn 

voor jullie geopend voor de eeuwigheid.  

Buiten met de jakhalzen, de leugenaars, de dieven, de goddelozen! Weg van mijn 

Aanschijn, jullie die de haat voeden! Ik kan niets (doen) voor jullie die de Liefde weigeren.  

Mijn dochter, Ik hou van je. Bemin jouw Jezus liefde. Maak je kruisteken, mijn 

veelgeliefde van mijn tederheden. Jezus die je bemint. Amen.  

 

84 - 3 mei 2001 - Jezus, liefde en vreugde 

 

Allen die in Mij geloven zijn eeuwig leven. 

 

Mijn welbeminde van mijn wonden, mijn smarten zijn zo groot! Jullie wereld is zo 

gemeen, zo ongelovig! Zo weinigen geloven in mij, de Liefde. Ik heb jou nodig, Ik heb mijn 

kinderen nodig die zich uit liefde geven. Ik ben de Liefde die op zoek is naar zielen die verliefd 

zijn om mij.  
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Mijn dochter, jij hebt je gegeven. Jouw offerande is zo mooi! Ik ben degene die in jou is. 

Jij bent van mij. Jij bent door mijn hemelse Vader uitgekozen geweest voor mij, om mij te 

helpen de ongelovigen te bereiken. Geef mij je ja, jouw ja aan je Geliefde, Mij, jouw 

Bruidegom. Jij bent de mijne, jij bent mijn zoetheid die mij helpt in deze donkere dagen waarop 

alles zich moet voltooien. I 

De tijd komt waarop jij wacht, dochter van mijn smarten. Ik ben jouw God van liefde aan 

wie jij je gegeven hebt. Jij leeft in Ons. Wij wonen in jou. Dochter van mijn heilige vreugde, Ik 

hou van je. Mijn tedere dochter, schrijf voor later. Anderen zullen kennis maken met deze 

geschriften die jij schrijft voor mij, Jezus, de Liefde in allen.  

Mijn kinderen van de aarde, jullie beleven momenten van heiliging, zuivering en wijsheid. 

Jullie zijn mijn lichten in deze wereld. Deze wereld zal een metamorfose kennen in de Liefde. 

De liefde zal in de harten regeren van al mijn kinderen, zonder uitzondering.  

Waarlijk, jullie staan op het punt die totale verandering mee te maken. Ik zeg het jullie, 

niemand zal door de Liefde gespaard worden. De Liefde bindt de oorlog aan met de haat die 

huist in elk van mijn kinderen die niet in de liefde wonen. Die haat zal voor altijd verdwijnen, 

en alle kinderen van de haat met zich meesleuren. Ik, Jezus, smeek jullie om goed na te denken 

over de beslissing die jullie zullen moeten nemen. Het ja zal jullie doen leven in vrede, geluk, 

eeuwige vreugde.  

Mijn kinderen van het licht, Ik ben die eeuwig leeft in elk van mijn kinderen. Ik leef in de 

Liefde. Ik ben de Liefde. Zeg niet neen aan de Liefde. Als jullie dat zeggen, zal Ik verplicht 

zijn, door jullie keuze, mij van jullie te verwijderen. Jullie zullen voor altijd ver van mij zijn. Ik, 

de Liefde, wil jullie in mij.  

Mijn kinderen, het is tijd om na te denken over jullie antwoord. Ik ben jullie Geliefde, 

diegene die jullie bemint, Ik, jullie Jezus van liefde, de Verrezene, de Redder van de wereld. 

Zeg mij, willen jullie mijn liefde? Ik sta altijd klaar voor jullie.  

Ik, jouw Jezus, geef je mijn liefde. Groei, geef je over aan mij. Ik bemin je, mijn tederheid 

van mijn smarten. Maak je kruisteken, jij die mij bemint. Amen.  

 

85 - 3 mei 2001 - Jezus, jouw Liefde 

 

Ik ben de Liefde; jullie, mijn leden. 

 

Geliefde van mijn wonden, Ik hou van je, jij die je gegeven hebt om je broers en zussen te 

helpen leven in de Liefde, in mijn liefde. Ja, mijn kinderen, wie zich uit liefde geeft aan de 

Liefde is door mijn Hemelse Vader gezegend. Wie wil leven in mijn Vader moet leven in mij, 

zijn Zoon. Wie ervoor kiest zijn leven te leven in mij heeft het leven.  

Ik ben zo tegenwoordig in elk van jullie, mijn kinderen! Ik ben in mijn Vader; Wij zijn 

één. Wij vormen één enkele identiteit. De Heilige Geest komt voort uit onze eenheid. Alles is in 

Ons. Wij zijn de Liefde.  

Jullie, mijn kinderen, jullie leven op aarde bestaat erin om het goede te doen opdat de 

opeenstapeling van werken jullie zouden vergezellen de dag van jullie komst naar Ons. 

Wanneer jullie je broers en zussen liefhebben, mijn kinderen, bewerken jullie liefde in eenieder 

van jullie. Jullie worden mij, jullie worden mijn Kerk. Mijn Lichaam is ieder van jullie, jullie in 

mij, Ik in jullie. Men kan het hoofd niet scheiden van het lichaam; Ik ben het Hoofd van het 

mystieke Lichaam van mijn Kerk.  

Ik, Jezus, heb mijn Kerk gesticht. Ik heb mijn apostelen rondom mij verzameld. Mijn 

leerlingen hebben zich vermenigvuldigd door te leven in mij, de Liefde. Zij zijn liefde. Mijn 

Tegenwoordigheid is in hen, in ieder van hen. Ik, Jezus, Ik ben de Machtige van de wereld. 

Niemand kan in de andere kinderen wonen zonder mij.  
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Mijn kinderen, jullie kunnen niet naar de anderen gaan; er is een barrière van 

onverschilligheid die jullie weerhoudt liefde te geven. Zonder mij kunnen jullie die niet 

oversteken. Ik ben het die jullie liefde leidt naar hen die kinderen zijn van de Liefde. Ik ben alle 

leven in ieder van jullie.  

Hoe kunnen jullie zeggen «ik hou van dit, ik hou van dat», zonder dat dit vanuit jullie hart 

komt? Dat hart wordt gevoed door een voedsel, dat van de Liefde die geeft. De Liefde geeft 

zich. Zij verzint zichzelf niet. Zij is daar. Zij leeft in jullie. Ik alleen, de Schepper, kan jullie de 

liefde geven die in jullie is.  

Ik ben de Auteur van de liefde. Kijk rondom jullie naar de schoonheid van de bloemen, de 

pracht van de natuur, de helderheid van het water. Jullie zijn de schepper niet van de natuur, Ik 

ben het, Jezus. Mijn Hemelse Vader ben Ik. Ik ben Hem. De Heilige Geest is Ons. In Ons, zijn 

Wij. Wij zijn drie: heilige Triniteit. Het Leven is in ons. Wij vormen de Liefde die is, die was 

en die zal zijn voor alle eeuwigheid.  

Wie zijn jullie zonder Ons, mijn kinderen? Geven jullie je rekenschap van de Liefde die in 

jullie leeft? Wat doen jullie? Jullie zoeken elders dan in jullie binnenste naar mijn liefde die in 

jullie is. Ik ben diegene die Liefde is in jullie, Ik, jullie Schepper, jullie Redder.  

Mijn kinderen, kom tot mij. Ik geef jullie de liefde die jullie ontbreekt. Ik ben degene die 

zijn liefde geeft voor een ja van jullie kant. Ik kan niet anders doen dan wachten op jullie ja aan 

de Liefde. Ik bemin jullie, mijn lieve kinderen. Ik kom weldra in jullie, of jullie nu klaar zijn of 

niet om naar de Liefde te komen.  

Mijn kinderen, Ik, Jezus, jullie Redder, Ik kom in jullie binnenste en jullie zullen mij zien. 

De Liefde zal jullie tonen dat de Liefde in ieder van jullie is. Ja, de Heilige Geest is het die dan 

komt. Bereid jullie voor. Mijn kinderen, de Liefde zegt jullie dat Ik weldra, zeer, zeer weldra 

voor jullie zal staan.  

Jezus, jullie Redder, komt in jullie je liefde plukken als jullie ja, ja is. Ik hou van jullie, Ik, 

die in jullie kom. Zegen je, mijn welbeminde die Ik liefheb. Amen.  

 

86 - 4 mei 2001 - Jezus, jouw Liefde 

 

Hoezeer bemint de Liefde jullie, mijn kinderen! 

 

Ik zegen je, mijn welbeminde, jij die je geeft om mijn instrument te zijn. Groei in Ons 

door mij, met mij, in mij. Jij bent wat Ik ben, geheel in God, geheel voor God. Ik ben de Liefde. 

Jij wordt de liefde in mij.  

Mijn kinderen van het licht, mijn uitverkorenen van deze laatste tijden, Ik zegen jullie. 

Zalig de zuiveren van hart, zij zullen God zien; zalig zij die elkaar beminnen, zij zullen in mij 

zijn. Ik ben in jullie, jullie die leven in mij, de Liefde. Ik ben helemaal van jullie, mijn kinderen 

van de Liefde. Ik ben Zoon van de Liefde. Ik ben Liefde. De Liefde heeft geen einde. Zij is, zij 

was en zij zal zijn voor de eeuwigheid. Leef in liefde en jullie zullen in de Liefde leven.  

Ik spreek over de ware liefde, niet die wat jaloers is, die oplicht, die domineert, die pijn 

doet. Mijn liefde doet geen pijn. Zij is oprecht, zij is mooi, zij is goed, zij is vrij, zij is machtig. 

Ik ben de Liefde, de Liefde die zich heeft laten kruisigen om jullie de liefde te geven.  

Mijn kinderen van de Liefde, jullie zijn in mij, jullie die ervoor kiezen om in de Liefde te 

leven. Die liefde is voor jullie die gelukkig willen zijn. Ja, het geluk wordt jullie gratis 

aangeboden. Een eenvoudig ja en Ik zal jullie geven wat jullie willen: het eeuwig geluk. Ik 

alleen kan het jullie geven. Geloof in mij.  

Jezus, Hij die gestorven is en verrezen, is echt. Hij leeft. Hij leeft in jullie, jullie die mij 

zeggen: «Ja, Jezus, wij willen U, neem ons, wij willen gelukkig zijn. Wij hebben er genoeg van 

ongelukkig te zijn in deze wereld waar alles fout loopt. Alles schijnt slecht te gaan rondom ons. 
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Alles dwingt ons om steeds sneller te gaan. Wij geraken buiten adem in deze 

consumptiemaatschappij». Is het niet dat wat jullie zeggen? 

Mijn lieve kinderen, weldra zullen jullie met mij zijn, in mij, als jullie dat wensen 

natuurlijk. Ik wacht op jullie eenvoudig ja. Ik blijf dat herhalen. Het is voor hen die niet 

begrepen hebben dat het ongelukkig leven dat zij leiden, hun eigen keuze is. Het is niet de 

hemel die op hun hoofd valt. Alles is wat zij gewild hebben dat voor hen zou zijn.  

Mijn lieve kleinen, niets is minder waar! Wat willen jullie dat Ik nog toevoeg? De Liefde 

heeft alles gezegd sinds zijn komst op aarde. De Liefde heeft zich ontsluierd, werd jullie 

gegeven, werd jullie aangeboden. De Liefde is er, neem. Zij biedt jullie haar liefde aan. Jullie 

hoeven slechts te willen. Dat is jullie eigen keuze, niet de mijne. Ik heb  gekozen om mij op het 

kruis aan mijn Vader te geven, voor jullie, opdat jullie het eeuwig leven zouden hebben.   

Stervend, heb Ik al jullie fouten meegenomen. Nu is het aan jullie om te kiezen. Een 

eenvoudig ja dat jullie je fouten doet berouwen, en Ik haast mij om mij in jullie te werpen voor 

de eeuwigheid, om jullie nooit meer, ja nooit meer, te verlaten. Mijn kinderen, hoezeer bemint 

de Liefde jullie! Ik zegen jullie, Ik, de Liefde, God Vader, God Zoon, God Heilige Geest. Amen. 

 

Schrijf, mijn dochter, Ik bemin je, Ik, jouw Jezus die zich gegeven heeft als slachtoffer 

voor jou en voor allen die jij in mijn oceaan van liefde plaatst en in de oceaan van liefde van 

mijn Moeder, Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.  

Mijn dochter van mijn wonden, wees gezegend door mij die in mijn Vader ben, in mijn 

Heilige Geest. Mijn Moeder is in mij, Wij zijn in jou. Mijn dochter, Ik bemin je. Maak je 

kruisteken. Mijn veelgeliefde, bedankt voor je tijd. Ik ben het, jouw Jezus die jou doet 

schrijven. Mijn liefde is in jou, jij in mij, Ik jou, jij Mij. Ga, mijn dochter, Ik hou van je. Amen.  

 

87 - 5 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Ja of neen aan de Liefde. 

 

Mijn welbeminde van mijn heilige wonden, Ik ben in ieder van mijn kinderen die zich aan 

de Liefde geven. De liefde is in ieder van jullie. Jullie zijn liefde. Niemand kan leven tenzij de 

Liefde in hem leeft. Ik ben het opperste Wezen. Wij, Triniteit van liefde, Wij leven in eenheid 

van liefde.  

Jullie, mijn kinderen die buiten de Liefde voortgaan, hoe kunnen jullie het woord liefde 

uitspreken terwijl jullie het zelf niet beleven? Jullie bewegen in de duisternis, niet wetend waar 

jullie zijn, wie jullie zijn. Jullie rekenen jezelf tot de levenden terwijl jullie leven met de dood. 

Ik ben het Leven dat leven is. Kom tot mij, jullie die willen leven in het leven, mijn Leven. De 

liefde is levend. Zij is echt. Zij is in jullie, in jullie die ja zeggen aan de Liefde.  

Mijn kinderen, jullie kunnen niet leven tenzij jullie zeggen: «Ja, ik wil leven in Jezus.» Ik, 

jullie Jezus van liefde, Ik ben het Wezen dat in jullie is en dat jullie leven geeft. De liefde doet 

jullie groeien in mij, Jezus, levend in jullie tabernakels. Ieder van jullie is een tabernakel waarin 

Ik leef.  

Mijn kinderen van het licht, jullie die jullie ja gegeven hebben aan de Liefde, Ik bemin 

jullie. Ik wil jullie allen bij mij. Jullie die mij negeren, die leven zonder eens halt te houden, Ik 

smeek jullie, denk aan jullie Jezus. Hij wacht totdat jullie eens halt houden om jullie te zeggen: 

«Mijn kinderen, Ik ben hier. De Liefde wacht op jullie. Zij is daar, in jullie. Zij wil in jullie 

groeien. Zij wil alle plaats innemen.» 

Door jullie ja, zal deze plaats in jullie veranderen in een plaats van geluk. Jullie binnenste 

zal van mij zijn. Ik zal er thuis zijn. Als jullie willen dat Ik er mij thuis voel, moeten jullie ja 

zeggen tegen mij. Velen stellen hun ja nog uit. Door die nalatigheid is hun binnenste geen 

plaats van liefde.  
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Ik ben de Liefde, die bedelt om jullie ja. Ik ben zo liefdevol! Indien jullie mij zouden zien, 

zouden jullie je zo goed voelen dat jullie mij zouden smeken nooit meer van jullie weg te gaan.  

Mijn lievelingen van de Liefde, hoe kunnen jullie weten of jullie ja ja is of jullie neen  

neen? Ik zal jullie verlichten, Ik zal jullie de Heilige Geest inblazen die jullie zal helpen te 

antwoorden met ja of neen. Ik zal jullie niet onder druk zetten, maar maak voort, want dat is 

voor weldra, zeer weldra: jullie weldra!  

Hoe bemin Ik jullie! Ik word niet moe om jullie de ganse dag en de ganse nacht mijn 

liefde te tonen. Kijk naar de natuur, de sterren aan de hemel: het zijn vormen van liefde. Ik 

bemin jullie, mijn lievelingen. Ja, jullie zijn allen mijn lievelingen van liefde! Ik, Jezus van 

Nazareth hou van jullie, mijn kinderen.  

Zegen je, mijn dochter. Ik hou van je, zoetheid van mijn wonden. Jezus, jullie Liefde die 

wacht op jullie ja. Amen.  

 

88 - 6 mei 2001 - Jezus van liefde 

Ik leef. 

 

Mijn dochter, hoe behaagt mij jouw offerande: je leven! Jij bent leven in mij. Ik, Ik ben 

jouw leven. Jij bent wat Ik ben, het Leven. Elk kind dat wil leven moet leven in mij. Ik ben het 

Leven, de Waarheid en de Weg. Alle leven ben Ik. Ik ben het licht in jullie binnenste dat jullie 

naar het leven brengt.  

Alles is zo levend, zoals het water van een stroom dat over de rotsen glijdt. Met de jaren 

polijst het water alles wat het aanraakt. Ik, mijn kinderen, ben het Leven. Ik verlicht alles op 

mijn doortocht. Ik ben de Weg die jullie naar het leven leidt dat eeuwig is. Jullie leven zal 

eeuwig zijn als jullie ja oprecht is. Jullie zijn mij. Wie in mij leeft bezit het eeuwig leven.  

Mijn kinderen van het Licht, jullie die twijfelen aan mijn Aanwezigheid in jullie, Ik leef in 

ieder van jullie. Ik ben daar, aanwezig. Ik wacht op een ja dat mij zal toestaan in jullie te 

handelen. Genaden zullen jullie worden geschonken om jullie te doen groeien in mij.  

 

Jullie die willen leven, vreugde hebben, het geluk, kom tot mij, het Leven is in jullie. Alle 

leven is in mij; Ik ben het Leven. Leven zonder mij, is leven in de dood. De dood, mijn 

kinderen, heeft geen leven. De dood leeft niet; hij is levenloos en rot weg. De dood kan niet 

leven; hij weerhoudt niets en geeft niets. Hij verdwijnt. Hij bestaat niet meer. Hij is zonder 

leven. Ik, de Liefde, Ik leef. Ik ben het Leven, het leven in jullie. Ik ben goed, volmaakt, 

vriendelijk, machtig, onvergelijkbaar. Alles is in mij. Ik, de Liefde, Ik vraag jullie om het leven 

voor jezelf te kiezen.  

Mijn kinderen, de dood is zo ijdel, zo angstaanjagend! De dood van jullie ziel alsook van 

jullie lichaam
33

 liggen in jullie handen. Jullie zelf hebben de vrijheid om in te stemmen met het 

leven. Mijn kinderen, Ik die mij aan de almachtige Vader geofferd heb uit liefde voor jullie, Ik 

bemin jullie. Ik wil jullie in mij. Ik geef jullie het Leven dat niet sterft. Het is levend, 

handelend, krachtvol in ieder van jullie die mijn oproep beantwoorden.  

De Liefde zegt jullie: «Kom, Ik verwacht je.» Waarom komen jullie niet, jullie die een 

afschuw hebben voor alles wat bewegingloos is? Jullie willen leven tegen honderdduizend per 

uur en jullie haasten je niet om het Leven in jullie te hebben, mijn Tegenwoordigheid. Jullie 

lopen achter kletspraatjes aan die jullie verleiden en jullie zonder leven achterlaten, want na een 

                                                 
33

 De dood, mijn kinderen, is jullie tol indien jullie neen zeggen aan de Liefde. Het leven is jullie beloning indien  

jullie ja zeggen aan de Liefde. Jullie alleen kunnen het leven of de dood kiezen voor jullie ziel en jullie lichaam. 

De dode ziel zal het leven aan het lichaam niet kunnen teruggeven op het einde bij het laatste oordeel. Ik alleen heb 

die macht. Jullie lichaam is na de aardse dood in de rust tot aan het laatste oordeel. Bij de verrijzenis van het vlees, 

zal de ziel, reeds dood in de hel, door mijn kracht verenigd worden met haar lichaam. Na het laatste oordeel, zal zij 

voor eeuwig in de hel terugkeren met haar lichaam, dat eveneens dood zal zijn voor het eeuwig leven. 
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tijdje van plezier, steekt de verveling bij jullie weer de kop op en jullie beginnen weerom achter 

andere futiliteiten aan te lopen en jullie stoten jezelf opnieuw aan de nutteloosheid van jullie 

inspanningen.   

Mijn kinderen, een eenvoudig ja aan de Liefde en Ik snel naar jullie toe. Ik ben het die 

jullie tegemoet kom opdat wij samen het stuk weg zouden afleggen dat jullie nog rest om te 

komen tot het Leven. Jullie ja is zo aangenaam! Vanaf het moment dat jullie het uitspreken, 

begint het leven in jullie te kiemen zonder dat jullie het beseffen. Ik leg in jullie weldaden neer 

die jullie helpen om jullie slechte gewoonten te overwinnen.  

Zonder mij is het moeilijk om te ontkomen aan al jullie fouten die de dood jullie laat 

begaan. Ik ben daar bij jullie om jullie de hand te reiken die jullie vooruit helpt naar dat wat 

levend is: de Liefde, de ware Liefde die leeft in jullie. Neen, blijf niet in de dood die 

dwarsboomt en pijn doet. Mijn liefde geeft noch angst, noch pijn. Zij is zuiver, helder, zoals de 

waterstroom die over de rotsen glijdt om hen  mooier te maken, aantrekkelijker, zoals 

schitterende edelstenen.  

Jullie zijn mijn juwelen die Ik bemin en die Ik wil bewaren voor de eeuwigheid. Ik, jullie 

Jezus van liefde, bemin jullie. Mijn lieve kinderen, kom tot mij, het Leven is van jullie. Jezus 

van goedheid, van liefde, wil jullie allemaal bij hem. Liefde van mijn leven, maak je kruisteken, 

mijn welbeminde. Ik hou van je, offer je. Amen.  

 

89 - 7 mei 2001 - Jezus Liefde 

Geef mij jullie kinderen. 

 

Mijn zoete welbeminde, Ik zou je in mijn armen willen drukken zoals een goede herder 

doet met zijn klein schaapje dat zich vandaag heeft pijn gedaan. Jouw liefde voor je dochter is 

zo oprecht, zo mooi. Maar pas op voor de raadgevingen die je haar geeft. Ik veroordeel ze niet.  

Mijn kinderen, jullie houden van jullie kinderen, maar zij zijn bang van jullie liefde. Soms 

willen zij niet dat jullie hen helpen. Het is niet jullie mooie liefde die ze niet willen, maar wel 

jullie temperament, jullie uitlatingen, jullie gewoonten.   

Mijn lieve kinderen, leg jullie kinderen niet op wat jullie zelf ook niet willen: dat men 

jullie leven plant. Zelfs als jullie, ouders, de ellende van jullie kinderen zien, zijn zij het die 

haar hebben veroorzaakt zonder het te willen. Het is aan hen om mij hulp te vragen, niet aan 

jullie om hen te helpen. Door hen te willen helpen, delen jullie hen je eigen dwalingen mee. Ik, 

Jezus,de Liefde, kan hen niet in dwaling brengen. Ik ben volmaakt. Ik ben God, de Schepper 

van alle dingen, van alle schepselen, Ik, de Redder van de wereld.  

Beste ouders, jullie die lijden als jullie zien dat je kinderen ongelukkig zijn, geef ze aan 

mij met al jullie pijnen en smarten als ouders. Ik zal jullie liefde, vrede geven. Ik zal voor jullie 

kinderen zorgen, op hun eigen ritme, met hun instemming, met respect voor wie zij zijn, met 

hun tekortkomingen, hun liefde voor wat zij doen.  

Mijn kinderen, voor jullie is alles zo ingewikkeld. Ik ben zo eenvoudig! Heb vertrouwen. 

Bid voor hen. Hun ziel heeft dat nodig. Bid ook voor jullie zelf, mijn kinderen. Ik alleen kan 

jullie helpen. Ik ben zozeer liefde! Mijn liefde voor jullie is immens. Het universum is zo klein 

in vergelijking met de omvang van mijn liefde voor jullie!  

Mijn kinderen, Ik denk echt wel aan jullie wanneer jullie zeggen: «Waarom lijden wij dan, 

als U zoveel van ons houdt?» Mijn kinderen, kan men iemand helpen om te lopen, als hij 

weigert vooruit te gaan? Kan men iemands dorst lessen als die weigert te drinken?  

Ik, mijn kinderen, ben zo liefdevol dat Ik jullie een hart geef om te beminnen, vreugde om 

te zingen, geluk om te lachen. Ik, Jezus, bemin jullie. Ik wil slechts het goede voor jullie. Laat 

jullie beminnen. Ik kan jullie niet dwingen om te beminnen. De Liefde is vrij binnen te komen 

wanneer jullie haar de deur openen. Die deur, dat is jullie hart. Aan jullie zelf om te weten of 

jullie de Liefde willen, de ware Liefde.  
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Mijn lievelingen, kom tot mij, Jezus van liefde. Ik zal jullie tonen hoe te beminnen, elkaar 

te beminnen, de Liefde te beminnen. Ja, Ik ben aandachtig voor ieder van jullie die tot mij bidt, 

maar als Ik kom, vind Ik de deur gesloten. Door jullie eigen wil, hebben jullie een versperring 

geplaatst tussen mijn Handelen en wat jullie denken dat goed is voor jullie en voor de anderen.  

Jullie willen mij je zorgen geven, jullie kinderen, maar jullie houden ze tegen, jullie geven 

ze niet aan mij over. Na een moment van gebed vertrekken jullie opnieuw met jullie zorgen. 

Jullie hebben hen niet overgeleverd in mijn Handelen, want in jullie is er de gewoonte om jullie 

eigen leven te beheren. Mijn kinderen, open jullie hart voor mij. Ik sta klaar voor jullie oproep. 

Ik wacht op jullie aan de andere kant van de deur, in jullie hart. Lievelingen van mijn Leven, 

lever jullie over in mijn Handelen
34

,  Ik ben de meester van het leven. Ik hou van je, mijn zoete 

dochter. Ga nu. Ik bemin je. Amen.  

 

90 - 7 mei 2001 - Jezus Liefde 

Verwijder jullie niet. 

 

Mijn dochter van mijn heilige smarten, Ik voel mij zo verdrietig als Ik eraan denk dat mijn 

kinderen zo ver van mij verwijderd zijn. Ik ben de Liefde die wil geven. Hoe zou Ik kunnen 

geven aan hen die ver van mij zijn? De Liefde smacht naar liefde. Ja, mijn kinderen, jullie zijn 

wezens van liefde. Mijn Hemelse Vader is Liefde. Hij heeft jullie voortgebracht. Hij heeft jullie 

in een liefdesbeweging het leven geschonken, zijn Leven.  

Hoe is het mogelijk dat jullie je van Ons verwijderen? Wij zijn wat jullie zijn. Wij zijn 

Wezens gemaakt van liefde. Ik, Zoon van de levende God, ben helemaal Liefde. Ik ben Wezen 

en Liefde. Ik wil jullie spreken over liefde, niets anders dan liefde.  

Mijn veelgeliefde dochter is diegene die Ik gekozen heb om jullie te spreken over liefde, 

mijn liefde. Mijn kinderen van de Liefde, kom tot mij, Jezus, Zoon van de Liefde. Ik zal jullie 

geven wat jullie al altijd zochten: de Liefde. Ik ben de uitvinder van de liefde. De Liefde leeft. 

Zij is in jullie.  

Ik ben jullie Liefde. Of jullie mij nu verloochenen of bespotten, Ik blijf Liefde. Ik kan niet 

veranderen. Of jullie mij pijn doen of godslasteringen uiten, Ik kan jullie geen kwaad doen of 

kwaad toewensen, Ik ben Liefde. Negeer mij, denk er niet aan mij te loven, te bidden, Ik 

vergeet jullie niet. Ik ben jullie voorspreker bij mijn Vader, jullie Vader. Ik ben de Liefde.  

Mijn Vader bemint jullie. Hij wil jullie bij zich. Hij heeft zijn Kind gegeven, zijn enige 

Zoon, uit liefde. Hij is geen bestraffer. Hij is barmhartig. Hij is de Liefde.  

De Heilige Geest komt in jullie te hulp om jullie te beschermen ondanks jullie fouten; Hij 

probeert jullie de weg te wijzen. Hij is jullie leven. Hij is de Liefde.  

Mijn Hemelse Moeder, jullie Mama, bemiddelt voor jullie, bidt voor jullie, smeekt jullie, 

helpt jullie jezelf te zien zoals jullie zijn: haar kinderen. Zij is de Liefde
35

.  

Als Wij, de Heilige Drie-eenheid, Liefde zijn, zijn Wij ook scheppers van de wereld. Wij 

hebben jullie geschapen uit liefde. Kijk naar de natuur, de hemel, de sterren, de schepselen op 

de aarde, in de lucht, in de wateren, dat alles werd voor jullie uit liefde geschapen. Mijn 

                                                 
34

 Jullie handelen is wat jullie doen zonder mij. Mijn Handelen, is jullie handelen in mijn Handelen dat genaden 

meebrengt. Alles bevindt zich in de Goddelijke Wil.  

 
35

 Mijn dochter, elk kind dat leeft in Ons voltooit zich in ons Handelen. Alles van jullie wordt Ons. Wij zijn het 

Handelen in jullie leven. Maria is mijn Dochter, mijn Moeder, mijn Bruid. Wij hebben haar deelgenote gemaakt in 

al onze liefdesbewegingen. Zij is aanwezig in ons trinitair Handelen, niet dat zij de Drie-eenheid is. Zij is in Ons. 

In haar ja aan de Liefde, heeft de Liefde van haar het enige menselijke wezen gemaakt, buiten de mensheid van de 

Zoon, om in de Drie-eenheid te zijn. Wij, van de Goddelijke Wil, zijn de enige meesters van Ons Handelen. Alles 

van haar is, onbetwistbaar, volmaakt. Zij heeft de zonde niet gekend. Zij is nooit uit onze Goddelijkheid geweest. 

Zij is de Dochter, de Moeder, de Bruid van de Godheid. Zij is de Liefde met een grote "L". 
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kinderen, hoe kunnen jullie dan niet geloven dat dit alles voor jullie gemaakt werd uit liefde, 

voor jullie alleen?  

Wij hebben aan Onszelf genoeg. Wij zijn één, volmaakt, volledig. Wij hebben wezens 

willen maken naar Onze gelijkenis uit liefde, met liefde, voor de Liefde. De naaste is liefde. 

Ieder van jullie, mijn kinderen, is liefde.  

Beminnen, is zo belangrijk. Bemin elkaar, mijn kinderen; bemin de Liefde. Als jullie 

elkaar pijn doen, is het de Liefde die jullie kwetsen. Bemin de Liefde die in ieder van jullie 

woont. Ik ben de Liefde. Jezus, jullie God, die jullie bemint. Heb elkaar lief zoals Wij elkaar 

liefhebben. Amen.   

 

91 - 9 mei 2001 - Jezus van liefde 

 

Ik ben het Licht van de wereld. 

 

Ik ben het, Jezus, de heilige Koning, die deze geschriften dicteer. Niets is te vergelijken 

met mijn almacht. De duisternis kan geen wanorde in mij brengen. Ik ben de Meester, de 

Almachtige, de Wijsheid, de Goedheid. Mijn heilige macht is aangenaam. Ik domineer niet. Ik 

bewaar zorgvuldig wat mijn Vader mij gegeven heeft: jullie, mijn kinderen van het Licht.  

Mijn kinderen van het licht, Ik ben bezig voor jullie een uitgelezen plaats in de Hemel te 

bereiden, bij mijn Hemelse Vader. Ik ben in jullie die in mij geloven. Ik ben in hen die mij 

willen. Ik ben hier in ieder van jullie, mijn kinderen van de Liefde. Ja, jullie zijn van de Liefde. 

Ik ben in liefde met jullie. Jullie zijn mij als jullie in mij leven. Wie in mij komt heeft het leven. 

Het leven is in hen die ja zeggen aan de Liefde.  

Hoe groot zal jullie vreugde zijn wanneer jullie mij in jullie zullen zien! Ja, mijn kinderen, 

jullie zullen mij in jullie zien. Zij die mij ja zeggen, zullen mij zien. Ik ben het Licht, het Licht 

van de wereld. Wie leeft in het licht leeft in mij. Ik ben het Licht dat in jullie schijnt.  Weldra, 

zal ik de duisternis verdrijven; jullie zullen in het licht zijn, jullie zullen mij zien. Mijn 

kinderen, weldra zullen jullie licht zijn in mij, Ik in jullie.  

Mijn kinderen van het licht, ja, weldra zullen jullie allen in mij zijn, jullie die ja zeggen 

aan de Liefde. Ik kan niet blijven en blijven wachten, Ik kom in jullie, mijn kinderen. Jullie die 

niet klaar zijn, waarop wachten jullie? Tot jullie begraven liggen onder een hoop van jullie 

uitspraken zoals: «Ik weet niet wie te geloven? Waarom geloven? Wat is men met dat alles ? 

Indien het waar was! Maar zie, we zijn nu in het tweede millennium, weldra in het derde! Dat 

alles is kletspraat! Het zijn praatjes!» en nog andere uitspraken van die aard.  

Ik, Jezus, ben de Waarheid. Alle waarheid komt van mij. Wie in mij gelooft, leeft in het 

licht. Mijn waarheid kent geen grenzen. De Waarheid is, was en zal eeuwig zijn. IK BEN is  

Waarheid.  

Mijn kinderen, jullie die slechts vertrouwen op jullie eigen redeneringen, ga langs bij hen 

die geloven en jullie zullen mij in hen vinden. Ik leef in elk van mijn kinderen van het Licht, 

mijn kinderen van liefde die Ik zo bemin. Ja, Ik kom zeer, zeer spoedig. Wat Ik jullie zeg is 

zuivere waarheid. Niets onzuivers kan in mij binnenkomen.  

Ik zeg dat Ik jullie harten op mijn komst kom voorbereiden. Mijn komst is voor jullie, 

voor ieder van jullie. Die tijd van voorbereiding was nodig: meer dan 2000 jaar van 

voorbereiding op mijn komst, sinds de totstandkoming van mijn heilige Kerk die Ik steen voor 

steen gebouwd heb.  

Ja, mijn beminde kinderen, Ik ben die komt. Ja, de datum is in mij. Mijn Hemelse Vader 

heeft de datum van mijn komst in jullie harten vastgelegd. Het is voor jullie tijd. Die tijd is door 

mijn hemelse Vader gezegend. Het is zijn eigen Wil, niet die van jullie.  

Bereid jullie voor, mijn kinderen, want de tijd is daar. Jullie eigen tijd, die door mijn 

Vader vastgestelde tijd zal jullie binnenkort geopenbaard worden door mijn boodschappers die 
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zich aan mij gegeven hebben. De Heilige Geest woont in hen. Zij luisteren naar mij. Ik ben in 

hen. Ik bemin jullie, mijn kinderen van het licht, jullie die je gegeven hebben aan Mij, het Licht 

van de wereld.  

Ga, mijn dochter, het is voldoende voor nu. Ik hou van je, jouw Jezus van liefde. Maak je 

kruisteken, mijn geliefde. Ik bemin je. Amen.  

 

92 - 10 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

De engelen loven mijn Moeder. 

 

In deze maand van mijn Moeder, wil Ik, jullie Jezus van liefde, dat jullie Maria, Koningin 

van de Hemel, zouden vereren en tot haar bidden, mijn kinderen. Kijk, mijn kinderen, hoe mooi 

jullie meimaand is, maand van Maria!  

Alle engelen zingen lofliederen tot mijn Moeder die het Woord gedragen heeft. Deze 

maand is tot haar eer. Alle kinderen die tot mijn Hemelse Moeder bidden, ontvangen genaden 

van liefde, genaden die mijn Moeder ontvangen heeft. Zij is vol van genade. Jullie die dat 

mysterie van de Aankondiging beschouwen, jullie kennen haar ontelbare genaden; zij zijn voor 

jullie bestemd opdat jullie kinderen van de Liefde zouden zijn.  

Mijn kinderen van de Liefde, moge deze maand voor jullie een onuitputtelijke bron van 

heerlijkheden zijn. Jullie die bidden tot jullie Mama, zij luistert naar jullie en spreekt 

onophoudelijk bij mij, haar Zoon Jezus, voor jullie ten beste, opdat jullie genaden van liefde 

zouden verkrijgen. Jullie hebben zo‟n nood aan liefde, mijn liefde die zich in jullie beweegt.   

Mijn kinderen die Ik liefheb, dagen van vreugde en geluk komen eraan waarvan jullie 

zelfs geen vermoeden hebben. Jullie zijn bezig je voor te bereiden op die komende dagen, net 

zoals Noach bij de voorbereiding van zijn ark. Niemand kon voorzien dat het gedurende 40 

dagen en 40 nachten zou gaan regenen en dat heel de aarde onder water zou staan.  

Mijn geliefde kinderen, hoe bemin Ik jullie! Ik, Jezus Liefde, Ik kom om jullie in kennis te 

stellen omtrent die komende dagen. Die dagen zullen vreugde en geluk zijn voor de enen, zoals 

zij dat geweest zijn voor Noach en zijn familie en enkele schepselen. Voor anderen die zich niet 

voorbereiden en die niets willen ondernemen, zullen die dagen alleen maar ellende meebrengen, 

net zoals voor de dwazen die Noach zijn ark zagen bouwen en de spot met hem dreven.  

Mijn kinderen, Ik wil jullie niet verliezen. Ik wil jullie allemaal bij mij. Ik bemin jullie te 

zeer om jullie te laten omkomen door jullie onwetendheid. Jullie zullen al mijn liefde in jullie 

voelen, mijn kinderen. Ik zal jullie tonen hoe groot mijn liefde voor jullie is. Ik ben jullie leven 

en jullie geluk, Ik Jezus van liefde.  

Wat zal die genadevolle dag groots zijn voor hen die mij verwachten! Wat zal die dag van 

de zuivering belangrijk zijn voor sommigen die mij zullen beminnen! Hoe enorm en moeilijk 

zal hij zijn voor sommigen die mij zullen weigeren!  

Ik ben onderweg, mijn kinderen. Neem mij ernstig. Ik bemin jullie, Ik jullie Redder. Ik wil 

jullie allen redden. Kom tot mij, Jezus Liefde houdt van jullie.  

Mijn kinderen, geef jullie ja aan de Liefde vanaf nu. Hoe groot zal jullie vreugde zijn! Ik, 

Jezus, verwacht jullie. Ik bemin jullie. Ik die in jullie allen ben, Ik hou van jullie, Jezus die 

jullie wil, in hem, door hem, met hem. Maak je kruisteken, mijn zoete geliefde. Amen.  
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93 - 11 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Hoe groot zal jullie beloning zijn! 

 

Mijn veelgeliefde van mijn heilig Hart, Ik, Jezus Liefde, ben in ieder van jullie, mijn 

kinderen van licht. Jullie zijn licht van de wereld als jullie mij willen helpen, mijn kinderen van 

de Liefde.  

Als jullie je niet aan de Liefde geven, waarom mij dan om genaden vragen voor die of die 

persoon?  Ik ben degene die jullie aanroepen om verhoord te worden. Mijn lieve kinderen van 

de Liefde, Ik, Jezus Liefde, ben in ieder van jullie, jullie die mij om hulp vragen voor jullie 

broers en zussen. Wie jullie ook zijn, Ik kan jullie niets weigeren, jullie die mij smeken om 

jullie te helpen.  

De ellende van de wereld is zo groot, mijn kinderen! Indien jullie haar zouden zien zoals 

Ik, jullie Jezus, haar zie, zouden jullie voortdurend smeken voor jullie broers en zussen die 

lijden in hun ziekten van het lichaam en het hart. En Ik, mijn kinderen, die hun binnenste zie, 

Ik, Jezus Liefde, smeek jullie in mij te komen opdat Ik die zielen zou kunnen helpen. Zij zijn 

talrijk, zeer talrijk, de zielen die lijden. Zij zien zo af! Niemand kan hen helpen, behalve Ik, 

Jezus.  

Hoe groot zal jullie beloning zijn, mijn kinderen van het Licht! Ik, Jezus, ben bezig jullie 

een plaats in de Hemel voor te bereiden, jullie plaats, mijn kinderen, dicht bij mijn heilige 

Vader, jullie Hemelse Vader. Ik bemin jullie, mijn kinderen. Ik hou van al mijn kinderen, 

allemaal, zonder uitzondering. Ik ben zo dicht bij jullie! Indien jullie mij zouden zien, zouden 

jullie verrukt zijn.  

Meerdere van mijn kinderen voelen zich alleen. Zij hebben niemand die hen bemint. Hoe 

velen zijn er die denken dat ze verlaten zijn, door iedereen in de steek gelaten! Ik, hun Jezus 

van liefde, liefkoos hen, bescherm hen. Zonder jullie hulp kan Ik hen niet helpen naar lichaam, 

hart en ziel. Ik heb jullie nodig, jullie gebeden, jullie vragen, jullie offers, om ze hun te kunnen 

geven. Ik ben tot alles bereid opdat ook zij een uitgelezen plaats zouden hebben. Maar, helaas! 

zij denken niet aan mij, zij hebben niemand die hen over mij spreekt!  

Ik smacht in jullie, mijn kinderen van licht, opdat jullie aan mij zouden denken, voor hen, 

mijn lievelingen. Ik ben zo verliefd op al mijn kinderen van de wereld! Ik ben in jullie allen. Ik 

handel in jullie die tot mij bidden en Ik kan handelen in hen die niet tot mij bidden. Ik neem 

jullie gebeden en verander ze in genaden voor hen. Ik ben in hen en jullie ook; waar Ik ben, zijn 

jullie.  

Mijn kinderen, komt allen in mij, in mijn oceaan van liefde, waar de Liefde regeert; zij 

heeft geregeerd vanaf het begin en zal regeren in alle eeuwigheid. 

Mijn kinderen van licht, jullie die bidden, de tijd van de oogst is nabij. Jullie gebeden 

staan op het punt te ontluiken. Bloemen van liefde zullen opengaan in elk van al mijn kinderen 

van de gehele aarde.  

De Heilige Geest is de Zaaier van die liefde, mijn liefde die Ik in ieder van jullie heb 

neergelegd. Hij zal het licht in jullie doen schijnen. Ik ben jullie Licht, mijn kinderen. Jullie 

zullen mij bezig zien met het plukken van mijn liefdesbloemen. Wat voor een boeket voor 

jullie, mijn kinderen. Wanneer de tijd van de oogst in jullie zal aanbreken, zullen jullie mij in 

ieder van jullie bezig zien dat boeket aan te bieden. Jullie vreugde zal zo groot zijn dat jullie 

zullen wenen van vreugde.  

Wee hen die geen liefde gezaaid hebben! Ik heb hun alles geofferd, alles gegeven door 

mijn Kerk, door mijn boodschappen. Zij weigeren te geloven in de Liefde. Zij die liefde geven, 

oogsten liefde. Zij die geen liefde in hun hart hebben, hoe zullen zij kunnen geven wat zij mij 

niet gevraagd hebben? Zij zullen niets ontvangen. Ik zal niets in hen kunnen oogsten, alles in 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 98 van 130 

 

hen is woestijn. Ik, Jezus, zal mij van hen afwenden met lege handen, want Ik zal hun niets te 

geven hebben.  

Mijn geliefde kinderen, bid voor hen opdat zij niet zouden lijden. De tijd die nog rest is 

voor hen. De tijd van de oogst is daar, wachtend. De oogst is zo overvloedig in het hart van 

mijn kinderen van licht. Het gewicht van die liefdesoogst is zo zwaar dat zij mij smeken hen te 

komen ontlasten.
36

  

Kom, mijn kinderen, jullie die lijden omdat jullie niets hebben. Kom tot mij. De Liefde 

vraagt jullie instemming om jullie liefde te geven. Jullie, mijn dierbaren van liefde, Ik bemin 

jullie en Ik smeek jullie mijn lieve kleinen die liefdespijn hebben, niet te vergeten. Zegen je, 

mijn veelgeliefde. Ik, jouw Jezus die je bemint, Jezus Liefde, de Verliefde op al je broers en 

zussen. Amen.  

 

94 - 12 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Onze Tegenwoordigheid is vreugde en liefde. 

 

Mijn veelgeliefde van mijn heilige Tegenwoordigheid, Ik ben in jou, jij die schrijft voor 

mijn Kerk, mijn heilige mystieke Kerk. Jullie zijn mij, mijn kinderen, jullie die slechts leven 

voor mij. Jullie geboorte is oorzaak van blijdschap. Breng dank aan de hemelse Vader die 

vreugde is in ieder van jullie. Wie mij ontvangt, ontvangt mijn hemelse Vader. Wie Ons 

ontvangt is vreugde voor mijn Heilige Geest.  

Onze Tegenwoordigheid is vreugde voor jullie. In Ons, alleen in Ons, mijn kinderen, zijn 

jullie helemaal vreugde. Mijn geliefden, als jullie een oprecht ja willen geven aan de Liefde die 

weldra in jullie komt, zullen jullie vreugde zijn.  Indien het ja aan de Liefde jullie bewoont, 

zullen jullie enkel nog kunnen leven met de Liefde in jullie, mijn kinderen.  

Allen die ja aan de Liefde zullen zeggen, zullen genaden van vreugde, vrede en liefde 

ontvangen. Alles is in Ons, de Liefde. Wij zijn in ieder van jullie die de Liefde beantwoorden 

door de liefde. Bij twijfel kan niets komen tot Ons, de Liefde. Ik die de harten doorgrond, Ik 

weet of jullie ja oprecht is. Ik kan geen weifelaars aanvaarden die liegen tegen de Liefde. De 

Liefde zal voor altijd regeren.  

Niemand zal nog haat kennen, geweld, verraad, bitterheid, angstgevoelens. Ik ben te 

liefdevol om jullie in een staat van onbeslistheid te laten. Jullie zouden enkel dwaling zijn voor 

jullie broers en zussen. Niemand zal schadelijk kunnen zijn voor zijn naaste. Afgezien van hen 

die neen aan de Liefde zullen zeggen! Ik ben liefde, mijn kinderen. Jullie die twijfelen, Ik wacht 

hier tot jullie een beslissing nemen opdat jullie liefde zouden ontvangen.  

Wat zullen jullie doen indien jullie ja een negatief ja is, mijn kinderen? Ik, de Almachtige, 

de Schepper van alle dingen, denken jullie dat Ik jullie binnenste niet zal kennen? Denk goed 

na, mijn kinderen. Kom tot mij, het is nog tijd. Nog een zeer korte tijd rest jullie opdat Ik mijn 

heilige Tegenwoordigheid in jullie zou kunnen neerleggen.  

Jullie zullen vreugden van berouw kennen waardoor jullie zullen bezwijken. De Liefde zal 

jullie in zijn armen nemen en jullie troosten. Mijn veelgeliefden die Ik bemin, bemin jullie 

Jezus van liefde. Ik hou van jullie en Ik wil jullie allen in mij. Daar is de Liefde. Zij is aanwezig 

in jullie, in stilte, in een donkere hoek van jullie hart. Zij wacht tot jullie beslissen tot haar te 

                                                 
36

 Mijn kinderen van liefde, jullie zijn in mij, jullie die in mij leven. Jullie kunnen niet meer leven zonder mijn 

komst. Jullie, en alles wat in jullie is, heeft nood aan een liefdesontlading in mij. Ja, mijn kinderen, dat drukt op 

jullie om al dat gewicht te dragen. Zoveel jaren al verlangen jullie mijn terugkeer. Ik weet dat sommigen onder 

jullie eronder lijden hun bevrijding niet mee te maken, niet dat die voor hen geen heiligende smart zou zijn, maar 

zij kunnen niet meer wachten. Ik, jullie God, vraag jullie je in mij vast te houden. Ik kom. Amen.  
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spreken. De Liefde is daar, zij is zo mooi, zo geduldig! Kom tot mij, Jezus jullie Koning, jullie 

God.  

De Liefde is God. De Liefde is goed. De Liefde is almachtig. De Liefde is vrij. De Liefde 

is geduldig. De Liefde is rechtvaardig. De Liefde is barmhartig. Mijn lievelingen, Ik bemin 

jullie en Ik wens jullie zaligheid, voor eeuwig, in mij de Liefde, Jezus Liefde. Ik bemin jullie. 

Maak je kruisteken, mijn welbeminde. Ik hou van je. Amen.  

 

95 - 13 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Mijn Geest van liefde zal in jullie harten wonen. 

 

Mijn geliefde kinderen die Ik bemin, Ik, Jezus Liefde, op deze zondag, feest van mijn 

heilig offer, wonen jullie mijn komst bij op jullie altaren. Sommigen nemen deel aan de mis, 

anderen blijven ver van mij; alleen met hun eigen aanwezigheid.  

Ja, Ik, Jezus, spoor de Geest van liefde aan om in jullie harten binnen te dringen opdat 

jullie zouden kennis nemen van deze geschriften die voor jullie bestemd zijn, opdat jullie mijn 

kinderen van het licht zouden zijn.  

Jullie die mij negeren door thuis te blijven binnen de muren die jullie zelf hebben 

opgetrokken, waarop wachten jullie om in mij te zijn? Ik kom spoedig om jullie te laten zien 

waarom jullie bestaan. Jullie zijn mijn kinderen, geen kinderen van de duisternis.  

Jullie weten niet wat de andere, mijn vijand, voor jullie in petto heeft. Jullie voelen reeds 

zijn boosaardige ideeën, zijn hatelijke werken en dat knaagt in jullie binnenste. Weldra zullen 

jullie heel de diepte van zijn haat voor jullie voelen.  

Mijn lieve kinderen, Ik, Jezus van Nazareth, Ik bemin jullie en Ik wil jullie waarschuwen 

omtrent mijn komst in jullie. Hoe velen zijn er die niet geloven dat mijn Geest van liefde 

binnenkort in jullie harten zal wonen? Allen zullen weten dat Ik, Jezus, jullie de waarheid zeg. 

Weldra zullen jullie mij niet meer kunnen negeren, want jullie zullen mij in jullie zien als een 

aangestoken licht in de nacht: hoewel de donkerte het zal omringen, men zal slechts het licht 

zien dat schittert.  

Ik ben dat Licht dat in jullie zal schijnen, mijn lieve kinderen. Ik zal mij aan jullie laten 

zien. Jullie zullen mij kennen zoals mijn heilige apostelen, mijn heilige leerlingen die mij 

hebben doen kennen, mij, de Zoon van de Vader, die in de hemelen ben.  

Ik ben daar in mijn kerk en wacht op jullie. Jullie geven jezelf niet eens de moeite om mij 

te komen groeten. Waar jullie ook mogen zijn, Ik zal jullie vinden. Mijn Geest van liefde, mijn 

Heilige Geest zal jullie de Liefde inblazen. Ik zal in jullie zijn.  

Mijn heilige zonen die Ik bemin, Ik smeek jullie, bereid mijn schapen voor om mij te 

ontvangen. Ik ben in ieder van jullie, jullie die mijn herders zijn op aarde. Jullie 

vertegenwoordigen mij. Jullie bewaren hen voor mij. De tijd komt waarop de Herder de wacht 

weer opneemt over al zijn schapen van de wereld, mijn heilige Kerk. IK BEN is komende voor 

hen die mij beminnen en voor hen die mij niet beminnen. Ik zal mij laten ontdekken door jullie  

die niet weten dat Jezus jullie bemint, zelfs als jullie mij niet liefhebben.  

Ik vergeef. Ik ben barmhartig. Ik wil jullie bij mij. Mijn Hemelse Vader heeft jullie aan 

mij gegeven. Allen die Gij mij gegeven hebt, Vader, bemin Ik, Ik wil hen allen in mij.  

Jullie, mijn lieve kleine schaapjes, die aan het hoofd staan van een groep schapen, Ik geef 

jullie werken om te volbrengen voor jullie Jezus van liefde. In ieder van jullie stort Ik genaden 

van heiliging, opdat jullie voorbeelden van nederigheid zouden zijn, van overgave, van liefde 

voor jullie naaste.  

Ik zegen jullie allen, mijn dierbare schapen. Kom tot mij, jullie die ver van mij zijn en 

jullie zullen het eeuwig geluk kennen. Mijn veelgeliefde dochter, jij bent dochter van mijn 

vreugde! Ik hou van je. Amen.  
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96 - 14 mei 2001 – Ik, Jezus Liefde 

 

De liefde van ouders is een genade. 

 

Mijn dochter, jij die je zonder voorbehoud geeft voor je broers en zussen, wees mijn 

liefdeskind in de Goddelijke Wil. Ik zegen de dag waarop jouw hemelse Vader je geschapen 

heeft. Jij bent mij, mijn dochter. Leef van mij, in mij, door mij. Wees niet meer jij. Ik hou van 

je om jouw ja van liefde.   

Ja, mijn kinderen van de Liefde, IK BEN is werkelijk in ieder van jullie die mij jullie ja 

aan de Liefde geven. Ik kan slechts in jullie handelen, mijn kinderen, wanneer jullie je ja 

hebben uitgesproken. Ik leef in jullie, Ik handel in jullie. Julie kunnen mijn Handelen niet zien, 

het is daar, vlak naast jullie, in jullie. Ik ben zo machtig. Niets kan mijn Handelen tegenhouden. 

Mijn kinderen, geef mij jullie instemming, jullie overgave aan de Liefde. Ik ben helemaal 

liefde. De Liefde is levend, handelend. Alles leeft in de Liefde.  

De liefde kan niet stoppen. Kan men ophouden met groeien als het leven er is, echt 

levend? De liefde groeit, ontwikkelt zich. Alles is zo mooi als de liefde regeert in jullie leven! 

Geef mij jullie leven. Ik, Jezus, zal jullie in ruil het eeuwig geluk schenken.  

Ja, mijn kinderen, Ik herhaal mij weer eens. Ik zal niet ophouden te herhalen, jullie zijn zo 

doof! Jullie houden niet op elke dag weg te zinken in jullie dagelijkse gewoonten om altijd het 

leven te willen beheersen van hen die jullie omringen.  

Ja, kijk naar de ouders! Zij zetten een kind op de wereld dat hun toezicht nodig heeft, hun 

leiding, hun bescherming. Zij overheersen dat kind door hun materiële goederen. Zij kunnen 

hun tijd niet geven voor zijn opvoeding; zij vertrouwen het toe aan de kinderopvang om zich 

materiële goederen te kunnen aanschaffen. De liefde in hen lijdt onder de afwezigheid van de 

ouder.  

Jullie die je kinderen beminnen, geloven jullie werkelijk dat de uren van wachten in die 

wereld van geschreeuw jullie zullen vervangen. Jullie ouderlijke liefde, jullie aandacht, jullie 

raad, kunnen niet vervangen worden door de waakzaamheid van een oppas. Neen, mijn 

kinderen, de ouderlijke liefde is een genade die jullie gegeven wordt bij de geboorte van jullie 

kind. 

Mijn kinderen, word wakker, die situatie is zo nadelig voor jullie kinderen. Het spelen met 

andere kinderen troost hen uitwendig, maar de innerlijke kwetsuur is er, zij groeit, zij verdwijnt 

niet. Alleen jullie liefde kan de situatie veranderen, net zoals jullie aanwezigheid gedurende 

gans de dag, niet alleen bij het ontwaken en het slapengaan.   

Zie naar de dieren. Zij zorgen constant voor hun kleintjes totdat zij wat ouder zijn; dan 

verwijderen zij zich zeer voorzichtig. De kleintjes verwerven sterkte om klaar te zijn om te 

overleven in een wereld van begeerte naar voedsel. 

Mijn kinderen, Ik zeg jullie niet om afstand te doen van al jullie goederen. Waak over 

jullie overdaad die de liefde niet kan vervangen die jullie kinderen nodig hebben. Zie hen nu 

ouder worden. Zij lijden voortdurend aan een gebrek aan liefde. De liefde is uit hen weg. Zij 

zoeken naar ik weet niet wat. In hun diepste binnenste zijn zij op zoek naar jullie liefde die zij 

niet hebben gehad tijdens hun kinderjaren: de liefde, jullie aanwezigheid.  

Beste ouders, wat jullie doet lijden, is het feit niet in staat te zijn om afstand te doen van 

jullie materiële welstand om aan jullie kinderen je aanwezigheid te kunnen geven. Ik weet dat 

jullie diep vanbinnen van hen houden, maar jullie zijn de ware liefde verloren: de liefde die 

geeft, die zich offert, die zichzelf opgeeft voor jullie kinderen. Wat jullie ontbreekt, zijn de 

genaden die jullie weerom tot liefde voor jullie naaste zullen maken.  

Enkel in mij, mijn kinderen, zal dat gebrek opgevuld worden. Mijn lieve kleine kinderen, 

kom tot mij, jullie Jezus van liefde. Ik wil jullie gelukkig. Ik ben in jullie. Keer jullie tot mij, 
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daar waar zich het geluk bevindt. De uiterlijke genoegens kunnen jullie niet bevredigen. De 

essentie van het leven ontbreekt jullie, Ik, de Liefde.  

Mijn kinderen, Ik ben degene die jullie ontbreekt: de Liefde. Ja, Ik ben jullie geluk. De 

Liefde is zo levend dat zij in jullie roept: «Geef mij jullie ja aan de Liefde.» Mijn kreet is sterk, 

hij doet geen pijn, hij is zacht en goed tegelijk. Ik hou van jullie, mijn kinderen, Ik hou van 

jullie. Kom allen tot mij. Ik bemin je, mijn dochter van liefde. Ga, maak je kruisteken. Amen.  

 

97 - 15 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Ik ben het Hoofd van de Kerk. 

 

Mijn welbeminde die Ik liefheb, Ik ben in jou. Jij bent in mijn heilige Tegenwoordigheid. 

Mijn kinderen, Ik bemin jullie allen. Jullie spreken van katholieken, protestanten, orthodoxen of 

andere religies; weten jullie niet dat jullie allen mijn kinderen zijn? Ik ben de enige God.  

Mijn kinderen, Ik ben niet de God van enkelen en een andere God voor anderen. Ik ben de 

enige God. Ik heb geen twee manieren van beminnen, twee manieren om de liefde in jullie op te 

wekken. Ik ben de énige Liefde. Mijn Leven is dat wat zich geofferd heeft voor jullie allen, 

mijn kinderen.  

Sommigen zeggen beter te zijn, hetzij omdat zij dichter staan bij de doctrine van God, 

hetzij omdat zij gedoopt zijn, hetzij omdat zij deel uitmaken van een groep kinderen die 

Bijbelstudie doen, hetzij uit principe, hetzij door geboorte. Mijn kinderen, alleen Ik, die in jullie 

ben, ken mijn Vader in de Hemel met Wie Ik verenigd ben. Wie mijn Vader kent, kent mij.  

Mijn kinderen, jullie die verdeeld zijn door jullie wetten, Ik wil jullie allemaal in mij, in 

mijn mystieke Kerk. Ik ben het Hoofd van de Kerk; jullie allen, zonder uitzondering, zijn mijn 

ledematen.  

Zal Ik een arm verbranden die niet beantwoordt aan mijn leer? Als jullie mij beminnen, of 

als jullie ongelovig zijn en mij slechts kennen door mijn kinderen, zal Ik jullie verwerpen 

terwijl jullie mij te drinken hebben gegeven, of te eten, of gekleed hebben, of verzorgd hebben? 

Neen, mijn kinderen, Ik zal jullie niet verwerpen. Er staat geschreven: «Alles wat jullie aan de 

minste van de mijnen zult gedaan hebben, zult ge aan mij hebben gedaan.”Ja, jullie zijn allen 

mijn kinderen, op alle manieren en op alle wijzen.  

Mijn kinderen, jullie die elkaar beminnen, Ik ben het, Jezus, die jullie bemin. Ik ben het 

Leven in jullie, mijn kinderen. Waar er liefde is, ben Ik aanwezig. Ik kan mijn kinderen die mij 

liefhebben niet verlaten.  

Hoe velen onder jullie nemen de regels van de godsdienst in acht, van jullie godsdienst, 

terwijl jullie elkaar onderling niet liefhebben. Denk na, mijn kinderen. Wanneer jullie tot mij 

bidden zijn het echte woorden die Ik wil horen. Zeg mij die woorden. Bemin elkaar onderling, 

zoals Ik jullie bemin. Ik ben hier bij jullie, in jullie, door mijn Heilige Geest. Ik leef, Ik ben 

levend. Mijn kinderen, de Liefde kent geen grenzen. De Liefde, dat ben Ik, Jezus. Ik bemin 

jullie en Ik wil jullie allen in mij verenigd, in een enkele religie, een enkele Kerk, mijn Kerk. Ik, 

Ik ben de Kerk; jullie zijn mijn Kerk, mijn kinderen.  

Maak jullie klaar, de tijd is nabij! Ik zal in jullie harten komen regeren, in het hart van 

ieder van jullie. Hoe bemin Ik jullie, mijn kinderen! Wees kinderen van licht die schijnen in 

deze tijd van duisternis.  

Allen zullen van jullie zeggen: «Ziedaar kinderen die elkaar beminnen; laten ook wij 

elkaar beminnen om kinderen van licht te zijn.» Ja, kinderen van mij, Jezus. Jullie, mijn 

kinderen, zullen het eeuwig leven hebben als jullie ja zeggen aan het Leven. Het eeuwig leven 

is klaar, klaar om in jullie te komen. Ik ben het Leven. Wie sterft aan zichzelf heeft het leven 

dat mijn Leven is. IK BEN is er sinds altijd. Altijd zal het Leven zijn.  



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 102 van 130 

 

Ik vraag jullie goed na te denken, mijn kinderen; spoedig zullen jullie moeten antwoorden. 

Zegen je, mijn dochter. Ik hou van je. Amen.  

 

98 - 16 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Jullie ja voor het eeuwig leven in de Liefde. 

 

Mijn welbeminde dochter, jij die jezelf geeft, Ik hou van je. Ik hou van al mijn kinderen. 

Mijn kinderen, jullie vragen je af waarom jullie hier op aarde zijn. Wanneer jullie op aarde 

geboren worden, is het mijn Vader in de Hemel die jullie het leven geeft door jullie ouders. Het 

is mijn hemelse Vader die het zo wil.  

Bedenk, mijn kinderen, dat onder zoveel spermazaadjes, slechts eentje een eitje bevrucht. 

Mijn Vader heeft ieder van jullie gekozen door zijn almacht. Jullie zijn uniek. Jullie zijn Zijn 

keuze, jullie worden niet toevallig geboren, het is jullie Schepper zelf die jullie heeft 

uitgekozen. Hij wil jullie op aarde, opdat jullie tot Hem zouden komen door jullie ja aan de 

Liefde.  

Mijn Vader heeft jullie allen uitgekozen opdat jullie vrije kinderen zouden zijn, vrij om 

zijn liefde te kiezen. Indien Hij jullie verplicht had Hem te beminnen, zou dat van jullie slaven 

gemaakt hebben die geen andere keuze zouden gehad hebben dan naar Hem te gaan. Neen, mijn 

kinderen, jullie alleen hebben die macht om te zeggen: «Ja, wij willen Uw liefde, neen, wij 

willen niet van U zijn, Papa van liefde.» Mijn Vader in de Hemel kan jullie niet dwingen Hem 

te beminnen. De Liefde is geen slaaf.  

De Liefde is vrij. Zij is geheel goed, geheel barmhartig. Zij is volmaakt, de Liefde. Zonder 

jullie instemming, kan Hij jullie niet dwingen tot Hem te komen. Ik kan jullie niet onder dwang 

meenemen, jullie zijn zelf meester over jullie ja. Mijn kinderen, als jullie kiezen voor de Liefde, 

zullen jullie vrij zijn, zonder onderdrukking, zonder angst, zonder geweld van alle kanten. De 

Liefde bemint. Zij is goed, Zij geeft jullie het eeuwig leven, het leven dat niet ophoudt te 

beminnen. Alles is buitengewoon mooi, volmaakt!  

Mijn kinderen, als jullie op aarde geboren worden, is het voor de liefde, om gelukkig te 

zijn. Jullie alleen kunnen die keuze maken. Geef haar niet aan de haat, aan het geweld, aan de 

onafhankelijkheid; dat zou het werk van Satan zijn, mijn ergste vijand. Hij kan niet verdragen 

dat de mensen gelukkig zijn, daar hij de liefde verworpen heeft. Hij doet al wat in zijn macht 

ligt om jullie de liefde te doen verliezen.  

De dag van jullie geboorte begint hij al met alles in het werk te stellen voor jullie 

ondergang om jullie mee te nemen in de hel. Dat is zijn vreugde. Zijn macht ligt in het kwade, 

in de haat. Hij kan jullie geluk niet verdragen. Hij brengt verwarring tussen jullie en het geluk. 

Hij is duivels, wat betekent: verdeeldheid. Hij wil alles verwarren: jullie gedachten, jullie 

zielenroerselen, jullie gevoelens. Het is een spel voor hem. Hij is meester in dat spel. Hij doet 

jullie geloven dat jullie vrij over jezelf kunnen beschikken. Dat is om jullie beter te kunnen 

beheersen. Hij doet het zonder dat jullie je ervan bewust zijn. Hij is het die beheerst, niet jullie.  

Mijn kinderen, jullie zijn geboren om gelukkig te zijn in jullie opgang naar het eeuwig 

leven. Jullie zijn groeiende in de liefde. Het is die liefde die jullie meeneemt naar het eeuwig 

leven. Daarom, mijn kinderen, moeten jullie elkaar liefhebben. Maar jullie houding tegenover 

jullie naaste werd verstoord door de erfzonde, veroorzaakt door de ongehoorzaamheid aan de 

Liefde vanwege jullie eerste ouders, Adam en Eva.  

Dat gebrek aan Liefde, mijn kinderen, is jullie aarde komen verduisteren. Satan, die 

perfide vijand, heeft op ieder van jullie een kwaadaardige macht:  «Ik, alles voor mij, alleen 

maar voor mij; met mijzelf, kan ik alles.» Ja, mijn kinderen, het is in jullie dat jullie jezelf 

kwaad doen door alles zelf te willen doen. Dat kwaad wordt beheerd door Satan zelf.  
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Jullie denken meester te zijn over elke situatie? Dat is een vergissing! Hij is het die dat  

wil opdat jullie in zijn bedriegerijen zouden vastlopen. Bekijk het modernisme, de heerschappij 

van de macht. Jullie vragen zich af waarom jullie ongelukkig zijn? Het is zijn uitvinding om 

jullie gemakkelijker in het verderf te storten.  

Ik ben in jullie, mijn kinderen, door jullie geboorte. God de Vader heeft mij de macht van 

barmhartigheid gegeven. Die macht is de liefde. Ik ben helemaal liefde. Ik kan jullie slechts 

helpen door de liefde. De liefde is vrij, zij heeft jullie ja nodig. Mijn kinderen, Ik zal jullie 

helpen te beminnen, te vergeven, alles te geven voor de Liefde. Het geluk is zo groot wanneer 

men geeft! Ik heb mij uit liefde gegeven.  

Mijn kinderen, er bestaat geen groter liefde dan zijn leven te geven voor hen die men 

liefheeft. Ik heb jullie lief. Ik, de gekruisigde Jezus bemin jullie. Heb elkaar lief, mijn kinderen, 

jullie zullen het eeuwig leven erven. Ik geef alle leven aan wie bemint. De Liefde is liefde. Hij 

is liefhebbend. Jezus-Liefde bemint jullie. Kom, gezegenden van mijn Vader, de Hemel is van 

jullie. Amen.  

 

99 - 17 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Wie jullie ook zijn, kom. 

 

Ik, Jezus van liefde, schrijf voor mijn kinderen, voor al mijn kinderen door jouw hand die 

Ik zegen. Ik wil ze allemaal bij mij.  

Mijn kinderen, wie jullie ook zijn, kom allen tot mij. Jullie die het moeilijk hebben, die 

wenen, die lijden, die vergeten worden, die gewelddadig waren, die zedelijk mishandeld werden 

inwendig of uitwendig, Ik ben Die troost, die jullie wonden verzorgt, die bemint, die vergeeft 

aan de ondankbaren, die zich jullie nalatigheden niet meer herinnert, die jullie slechts wil 

beminnen.  

Ja, Ik zal jullie troosten voor al jullie nalatigheden tegenover de Liefde. Ik ben zo 

liefhebbend! Ik wordt nooit moe jullie te herhalen hoe groot mijn liefde voor jullie is, mijn 

kinderen. Wat jullie ook dachten, wat jullie ook mogen gedaan hebben, Ik, Jezus, bemin jullie 

en wil jullie allen, ervoor zorgend jullie niet af te schrikken.  

Ik zal jullie alles laten zien wat mijn liefde voor jullie volbracht heeft. Ik ben geen 

ondankbare, Ik zal jullie alles geven in ruil voor jullie liefde. Alle welzijn, alle liefde is voor 

jullie.  

Ik kan jullie niet geven wat schadelijk zou zijn voor jullie ziel, daarvoor bemin Ik jullie te 

zeer. Ik, de goddelijke God, weet wat best is voor jullie. Jullie toekomst is onder de ogen van 

mijn Godheid. Ik kan jullie niet geven wat jullie ondergang zou zijn, mijn kinderen.  

Welke ouder zou aan zijn kind een gevaarlijk voorwerp geven, wetende dat dit zijn dood 

zou kunnen betekenen? Neen, mijn lieve kinderen, Ik kan niet tegen mijn liefde voor jullie 

ingaan, daarvoor bemin Ik jullie te zeer. Alles voor jullie bevindt zich in mij. Aan jullie alleen 

om te weten of jullie door mij, Jezus, willen bemind worden.  

Waarom aarzelen over jullie ja? Hebben jullie angst om je te engageren in mijn liefde? 

Denken jullie dat het te veeleisend is van jullie kant? Door mij te beminnen, zouden jullie je 

verplicht voelen om voortdurend op de knieën te bidden of om elke dag van de week naar de 

kerk te gaan, om aanbidding te doen in mijn kerk? Ja, mijn kinderen, sommigen vinden er 

vreugde in om deze akten van liefde voor de Liefde te stellen; maar, mijn kinderen, dat kan niet 

voor iedereen zo zijn.  

Mijn kinderen, de eerste stappen naar de Liefde zijn zo eenvoudig: enkel de Liefde 

beminnen, een ik hou van je zeggen aan je broers en zussen. Mijn kinderen, met mijn hulp 

zullen jullie de Liefde in hen ontdekken, door hen te geven wat Ik geef. Alles wat jullie doen, 

mijn kinderen, doe dat in de liefde. Jullie naaste zal ontdekken dat jullie door de Liefde 
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bewoond zijn. Ik ben jullie naaste. Alles wat jullie doen voor de minste onder jullie, is aan mij 

gedaan.  

Mijn dochter die Ik bemin, schrijf deze woorden van liefde op. Mijn kinderen van de 

Liefde, de Liefde is levend in ieder van jullie. Jullie zijn bloemen van mijn liefde die Ik in jullie 

heb doen bloeien. Mijn kinderen van liefde, moge elke bloem van liefde in jullie groeien opdat 

Ik een liefdesboeket zou kunnen plukken om jullie de liefde in bloemen te geven. Elke bloem 

zal een bewijs van liefde zijn dat mijn goddelijk Wezen zal bekleden, dat alle macht over het 

universum heeft. Alles zal zonder weerga zijn. Alles is in mij.  

Ik ben de macht van de Liefde. De Liefde is leven in ieder van jullie. Alle leven is van mij; 

de Liefde. Ik ben liefde voor jullie, jullie voor mij. Mijn kinderen, mijn liefde is zo sterk dat zij 

zich niet meer kan weerhouden; Ik kom tot jullie om jullie te zeggen: «Ik hou van jullie: van 

jou, jou en jou, van ieder van jullie.» 

Voorwaar, Ik zeg jullie, allen zullen de Liefde in hun hart zien. Ik kom in jullie allen, Ik, 

Jezus, levend in ieder van jullie. Amen. 

 

100 - 17 mei 2001 - Jezus 

Een vrije God die zijn schapen liefheeft.  

 

Mijn veelgeliefde dochter, die Ik bemin, alles in deze wereld, is voor mij. Ik ben de 

Schepper van deze wereld. Jullie, mijn kinderen, behoren je Schepper toe. Ik kan jullie niet 

dwingen mij toe te behoren, Ik ben een vrije God die zijn schapen liefheeft. Ik wil dat jullie vrij 

zijn om te gaan grazen op de weiden waar het gras mals is, groen, voortreffelijk.  

Ik ben zo verliefd op mijn schapen! Zij die zich verwijderen van het weiland om verderop 

te gaan grazen, houd Ik niet tegen, want zij weten dat de Goede Herder er is en op hen let en 

hen beschermt tegen gevaar. Zij stellen vertrouwen in hun beschermer. Zij komen steeds terug 

naar de hand die hen voedt. Ik ben het Voedsel van mijn schapen. Ik ben hun Liefde, zij weten 

het. Zij keren zich om om mij beter te zien. Sommigen gaan nog verder zonder het gevaar te 

beseffen. Wanneer ik het gevaar in de omgeving zie, haast Ik mij om hen te redden.  

Maar, mijn kinderen, sommigen onder hen draaien zich niet om om te zien of Ik er ben, in 

hun zicht. Zij profiteren ervan als Ik mij omdraai om zich te verwijderen, om naar andere 

kruiden te gaan die aantrekkelijker zijn dan die voor hen bestemd zijn. Wetende dat Ik hen niet 

kan dwingen bij mij te blijven, verwijderen deze schapen zich zonder zich zorgen te maken 

over het gevaar.  

Zij willen zelf de hindernissen nemen, maar in hun zwakheid kwetsen zij zich. Zij roepen 

mij niet: zij schamen zich om hun avontuur. Zij denken aan de grassen die heel groen waren en 

zonder gevaar, want die rondom hen staan lijken hun, nu zij er zijn, minder mooi en minder 

smakelijk. Die grassen hebben hen verleid omdat zij niet toegankelijk voor hen waren.  

Wanneer zij zich bewust worden van hun vergissing, gaan sommigen nog verder, verder 

van mij, verder weg van hun goede Herder. Zij voelen zich eenzaam, wanhopig, niet meer in 

staat om terug te keren. Zij wenen, zij klagen. De wind die in mijn richting waait laat mij hun 

gejammer horen. Ik laat al mijn schapen die in zekerheid zijn achter en Ik ga naar hen op zoek.  

Ik vind hen verward, volkomen uitgeput. Ik verzorg hen, verbind hun wonden en draag 

hen in mijn armen, zonder een enkel verwijt van mijn kant. Ik heb hun klachten gehoord. Hun 

jammerklachten zijn de spijt over hun fouten. Ik ben zo verliefd op hen dat Ik hun vergeef nog 

voor zij er zich zelfs rekenschap van geven. Ik ben een God die verliefd is op hen.  

Mijn schapen zijn voor mij een onbetaalbare schat, een zo kostbaar goed. Ik bemin hen 

allen, mijn kleine schaapjes. Ik keer terug naar mijn weiden met mijn kostbare vracht. Mijn hart 

denkt aan allen die niet om hulp geroepen hebben. Waar zijn ze? Ik, de goede Herder, Ik wil 

ook hen.  
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Mijn geliefden, behoren jullie tot diegenen die niet geroepen hebben? Ik wacht op jullie 

roepen op de Liefde. Ik ben er altijd, wachtend op jullie roepen op de Liefde. Ik ben Degene die 

jullie rondom mij wil hebben, om jullie te voeden. Mijn Voedsel verzorgt, verbindt en doet 

jullie liefde voor je goede Herder groeien.  

Bemin mij, Ik die jullie liefheb, mijn kleine schaapjes. Ik verlang naar jullie, mijn 

kinderen van de Liefde. Jezus die jullie liefheeft. Ga, mijn dochter, Ik bemin je. Amen.  

 

101 - 17 mei 2001 – Jezus 

 

Elk zaaigoed komt van mij. 

 

Mijn kind, mijn kinderen zijn van mij. Ik, Jezus, hou van hen. Jullie, mijn geliefde 

kinderen die Ik bemin, zie de Liefde in ieder van mijn kinderen.  

Zij komen naar deze plaats van liefde
37

 om te begrijpen wat er in hun binnenste is. Dat is 

zo moeilijk wanneer men alleen is in het leven. Mijn Leven is zo eenvoudig. Het is de liefde. Ik 

zal jullie helpen, mijn kinderen, om van de liefde te spreken. De liefde is het geluk op aarde.  

Wacht niet, mijn kinderen, jullie zijn geboren om bemind te worden. Het geluk werd in 

jullie gezaaid. Jullie alleen kunnen die kiem die in jullie hart werd gezaaid begieten. Ik, ik ben 

de Zaaier, jullie zijn de grond. De liefde is het zaaigoed. Laat het zaaigoed niet verstikken dat Ik 

in jullie heb neergelegd.  

Zijn jullie klaar, mijn kinderen, om de Liefde te laten spreken? Ik ben helemaal liefde, 

niets anders dan liefde. Dat zaaigoed dat in jullie werd neergelegd, zal Ik begieten met mijn 

liefde die niet opdroogt. Ik zal jullie zaaigoed begieten door mijn liefdeskracht. Ik ben het, de 

Gekruisigde die voor jullie gestorven is. Amen.  

 

102 - 18 mei 2001 – Jezus 

 

Ik handel in jullie in de Liefde. 

 

O! mijn welbeminde alsook jullie, mijn kinderen, Ik ben in jullie. Ik hou van jullie, mijn 

kinderen. Alles in mij is gericht op jullie. Ik bemin jullie, mijn kinderen. Ik ben alles voor jullie. 

Wees waarachtig voor jullie Jezus. Ik bemin jullie zozeer. Ja, altijd ben Ik daar, in jullie, 

wachtend op een woord van jullie aan de Liefde. Hoe goed is jullie liefde in mij!  

Ik handel in jullie. Jullie zijn in mij, de Liefde. Mijn kinderen, Ik ben het die in jullie 

handel. Ik kan slechts in jullie handelen indien jullie mij ja zeggen. Met jullie instemming stort 

Ik in jullie genaden van liefde die jullie momenten van geluk zullen geven. Zo zullen al mijn 

kinderen geluk worden in mij; jullie zullen vreugde en geluk zijn in jullie handelen, mijn 

Handelen.  

Ja, alles kan actief worden als het Handelen in jullie is. Ik, de Liefde, ben helemaal van 

jullie. Laat de kinderen van de Liefde tot mij komen. Ik hou van jullie, mijn kinderen van de 

Liefde. Amen.  

 

 

                                                 
37
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103 - 18 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Ik wil je hier. 

 

Mijn dochter, het is door mijn verlangen, Jezus, jouw Geliefde, dat jij hier bent. Ik hou van 

je en Ik wil je in mij, mijn dochter.  

Al deze mensen zijn naar hier gekomen om een innerlijke genezing te bekomen die zich 

zal weerspiegelen aan de buitenkant. Elke persoon die in zijn binnenste zoekt, vindt de liefde, 

mijn liefde. Hoe velen onder hen zijn ongelukkig omdat zij zich slecht bemind voelen? Zij zijn 

slachtoffers van de Boze. De Duivel is zo pervers dat hij zich meester maakt van hun gevoelens. 

Mijn welbeminde, jij die je aan mij gegeven hebt, blijf in mij.  

Mijn kinderen, Ik ben de beschermer van jullie emoties. Geef mij jullie inwendig en 

uitwendig lijden. Ik alleen ben jullie Redder. Ik kan alles voor jullie. Ik, Jezus, ben in liefde met 

jullie, mijn kinderen.  

Weldra, zal ieder van jullie tot mij komen door de Heilige Geest. Ieder van jullie zal mij 

zien, Jezus, Redder van de wereld. Ik wil al mijn kinderen tot mij trekken.  

Het is aan jullie, mijn kinderen, om te herkennen wat jullie in jullie zelf van mij 

verwijderd heeft, opdat jullie zouden vinden wat niet in orde is. Alles is in mij. Ik alleen ben het 

Licht. Ik ben jullie licht. Jullie kunnen niet vinden wat niet in orde is in jullie. Het licht dat niet 

ontstoken is kan jullie vergissingen niet laten zien. Mijn kinderen, jullie zijn zo kwetsbaar  

omwille van jullie slechte gewoonten.  

Jullie struikelen voortdurend. Jullie zijn als blinden die zich in het donker voortbewegen, 

zonder te weten wat voor hen ligt. Jullie doen jezelf pijn, mijn geliefden. Kom naar jullie Jezus 

van liefde. Ik ben het Licht dat jullie zal tonen wat niet gaat. Ik ben zo goed, zo barmhartig. Ik 

zal het jullie met zoveel liefde tonen dat jullie onmetelijke vreugden zullen voelen. Alles is in 

ieder van jullie.  

Ik, mijn kinderen, Ik ben in jullie achter die gesloten deur van jullie onwetendheid 

tegenover de Liefde. Mijn kinderen van de Liefde, laat de Liefde binnen. Vrees niet. Ik zal 

jullie geen enkele pijn bezorgen. Het kwaad bestaat niet in mij. Laat jullie niet afschrikken, Ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart. Mijn Hart heeft zich voor jullie geopend, mijn kinderen 

van de Liefde.  

Ik ben zo liefdevol! Jullie, de kleinen van mijn hemelse Vader, Ik bemin jullie. Laat mij 

jullie de Liefde tonen die daar is, klaar om bij jullie binnen te komen, waar haar plaats is. Mijn 

kinderen, verwerp Degene niet die gestorven is uit liefde voor jullie. Kom tot mij, gezegenden 

van mijn Vader en Ik zal jullie het eeuwig leven schenken, dat wat geen einde kent. Nooit 

zullen jullie smart kennen; alles is zo mooi, zo volmaakt! Mijn kinderen, Ik ben van jullie, jullie 

van mij. Laten wij samen zijn. Ik bemin jullie.  

Mijn welbeminde, jij die schrijft voor jouw Jezus van liefde, Ik hou van je. Ja, jouw ja van 

liefde is bron van eeuwige vreugden. Ik zegen jullie, die mijn woorden in jullie hart horen. 

Amen.  

 

104 - 18 mei 2001 - Jezus 

 

Kom tot mij wanneer alles slecht gaat. 

 

Mijn dochter, ja, de Liefde is vrij. Zij kan niemand dwingen. De Liefde is vrij; zij bemint 

met het hart, niet met de vuisten. Alles is liefde, mijn kinderen. Ik ben zo nederig, Ik kan geen 

hoogmoed in mij accepteren. Wat slecht is, is zeggen:  «Ik ben zonder U.» 
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Mijn kinderen die Ik liefheb, Ik, de Liefde, heb jullie nodig, jullie instemming met de 

Liefde. Ik ben zo liefdevol! Wanneer alles slecht gaat, kom dan tot mij, mijn kinderen van de 

Liefde. Ik ben daar, in jullie, voor jullie. Niets kan tot mij komen onder dwang.  

Ik ben zo volmaakt. Ik ben de Vrijheid die liefde is. De vrijheid berekent niet, zij is zonder 

terughoudendheid. Alles is vrij. De Liefde wacht, zij vraagt het onmogelijke niet. De Liefde 

verplicht niemand te komen wanneer hij door zijn innerlijke verplichtingen weerhouden is, die 

hem soms hinderen. Ik ben Liefde. Bemin mij, mijn kinderen. Vrij wil Ik jullie allen. Amen.  

 

105 - 19 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Aan hen die tot mij willen komen, geef Ik alles.  

 

Mijn dochter die Ik bemin, Ik ben God van barmhartigheid. Alles in mij is vergeving. Ik 

ben een God van liefde. Alles in mij is liefde. Mijn vertrouwen stel Ik in mijn Vader in de 

Hemel. Alles is in Hem, in Mij, in de Heilige Geest, Ons, de Drie-eenheid. Ik ben enkel liefde. 

Wij zijn liefde.  

Mijn kinderen, als jullie je geven aan de Liefde, doet zij alles voor jullie, zij overstelpt 

jullie met haar weldaden, zij doet jullie de liefde kennen. De Liefde die in ieder van jullie 

harten wil wonen is in Ons, in jullie. Wij zijn in jullie aanwezig, mijn kinderen, alle drie in 

jullie; Vader, Zoon en Heilige Geest, wij wonen in jullie.  

Twijfel niet, mijn dierbare kinderen, dat de Liefde alles is in jullie. Zelfs als jullie je 

omkeren, zijn wij in jullie; jullie kunnen je niet van ons verwijderen. Zelfs indien jullie je 

hebben teruggetrokken, Wij leven in jullie, Wij zijn daar in ieder van jullie.  

Mijn kinderen, zelfs al barst de woede los, Wij zijn daar. Heb Ik niet de storm tot bedaren 

gebracht toen Ik met Petrus en mijn andere apostelen in de boot was? Zo is het dat Ik met jullie 

ben. Ik wacht tot jullie die je aan de Liefde gegeven hebben, mij zeggen: «Meester, word 

wakker, wij vergaan.» Ik word wakker en Ik strek de armen uit en beveel de storm in jullie 

binnenste te bedaren.  

Mijn kinderen, jullie woede is zoals die storm: hij kalmeert in mijn Tegenwoordigheid. 

Wanneer jullie schreeuw oprecht is, kom Ik om jullie mijn vrede te geven. De vrede heerst in 

jullie door mij. Ik ben in jullie, mijn kinderen van liefde. Ik, Jezus, bemin jullie.  

Het vertrouwen is de liefde van twee wezens die elkaar beminnen, zonder iets van 

elkander te verwachten of te eisen. In liefde is dat zo sterk, zo krachtig! De liefde geeft, zij is 

vrij, zij is geduldig, zij is zo vol vertrouwen dat niets haar kan doen wankelen. Geen enkele 

storm kan haar aan het wankelen brengen. Zij wordt beschermd door de muur die Ik rondom 

ieder van jullie opgetrokken heb met jullie eigen witgewassen
38

 stenen, mijn kinderen.  

Ik bemin jullie. Jezus houdt van jullie. Kom tot mij die onder lasten gebukt gaan; Ik ben in 

jullie, daar, zo dichtbij. Ik wil jullie bij mij, Jezus, Koning van liefde. Mijn dochter, maak je 

kruisteken. Amen.  

 

106 - 19 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

De biecht bevrijdt jullie van jullie vergissingen. 

 

Ik, Jezus, Zoon van de levende God, bemin mijn kinderen. Het is in de liefde dat Ik leef. Ik 

kan enkel leven in de liefde. Mijn Vader in de Hemel, die liefde is, heeft zijn enige Zoon 

gegeven uit liefde. De liefde is zo goed. Alles is liefde in mij.  

                                                 
38

 Elk kind dat mij zijn zonden geeft, zuiver Ik. 
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Mijn kinderen, wanneer jullie jezelf pijn doen, zijn jullie alleen het die lijden. Het kwade 

is in jullie. Ik, die in jullie leef, lijd bij het zien van jullie smart. Die smart die jullie aanvalt, 

vernietigt jullie; zij maakt jullie zo kwetsbaar, ver van mij. Wat is dan dat lijden dat jullie 

aanvalt, dat jullie ongelukkig maakt, dat jullie het verlangen geeft de liefde niet meer te 

kennen?  

Ik ben in jullie, Ik wil jullie tot mij trekken. Kom tot mij om te begrijpen dat wat jullie pijn 

doet, het feit is dat jullie van mij verwijderd zijn. Ik, mijn kinderen, ben de Liefde. Ik ben wat 

jullie ontbreekt: jullie inwendige liefde. Dat lijden is voor mij. Dat lijden maakt jullie zo 

kwetsbaar! Ik die de Almachtige ben, in mij is alles genade.  

Mijn kinderen, wanneer jullie tot mij komen, leg jullie pijnen in mij neer. Ik zal genaden 

in jullie uitstorten die jullie zullen helpen om jullie pijnen te dragen. Ik ben de Liefde. Ik neem 

jullie pijnen, want niets kan mij treffen. Ik ben van alle eeuwigheid. Alleen jullie lijden, mijn 

kinderen. Jullie lijden is het resultaat van jullie eigen vergissingen. Mijn kinderen, Ik alleen kan 

jullie verlichten van zoveel lijden.  

Ik ben Degene die gestorven is uit liefde voor jullie. Het was voor jullie, mijn kinderen, 

dat mijn Lichaam zweette. Ik heb jullie met het zweet van mijn leven gewonnen. Ik heb mij aan 

mijn Vader gegeven voor jullie die lijden. Ik ben de Liefde die aan mijn Vader al jullie lijden 

gegeven heeft; het werd door mij, Jezus Redder, gezuiverd.  

 

Niemand kan tot mijn Vader gaan zonder langs mij te passeren. Ik ben het die jullie 

zonden gedragen heeft in mijn Passie. Alles is door mij volbracht. Ik heb voor ieder van jullie 

een daad van liefde gesteld. Jullie werden door mij, jullie Bevrijder, gered, opdat jullie 

gezegende kinderen van mijn Vader zouden zijn.  

Mijn kinderen, jullie hebben de slavernij gekend. Jullie die onder lasten gebukt gaan, Ik 

geef jullie je vrijheid die jullie naar de Vader leidt. Ja, jullie lijden, mijn kinderen, door Adam 

en Eva die bezweken zijn voor de bekoring van Satan. Mijn kinderen, jullie die het moeilijk 

hebben wegens deze erfzonde, daar ligt de oorzaak van jullie ondergang. Jullie dragen in je het 

merkteken van die zonde die jullie andere zonden heeft laten begaan die, op hun beurt, weer 

andere zonden hebben voortgebracht. Ik ben gekomen om jullie te redden, om jullie het Leven 

te geven in jullie. Jullie zijn dood aan het Leven. Ik ben gekomen om het jullie terug te geven 

door mijn sacramenten.  

Mijn kinderen, jullie kunnen je verzorgen! Jullie kunnen door jullie ja, aan jullie binnenste 

het redmiddel geven dat nodig is voor de liefde die in jullie gekwetst geweest is. Ik ben jullie 

geneesheer. Vrees niet, Ik ben almachtig, helemaal liefde. Ik veroordeel jullie niet. Ik bemin 

jullie.  

Ga naar de zonen van mijn uitverkiezing om de kwetsuren die jullie pijn doen binnenin te 

kalmeren, daar waar Ik ben. Jullie alleen kunnen alles voor jullie fouten doen. Aan jullie alleen 

ligt het te willen genezen van jullie fouten door mij te zeggen: «Ja, ik wil.» Ik, de Almachtige, 

kan jullie genezen. Ik zal jullie de liefde geven die jullie zal doen opgaan naar het leven dat 

begonnen is vanaf jullie ja.  

Ik ben zo verliefd op jullie dat Ik mij in jullie stort. Jullie die lijden, Ik geef jullie alles. Ik 

ben helemaal van jullie. De biecht is bron van geluk voor jullie, geen foltering. Mijn kinderen, 

kom kijken! De biecht is een daad van weigering van het kwaad. Alles is in mij. Jullie zullen 

genaden van heiliging ontvangen die genezen en genaden van vreugde die jullie vleugels van 

liefde geven.  

Ik, die achter het rooster zit, ben in de mond van de priester. Ik ben jullie bouwer van 

stenen muren, met jullie eigen stenen die Ik door jullie berouw gebleekt heb van elke vlek. Ja, 

mijn kinderen, Ik hou van jullie. Ik wil jullie allemaal van mij. Ik bemin jullie. Zegen in mijn 

naam, mijn kinderen, dit sacrament dat jullie pijn wegneemt en uitwist voor de eeuwigheid. Ik 
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bemin jullie, mijn kinderen. Ik wil dat jullie helemaal van mij zijn, van mij, de Liefde die Leven 

is in ieder van jullie.  

Jullie zijn mijn kinderen van licht. Jullie zijn in ieder van jullie, mijn licht dat schijnt, dat 

verlicht. Ja, mijn kinderen, alles wordt verlicht in jullie. Jullie zijn mijn licht, Ik jullie, jullie Ik. 

Voorwaar, Ik zeg het jullie, wie in mij leeft heeft het eeuwig leven.  

 

 

107 - 19 mei 2001 - Jezus 

 

Wanneer in jullie een belletje rinkelt, zijn jullie in ons.  

 

Vader, uw woord geschiede. Elk woord van leven is licht. Ik ben het Licht van de wereld, 

Ik die in ieder van jullie ben. Vader, Gij hebt mij het Leven in mij gegeven. Ik ben slechts leven 

als U leeft in mij.  

Het zit zo, mijn kinderen: elk kind dat het Leven in zich weigert, kan niet met mij leven in 

mijn Vader. Het is vrij om ja te zeggen tegen het eeuwig leven. De Vader kan in zijn goedheid 

en barmhartigheid, zijn kinderen niet dwingen om in mij, het Leven, te blijven. Hij geeft alle 

vrijheid om te kiezen.  

Het Leven in jullie is slechts bron van leven in hen die ja zeggen. Barmhartigheid is mijn 

heilige Vader. Hij is zachtmoedig, geduldig, barmhartig, goed, wijs, licht. Heerlijk is Zijn 

liefde. Alles moet komen van jullie ja om in Ons te wonen. Waar mijn Vader is, daar ben Ik. 

Het leven is in jullie als jullie ja tegen het Leven zeggen. Niets is mooier dan jullie ja aan de 

Liefde.  

De vergeving is vreugde; groot is het geluk van de verzoening. Het Leven is geheel 

vreugde in ieder van jullie. Mijn kinderen, Ik hou van jullie en Ik wil jullie allen in mij.  

De Hemelse Vader, mijn Vader, jullie Vader, is zo goed! Wanneer één van onze kinderen 

ja zegt, bevindt het zich, door mijn ja, in Ons. Wie jullie ook zijn, jullie zijn allen in mij, jullie 

in mij, Ik in hem, Hij in mij, Wij in ieder van jullie. Omdat Ik in jullie ben, zijn jullie in mij. Als 

jullie in mij zijn, Ik die in ieder van jullie ben, dan zijn jullie ook in ieder van mijn kinderen.  

Mijn kinderen, Ik bemin jullie. In jullie ben Ik alles. Kom kinderen van mijn Vader. Ik 

bemin jullie, Ik, de enige Zoon van mijn Hemelse Vader, de Verrezene, jullie Redder die jullie 

het leven heeft gegeven, het eeuwig leven. Ik bemin jullie. Amen.  

 

108 - 19 mei 2001 - Jezus 

 

Wees in mij doornstruiken van liefde.  

 

Mijn welbeminde van mijn zoetheden, jij bent een doornstruik die mijn Hart veredelt. Ja, 

mijn kind, een doorn was bezig mijn geheel bebloed Hart te doorboren. Jij, mijn zoetste, hebt ja 

gezegd. Door jouw ja heb jij heel mijn Wezen gewonnen. Ik heb je opgenomen en Ik heb je 

omgevormd in een wezen van liefde. Jouw gehele zijn is mijn vertroosting. Ik bemin je mijn 

zoetste, jij bent een doorn van liefde geworden tot mijn vertroosting. Jij hebt van mijn kroon 

een instrument van liefde gemaakt want jij hebt, door jouw ja, jouw doorn in zoetheid voor mij 

veranderd.  

Ik heb aan mijn smart een nieuw wapen gegeven. Dat liefdeswapen ben jij die lijdt voor 

mij; jij, doorn van liefde, die je zonder terughoudendheid geeft aan de Liefde. Jij bent zo vol 
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van jouw God! Ik bemin je, mijn doorn-zoetheid die mijn wonde verzorgt door jouw overgave 

aan de Liefde.
39

  

Wat zou Ik niet geven opdat jullie allen die doornstruiken zijn, jullie je zouden veranderen 

in zachtheid voor jullie Redder! Mijn geliefden, hoezeer toch bemint jullie Jezus jullie! Ik 

verblijf liefhebbend in jullie, jullie die in mij zijn, mijn kinderen van de Liefde. Amen.  

 

109 - 19 mei 2001 – Jullie verliefde Jezus 

 

Wees geënt op de boom des levens.  

 

Mijn dochter die Ik zo vurig bemin, Ik hou van je, jij die je uit liefde gegeven hebt aan 

jouw Jezus.  

Alles is slechts mijn Wil. Jij bent instrument van liefde, van Onze liefde. Jij bent niet 

onbelangrijk voor Ons, de Drie-eenheid. Jij bent ons geliefde kind dat wij meer liefhebben dan 

ons Leven. Wij hebben onze woorden in jouw neergelegd. De Heilige Geest laat jou de stem 

horen van jouw Jezus van liefde. De Vader is zo aanwezig in jou dat jij soms zijn stem van 

liefde hoort. Hij leeft in mij, Ik in Hem.  

Mijn Moeder stort in jou genaden die je doen beseffen dat alles voor jouw broers en 

zussen is. In jouw binnenste wordt alles door haar omgevormd. Jij zit op de school van de 

liefde. Ieder kind in jou, door mij, ontvangt genaden die hun mijn onderrichtingen doen 

begrijpen. Blijf jij luisteren naar mij. Mijn Moeder is voor jou een lerares van liefde.  

Jouw overgaven zijn mijn genaden. Jouw offers, mijn dochter, zijn alleen van jou; jij 

alleen bent het die jouw ja’s geeft. Wij, de heilige Drie-eenheid, hebben jou uitgekozen om 

jouw nederige aanwezigheid nabij je broers en zussen. Wij beminnen je voor wie jij bent, mijn 

dochter.  

Wij zijn het, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die jou dicteren wat te schrijven. 

Maak je kruisteken, mijn dochter. Schrijf dit: «Mijn broers en zussen, in ons, wij zijn in Jezus. 

Allen vormen wij, in Hem, zijn mystieke Kerk.» Vader, ziehier je dochter die Ik naar U wil doen 

luisteren.  

Ik bemin jullie, Ik, jullie Jezus Liefde. Gedurende heel die tijd hier doorgebracht, op die 

plaats van innerlijke genezing, mijn kinderen, heeft het grootste wonder der wonderen plaats 

gevonden: jullie innerlijke terugvinden.  

Mijn kinderen, wanneer jullie zoeken hoe jullie goed te voelen in je vel, is het voor alles 

nodig jullie goed te voelen binnen in jezelf. Het is door te weten dat Ik, Jezus, jullie bewoon, 

dat jullie de Liefde in jullie zullen ontdekken. De Liefde brengt het geluk in jullie voort.  

Mijn kinderen, jullie die leven met jullie voorliefdes die beïnvloed zijn door jullie 

karakter, jullie hebben geleerd om alles zelf te beredderen. Jullie hebben je gevuld met jullie 

eigen ik. Ik die in jullie ben, werd door jullie genegeerd. Ik ben de Liefde. Ik ben de 

Tegenwoordigheid. Lever jullie over aan mij, Jezus. Kom mij spreken, Ik ben aanwezig in 

jullie.  

 

Kom tot mij in momenten dat alles rondom jullie rustig is. De ogenblikken van stilstand in 

jullie leven zijn zo belangrijk. Hoe velen onder jullie, mijn kinderen, nemen de tijd om even stil 

te houden. Jullie momenten van rust zijn zeldzaam. Voor sommigen onder jullie bestaan ze 

zelfs niet. Naar mij, jullie Jezus Liefde, moeten jullie komen.  

                                                 
39
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Ik ben in jullie en jullie laten mij helemaal alleen weiden in jullie tuin, die jullie binnenste 

is. Ik ben het Lam Gods, Ik zie jullie bloemen die sterven van dorst; zij verwelken door gebrek 

aan water; er is niemand om ze water te geven. Kom met mij praten, Ik zal in jullie genaden 

uitstorten die zullen veranderen in een regen van liefde. Ik, het gezegende Lam, Ik ben alleen, 

zonder metgezel
40

 om bij jullie te komen. Ik ben zo alleen in jullie tuin van liefde. 

Doornstruiken hebben jullie bloemen verstikt. Rotsen hebben hun plaats ingenomen. Ik struikel 

over enorme stenen die mij verwonden. Jullie zonden zijn zo zwaar in jullie; zij doen jullie pijn.  

Mijn kinderen die ik liefheb, Ik, jullie Jezus, ik lijd van eenzaamheid in jullie. Wat doen 

jullie? Jullie bezeren je zo dikwijls door jullie nalatigheden tegenover de Liefde, zodat die 

veranderen in stenen die al jullie emoties van liefde ondermijnen. Jullie hart is zo opgezwollen 

van bitterheid en gebrek aan vergeving dat het zo hard is als steen. Ik, jullie Jezus, wil jullie 

aantonen dat één enkel ja aan de Liefde alles kan veranderen.  

Mijn kinderen, dan zal het minder moeilijk zijn om jullie kruis in jullie tuin te planten. Dat 

kruis, mijn kinderen, is jullie hemel. Aan jullie om te weten of dat kruis smartvol of glorievol 

zal zijn! Mijn kinderen, Ik heb het kruis gedragen tot aan mijn dood. Jullie gebreken hebben 

mijn kruis gemaakt. Ik heb het met zoveel liefde gedragen. Ik ben uit liefde gestorven. Gaan 

jullie van mijn dood een zinloze daad maken ?  

Mijn kinderen, Ik ben jullie Redder. Ik smeek jullie om jullie gebreken op mijn schouders 

te leggen. Ik ben het die de Calvarieberg bestijgt met jullie zonden.  Laat Jezus niet voorbijgaan 

zonder iets te doen. Die bestijging van Calvarië, dat liefdesgebaar, is voor jullie en voor alle 

tijden. Tijdens mijn Agonie heb Ik jullie tekortkomingen gezien. Ik heb bloed gezweet, mijn 

Bloed dat uit liefde gevloeid heeft, dat Bloed dat mijn Vader mij gegeven heeft en dat Ik voor 

jullie vergoten heb.  

Het is toch zo eenvoudig, mijn kinderen. Al 2000 jaar sterf Ik op jullie altaren. Alle dagen, 

alle minuten, laat een zoon van mijn uitverkiezing mij neerdalen met mijn Lichaam en mijn 

Bloed op jullie altaren opdat Ik jullie gebreken zou kunnen omvormen in genaden die van jullie 

kinderen van licht maken, kinderen van liefde.  

Ik kan jullie niet opgeven, jullie hebben mij teveel gekost! Het is niet met geld dat men 

mijn  genaden kan bekomen. Mijn kinderen, de liefde heeft geen prijs, zij is gratis. Het is met al 

mijn liefde dat Ik mij voor jullie geef. Mijn Vader offert zijn Zoon uit liefde voor jullie. Telkens 

een van mijn uitgelezen zonen het brood en de wijn offert door de Heilige Geest die hem 

overschaduwt, geeft mijn Vader jullie zijn Zoon. Het wonder vindt plaats: het brood verandert 

in mijn Lichaam en de wijn verandert in mijn Bloed.  

 

Mijn kinderen, bied jullie gebreken aan de Vader aan, Hij zal jullie heiligmakende 

genaden schenken. Begrijp, mijn kinderen: het is als een tak die van een boom valt; de 

boomkweker zal hem enten op de boom en de tak zal herleven. Het is de boomkweker die de 

beslissing heeft genomen om de tak te enten, niet de boom. Het is aan jullie om te weten of 

jullie willen geënt worden op de boom des levens. Het leven waarover Ik jullie spreek duurt 

eeuwig. De eeuwigheid is zo lang! Jullie zouden op aarde wel kunnen proberen om de duur 

ervan te bepalen, jullie zullen er nooit in slagen. De eeuwigheid berekenen is onmogelijk. De 

tijd bestaat niet in de hemel: hij is. Ik ben de Alfa en de Omega.  

Alles is in mij. Ik ben de Inhoud. Ik, Jezus Liefde zeg jullie: «Geliefden van mijn Leven, Ik 

wil jullie allen in mij.» Aan jullie alleen, mijn kinderen, te weten. Kijk achterom, alvorens te 

antwoorden.  Jullie zullen er andere personen zien die nog niet geantwoord hebben. Zij wachten 

op jullie antwoorden of, eerder, jullie antwoord. Begrijpen jullie dan niet over wie Ik spreek, 
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mijn kinderen? Het zijn de uwen, jullie kinderen. Jullie zijn hun voorbeeld, jullie, de ouders, de 

vrienden, de verantwoordelijken die werden uitgekozen om hun een opvoeding te geven.  

Mijn kinderen die Ik bemin, Ik sta achter de deur van jullie tuin, Ik wacht op jullie 

antwoord, datgene dat voortduurt. Als het soms moeilijk is om te openen en te openen, 

overdenk dan dat Ik onderweg gestruikeld ben, omdat mijn kruis nieuwe stenen droeg 
41

 die 

mijn kruis beladen hebben. Ik ben weer opgestaan en ben met moeite weer verdergegaan. Ik 

ben steeds verdergegaan, stap voor stap, tot aan mijn overwinning: de doorgang van de dood 

naar het leven. Het is dat leven dat Ik jullie geef, Ik, Jezus Liefde. Ik hou van jullie, Ik, de 

Liefde die mij voor ieder van jullie gegeven heb. Liefde is jullie naam van liefde. Amen.  

 

110 - 20 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Ik oordeel jullie niet. 

 

Heel jullie leven is van mij, mijn kinderen. Toen jullie op de wereld kwamen, heb Ik mijn 

plaats ingenomen in ieder van jullie. Ik ken alles van jullie, niets ontgaat mij. Ik ben zo dicht bij 

jullie hart! Ik ken jullie beter dan jullie jezelf kennen.  

Ik weet wanneer jullie hart pijn doet. In zijn lijden laat het jullie dingen doen tegen jullie 

zelf. De ene dag houden jullie van jezelf, en de volgende dagen weten jullie niet meer wie jullie 

zijn. Jullie zeggen tot jezelf: «Wie ben ik? Gisteren hield ik van mezelf en vandaag haat ik 

mezelf? Was ik het wel die mij gisteren in de spiegel zag lachen, terwijl mijn ogen zich nu van 

mij afwenden?» 

Ja, mijn kinderen, jullie die zich schamen om jezelf te bekijken, Ik, Jezus, Ik ben in jullie. 

Ik ken jullie zo goed! Als jullie je pijn doen, dan weet Ik dat jullie je blik afwenden van jezelf, 

opdat jullie je niet zouden moeten oordelen. Ik, mijn kinderen, Ik bekijk jullie. Ik oordeel jullie 

niet. Daarvoor heb Ik jullie te zeer lief. Ik wil jullie helpen om te ontdekken wie jullie werkelijk 

zijn: een klein door zichzelf gekwetst schaapje.  

Het kwade doet zijn intrede bij jullie zonder dat jullie je daarvan bewust zijn. Het doet 

jullie anders worden dan jullie in werkelijkheid zijn. Dat kwade is in jullie als een indringer die 

jullie binnenste verkracht. Het is de dief van het goede in jullie dat de liefde is. Jullie die liefde 

zijn, jullie zijn niet zonder kennis omtrent wat jullie voelen en jullie lijden zo te zijn. 

Dat kwade ruïneert jullie, mijn kinderen. Jullie zien jezelf niet graag, jullie hebben 

weerzin van jezelf; jullie aanvaarden niet dat jullie gevoelens hebben die niet in 

overeenstemming zijn met jullie binnenste, dat liefde is. Jullie, mijn kinderen, die gewaar 

worden dat jullie niet zijn wat jullie naar de buitenkant laten uitschijnen, jullie zijn ongelukkig.  

Mijn kinderen, jullie vergeven jullie fouten niet. Ik, Jezus, Ik help jullie jezelf te beminnen 

zoals jullie zijn. Mijn kinderen, jullie zijn zo kwetsbaar. Ik zorg voor jullie zonder jullie te 

veroordelen, zoals een papa en een mama die hun kind troosten dat een flater begaan heeft; zij 

beminnen het zozeer dat zij bang zijn dat het zou beginnen schreeuwen: «Neen, ik kan niet 

meer!» 

In ben Jezus en Ik bemin jullie. Ik ben een goed Wezen. Ik hou van jullie. Ik wil in jullie 

zijn zoals Ik in mijn Vader ben. Ik wil mij terugvinden in de liefde in jullie. Mijn Vader heeft 

jullie zijn liefde gegeven die mijn liefde is. Mijn kinderen, wanneer jullie weigeren jezelf te 

beminnen, weigeren jullie mij. Ik ben jullie, mijn kinderen, jullie zijn mij. Ik zal jullie helpen. 

Ik zal jullie geven wat jullie ontbreekt, genaden van liefde. Kom tot mij, mijn geliefden; Ik 

bezit wat jullie nodig hebben. Ik heb zoveel liefde in mij. Die liefde is in jullie.  
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Mijn geliefden, Ik hou van jullie. Kom in mijn armen, Ik zal er jullie een plaats geven. 

Mijn armen zijn er om jullie te troosten. Ja, Ik kan jullie niet verwijten te zijn wie jullie zijn. 

Jullie zijn ongelukkig. Aan mij om jullie te troosten.  

Mijn kinderen, Ik zal geven wat jullie ontbreekt, opdat jullie je zouden goed voelen in 

jezelf. Het geweld in jullie, mijn kinderen, heeft jullie belet jezelf te herkennen als 

zachtmoedige kinderen. Ik ben de Liefde. Ik draag de zachtmoedigheid in mij. Ik ben de 

remedie tegen jullie geweld. Al dat ongeduld dat jullie voelen wanneer iemand of iets jullie 

tegenzit, vernietigt jullie en maakt jullie ongelukkig. Kom in mij. Ik bezit een balsem van 

geduld die jullie karakter zal verzachten.  

Jullie die niet geneigd zijn tot verdraagzaamheid wanneer de spanning stijgt en de woede 

uitbarst, vraag mij om hulp en Ik zal jullie de vergeving schenken voor jezelf en voor hen die de 

oorzaak waren van deze opwelling van woede in jullie. Mijn kinderen, Ik heb in mij een 

apotheek om elk van jullie kwalen te genezen. Ik ben verliefd op ieder van jullie. Ik bemin 

jullie.  

Ja, mijn kinderen, jullie Jezus wacht op jullie ja aan de Liefde. De Liefde is daar, in jullie. 

Aan jullie alleen, mijn geliefden, om mij te zeggen: «Ja, kom, ik verwacht U.» Ik ben daar, Ik 

kom. Jezus is daar, mijn kleine schat. Ik kom in je. Behoed je om je anders voor te doen dan je 

bent. Ik ken je en Ik hou van je zoals je bent. Ik ben in jou. Ik hou van je.  

Mijn dochter, jij, mij zoetheid van mijn smarten, geef, geef, geef je hart, open het, giet uit. 

Jouw hart is helemaal van Ons. Ik Bemin je. Amen.  

 

111 - 20 mei 2001 – De Heilige Geest 

 

Wanneer alles in jullie sterft, handel Ik.  

 

Alles is in ons. Wij zijn Vader, Zoon en Heilige Geest. Alles is macht in ieder van ons. 

Wij alleen zijn God. Ik ben de Machtige van de wereld. Wie tot mij komt, kan niet alleen zijn. 

Wij zijn samen in jullie. De Heilige Geest die jullie bewoont is bron van leven. Ik ben in ieder 

van jullie, mijn kinderen. Alles is in Ons.  

Mijn kinderen van liefde, Ik ben de derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid. Ik ben in 

ieder van jullie. Ik woon in ieder van jullie. Alles komt van mij. Alles wat leeft komt door mij. 

Ik ben de Adem van God. Ik ben de vinger van God. Ik ben het Wezen van liefde: de Heilige 

Geest. Alles komt van mij. Ik ben in God. In mij, ben Ik.  

De Vader en de Zoon, die Liefde zijn, zijn mij. Ik ben de Liefde. Alles wat goed is in jullie 

is van mij. Elke adem van liefde ben Ik, mijn kinderen. Blijf in mij. Ik bemin jullie. De Vader, 

de Zoon en Ik, de Heilige Geest, Wij zijn in ieder van jullie. Geen van Ons kan zonder de ander 

zijn. Wij zijn de Drie-eenheid, wij vormen een geheel.  

Ik, de Heilige Geest, kom in jullie die in mij zijn. Ik ben leven, Ik ken alles, Ik ben alles. 

Laat God handelen, God in jullie. Jullie hebben alle macht in jullie. Alles in mij is macht. Groot 

is mijn kracht. Ik bemin jullie. Kom tot mij. Amen.  

 

112 - 21 mei 2001 – Jezus, jullie geluk 

 

Kom mijn vriend, neem mij mee naar je huis. Jezus nodigt zichzelf uit bij Zacheüs. 

 

Ik, Jezus, ben voor de zondaar van vroeger voorbijgegaan. Hij heeft zich bekeerd. Hij 

wilde mij zijn liefde betuigen door omhoog te klimmen. Ik kwam voorbij en vestigde mijn blik 

op hem. Hij was zo klein voor zijn God! Ik, de Liefde, hield van zijn kleinheid. Ik nodigde mij 

bij hem uit. Ik kwam bij hem binnen met al mijn weldaden. Ik heb in hem alles getoond. Hij 

heeft ja aan de Liefde gezegd. Ik ben zijn schat die al zijn tekortkomingen in de Liefde 
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vervangt. Zalig wie mij alles geeft. Ik geef hem een onbetaalbare schat in ruil voor zijn ja aan 

de Liefde.  

Ik, Jezus, bemin jullie, mijn geliefden die mij vertrouwen schenken. Ik, de Liefde, bemin 

jullie. Zacheüs heeft zich bekeerd met al zijn liefde. Hij is de Liefde geworden. Elke persoon 

die zich aan de Liefde geeft wordt de Liefde. Ik geef alles. Jullie die onder lasten gebukt gaan, 

geef mij wat jullie kwetst en Ik zal jullie liefde geven als balsem op jullie wonden. Geen pijn 

meer voor hen die tot mij komen; Ik bewaar ze in mij. Elke streling komt van mij. Laat mij bij 

jullie komen, Ik heb voor jullie armen vol van wat Ik aan Zacheüs gegeven heb, de liefde. 

Amen.  

 

113 - 21 mei 2001 - Jezus 

 

Wanneer de ziel zich op ons verlaat, nemen wij haar.  

 

Alles is vertrouwen in hen die mij alles geven. Alles is in mij, Jezus Liefde. Geef mij alles. 

Alles is van mij; Ik alleen ben alles. Ik kan alles. Ik ben macht. Aan mij alleen om te weten wat 

geschikt is voor jullie: Ik behoor jullie toe; Ik bemin jullie. Bemin jullie Jezus Liefde.  

Jij die jezelf zo klein weet, Ik richt mij tot jou, jij die deze woorden leest. Jij bent mij, Ik 

jij. Ik hou van je. Richt je op in mij, in mij is alles recht. In mij is alles echt. Ik ben jouw 

Meester van het leven, van jouw eeuwig leven.  

Ik bemin je. Aan jou om alles te geven. Laat mij je beminnen, jij die leest, jij, jij,… Amen.  

 

114 - 21 mei 2001 - Jezus 

 

Wij zijn driemaal heilig. Kom wonen in de Liefde. 

 

Mijn dochter die Ik liefheb, Ik ben zo gelukkig dat jij me vraagt of je voor mij moet 

schrijven. Ja, mijn welbeminde die Ik liefheb, mijn geliefde kinderen hebben nood aan de 

Liefde. Ik ben die zij missen: de Liefde.  

Ik hou van jullie, mijn kinderen. Jullie zijn mijn eigen kinderen, niet biologisch, maar 

kinderen van het ware Wezen. Jullie zijn van mij, mijn kinderen. Jullie werden door God 

geschapen. De hemelse Vader heeft jullie zijn eigen Leven ingeblazen, de Liefde. Jullie zijn 

wezens van liefde door mij, Jezus. Jullie werden geboren door mijn heilig makende genade die 

jullie alles verschaft, alles wat van Ons komt, de Drie-eenheid.  

Wij zijn Personen gemaakt van liefdesessence. Niemand anders kan Ons zijn. Wij ZIJN. 

De Vader, de Zoon, de Heilige Geest zijn drie personen in één. Ons alles is triniteit, wat van 

Ons de Heilige Drie-eenheid maakt. Alles is in ieder van Ons.  

De Vader is Degene die IS. Hij is de Almachtige die Wij zijn, in Ons, door Ons. De Zoon 

is Hem; Ik, Hij in mij; Ik, Hij in Hem. Hij is de God van zijn Wezen. De Drie-eenheid zijn Wij. 

Wij zijn in de Geest. Alles draait om Ons. De Drie-eenheid zijn Wij in Hem; Hij, Wij in Hem. 

Niets is groter dan Wij. Wij zijn Wij. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest zijn DRIE in EEN, 

enige God.  

Wat voor jullie ingewikkeld is, is dat niet voor Ons. Wij zijn de volmaaktheid. Alles in 

Ons is volmaaktheid. Zie, als twee atomen niet compleet zijn, zijn zij op zoek naar wat zij 

moeten worden, in vorming naar wat zij moeten zijn. Wij zijn in alles, wat jullie nog niet zijn: 

«Liefde». 

Ja, mijn kinderen, Wij zijn drie personen die zich met een onmetelijke liefde beminnen. 

Wij beminnen Ons met een vleesgeworden liefde. Wij zijn het alles van een geheel. Ziedaar het 

alles van mijn Vader: Vader, Zoon en Heilige Geest. De ene kan niet gescheiden worden van de 

andere. Het Alles is EEN in DRIE. Jullie zijn in ieder van Ons. Wij zijn in jullie.  



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 115 van 130 

 

Mijn kind, schrijf alles op zoals Ik het dicteer, niet op jouw manier van begrijpen, zelfs als 

dit geschrift jou verwart. Wees niet ongerust. Ik bemin je, mijn zoetheid van mijn wonden. Ik 

ben in jou, Ik blijf met je. Ik hou van je. Amen.  

 

115 - 22 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Laat het kwade niet in jullie binnenkomen. 

 

Mijn dochter die Ik bemin, Ik ben in hen die mij willen, helemaal zoals Ik hen in mij wil. 

Ik ben in ieder van mijn kinderen, maar in hen die mij, Jezus, niet willen, kan Ik niet handelen. 

Ik ben in ieder van mijn kinderen die ja zeggen aan de Liefde. De Liefde kan slechts handelen 

in hen die mij willen.  

Ik, jullie Jezus, kan niet handelen in hen die denken: "ik weet alles". Zij laten zich slechts 

leiden door hun bedrieglijke weten. Zij beseffen niet dat de Kwade hun weten voedt en dat zij 

aldus aan zijn willekeur zijn overgeleverd. Doorheen jullie "ik weet alles", verschaft de Boze 

zich een doorgang om in jullie binnen te komen. Hij geeft jullie hoogmoedige gedachten in 

zoals: «ik heb niemand nodig», «ik trek alleen mijn plan», of nog,  «ik ben de meester van mijn 

leven». 

Mijn kinderen die Ik liefheb, begrijp dat de Boze profiteert van het feit dat jullie alleen 

zijn, zonder de Liefde; zo kan hij jullie laten doen wat hem belieft zonder dat jullie je daar 

rekenschap van geven.  

Mijn kinderen, hij is zo listig, zo machtig, veel meer dan jullie je kunnen indenken. Hij is 

een gevallen engel aan wie mijn Vader een hogere rang gegeven had dan aan de andere 

engelen. Zijn hoogmoed veroorzaakte zijn val. Hij werd verjaagd en in een wereld van 

duisternis gestuurd waar alles donker is, vuil, onzuiver, waar de ondeugd koning is. Daar is hij 

meester. Hij domineert over het kwaad. Hij wil jullie tot zich trekken met alle middelen. Alle 

listen dienen zijn plannen tegen jullie. Hij is zo pervers! Hij is machtig in de kunst jullie te 

manipuleren, jullie kunnen je daar geen idee van vormen.  

Mijn kinderen die Ik liefheb, Ik schrijf jullie zo om jullie te waarschuwen. Wanneer jullie 

zonder bescherming blijven, verheugt hij zich; hij kan op zijn gemak alles uitspinnen voor jullie 

ondergang. Zelfs al kost hem dat een zekere tijd, hij speelt graag met jullie, mijn kinderen. Hij 

haat jullie zozeer! De haat is zijn voedsel.  

Bij ieder van zijn overwinningen op jullie, verheugt hij zich als een gek in een verwarde 

wereld waar alles om hem draait, zonder dat hem dat in zijn normale staat terug kan brengen, 

want hij houdt ervan het kwade te controleren en te domineren. Hij is als een acteur die de rol 

speelt van een nar in het kwaad. Hij bedisselt alles opdat alles in het kwade zou zijn, zoals hij, 

hij is het kwaad. Wanneer een acteur ophoudt zijn rol te spelen, keert hij terug in zijn normale 

staat, want hij is het goede. Satan kan niet terugkeren, want hij is het kwade. Hij blijft in wat hij 

is: het kwaad. Hij voedt zich met het kwaad en geeft aan zichzelf het kwaad opdat alles rondom 

hem slechts kwaad zou zijn. Het kwade is zijn voedsel. Hij ademt het kwade. Hij houdt ervan 

zich in het kwade te zien dat hij bewerkt.  

Mijn kinderen, Ik, jullie Jezus van liefde, Ik kan hem jullie zo niet laten domineren! Jullie 

zijn mijn kinderen! Wanneer een kind niet naar zijn ouders luistert, zullen die er alles aan doen 

om het tot betere gevoelens tegenover hen te brengen. Met zachtheid slagen zij erin het 

vreugdevol terug naar hen toe te brengen.   

Hoeveel groter is mijn liefde voor jullie, Ik die jullie bemin tot de dood op een kruis! Ik 

wil jullie bij mij om jullie bij mij in de Hemel te hebben waar alles mooi en heerlijk is voor 

ieder van jullie! Ik bemin jullie, mijn kinderen.  

Weten jullie waarom jullie onderling zo verschillend zijn, terwijl er onder jullie kinderen 

zijn die zo goed zijn voor hun naaste en anderen zo onverschillig! Zij die onverschillig zijn, zijn 



Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 116 van 130 

 

zo ver van mij! Zij willen niet in mij leven. Ik kan hen niet voeden met mijn liefde die hen zo 

vriendelijk maakt, zo hartelijk, zo vergevingsgezind. Indien zij in mij waren, zouden zij slechts 

goed zijn voor hun naaste.  

Kijk naar hen die mij beminnen! Zij geven zich uit liefde voor hun naaste met zoveel 

achting dat zij er slechts een gedacht hebben: gratis liefde geven. De kinderen van de Liefde 

zijn in mij; Ik ben in hen. Zij die weigeren kunnen niet in mij zijn. Zij zijn zo ver. Ik die hen 

bemin, wil hen beschermen tegen de Duivel, maar zij sluiten hun deur voor mij die slechts 

opengaat met de sleutel van de liefde.  

Mijn geliefde kinderen, Ik hou van jullie. Bemin de Liefde die slechts het goede wil voor 

jullie. Het goede, dat ben Ik, Jezus. Wat willen jullie kiezen? Het goede of jullie "ik" dat de 

Liefde weigert en zelfvoldaan is? Mijn kinderen, indien jullie kiezen voor jullie "ik", is het 

onmogelijk dat het goede in jullie is, want dat bestaat slechts in mij. Ik ben de Liefde, de ware 

liefde, die geeft. Wanneer jullie alleen zijn met jullie "ik", profiteert de Duivel die dat weet, van 

jullie toestand. Hij zorgt ervoor niet op te vallen om jullie beter in zijn netten te kunnen vangen.  

Ik, jullie Jezus Liefde, verberg mijn Tegenwoordigheid in en rondom jullie niet. Ik ben 

Degene die jullie bemint. Mijn kinderen, kom tot mij, Jezus, die de Liefde is. De Liefde wil 

jullie in zich. Mijn dochter, mijn welbeminde, ik hou van je. Amen.  

 

 

116 - 23 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Waarom bang zijn van mij? Zeg mij ja. 

 

Mijn dochter die Ik liefheb, Ik, Jezus Liefde, laat jou je schrijven weer opnemen opdat de 

woorden in jou helder zouden zijn.  

Jij luistert naar mij. Ik bemin je en wil je helemaal in mij. Mijn dochter, Ik hou van je. 

Alles komt van mij, alles is in mij, Jezus, jouw almachtige God. Ik bemin je zozeer. Schrijf 

alles wat van mij is. Ik ben goed, duidelijk, niet ingewikkeld. Ik ben eenvoudig en nederig van 

hart. Jij bent van mij, Ik van jou. Alles is slechts Goddelijke Wil.  

De kinderen die mijn Vader in de Hemel mij gegeven heeft, wil Ik allemaal in mij, net 

zoals met dit kind dat helemaal van mij is. 

Mijn kinderen, Ik eerbiedig jullie karakter, jullie neigingen naar "te veel" of "niet genoeg". 

Ik vraag niets wat jullie niet kunnen geven. Ik ben zo goed, zo zuiver! Waarom bang zijn van 

mij? Jullie ja is nodig voor jullie overgave in mij. Mijn handen zijn gebonden zolang jullie ja 

van overgave niet uitgesproken is. Jullie handelen is van jullie, niet van mij, mijn kinderen.  

Hoe velen onder jullie varen alleen, zonder mij, jullie Jezus Liefde! Jullie gaan op te 

moeilijke wegen voor jullie; er schuilen daar zoveel gevaren. Zie zelf hoeveel ongelukken er 

rondom jullie plaatsvinden. Het geweld en de moorden doen jullie huiveren. Jullie zijn bang. „s 

Avonds doen jullie je deuren op slot, jullie zijn bang dat dieven het gemunt hebben op jullie 

goederen en vooral op jullie lichaam.  

Ja, mijn kinderen, jullie zijn hier op aarde niet in veiligheid. Weten jullie waarom? Omdat 

jullie alleen zijn. Weet, mijn kinderen, dat wanneer men alleen is, men riskeert in een impasse 

terecht te komen waar alles zwart is, waar niets gaat; waar men ongelukkig is, zonder 

schuilplaats van liefde.  

Mijn kinderen, jullie steunpunten en liefde zijn zo kwetsbaar. Alles kan instorten op een 

moment waarop jullie het niet verwachten. Ik, Jezus, jullie Bevrijder, wil jullie in mijn armen 

nemen om jullie op je weg te laten vooruitkomen, op die van jullie, niet op die van een ander. 

Het is met mij, Jezus Liefde, dat jullie moeten voortgaan.  

Ik ben de Weg waarop alles gemakkelijk is, duidelijk, zonder hindernissen. Ik ben het 

Licht dat jullie stappen verlicht. Ik ben de Waarheid die jullie helpt om geen fouten te maken. 
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Mijn kinderen, hoe oprechter, zuiverder en mooier jullie ja is, hoe meer jullie wandelen in het 

geluk. Alles wordt voor jullie zo eenvoudig: geen angst meer, geen vergissingen. Jullie angsten, 

fobieën, fouten, ze zullen er niet meer zijn; jullie beminnen! Ja, mijn kinderen, jullie worden 

wat jullie sinds lang zijn, liefde.  

Het is de zonde die van jullie de liefde heeft weggenomen. De liefde kan niet samenwonen 

met de zonde die haar bevecht. De zonde is vals, leugenachtig, gewelddadig, egoïstisch, zo 

gemeen, zo pervers. Alles is er zo zwart, zo koud, zo eenzaam; alles is er slecht. Ik spreek jullie 

over de Duivel. Hij voelt zich op zijn gemak in jullie zonder dat jullie het beseffen, mijn 

kinderen. Hij omringt jullie lichaam met ketens die jullie zo‟n pijn doen.   

Hoe velen herkennen zich in de ziekte, in de zelfmoord, in het geweld, in de overheersing 

van het geld, om hun gebrek aan liefde tegemoet te komen? Jullie zijn bereid om jullie naaste te 

dwingen jullie dat geluk te verschaffen dat jullie innerlijk missen. De liefde koopt men niet, 

mijn kinderen. Zij kan niet gedwongen worden, noch mishandeld. Zij is zo goed, zo zacht!  

Mijn kinderen, wanneer jullie je door een andere persoon aangevallen voelen, profiteert de 

Duivel daarvan om jullie met geweld te laten reageren tegen jullie naaste. Hij doet jullie met 

woede reageren; jullie kunnen je angst niet beheersen, jullie pijn of jullie wanhoop.  

De Liefde is niet zo. Zij is gratis, vrij, zuiver, waarachtig, zacht; zij geeft, zij helpt, zij is 

zo goed. De liefde vergeeft. Wanneer jullie je ja aan de Liefde geven, geven jullie jezelf de 

kans om gelukkig te zijn. Het is zo goed te weten dat men niet alleen is, dat men een vriend 

heeft, Jezus.  

Ik ben de Liefde die met jullie meeloopt, in jullie, in jullie leven. Door mijn macht zijn 

jullie in veiligheid. Zeg mij dat jullie van mij houden en dat jullie mij je zorgen geven, jullie 

hoop op liefde. Ik zal jullie vervullen, Ik zal jullie geven wat jullie ontbreekt, liefde. Die liefde 

zal jullie geluk geven in jezelf en met jullie naaste.  

Mijn kinderen, Ik ben in ieder van jullie. Ik ben in jullie, in ieder van jullie allemaal. Wie 

jullie ook zijn, Ik bemin jullie, mijn kinderen, ook al ben je de slechtste van de kudde. Ik ben op 

de wereld gekomen voor de slechtste van de kudde, voor de ongelukkigste. Ik ben in jullie. 

Twijfel niet, mijn kinderen, dat Ik jullie bemin. Jezus, de Koning van liefde, wil jullie allen bij 

zich. Jullie zijn mijn onderdanen, eerder nog mijn vrienden van het Koninkrijk.  

Kom, mijn vrienden, daar in mij is jullie plaats die op jullie wacht. Ik ben het eeuwig 

leven. In mij sterft niemand. Ik ben het Leven dat geen einde kent. Voorwaar Ik zeg het jullie, 

wie in mij sterft heeft het eeuwig leven. Amen.  

 

117 - 24 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

De liefde: jullie erfenis. 

 

Mijn dochter die Ik liefheb, Ik de Liefde, laat je weten, door mijn Hart dat in jou is, dat Ik 

je bemin. Jij bent van mij. Overal waar mijn Hart gaat, ga jij; zegen Het in mijn naam. Dat Hart 

is het Hart van de Liefde. Ik ben Liefde. Ik draag al mijn kinderen in mijn Hart.  

In breng jullie, mijn gezegende kinderen, naar het licht dat jullie stappen leidt. Jullie zijn 

in mij, Jezus, de Koning van liefde. Jullie zijn liefde, alles in jullie is liefde. Ik ben het Wezen 

dat is, was en zal zijn voor alle eeuwigheid. Hoe bemin Ik jullie, jullie die twijfelen! Ik leef in 

jullie, mijn kinderen van liefde. Jullie behoren mij toe, jullie zijn mijn kinderen die de Vader in 

de Hemel mij gegeven heeft.  

Niemand is ver van mij wanneer jullie liefde voor de naaste oprecht is. Alles wat jullie 

doen voor de minste van de mijnen, doen jullie voor mij. Hoe mooi is de hemel van jullie hart, 

mijn kinderen, wanneer jullie goed zijn voor je naaste! Het is een stuk van de Hemel dat in 

jullie is. Laat de Liefde die in jullie is, spreken; laat haar handelen: jullie zullen voelen dat de 
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Hemel reeds met jullie is. Jullie kunnen niet onverschillig kunnen blijven voor de Liefde die 

daar is, Ik, Jezus, die met jullie ben.  

Hoe verheugt het mij jullie zo klein te zien in mij, mijn kinderen! Ik druk jullie zeer dicht 

tegen mijn Hart. Jullie bevinden zich in een oceaan van liefde. Mijn kinderen, niets sterft in mij. 

Alle vreugde, alle vrolijkheid zijn in jullie wanneer jullie je laten wiegen door de golven van de 

liefde die in jullie opstijgen.  

Mijn kinderen, probeer in te zien dat wanneer jullie je naaste liefhebben – Ik noem naaste 

hen die het dichtst bij jullie zijn - jullie in liefde zijn met de Liefde. Jullie kunnen niet 

ontkennen wat in jullie woont; dat gevoel van geluk en vreugde is de Liefde. Ik ben het die 

jullie overweldig door de Heilige Geest. Ja, hoe velen verbergen dat gevoel uit angst voor 

inbeelding of van een «ik weet niet wat mij overkomt», maar zij hebben zin hun vreugde uit te 

schreeuwen.  

Ik bemin jullie. Ja, mijn kinderen, de Liefde heeft in jullie de liefde neergelegd. Laat de 

liefde vrijkomen opdat jullie naaste zou weten dat jullie verliefd zijn. Ook hij zal dan de nood 

voelen om tot de Liefde te komen. De liefde werkt aanstekelijk! Men verlangt naar de liefde! 

Men voelt zich goed in de Liefde!  

Hoe goed zijn jullie in mij, jullie die verliefd zijn! Jullie zeggen ja aan de Liefde, jullie 

doen afstand van jezelf om de Liefde in jullie te laten handelen. De Liefde is vrij. Laat de 

Liefde in vrijheid: zij zal jullie met liefde voeden, met liefde vullen. Jullie zullen handelende 

liefde worden.   

Ja, mijn kinderen, de liefde geeft. Ontvang de liefde. De liefde is jullie erfdeel. Zij is van 

jullie. Jullie zijn wezens van liefde. Hoe velen beseffen nog niet dat de liefde voor hen is. Zij 

zoeken. Wat zoeken zij? Een middel om een leegte in hen te vullen. Die leegte is het gebrek aan 

liefde, de Liefde die in hen is sinds hun schepping: «Jij die zoekt, kom in mij, Jezus, Koning van 

liefde. Wat jou ontbreekt, ben Ik. Ik bemin je, Ik, de Liefde.» 

Jullie die niet begrijpen, moet Ik me nogmaals herhalen? Ik kan jullie niets weigeren, mijn 

kinderen. Ik ken jullie binnenste. Ik zie jullie harten die dorsten naar liefde. Jullie zijn doof voor 

mijn oproepen. Wees niet blind. Kijk in jullie binnenste, jullie zullen me zien. Vraag en jullie 

zullen verkrijgen, mijn kinderen. Ik ben zo goed voor jullie. Ik zal geduldig zijn. Ik bemin 

jullie.  

Mijn zoete dochter, Ik hou van je, maak je kruisteken. De Zoon van God zegent je: de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn in jou. Moeder, ziehier je dochter; dochter, ziehier je 

Moeder. Amen.  

 

118 - 24 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Alle kennis is door mij gewild.  

 

Mijn dochter, jij die gehoorzaam bent aan mijn stem, Ik hou van je. Ik, Jezus van liefde, 

ben verliefd op jou, mijn zoetheid van mijn wonden. Wanneer alles in jou overgave is, dan ben 

Ik alles in jou. Jij geeft mij alles van jou. Ik ben het, de Goddelijke Wil die alles voor jou ben. 

Heel jouw wezen geeft zich over in mijn Wil. Ik ben alles wat jij bent. Alles in jou ben Ik. Ik, 

ben het Leven van jouw leven. Jij, mijn welbeminde, bent mij door mij. Alles van jou ben Ik, 

jouw Jezus Liefde.  

Jullie Jezus Liefde is in jullie. Mijn kinderen van de Liefde, moge alles helder en zuiver 

zijn in jullie. Moge de Liefde in jullie zijn. Ik wil jullie allen in mij, Jezus Liefde. 
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Ik zegen deze reis.
42

 De uren in de lucht zullen leiden tot beschouwing over mijn macht. 

Alles moet in mij zijn. Zie, mijn kinderen, deze vlucht is macht door mijn kracht. Wat jullie 

eenvoudig lijkt in deze vlucht is mijn macht.  

Niemand kan geleerd zijn tenzij Ik het wil. Ik sta toe dat mijn kinderen onderwezen 

worden door mijn macht die van mij voortkomt. Door de kracht van de Heilige Geest, voed Ik 

de aarde met mijn kennis. Alles komt van mij. Alles is in mij. Mijn kinderen, of jullie alleen of 

met meer zijn om te leren, jullie zijn in mij. Ik ben het die in jullie is, die jullie onderricht. Van 

mij komt alles en naar mij gaat alles terug. Mijn kinderen, alles wat jullie past is van mij, voor 

mij. Het is de Macht die handelt.  

Wanneer een kind plannen opvat om een project op te starten, dan voedt mijn Heilige 

Geest die in hem woont, het met zijn gaven alvorens dat plan in de gedachte van het kind 

opkomt; Hij is het die door zijn kracht, de intelligentie geeft aan dat kind. Zijn verbeelding  

ontwerpt plannen. Die plannen doen een project tot stand komen. Van het project zal het werk 

komen. Mijn kinderen, alles komt van de kracht van de Heilige Geest die dat kind bewoont en 

die aan zijn ideeën zijn kracht heeft gegeven. De idee, het plan; het plan, het project; het 

project, het werk. Het werk is dus het handelen van mijn Handelen.  

Ik hou van jullie. Die vlucht naar andere luchten zal jullie brengen naar jullie naaste die Ik 

bemin. Het is mijn Willen jullie te laten aankomen waar jullie willen gaan! Alles is in mij, alles 

komt van mij. Het aller-geringste dingetje is van mij, geheel van mij. Hoe velen denken dat het 

willen van hen is? Enkel hun ja of hun neen is van hen. Jullie moeten ja of neen zeggen. Ik 

alleen ben het Willen van jullie ja. Het neen aan de Goddelijke Wil is een neen dat neutraal is, 

het handelt niet in de Liefde. De Liefde kan zijn Handelen niet geven aan jullie neen.  

Mijn kinderen die Ik liefheb, Ik ben zo dichtbij jullie. Wanneer jullie ja zeggen aan de 

Liefde, draagt de Liefde zorg voor jullie. Ik, de Liefde, bemin jullie. Bemin de Liefde die in 

jullie is. Ik, Jezus, ben zo goed voor jullie, mijn kinderen. Ik ben zoals een papa en een mama 

die ervan houden omringd te zijn door hun kinderen. Moge alles in jullie ja zijn, mijn kinderen. 

De Liefde vervult jullie met zijn liefdesgeschenken. Ga nu. Ik bemin je. Amen.  

 

119 - 25 mei 2001 – Jezus Liefde – De Heilige Geest 

 

Alles komt van mij, Ik ben de kennis.  

 

Jezus:  Mijn welbeminde dochter, jij die je helemaal geeft aan jouw Jezus Liefde, jij die in 

mij bent, jij staat in dienst van je broers en zussen. Mijn dochter, Ik heb in jou mijn stem 

gelegd. Jij bent vervuld van mijn Heilige Geest. Heilig is mijn Wil. Het is mijn Wil dat jij 

luistert en gave bent. Wat jij ontvangt, geef het; het is voor mijn kinderen, al mijn kinderen, 

zonder uitzondering.  

De Heilige Geest:  Door mijn kennis hebben mijn kinderen de kennis. Alles komt van mij. 

Ik ben de Heilige Geest. Lees deze geschriften. Alle kennis komt in jullie door mij. Ik ben 

Waarheid. Mijn kennis is zuiver. Ik ben Licht. Groot is mijn licht dat zich in jullie door mij laat 

zien. Ik ben (de) Weg. Groot is mijn wijsheid. Elke mens die mijn weg neemt kan niet verloren 

gaan. Mijn kinderen, wees mijn licht dat rondom jullie mijn kennis laat opflitsen. Wie mij kent, 

kent de Vader. Ik ben alle leven in jullie, jullie zijn leven in mij. Ik ben de Heilige Geest. Dat 

allen die mijn heilige Tegenwoordigheid in hen kennen, trouw zijn aan mijn liefde.  

Jezus:  Mijn kinderen die Ik liefheb, de Heilige Geest komt in jullie harten door mijn 

kracht. Mijn kracht komt voort van mijn heilige Vader. Mijn Vader, mijn kinderen, is 

almachtig. Niets kan komen dan door mijn Vader alleen. Ik ben zijn welbeminde Zoon in wie 

                                                 
42

 In het vliegtuig, tijdens een bedevaart in Europa, van 24 mei tot 7 juni.  
 

http://www.lafilleajesus.org/Volume1.htm#a42


Amour pour tous les miens  La Fille du Oui à Jésus  -  Volume 1 

 

 

Pagina 120 van 130 

 

Hij al zijn welbehagen heeft gesteld. Moge alle vreugde voor mij zijn in jullie. Mijn kinderen 

die Ik zo bemin, jullie die mij liefhebben, Ik ben daar, tegenwoordig in ieder van jullie. Jullie 

zijn in mij, Ik in jullie.  

De Heilige Geest komt in jullie. Mijn kinderen, laat de Heilige Geest in jullie komen. 

Jullie die zeggen mij te beminnen, jullie kunnen mij slechts waarlijk beminnen in Hem. Hij is 

mijn licht, mijn Leven. Ik ben de Liefde. De Heilige Geest is de Liefde van de Vader en de 

Zoon; Hij is de derde Persoon van God. Wie in mij leeft kan niet zonder Hem leven.  

Wij zijn DRIE in EEN: God Vader, God Zoon, God Heilige Geest. Alles is in Ons. Wij 

zijn in ieder van Ons door de Liefde, in de Liefde, met de Liefde. De Liefde is alles. Alles is 

liefde, liefde zonder einde.  

Ik ben de liefde van de wereld. Kom, mijn kinderen, Ik roep jullie op tot liefde. Kom in 

mij, Ik kom door de Heilige Geest in jullie. De Eucharistie, het Leven in Lichaam en in Bloed, 

komt tot stand in de Heilige Geest, die het Allerheiligste met liefde overstroomt. De 

Eucharistische Tegenwoordigheid komt tot stand in de Liefde, door de Liefde. De Liefde is 

Geest. Kom jullie amen aan de Liefde uitspreken.  

Jullie kunnen de liefde slechts bereiken door jullie ja aan de Liefde. De Heilige Geest 

neemt jullie ja en overschaduwt het zoals Hij deed bij Maria die de bron van het leven ontving. 

De Heilige Geest doet jullie de liefde kennen. Alle liefde komt van de Heilige Geest. Alles is in 

mij.  

Mijn dochter die Ik liefheb, wees in de Geest van liefde die je bedekt met leven in mij. Ik 

heb mijn woord in jou gelegd. Dat woord is levend, het kan niet in jou alleen blijven, het zou je 

verstikken. Laat wat je hoort naar buiten komen, geef het aan mijn kinderen. Deze geschriften 

zijn dringend. Dat is mijn Wil.  

Ga, mijn dochter. Vandaag moet jij laten weten dat Ik in jou ben. Alles is in de Heilige 

Geest voor mijn kinderen die Ik bemin. Deze dag is dag van genaden voor eenieder van jullie. 

Mijn kinderen, de genade gaat doorheen jullie die geloven.  

Mijn geliefden, Ik bemin jullie, bemin elkaar. Ik hou van wat oprecht is, goed, leven in de 

Liefde. Zegen je, mijn dochter: de Vader in mij, de Zoon in mij, de Heilige Geest in mij zijn 

rond jou, in jou. Amen. Ik hou van je.  

Mijn kinderen, Ik hou van al jullie gebeden gericht aan mijn heilige Moeder die ze aan mij 

geeft. Zij laat op ieder van jullie genaden van liefde regenen. Vele heilige zielen staan dicht bij 

jullie, zij bidden met jullie. Wees in gebed. Het gebed is stem die in mij opstijgt en aan mijn 

Vader uitbundige vreugde schenkt.  

Jullie die bidden, breng jullie gebeden naar Maria. Jullie zijn hier op deze plaats van gebed 

om de genaden die Ik jullie verleen met elkaar te delen. Allen die hier zijn, zijn slechts hier 

door mijn Wil. Jullie, mijn kinderen, jullie zijn in mij. Alles van jullie wordt mij door mijn 

heilige Tegenwoordigheid in jullie. Wie jullie ook zijn, leef in mijn Tegenwoordigheid die van 

jullie kinderen van de liefde maakt. Ik bemin jullie. Bemin de armen van harte, bemin de 

zieken.  

Mijn kinderen, moge de God van Liefde jullie zegenen: Vader, Zoon, Geest van Liefde. 

Amen. Ik, Jezus in liefde met jullie, hou van jullie, mijn kinderen. Jullie die in mij handelen, Ik 

verlang jullie onderwerping. Ik bemin jullie. Amen.  

 

120 - 26 mei 2001 – Jouw Jezus Liefde 

 

Ik heb mijn heilige Moeder verheerlijkt. 

 

Mijn dochter die Ik bemin, al mijn kinderen, of zij nu hier zijn op deze plaats van liefde of 

elders in de wereld, zijn mijn kinderen van liefde. Zelfs indien zij niet bevoorrecht zijn door de 
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verschijningen van mijn heilige Moeder, zij is aanwezig overal waar de Zoon is. Ik ben in jullie, 

mijn kinderen, in ieder van jullie. Ook al kunnen jullie mij of haar niet zien, wij zijn in jullie.  

Jullie die op de uitkijk staan voor de verschijningen van mijn Moeder, jullie zijn zo 

gelukkig haar genaden te voelen. Haar zegeningen dalen op jullie neer om jullie in mij te doen 

groeien. Alles is voor mij, niet voor haar glorie. Ik ben het die mijn Moeder verheerlijk. Mijn 

Moeder verheerlijkt mij. Zij is de Vrouwe van mijn heilige Glorie.  

Met een liefde zonder terughoudendheid, zonder uiting van haar heerlijkheid, doet zij zich 

kennen, opdat jullie zouden erkennen dat zij de Moeder is van mijn heilige Tegenwoordigheid 

in ieder van jullie. Het is door mijn Moeder dat jullie mij kennen. Door mijn Moeder leren jullie 

mij te beminnen. Door mijn Moeder wordt jullie liefde actief. Zij spreekt ten beste bij de 

Heilige Geest, opdat jullie genaden van liefde zouden ontvangen die jullie laten groeien in 

liefde.  

Ik, Jezus, vraag jullie haar te beminnen die haar leven gegeven heeft om jullie de Liefde te 

laten kennen. De Liefde is in de wereld gekomen door haar ja.  Dat ja is roemrijk door mij. Ik 

ben die is in haar maagdelijke schoot. Het leven van mijn Moeder is mijn Leven; door mijn 

Tegenwoordigheid is haar leven mijn Leven geworden. Ik ben het Licht van de wereld. Ik ben 

in de wereld gekomen door het ja van mijn heilige Moeder.  

Mijn Moeder is bron van leven door mij, de Levenskracht; zij is wat Ik, haar Zoon, ben. 

De Heilige Geest is Almachtig. Hij komt haar overschaduwen opdat het Leven leven aanneemt 

in haar. Zacht en nederig van hart, is mijn Moeder degene die mijn Tegenwoordigheid in haar 

uitstraalt. Ik ben alle goeds in haar.  

Wanneer de engelen de glorie van mijn Moeder bezingen, zijn zij zo verbluft door haar 

tegenwoordigheid in mij, dat zij haar onophoudelijk loven. Groot is haar glorie. Zij is en zal 

voor alle eeuwigheid de grootste en meest verheerlijkte zijn onder de heiligen. Niemand van 

deze wereld zal haar glorie hebben. Alles is door mij, haar verheerlijkte Zoon.  

 

Mijn kinderen die Ik bemin, weet dat mijn Moeder, jullie Moeder, de grootste Vrouwe is 

van heel het universum. Zelfs de allergrootste, de aller-majestueuze onder mijn heilige engelen 

is niet groter dan zij. Zij is zo zuiver, zo smetteloos dat de blankheid van een sneeuwtapijt 

witachtig is tegenover haar blankheid!  

De ziel van mijn Moeder staat boven alles. Niets is haar gelijk. Groot en heilig is haar ziel. 

Niets heeft de ziel van mijn heilige en zuivere Moeder kunnen bevuilen. Heel de schepping, elk 

schepsel, elke engel, niets is zo mooi in vergelijking met mijn Moeder. Haar schoonheid is zo 

volmaakt dat jullie haar slechts zouden kunnen zien met de blankheid van jullie ziel. Hoe velen 

hebben mijn Hemelse Moeder gezien en konden haar schoonheid niet beschrijven! Het is 

onmogelijk voor de ziel die niet zuiver is om de schoonheid van Maria te beschrijven!  

De schoonheid van mijn Moeder is zo groot dat de ziel geen woorden vindt, geen 

uitdrukkingen om erover te spreken. Het is nodig dat de ziel deze schoonheid beleeft, er zich 

van doordringt. Ik, haar Zoon, ben zo verrukt door de schoonheid van mijn Moeder dat het heel 

mijn Wezen verheugt. Mijn kinderen, hoe gelukkig zullen jullie zijn mijn heilige Moeder in al 

haar glorie te aanschouwen! Geen enkel kind op aarde heeft haar schoonheid kunnen zien zoals 

zij verschijnt in de hemel.  

Jullie ja aan de Liefde, mijn kinderen, is zo belangrijk. Begrijpen jullie hoe groot jullie 

beloning zal zijn, mijn kinderen? Ik bemin jullie, Ik, Jezus Liefde. Ik hou van jou, Ik, jouw 

Jezus Liefde. Amen.  
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121 - 26 mei 2001 – De Drie-eenheid – Hemelse Mama 

 

Mama beschermt jullie tegen de Duivel. Ga niet naar hem. Alles in mij is liefde. 

 

De Drie-eenheid:  Mijn dochter, jouw Hemelse Mama wil jouw totale en volledige 

onderwerping aan Ons, de Drie-eenheid. Alles, mijn dochter, is in Ons. Wij zijn het (levens)sap 

van de wereld.  

Maria:  Kom tot mij en Ik zal jullie naar mijn Zoon leiden. Kom tot jullie Hemelse Mama, 

grote genaden zullen jullie worden verleend. Blijf in mij. Ik, jullie Mama, bescherm jullie tegen 

de Duivel, hij wil jullie ondergang. Het socialisme en het modernisme zijn zo vals.  

Opgepast, mijn kinderen. Blijf in gebed; het gebed is genade. Ik bemin jullie, mijn 

kinderen. Het Licht is in jullie. Dank je, mijn dochter, Ik hou van je. Ik bemin jullie. Jullie 

Hemelse Mama zegent jullie. Ga, bemin mijn Jezus.  

 

 

122 - 26 mei 2001 – Jullie Hemelse Mama 

 

Ik ben de Moeder die weent over jullie onbezonnenheid. 

 

Mijn teder kind, veel offers worden je gevraagd. Jij moet lijden voor je broers en zussen. 

Zielen worden gered door jouw overgave aan Jezus, je Liefde. Jouw liefde voor je broers en 

zussen is genade. Door jouw lijden ontvangen zij genaden. Maak je geen zorgen, mijn dochter, 

alles is in mij
43

. Jij bent lijden door mij, jouw Mama. Jouw tranen zijn mijn tranen, tranen van 

liefde voor jullie, mijn kinderen.  

Hoe bemin ik jullie, mijn kinderen! Waarom luisteren jullie niet? Ik heb zoveel Eva‟s  

nodig
44

. Ik bemin jullie. Mijn Hart roept tot jullie, mijn kinderen. Bemin jullie, bemin jullie 

naaste. Dat geneest jullie zielen.  

Mijn kinderen, wat zijn jullie traag in het begrijpen! Alles is in de liefde, de liefde van 

mijn Zoon; daar is het geluk. Wat zoeken jullie, jullie die zo onbezonnen zijn? Jullie zoeken 

voortdurend jullie troost in het vertier. Het materiële is voor jullie gebed geworden; dàt is het 

werk van de Duivel. Ga niet naar de Duivel, alles is vals in hem. Met hem zullen jullie het 

geluk niet vinden. De haat regeert in hem. Alles in hem is pervers. Het kwade dat hij jullie laat 

doen is voor hem een overwinning op jullie.  

Jullie die bidden, volhard in het gebed, mijn kinderen. Kinderen gaan verloren zonder 

jullie gebeden; jullie zijn ervoor verantwoordelijk. Ik heb in jullie genaden gestort die jullie 

mijn weldaden rondom jullie laten zien en jullie reageren niet. Weldra zullen mijn 

verschijningen ophouden en jullie zullen achterblijven met enkel mijn genaden.  

Jullie moeten positie kiezen. Vooruit, doe boete. Ga biechten. Neem godvruchtig deel aan 

de mis in stilte. Mijn Zoon offert zich voor jullie. Hij offert zich aan zijn Vader voor jullie. 

Vraag mij de genade om de mis liefdevol bij te wonen.  

 

Mijn kinderen, wees liefde. Alles moet liefde zijn. Amen. Zegen jullie. Ik, jullie Hemelse 

Mama, zegen jullie in naam van mijn heilige Zoon Jezus: de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest bedekken jullie met hun liefde.  

 

                                                 
43

 Ik ben de Moeder van Jezus. Hij heeft voor jullie geleden. Ik heb mij met mijn Zoon verenigd voor jullie.  

   Zijn smarten zijn mijn smarten. 
44

 Eva stelt de  Dochter van het Ja voor. Allen die hun ja uitspreken zijn zoals dit kind.  
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123 - 26 mei 2001 – Hemelse Mama 

 

Ik ben verenigd met mijn Zoon in de liefde. 

 

Mijn geliefd kind dat ik bemin, ik ben gelukkig hier met jou te zijn. Ik hou ervan, mijn 

dochter, wanneer jij mij hier komt spreken, niet dat ik het nodig heb je hier te spreken, maar 

omdat deze plaats mij zo dierbaar is aan mijn hart (beeld van Maria dat buiten staat). Ik ben 

gelukkig in jou de vreugde te zien van de overgave aan de Goddelijke Wil 

Mijn veelgeliefde kinderen, in ieder van jullie is mijn Hart verbonden aan het Hart van 

mijn Zoon Jezus. Wij zijn versmolten; wij vormen een eenheid van liefde. De liefde is zegen, 

lofprijzing en genade. Ik ben in jullie. Waar mijn Zoon verblijft, daar ben ik in hem en met 

hem. Wij vormen een geheel.  

Wij vormen een geheel, onze twee Harten staan symbool voor een eenheid van liefde. 

Mijn liefde voor mijn heilige Zoon is genade door hem. Mijn kinderen, niets op aarde is zo 

verenigd. Wij vloeien samen de een in de ander. Onze Tegenwoordigheden zijn slechts een.  

Ik ben zijn Moeder. Mijn Zoon Jezus is mijn God, mijn heilige Zoon. Ik ben in hem. Hij, 

de Heilige van mijn schoot, is groter dan alles. Alles van hem is heilig. Groot is zijn heiligheid. 

Ik ben in hem gezalfd uit liefde. Ik ben dienares van de Liefde. Ik ben Moeder uit liefde. Ik ben 

Maagd uit liefde.  

Mijn geliefde kinderen, alles in mij is liefde. Ik ben liefde. Wanneer de Heilige Geest zich 

met mijn lichaam verenigd heeft, ben ik liefde geworden naar ziel en lichaam. Ik ben helemaal 

liefde geworden door een akte van liefde. Ik heb het ja aan de Liefde uitgesproken. De Heilige 

Geest omhulde mij met zo‟n grote liefde dat geheel mijn wezen met liefde werd vervuld. Liefde 

ben ik geworden. Ik ben in hem, mijn goddelijke Kind. Hij is liefde, voor de mensheid, voor 

ieder van jullie, mijn kinderen.  

Ik bemin jullie, ik, de Moeder van de Liefde. Elk kind dat onderdanig is aan de Liefde 

omhult zijn hart met veel genaden. Die genaden, mijn kindertjes, zullen jullie helpen te zijn wat 

jullie zijn: wezens van liefde. Mijn liefde voor ieder van jullie is vrij om in jullie te circuleren in 

de overgave aan de Liefde.  

Ik kan niets in jullie wanneer jullie weigeren jullie ja aan de Liefde uit te spreken in een 

totale overgave. De genaden storten zich in jullie uit door het ja dat jullie uitgesproken hebben 

uit eigen vrije keuze. Ik hou van jullie, mijn heilige kinderen, jullie die een ja van liefde hebben 

uitgesproken. Jullie ja aan de Liefde is een ritme van liefde aan de Liefde. Alles in jullie wordt 

liefde wanneer jullie ja gezegd is met een totale instemming.  

Ik ben de Moeder van de overgave die zich aan de Liefde gegeven heeft. Op het kruis 

heeft de Liefde zich voor jullie geofferd, mijn kinderen die ik liefheb. Bemin de ja’s; jullie ja’s 

zullen jullie de liefde brengen, de liefde die nooit zal eindigen. Kinderen, zeg ja aan de Liefde 

die sterft van liefde voor jullie. Ik ben zeer groot; groot is mijn bescherming voor jullie.  

 

Mijn kinderen, maak snel vooruitgang in jullie overgave, het is zo belangrijk! Het gebed, 

mijn kinderen, is belangrijk. De boete gedaan in de overgave aan de Liefde is bron van geluk.  

 

Ik ben dicht bij jullie, jullie die tot mij bidden. Ik omhul jullie wezen met mijn liefde. Ik 

ben in jullie, jullie die in mijn heilige Zoon zijn. Jullie zijn in mij, mijn kinderen. Ik ben de 

Moeder van de machtige God. Alle leven leeft slechts door de Liefde. Ik ben jullie Moeder van 

liefde in de Liefde. Jullie Mama in het Paradijs is in ieder van jullie die bidden. Ik, jullie 

Hemelse Mama, bemin jullie. Zegen jullie: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn in jullie.  
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124 - 28 mei 2001 - Jezus 

 

Mijn zonen, Ik ben de Zaaier. 

 

Mijn dochter, jij schrijft om mijn lievelingszonen mijn goddelijke richtlijnen te laten 

kennen, niet die van hen. Ik ben de Alfa en de Omega. Alles bestaat in mij, de almachtige God. 

De Hemel en de aarde zijn in een vereniging van liefde om jullie te laten inzien dat Ik, het Al 

van Alles
45

, in mijn dochter ben Ik. Zij is in mij: de Goddelijke Wil. Alles ben Ik. Ik ben het 

Alles in ieder van jullie.  

Mijn zonen die Ikzelf heb uitgekozen opdat mijn heilig Willen zou volbracht worden, Ik 

ben mij goed bewust dat jullie wil in mijn Wil moet zijn. Ik ben de enige Wil in mijn Vader. 

Bid de Heilige Geest jullie mijn licht te geven dat jullie zal helpen te begrijpen wat jullie zijn in 

mij.   

Mijn zonen, jullie zijn de zaaiers. Jullie wil is zaaigoed wanneer jullie mijn Wil doen, niet   

die van jullie. Ik ben in alles verantwoordelijk voor mijn oogst. Jullie zijn mijn zaaiers. Elke 

priester moet zich vervullen in mijn Wil. Zorg ervoor goed te bedekken wat jullie zaaien door 

mijn Wil, niet die van jullie. Alles is in mij, de God-zaaier.  

Mijn zonen, Ik wil dat jullie luisteren naar mijn Wil. Deze boodschap is voor de huidige 

tijd. De tijd van de oogst staat vast; er zal weldra oogst zijn. Ik die ben, ken de datum die door 

mijn Hemelse Vader gekozen werd. Mijn geliefde zonen, mijn kinderen die jullie liefhebben 

zullen plukken wat jullie hen te eten zullen geven. Ik ben het Voedsel. Ik ben in ieder van jullie, 

jullie die van mij zijn. IK BEN. Alles komt van mij. Ik bemin jullie, Ik, liefdevolle God.  

Luister niet naar jullie eigen zeggen, dat zou de oogst vertragen die, voor de door mijn 

Vader vastgestelde tijd, verloren zou kunnen gaan. Ondanks het feit dat de oogst op zich laat 

wachten, weet dat weldra dagen van genaden in jullie zullen zijn, voor jullie. Jullie zijn allen 

maaiers van mijn woord. Het volstaat dat jullie in mij zijn opdat alles in mijn licht zou stralen. 

Weet dat de tijd er is. Geloof dat alles in mij is.  

 

Zie, Ik ben die is, die was en die komt. Ja Ik kom voor deze tijd, gehaast om te zien hoe 

mijn zonen mijn Leven zaaien in mijn kinderen die zaaigoed nodig hebben. Ik ben tegen allen 

die de liefdesbeweging in het hart van mijn kinderen zullen vertragen. Ik ben tegenwoordig in 

ieder van jullie, mijn zonen. Alles is voor weldra. Mijn zonen, hoezeer wil Ik dat jullie naar mij 

luisteren, Ik ben in jullie, niet? Ik ben in ieder van mijn zonen. Wie zijn eigen wil doet kan niet 

mijn Wil doen. Laat dat duidelijk zijn! Het is de wil van mijn Vader, niet die van jullie. Alles 

komt van mijn Vader, Ik in Hem, Hij in mij, de Geest in jullie.  

Ik ben in jullie, jullie in mij, de Geest in jullie. Alles is door mij, IK BEN. Weet mijn dorst 

te onderkennen om te nemen wat mij toebehoort. Ik kom zoeken wat mij toekomt. Het geloof 

van mijn priesters is macht; Ik ben hun macht. Alles komt mij toe.  

Mijn geliefde zonen, Ik ben in ieder van jullie. Alles is gezegd. Voorwaar, Ik zeg het 

jullie. Wanneer de tijd zal komen, zal de Zaaier komen voor zijn oogst. Hij zal vinden en 

verbranden wat niet goed is. IK BEN is daar, tegenwoordig in jullie. Weet te lezen en te 

begrijpen in de Heilige Geest.  

Voorwaar, voorwaar, elke zoon die mijn Wil volbrengt, volbrengt de Wil van mijn Vader. 

Ik ben Jezus die liefde is in ieder van jullie. Allen die in mijn Wil zijn zullen zich ontdekken als 

wezens van mijn Wezen, Ik, het Wezen van mijn Vader. Alles in mij is in Hem, mijn Vader. 

Amen.  

 

                                                 
45

 Jezus is het Alles van de Vader. 
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125 - 29 mei 2001 - Mama Maria 

 

Ik ben Koningin en dienares 

 

Mijn dochter, jij luistert zo gewillig naar mij. Ik ben de zachte en lieflijke stem van het 

Hart van Jezus, mijn heilige Zoon, Koning van het Universum. Alles in mij is Hij; ik leef in 

hem, ik Hij, Hij ik. Alles is macht. Groot is mijn unieke en heilige stem door mijn heilige Zoon 

die het zaad van mijn stem voedt in jullie die naar mij luisteren.  

Ik ben Koningin en dienares. Alles in mij is macht en gave. Zo was mijn leven op aarde. Ik 

heb mij als plicht aan de Liefde gegeven in de Liefde. Daar ik Moeder moest zijn uit plicht, heb 

ik ja gezegd aan de Liefde en heb ik afgezien van mijn stille roeping in de Liefde om 

omgevormd te worden in hem, mijn heilige Zoon. Alles in mij moest een omvorming 

ondergaan, Ik, een kind van de aarde geroepen om een hemels wezen te worden.  

Ja, mijn kinderen, mijn lichaam moest een God dragen. Ik moest mij dus helemaal geven 

om alle plaats te laten aan God, mijn Redder. Ik was niet meer mezelf. Ik heb afgezien van alles 

wat in mij van de wereld was. Heel mijn lichaam werd door God omgevormd. De Liefde kwam 

mij door zijn genaden omvormen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest 

schonken mij zoveel genaden.  

De engelen gaven mij onderrichtingen opdat ik gehoorzaam zou zijn aan de Liefde. Indien 

ik geen steun van de Hemel zou gekregen hebben, zou ik deze omvorming meegemaakt hebben 

zonder er de ogenblikken van te smaken, als ik alleen was. De engelen vergezelden mij 

voortdurend, wij praatten samen over de volbrachte wonderen in mijn wezen. Alles in mij was 

wonderbaarlijk.  

God, Mijn Vader, openbaarde zich aan mij door mij bij zich te nemen in de hemel. Ik liet 

mij door Hem helemaal omvormen, door de Heilige Geest. Mijn Zoon openbaarde zich 

voortdurend aan mij. Alles in mij was in hem. Hoeveel genaden heb ik ontvangen om niet te 

sterven terwijl ik van zijn Tegenwoordigheid genoot; zonder die genaden zou mijn lichaam 

zoveel vreugde niet hebben kunnen verdragen. Wees gezegend, jij die Alles bent in alles.  

Mijn leven was liefdesoffer aan de Liefde. Ik was in hem vanaf het eerste moment van 

mijn leven. Ik werd door de Heilige Geest gevormd. Alles is in de Geest van liefde. Ik ben in 

Hem, door Hem en met Hem gebleven, alle dagen van mijn moederschap. De engelen 

betoonden mij zoveel dankbaarheid dat zij zich verheugden mij zo erkentelijk te zien voor de 

buitensporigheden die de Goddelijke Wil mij verschafte. In de Goddelijke Wil prees ik God 

zonder ophouden. Zijn Tegenwoordigheid vervulde mij met genaden.  

Mijn kinderen, deze lessen van liefde zijn voor ieder van jullie, lessen in overgave aan de 

Liefde. Alles in mij was zo liefhebbend; de Liefde schonk mij voortdurend zijn momenten van 

liefde. De Liefde voedde mij met liefde. Alles rondom mij gaf mij liefde. Niets was 

vreugdevoller dan mijn opwellingen van vreugde, liefde en dankbaarheid voor al de genaden 

die ik ontving door de Geest van liefde, in de Liefde.  

De zeer gelukzalige Moeder van het Goddelijk Kind zijnde, droeg ik in mijn schoot het 

Woord. Het moest al het gebrek aan liefde vanwege de mensheid, die Hij in zich droeg, 

vrijkopen. Ik werd, door die vrijkoping, de Moeder van de uitverkorenen van de Vader. De 

Vader deed in mij wonderen van overgave aan de Liefde. De Liefde was voor mij bron van 

levend water. Ik werd Moeder medeverlosseres met mijn Zoon, Verlosser van de wereld.  

Ik ben zo gelukkig in jullie de Tegenwoordigheid van de Verlosser te zien! Ik hou van 

jullie, mijn kinderen van de Liefde. Door mijn genaden van liefde, word liefde. Ik ben de Mama 

van de Liefde die, zonder de Liefde, niet zou kunnen bestaan. Elk bestaan komt voort uit de 

Liefde. Wie in de liefde leeft wordt bestaand in de Liefde.   

Ik bid jullie, mijn kinderen, heb elkaar lief, bid voor elkaar. Indien jullie in hen tekorten 

zien, stel dan daden van liefde. Ik, jullie lieve Mama, zal jullie steunen, gezien jullie zwakheid. 
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Ik ben jullie steun, net zoals een stok die dient om te ondersteunen. Rust op mijn Hart, mijn 

kinderen. Ik ben de Onbevlekte, de Moeder van de Verlosser die zich geofferd heeft om jullie te 

redden.  

Neen, mijn kinderen, keer niet in jezelf zonder mij. Bid met mij, mijn kinderen. Mijn lieve 

kleinen, blijf bij jullie Hemelse Mama, dicht tegen mijn Moederhart aangevlijd. Kom erop 

rusten, jullie zullen zien dat totale vrede in jullie zal zijn.  

 Ik ben de Koningin van de Vrede. Moge de liefde van mijn Zoon Jezus geprezen zijn. 

Geef, mijn kinderen, geef. De Heilige Geest zal in jullie harten mijn in God vergoddelijkte wil 

plaatsen. De Hemelse Mama zegent jullie allen: Vader in jullie, Zoon in jullie, Heilige Geest in 

jullie. Ik ben de Moeder van Jezus, ik ben jullie Hemelse Mama, ik ben in ieder van jullie. 

Geloofd zij mijn Zoon Jezus.  

 

126 - 31 mei 2001 - Jezus Liefde 

 

Mijn Kerk ben Ik voor alles. 

 

Geliefd kind, Ik bemin je. Jij bent zo soepel in je gehoorzaamheid. Zoveel keer herhaal en 

herhaal Ik. Ik wacht tot men naar mij komt. Ik ben alleen, zo alleen, daar waar de mensen mij 

geplaatst hebben in jullie kerken en waar alles klaargemaakt is voor de aanbidding.  

Ja, mijn kinderen, het is zo droevig alle verborgen hoeken te zien waar men mij plaatst. 

Mijn kinderen zoeken mij en zijn verplicht hun hals uit te rekken om mij te kunnen zien. Alles 

is zo geplaatst opdat Ik meester en koning zou zijn in mijn kerk, maar men is bang dat Ik te veel 

zou uitkomen. Alles werd ontworpen voor de mensen, niet voor mij. Als er concerten of 

folklore plaatsvinden, mag Ik niet in de weg staan!  

Mijn lieve kinderen, zeg tegen jullie priesters dat de plaats van jullie God in het centrum 

is, in het zicht, niet in een hoek. Op sommige plaatsen sta Ik op de achtergrond, net zoals men 

kinderen in de hoek zet om na te denken. Mijn kinderen, ben Ik het die moet nadenken of jullie 

die de zin voor devotie verloren hebben. Mijn kerk is voor alles de plaats voor mijn heilige 

Tegenwoordigheid waar men mij moet komen aanbidden.   

Mijn lieve kleinen, Ik bid jullie om met doorzettingsvermogen jullie mening te geven over 

wat jullie onjuist lijkt. Jullie stellen vast en jullie verdedigen mij niet. Zo ging het ook toen men 

mij geselde.  

Ik, het gezegende Lam, Ik ben het al bijna 2000 jaar moe om mij te verdedigen tegen de 

ideeën van hoogmoedige mensen. Zij verdedigen zich. Ik die jullie God ben, kan Ik niet 

rekenen op mijn soldaten van liefde om een einde te maken aan zoveel kilte tegenover de 

Koning van liefde?  

Ik ben met jullie, men kan jullie niets maken. Waarom zoveel angsten? Jullie zijn mijn 

kinderen. Ik ben almachtig. Ik kan niets als jullie niets doen. Alles is in jullie. Ik kan niets 

forceren. Het kwade verplicht. Het goede wacht op jullie ja aan de Liefde. Ik ben liefde. Ik 

bemin jullie.  

Vraag mij om krachten die jullie beschermende schild zullen zijn. Jullie kunnen niet 

vooruit komen zonder mij. Kom, volg mij, Ik ga jullie voor. Ik ben jullie frontschild. Mijn 

kinderen van de Liefde, wanneer jullie op mij steunen, is het kwade overwinnen zo verzekerd 

dat elke pijl stuk breekt. Ik, Jezus van Jeruzalem, ben in ieder van jullie.  

Jullie, mijn heilige Kerk, neem de wapens der liefde en ga vooruit, Ik ben met jullie. 

Voorwaar, Ik zeg het jullie, elke generatie, elke kracht komt van mij, in mij. Ik ben in jullie, 

jullie zijn in mij. Wij zijn één. Alles is in mijn Liefde. Jezus bemint jullie. Bemin mij, mijn 

kinderen. Amen.  
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127 - 31 mei 2001 – Zoon van God 

 

Geef mij jullie tranen. 

 

Aan het kruis heb Ik, Jezus Liefde, mij voor ieder van jullie gegeven. Mijn kinderen, Ik 

bemin jullie. Jullie, mijn leerlingen, die mij jullie leven als offer schenken, jullie zijn in mij. Ik 

ben in ieder van jullie.  

Ik ben geen verre God. Ik ben hier, dicht bij jullie, zeer dicht bij jullie, zelfs in de meest 

donkere momenten van jullie leven. Ik verwijder mij niet of zeer weinig van jullie. Ik ben daar 

aan het wachten tot jullie mij willen. Terwijl jullie in gebreke blijven tegenover de Liefde, is de 

Liefde daar om te vergeven, om jullie te blijven steunen in hem.  

Mijn lieve kleine kinderen, jullie zijn in mij. Doe alles door mij, mijn kinderen. Alles is in 

mij. Zelfs indien jullie dat moeilijk lijkt, kom tot mij. Ik zie jullie wenen alleen zonder mij. 

Waarom zoveel koelte jegens Hem die jullie tranen vergoten heeft? Ik ben het, mijn kinderen, 

die jullie geween gewassen heb in de nacht van de Doodsstrijd. Ik heb het veranderd in genaden 

van zuivering.  

Mijn lieve kinderen die Ik bemin, hou van jullie tranen, zij zijn zuiverend, zij zijn genaden 

voor hen die ze mij geven. Ik ben de stem die jullie spreekt van liefde. Ik ben verliefd op ieder 

van jullie. Ik bemin jullie. Bemin de Liefde. Ik, de Liefde, wil jullie in mij. Ja, IK BEN is in 

jullie. Ik ben de Zoon van God, jullie Broeder. Mijn kinderen, Ik ben de Gezalfde van God 

jullie Vader. Kom tot mij, gezegenden van mijn Vader en Ik zal jullie naar jullie verblijf 

brengen, daar waar alles vreugde en vrede is.  

Moeder, ziehier uw zonen, uw dochters. Zij zijn van u. Ik, uw Zoon, ben alles. Zegen 

jullie, mijn kinderen. Ik, de Zoon van God, leg op jullie de handen van de vrede: Vader, Zoon 

en Heilige Geest in mij. Amen.  

* * * * * * * 

Ik heb jullie gesproken door mijn Wezen dat in ieder van jullie is. Deze regels zijn in 

jullie, mijn kinderen. Geef jullie aan de Liefde. De Liefde spreekt tot jullie. Luister naar de 

Liefde. De Liefde zegt jullie: tot weldra. Amen.  

____________________ 
Alle geschreven woorden werden gedicteerd in de Heilige Geest.   

Niet een, Ik zeg wel, niet een woord is van haar gekomen.  

 

In een totale overgave, heeft dit kind van het ja zich gegeven voor haar broers en zussen en het is 

uit liefde dat zij haar ja aan de Liefde heeft uitgesproken. Dit kind is in de Goddelijke Wil. Al de 

woorden die door haar hand werden neergeschreven zijn niet uit haar voortgekomen. Zij zijn onder de 

beweging van de Liefde. Zij leeft in Ons, de Goddelijke Wil.  

 

Niet een ik, niet een ons, niet een ja werden door haar zelf in de teksten opgeschreven zonder dat 

Ik het wilde. Zij is slechts een omslag. Zij is niet zij, zij is mij door mij. Ik, de Liefde, ben de auteur van 

deze geschriften. Niets, absoluut niets, mijn kinderen, komt van haar; zelfs haar vragen konden niet van 

haar komen. 

  

De ik hou van U’s die zij me geeft komen van mij in haar, want zij is niet meer zij, zij heeft zich 

aan de Liefde gegeven. Mijn kinderen, begrijp mijn boodschappen.  

In de Goddelijke Wil van mijn Vader, ben Ik haar, zij is mij, zij leeft in het Licht.  

Ik hou van jullie, mijn kinderen van de Liefde. Alles komt van mij. Hoe schoon is de innerlijke 

vrede wanneer alles in mij geschiedt! 

  

Mijn kinderen, laat jullie zachtjes binnenglijden in de Liefde en de Liefde zal jullie nemen, de 

Liefde zal jullie doen leven in de Liefde. Amen.  
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